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Корнева Валерия Юрьевна
Томские поляки:
к вопросу о самосознании и этнониме
В статье рассматриваются классические этнографические проблемы –
этническая самоидентификация, этноним. Соответственно, цель работы связанна с выявлением личностного понимания этнической идентичности. В качестве респондентов для исследования были выбраны
члены организации «Центр польской культуры „Дом Польский”
в Томске» – одной из национально-культурных автономий г. Томска.
Анализ собранных эмпирических данных позволил дифференцировать членов организации на группы по степени соотнесения с польской нацией. Анкетирование выявило, что лишь небольшая часть членов организации называют себя полякам. Большинство имеют смешанную идентичность. Часть членов относят себя к россиянам (русским).
Ключевые слова: томские поляки, этническая самоидентификация,
этноним.

Этническое самосознание, как «результанта» действия
всех основных факторов, формирующих этническую общность
(язык, совокупность черт культуры, территория и т.п.) [Чебоксаров 1967, с. 99], является отражением сознания этнической
группы в индивидуальном сознании ее членов [Лазарян 2008,
с. 82]. Поддержание и отчасти формирование самосознания
в сообществе поляков-томичей реализуется через образовательную и культурную деятельность на уровне таких организаций,
как «Центр польской культуры „Дом Польский” в Томске»,
ОГАУК «Дворец народного творчества „Авангард”», Томская
Римско-католическая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
царицы святого Розария. Используется следующий комплекс
мероприятий для реализации этих целей: преподавание языка,
театральная и певческая деятельность, проведение праздников,
конкурсов, отправление религиозного культа.



Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
исследовательского проекта «Славянские диаспоры г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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Ассоциирование томских поляков с польской нацией
можно рассмотреть на нескольких уровнях. Если условно выделить уровень группового понимания с одной стороны (макроуровень), а с другой – личный уровень понимания (микроуровень), то можно указать, что осмысление и реализация этнонима
здесь происходит по-разному. При знакомстве с сообществом,
для этнографа очевидно наличие признаков этнонима и его вербальное использование именно на макроуровне – внутри собственно группы поляков (организация «Дом польский») и в межгрупповом взаимодействии с членами других национальнокультурных центров. Соответственно, в первом случае национальный признак отнесения себя к польскому народу проявляется непосредственно в традиции обращаться друг к другу,
а чаще всего к членам Правления организации и представителям старшего поколения, используя слова «пан», «пани». Во
втором – в привычке называть членов других центров по национальности – «поляки», «таджики», «немцы» и т.п. Если говорить о микроуровне, где понимается, прежде всего, личностное
осмысление своей этнической принадлежности, национальности, то он при изучении членов группы методом наблюдения,
в том числе и включенного, фактически не фиксируется. Тем самым, подчеркнем, что «томские поляки» - термин, который используется именно в научной сфере, сами члены организации
себя так не называют.
В этой связи предпринятое исследование, опирающееся на
метод анкетирования, ставит своей целью выявление уровня
личностного, субъективного понимания, осмысления себя
с точки зрения этнической самоидентификации. Это тем более
актуально в современных условиях кризиса самоидентификации
в многонациональном государстве Российская Федерация, отчасти связанного с политикой Советского государства определенных периодов, направленной на уничтожение народов по национальному признаку, в том числе имеющих европейские корни.
Для изучения поставленной в исследовании проблемы
был использован метод социологического исследования – анкетирование, реализованное индивидуально по отношению к каждому респонденту в очной форме. Анкета, составленная по об-
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щепринятым правилам методики социологического исследования, структурно делится на вводную часть (наименование организации, проводящей исследование, обращение к респонденту
с характеристикой темы и задач исследований и т.п.), основную
(вопросы исследования) и «паспортичку» (социальные и демографические характеристики респондента) [Словарь-справочник 2011, с. 21–22]. В заключение, за принятое участие в исследовании выражается благодарность.
Анкета предполагает 10 вопросов. Мы осознанно уходим
от практики составления 40–60 вопросов, так как специфика темы и поставленная проблема этого не требует. Анкета имеет этнографическую направленность и решает этнографические задачи. Вопросы составлены, исходя из принятых в науке принципов исследования проблем этнической идентичности и самоидентификации. Следовательно, ключевым моментом анкетыопросника является вопрос об этнониме. Использованы следующие типы вопросов: закрытые, открытые, полузакрытые [Ядов
1995, с. 144], вопросы-фильтры. При закрытой формулировке
вопросов респондент фиксирует свою реакцию на предложенное исследователем описание реальности, при открытой форме – он сам описывает эту реальность [Маслова 1984, с. 132–
136], вопросы-фильтры призваны отсеять участников мероприятия не имеющих отношения к организации. Анкета составлена
предельно просто для удобства понимания респондентов, наполнена комментариями и указаниями для облегчения процесса
понимания и правильного написания ответов.
Вопросы анкеты, связанные с программными и процедурными задачами исследования [Словарь-справочник 2011, с. 21–
22], разделены на три тематических блока: общие вопросы об
отношении к этнической группе, собственно об этнониме, и этническая история. В первом блоке перед респондентом ставятся
несколько вопросов об его отношении к организации и статусе
в ней, например: «Имеете ли Вы карту поляка?». Второй блок
касается непосредственно выбора респондентом этнонима.
В качестве вариантов предлагаются следующие ответы, как наиболее вероятные: «я поляк (полька)», «я россиянин (русский)»,
«я сибиряк» и т.п. Они характеризуют разную степень осозна-
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ния собственной идентичности, в том числе и распространенную в среде мигрантов разных стран двойную идентичность, например «я российский (русский) поляк», «я томский поляк».
В вопросе предполагается также и свой вариант ответа, рассчитанный на субъективность суждения респондента. Третий блок
вопросов выстроен согласно принятому в классической этнографии подходу, который выясняет конкретные национальноэтнографические данные субъектов и их соответствие выбранному этнониму, например: «Вы имеете польские корни (родственников польского происхождения)?», «Место рождения родителей Вашей матери?».
По-сути, первые несколько вопросов анкеты, относящиеся
к первым двум блокам, являются основными, проблемными для
проводимого исследования. Вопросы третьего блока, связанные
с этнической историей, являются уточняющими по отношению
к вопросам первого и второго блока. Респондент, отвечая на
вопросы о происхождении своих родственников, дает объективную исторически-правдивую информацию о месте их рождения, фамилиях, этническом происхождении и т.п. Первые же
два блока вопросов носят в большей степени субъективный характер и ответы на них зависят от личного мнения, суждения
и выбора данного конкретного респондента.
Говоря о возможных результатах исследования, нужно отметить, что периодически в «Доме польском» появляются члены, которые ведут активную общественную деятельность, но
при этом имеют украинские корни. Соответственно, третий
блок вопросов поможет выявить несколько ситуаций формирования этнической самоидентификации и этнонима – их наследственный характер или приобретенный. Результаты исследования позволят разделить всех членов «Дома польского» на некие
группы, характеризующие различные уровни понимания этнической самоидентификации. Показательный пример в этой связи – ансамбль «Spotkania», не все члены которого являются потомками поляков в историческом прошлом. В группе из семи
человек только трое имеют польское происхождение, притом
двое из них могут его документально подтвердить. Например,
художественный руководитель ансамбля Людмила Вениами-
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новна Суздальская (Подгайская). Остальные участники появились в ансамбле в связи с разными обстоятельствами и с одним
мотивом – желанием заниматься певческим творчеством. Среди
таковых, например Нина Лаврентьева, относящая себя к литовскому народу.
Отметим также, что анкета была апробирована на фокусгруппе из 7 человек, для того, чтобы спрогнозировать вероятные
проблемы, которые могут возникнуть у респондентов при ее заполнении.
В основу выборки респондентов для проведения исследования легло несколько принципов: ориентация на одно из постоянных мероприятий в организации, реализация качественного социологического подхода в выборе потенциальных респондентов.
В «Доме польском» в течение года реализуются несколько
праздничных мероприятий, включающих концертную программу, выставки, фуршет и т.п. Часть из них являются традиционными для культуры поляков, например Рождество, другая часть
имеет светскую направленность. Непосредственно для проводимого исследования был выбран один из таких праздников – «Капустник». Проводится он обычно в конце мая. Соответственно,
на него приглашаются различные группы участников «Дома
польского» – это ученики вечерних курсов польского языка при
«Доме польском», ученики польского класса МАОУ Заозерная
СОШ № 16 г. Томска, студенты филологического факультета
Томского государственного университета, изучающие польский, театральная группа при «Доме польском» «Ferdydurke»,
фольклорный коллектив «Spotkania», старшее поколение членов
организации – потомки ссыльных («костельные»), гости из других центов и т.д.
Тематика «Капустника» связана с подведением итогов работы «Дома польского» по различным направлениям деятельности: образовательной и культурной главным образом. Капустник является своего рода мероприятием-презентацией основных направлений работы организации и подведением итогов
работы за год. Соответственно этому выстроена концертная
программа, включающая исполнение песен, чтение стихов на
польском языке, показ театральной постановки и т.п. В 2016 г.
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Капустник проводился 20 мая в здании Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
Выбор респондентов был обусловлен ориентацией на постоянных членов «Дома польского». Исходя из общепринятой
в современной социологии тенденции, укажем, что исследование опирается не на количественный, а на качественный подход,
предполагающий акцент на сферу гуманистического: человека,
его личность, субъективный мир. Качественный подход реализуется в изучении малой группы [Кравченко 2014, с. 53]. Соответственно, речь идет не о сплошном опросе всех участников, а
о выборочном. Всего на мероприятии присутствовало примерно
45 человек. В качестве основных респондентов из числа посетивших мероприятие были выбраны следующие группы: члены
Правления, «костельные», участники театральной группы «Ferdydurke», другие постоянные члены. Исключались гости «Капустника», попавшие на мероприятие в культурно-образовательных целях, приглашенные представители других центров,
а также школьники. Последние – по причине отсутствия понимания отношения к польской идентичности.
Всего было заполнено 23 анкеты. На основе ответов, полученных от респондентов, можно говорить о следующих результатах. Первая группа – 6 человек, указавшие, что они являются
россиянами (русскими), сибиряками. При этом часть из них входят в Правление организации и являются ее активом соответственно. Таких 4 человека. Среди них можно отметить Юлиану
Папину. Она преподает язык на вечерних курсах, участвует
в организации большинства мероприятий, многократно посещала Польшу: «… мне очень интересна жизнь и культура поляков… я чувствую свою внутреннюю сопричастность ко всему
этому, но в родне у меня никого из поляков нет…» [Полевые материалы автора, 2016 г.].
Двое респондентов, также не относящих себя к польской
нации, утверждают, что среди родственников были те, кто имел
в прошлом польскую национальность.
Вторая группа – 12 человек. Они подчеркнули двойственность своей этничности, отметив варианты: «я томский поляк»,
«я наполовину россиянин (русский), наполовину поляк», «я российский (русский) поляк». Часть опрашиваемых указали свой
10
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вариант, также свидетельствующий о двойственности самосознания: «я на 1/3 часть полька», «я россиянка польского происхождения».
Третья группа – всего 3 человека, которые ответили, что
они являются поляками.
Укажем, что часть опрошенных, отнесенных ко второй
и третьей группе, не смогли корректно ответить на третий блок
вопросов, подтвердив тем самым наличие родственников польского происхождения. Они указывали лишь некоторые сведения,
довольно отрывочные, на основании которых и относят себя
к рассматриваемой нации. С другой стороны, ситуаций, когда
человек фактически не имеет родственников польского происхождения, но при этом называет себя поляком (полькой), зафиксировано не было.
Четвертая группа – 2 анкеты с указанием в графе «свой вариант» на отношение к другим нациям: «литовка», «балтийские
немцы».
Тем самым, из 100 % опрошенных респондентов, 26 % назвали себя русскими, россиянами или сибиряками, 52 % указали
на смешанную идентичность, 13 % утверждают, что являются
поляками, 9% отметили, что имеют иную национальность. Причем из 26 %, отнесенных к первой группе, 9% - это те, кто
в прошлом имели родственников польского происхождения.
Таким образом, анкетирование, проведенное среди постоянных членов организации «Дом польский» выявило, что
лишь небольшая часть его членов называют себя полякам. Большинство имеют смешанную идентичность, подчеркивая свое
польское происхождение, и не забывая, что живут в Российской
Федерации, являются ее гражданами, или относят себя к россиянам (русским). При этом определенная часть респондентов может подтвердить свое происхождение, другая – ссылается на отрывочную и неточную информацию.
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Чахор Рафал
Гончарова Татьяна Александровна
Сибирские поляки
в современном польском медиадискурсе
В статье рассматривается проблематика польских диаспор в мире, анализируются стереотипы относительно сибирских поляков, представленные в польском медиадискурсе. Материалом для исследования
послужили еженедневные и еженедельные газеты, Интернет-ресурсы
(электронные газеты, живые журналы). На основании проведенного
анализа можно сформулировать тезис, что медиадискурс, касающийся
сибирской Полонии, не выходит за хорошо известные рамки стереотипов.
Ключевые слова: сибирские поляки, польская диаспора, польские
СМИ, стереотипы.

В связи с современными процессами миграции, политической и экономической интеграции, диаспоры играют все
большую роль в общественной жизни стран мира. Они зачастую
играют роль звена, связывающего старую и новую родину. Как
правило, особый интерес представляют национальные диаспоры, положение которых находится во внимании государственных властей исторической Родины и проживающих в ней соотечественников. В современном мире средства массовой информации являются главным источником информации о мире и текущей общественной ситуации в отдельных странах.
Количество поляков, проживающих на территории Польши, составляет 37,4 миллиона человек, что равняется 97% общего количества жителей страны [Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 2011]. За рубежом Польши по
максимальным оценкам живет до 21 миллиона поляков и лиц
польского происхождения[Polonia w liczbach]. Главные места
проживания поляков вне Польши находятся в Чикаго, где живет


Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диаспоры г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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более 1,5 миллиона человек, и в Рурском регионе Германии,
около 700 тысяч [Atlas polskiej obecności za granicą].
Современная география поляков за рубежом является
следствием разновременных миграционных потоков, носящих
политический и экономический характер. Во-первых, связано
с добровольной эмиграции, вызванной экономическими факторами, которая имела место уже в конце XIX века и касалась
выездов в США, Бразилию, Францию или Россию, в том числе
и Сибирь. Во-вторых, касается принудительных переселений,
осуществляемых царскими властями России, а затем властями
Советского Союза в период Второй мировой войны на территорию сегодняшней России, Казахстана, Узбекистана. В-третьих,
является результатом изменений государственной границы
Польши в 1945 году, вследствие чего восточные воеводства
Польши отошли к Белорусской и Украинской ССР, а часть
польского населения не была переселена. Поляков и лиц польского происхождения, постоянно проживающих за границей,
принято называть «Полонией» [A. Runge, J. Runge, 2008, s. 243].
Иногда в данную категорию не включают лиц польского происхождения, проживающих на территории сегодняшних Литвы,
Беларуси и Украины, так как за границей Польши они оказались, не покидая своего места проживания.
Две последние волны эмиграции из Польши имели место
в 1980-х годах, когда в Польше было введено военное положение, главным направлением эмигрантов была тогда Западная
Европа, США, Австралия и ЮАР; и после вступления Польши
в ЕС в 2004 году, года большое количество польских граждан
выехало главным образом в Великобританию и Ирландию.
Дела Полонии и попечительства над ней находятся в сфере компетенций Министерства иностранных дел Польши, Сената – верхней палаты польского парламента и постоянной комиссии Сейма. Для польской диаспоры ведет вещание государственный телеканал «ТВ Полония».
В общественном сознании, как и в практике функционирования учреждений, занимающихся делами Полонии, особое
место занимает польская диаспора, проживающая на территории бывшего СССР. Данный факт обусловлен исторически:
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большинство людей польского происхождения попало туда
вследствие ссылок, подвергалось репрессиям, кроме того находилось в сложной экономической обстановке. Проявлением
особой заботы государственных властей Польши о людях
польского происхождения, проживающих в республиках бывшего СССР, является введение «Карты поляка». Целью выдачи
данного документа является «укрепление связей, соединяющих
поляков на Востоке с Родиной, и поддержка их стараний в сохранении польского языка и культивирований национальной
традиции, а также выполнение моральных обязательств Польши
перед поляками, проживающими в постсоветских республиках»
[Dz. U. 2007].
В современной России можно говорить о двух разных
группах людей польского происхождения. К первой группе
можно отнести потомков поляков, которые оказались в Российской империи (либо СССР) в результате принудительных
депортаций. Вторую группу составляют потомки добровольных
переселенцев, которые участвовали в процессе освоения Сибири. Согласно данным переписи населения, проведенной в 2010
количество поляков в России составляло 47 тысячи [Итоги Всероссийской переписи…]. Очагами польской диаспоры являются
Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область и разные
административно-территориальные единицы Сибири.
Вопросы, связанные с историей поляков и лиц польского
происхождения в Сибири, являются предметом многочисленных научных исследований по исторической [Kuczyński 2007],
антропологической [Nowicka, Głowacka-Grajper, 2003] и языковедческой [Mitręga-Ulitina, 2015] тематике. По этой теме также
публикуются мемуары и репортажи [Soska, 2004]. Особое внимание исследователи уделяют жителям деревни Вершина, находящейся в Иркутской области, которая была основана эмигрантами из Домбровского угольного бассейна и западной Малой
Польши в начале ХХ столетия. Наталья Галеткина рассматривала взаимоотношения жителей этой деревни с властями и иркутским консульством Республики Польша [Галеткина, 2011].
В последние годы, главным образом благодаря томскому историку польского происхождения Василию Ханевичу, все более
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известной становится деревня Белосток Томской области, основанная переселенцами из Гродненской губернии.
Образ польской диаспоры в Сибири в польских средствах
массовой информации польскими исследователями почти не
изучается. Единственной работой на польском языке, в которой
затрагивается вопрос о восприятии поляков, проживающих
в Сибири, в польских СМИ является статья Михала Глушковски
[Głuszkowski, 2009]. Среди российских публикаций по схожей
тематике стоит упомянуть статью Татьяны Гончаровой, которая
проанализировала образ польской диаспоры Сибири по материалам журнала «Новая Польша» [Гончарова, 2014]. Однако
хотелось бы обратить внимание на характер этого журнала. Данное издание публикуется исключительно на русском языке
и почти недоступно польским читателям. Таким образом, обращение к польскоязычной прессе для изучения образа сибирских
поляков делает данное исследование актуальным.
Предметом анализа настоящей статьи является образ сибирских поляков в современном польском медиадискурсе. Материалом для исследования послужили публицистические статьи, опубликованные на польском языке в ежедневных и еженедельных газетах, Интернет-ресурсах (электронных газетах, живых журналах).
Необходимо подчеркнуть, что проблема современного
развития поляков в Сибири в польских средствах массовой информации практически не освещается.
Среди опубликованных в последние годы статей преобладают публикации, касающиеся истории ссылок и переселений.
Единственным исключением, пожалуй, является деревня Вершина Иркутской области. Особая история и сохранение польских элементов культуры и языка в этой деревне способствуют
тому, что регион становится объектом интереса не только
польских ученых, но также журналистов, путешественников
и туристов. Публикации, репортажи в прессе и Интернете, посвященные жителям этой деревни преоабладают среди полонийной тематики. Многолетняя деятельность полонийных организаций в таких сибирских центрах, как Томск, Барнаул, Иркутск,
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на фоне польской диаспоры, проживающей в Вершине, представляется более «стандартной» и менее привлекательной для
читателей.
Необходимо обратить внимание на то, что сибирская полония вписывается в миф „Кресов”, восточной окраины довоенной Польши, культурного пограничья. Кресы воспринимаются
поляками как место, где произошел цивилизационный успех поляков, а затем их трагическая гибель. С Кресами связан ряд стереотипов, касающихся проживающих там поляков.
Исследователь Михал Глушковски несколько лет назад
опубликовал статью, в которой обратил внимание на то, что
Вершина в польских СМИ воспринимается сквозь призму двух
стереотипов [Głuszkowski, 2009]. Рассмотрим подробнее, как
в публицистических текстах на польском языке, посвященных
полякам Сибири, проявлются эти два стереотипа.
Первый стереотип, о котором пишет М. Глушковски, –
восприятие сибирской Полонии как идеальной общины, оторванной от Польши, и пережившей разные трудности, но сумевшей сохранить приверженность к польскому языку, культуре
и высоким ценностям. В данном случае происходит идеализация людей и пространства. Это главным образом идеализация
«чистой польскости», ценность которой заключается в герметичности, стойкости к воздействию внешних факторов, в уважении и сохранении памяти о стране предков.
Чаще всего в проанализированных статьях жители Сибири предстают как потомки царских и сталинских репрессий. Но
существует и ряд других статей, в которых неоднократно подчеркивается малоизвестный факт, что многие сибирские поляки – потомки не ссыльных, а добровольных эмигрантов начала
ХХ века. «Сто лет назад она [Сибирь – прим. авторов] была для
многих семей заветной землей, надеждой на лучшую жизнь»
[Szymczyk].
У большинства авторов Сибирь ассоциируется с тайгой
и морозами. Иногда картина Сибири значительно преувеличена:
так, например, в одной статье говорится о том, что «с октября
улицы Томска скованы толстым льдом. Мороз достигает 35 градусов» [Szymczyk].
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Сложные климатические условия Сибири и трагическая
судьба лиц польского происхождения главным образом влияют
на картину идеальной общины, лишенной многих проблем современного постиндустриального общества: «путешествие
в поисках поляков в Сибири – это путешествие во времени
и пространстве» [Sybiracy…].
Специфические природные условия Сибири рассматриваются как фактор, влияющий на аутентичность и моральность
населения:
Вершина – здесь Польша до предела настоящая. Семь
тысяч километров от любимых родных мест не надо
притворяться. Жизнь здесь твердая [Wierszyna…].
С тяжелым бытом повседневной сибирской жизни контрастирует гармония и спокойствие ее жителей:
Женщины носят воду из колодца, мужчины кормят
домашних животных, кто-то пилит дерево, где-то
седой дым идет из трубы... Жизнь пульсирует со всей
силой. Идиллическая и необыкновенная, картина, обаятельная в своем примитивизме и странной простоте
[Koperski].
В сравнении с другими российскими населенными пунктами Вершина, по мнению некоторых авторов, значительно выделяется своей чистотой, аккуратностью и красотой.
Повседневная жизнь здесь такая же как в любой другой деревне. Бывают соседские конфликты (...) Вершина однако отличается в другом плане: она намного более ухоженная (...) Дома и заборы покрашены, у колодцев стоят журавли для поднимания воды, по деревне
кружат телеги знакомой формы. Такой картины
в России больше нигде не увидишь, но где-то в районе
Олькуша, конечно, да [Wierszyna].
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Подчеркивается также особое гостеприимство и доброжелательность польских жителей Сибири [W głąb Syberii].
В публикациях, посвященных истории поляков в больших
сибирских городах, как Томск или Иркутск, главным образом
затрагивается вопрос об их роли в развитии экономики и науки.
В случае Томска упоминается в частности о деятельности врача
Флорентина Ожешко, исследователей Яна Черского и Бенедикта Дибовского [Tomsk i Polacy]. Современные публицисты ищут
тем самым подтверждения цивилизационных, организаторских
и исследовательских успехов поляков, которые были достигнуты независимо от обстоятельств.
Неотъемлемым элементом образа сибирских поляков является их приверженность к католической церкви, что вписывается в стереотип поляка-католика. Подчеркивается, что традиционно в трудные исторические моменты поляки утешения искали в религии. Старания о сохранении национальной идентичности были тесно связаны со стараниями о возобновлении деятельности костелов, в которых работали бы священники из
Польши. Для представителей старших поколений религиозная
деятельность определенным способом компенсирует отсутствие знаний о современной Польши и современного литературного польского языка.
Есть и такие, которым никогда в жизни не было дано
выехать за пределы деревни, а сейчас у них нет ни здоровья, ни смелости. На слова, что о них помним и молимся перед остробрамской иконой Божией Матери
и Иисуса Милосердного, у людей текут слезы. Сибирь – это воистину открытая книга терпения и веры
[Stańczyk].
Драматические судьбы сибирских поляков и трудности их
повседневной жизни иногда являются предметом рефлексий
и призывов к оказанию помощи. Ученый из города Белосток,
Адам Доброньски, комментируя историю сибирской одноименной местности, риторически спрашивает о формах и масштабах
помощи, оказываемой Польшей сибирским полякам:
19

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016

Насколько их трагедия стала инспирацией для действий польских бывших ссыльных, ветеранов и репрессированных? Могли бы власти большого Белостока установить контакты с младшим и меньшим „братом” и оказать ему поддержку? [Dobroński].
Миф о «чистой польскости» неоднократно связывался
с мифом о дикой, чистой Сибири. Польский актер Матеуш Даменцки перед поездкой в Сибирь говорил, что «едет за правдой.
Уверен, что люди не знают понятия „кинозвезда”, не притворяются, и у них хорошие сердца» [Bednarska].
С идеальной картиной Сибири и проживающих там поляков контрастирует неоднократное удивление журналистов, что
эти люди не хотят эмигрировать в Польшу. Приводятся слова
представителей Полонии: «если наши предки не вернулись, то
и мы не должны. Кроме того, мы у себя» [Rożek]. Данный факт
обычно объясняется в рамках стереотипа о цивилизационном
успехе поляков в Сибири: «они очень хорошо приспособились
к сибирской реальности. В Вершине работает польская школа,
костел и дом культуры» [Szczególne miejsce na mapie Rosji…].
В данном случае успех отождествляется не с условиями быта
и материальной стороной жизни, а с нематериальными ценностями, сохранением польской культуры и католицизма.
Особое внимание обращается с статьях и на то, что все
жители Вершины в совершенстве владеют польским языком.
Это, безусловно, является преувеличением:
Вершина – это особый случай во всем мире, что-то
в виде колонии, так как на сегодня это единственная
местность за границей Польши, где все жители говорят по-польски [Koperski].
В деревне все знают язык предков и пользуются им
повседневно. Возникает впечатление, что это польский анклав в самой середине Сибири. Интересно, что
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если в Польше язык постоянно эволюционирует, в Вершине он почти идентичный с малопольским говором,
на котором говорили первые переселенцы привезенные
сюда царем [Radzikowska].
Сибиряки польского происхождения, как правило, ограничиваются желанием подтвердить свою польскую идентичность: «Мы тоже из Вильно, фамилия Пилевич, а наша фамилия
Мазюки, встречаются там еще такие фамилии?» [Stańczyk]. На
вопрос, как живется полякам в Томске, В. Ханевич отвечает:
«Наверное бывает с этим по-разному, но не надо за нас беспокоиться. Не беспокоиться, но помнить» [Dobroński].
Некоторые авторы отмечают, что визиты гостей из Польши в Сибирь, особенно в Вершину, становятся такими частыми,
что не вызывают у местных жителей никакого удивления,
а иногда воспринимаются неодобрительно как нарушающих
привычный образ жизни. Формируемый средствами массовой
коммуникации образ Сибири и людей польского происхождения как бедных или даже нищих, влияет на то, что гости из
Польши занимают патерналистские позиции и декларируют материальную помощь или работу в стране предков. Путешественник Ромуальд Коперски несколько лет подряд организует медицинские обследования и сбор очков для сибирской Полонии.
Пресс-релизы по поводу данного мероприятия укрепляют образ
сибирских поляков как пожилых и бедных людей, которые ждут
какой-либо помощи из Польши: «прибываем в польские места
в сибирской глубинке, к людям, у которых зачастую нет доступа к специализированной медицинской помощи, и мы несем им
настоящую помощь» [„Okulary dla Syberii” 2015].
Второй стереотип – восприятие Сибири как места мученичества поляков, ссылок, репрессий и казни, организованных
царскими и особенно советскими властями. В медиадискурсе
формируется негативный образ места проживания поляков
в Сибири. Это „страна смерти”, место ссылок и казни поляков.
Если в случае Вершины формируется картина сплоченной
общины, которая благодаря польской идентичности преодолела
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трудности судьбы и выжила, то нарратив, касающийся Белостока и Полозово, находящихся в Томской области, является картиной трагедии сталинской эпохи. В статьях, посвященных Белостоку, встречаемые намного реже, чем про Вершину, главным
образом рассматривается проблему репрессий второй половины
30-х годов XX века. В это время большая часть мужского населения была расстреляна.
Аресты начались 13 августа 1937 года (...) Самое плохое только должно было наступить; в январе и феврале 1938 года в деревню набегали „команды смерти”. Задержанных гнали в Кривошеино, потом по замерзшей
реке „как скот” в Колпашево. После допросов вернулись
немногочисленные, о других слух пропал [Dobroński].
Представленные в польских СМИ сведения о поляках из
Полозово обобщены, чаще всего в них говорится о массовых
сталинских репрессиях:
Деревня Полозово была одной из многих местностей,
заселенных польскими эмигрантами конца XIX и начала ХХ века. В начале 1938 года НКВД провело массовые
арестования мужчин. Итого задержано, а затем расстреляно, как минимум 33 человека [Pomnik ku czci Polaków na Syberii].
Авторы обычно подробно описывают обстоятельства
арестов, вымышленные обвинения, отмечают несправедливость
советской власти: «Тяжело воздержаться от рефлексии, что советские „реабилитации”, много лет спустя казни, являются всего лишь обычной манипуляцией людьми, а не доказательством
справедливости» [Szubarczyk]. Одновременно не затрагивается
вопрос современного состояния польской диаспоры в Томской
области, в том числе в Белостоке.
Подведем итоги. Контент-анализ собранного материала
позволил сформулировать тезис о стереотипном и довольно од22
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ностороннем представлении о поляках и лицах польского происхождения, проживающих в Сибири, у жителей Польши. Объясняя причины данной ситуации, надо подчеркнуть, что связь
с польской культурой, языком и католицизмом характерна главным образом для представителей старшего поколения. Молодые
люди теряют связь с родиной предков, потому что современная
Польша не является для них привлекательной. Можно предположить, что в ближайшие десятилетия публикации в средствах массовой коммуникации о сибирской Полонии будут всего лишь
публикациями о безвозвратно ушедшем прошлом.
Библиография
Галеткина Н.Г., Соотечественники в сибирской деревне: взгляд из Польши, Известия Алтайского государственного университета, 2011,
№ 4/1.
Гончарова Т.А., Образ польской диаспоры Сибири в современных
польских СМИ (по материалам издания «Новая Польша»),
„Вестник ТГПУ” 2014, tom 10 (151), s. 134–139.
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей, <www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html >
Atlas polskiej obecności za granicą, <http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/atlas_polskiej_obecnosci_w_swiecie/>
Bednarska M., Człowiek honoru. Wywiad z Mateuszem Damięckim, „Twój
Styl” 2009, nr 3.
Głuszkowski M., Relacje mieszkańców Wierszyny – polskiej wsi na Syberii –
z ich dawną ojczyzną, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2009, nr 13.
Dobroński A.C., Wioska Białystok jest na Syberii. Warto o tym pamiętać
i pomagać, <http://www.poranny.pl/obserwator/art/5258322,wioskabialystok-jest-na-syberii-warto-o-tym-pamietac-i-pomagac,id,t.html>
Dobroński A.C., Muzeum Historii Politycznych Represji „Więzienie Śledcze
NKWD”, <www.poranny.pl/album-bialostocki/art/5527622,muzeum-historii-politycznych-represji-wiezienie-sledcze-nkwd,id,t.html>
Dz. U. 2007, nr 180, poz. 1280, Ustawa z dn. 7.09.2007 r. O Karcie Polaka,
<http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071801280>
Koperski R., Wierszyna – polska enklawa na Syberii, <http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/wierszyna-polska-enklawa-na-syberii>

23

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
Koperski R., Wcale nam tu nie żal waszego bogactwa, <http://podroze.onet.pl/wcale-nam-tu-nie-zal-waszego-bogactwa/htqbd>
Kuczyński A., Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia
i sukces cywilizacyjny Polaków, Krzeszowice 2007.
Mitręga-Ulitina S., Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii, Lubin 2015.
Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Wierszyna z bliska i z oddali, Warszawa 2003.
Polonia w liczbach, <http://liveweb.archive.org/web/20160306041430/http://archiwum.wspolnotapolska.org.pl/?id=pwko00>
Pomnik ku czci Polaków na Syberii, <https://www.wprost.pl/kraj/48508/Pomnik-ku-czci-Polakow-na-Syberii.html>
Radzikowska M., Kawałek Polski w głuchej tajdze, <http://www.peron4.pl/rosja-wierszyna-kawalek-polski-w-gluchej-tajdze/>
Rożek T., Polska na Syberii, <http://gosc.pl/doc/1411114.Polska-na-Syberii/2>
„Okulary dla Syberii” 2015: Polonia na Syberii widzi wyraźniej, <www.national-geographic.pl/aktualnosci/okulary-dla-syberii-2015-poloniana-syberii-widzi-wyrazniej>
Runge A., Runge J., Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Katowice 2008, s. 243.
Soska Z.M., Zapiski syberyjskie. Pamiętnik nauczyciela-katechety, LubinMilejów 2004.
Stańczyk D., Tomsk i... Białystok, <http://pl.delfi.lt/kultura/kultura/ks-dariusz-stanczyk-tomsk-i-bialystok.d?id=65380776>
Sybiracy... jak dziś żyją Polacy na Syberii, <http://www2.polskieradio.pl/blogi/sybiracy/wpis/default.aspx?page=191&id=187205#com>
Szczególne miejsce na mapie Rosji. Polska wieś na Syberii, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/szczegolne-miejsce-na-mapie-rosji-polska-wiesna-syberii/lmc32h>
Szubarczyk P., Zagłada polskiej wsi Białystok, <www.naszdziennik.pl/mysl/7090,zaglada-polskiej-wsi-bialystok.html >
Szymczyk T., Kto pamięta dziś o Polakach w krainie szamanów? Polka szuka
śladów zesłańców na Ałtaju, <http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3733034,kto-pamieta-dzis-o-polakach-w-krainie-szamanow-polka-szuka-sladow-zeslancow-na-altaju,id,t.html>
Szymczyk T., Wierszyna – mała wioska na Syberii zamieszkana przez potomków Zagłębiaków, <http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/artykul/wierszyna-mala-wioska-na-syberii-zamieszkana-przez-potomkow,1338353,artgal,t,id,tm.html>

24

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
Tomsk i Polacy, <http://www.chatawlesie.pl/2012/11/tomsk-i-polacy/>
W głąb Syberii, <http://www.starachowicka.pl/artykul/8443-w-glab-syberii.html>
Wierszyna: nasza kolonia w azjatyckiej Rosji, <http://forsal.pl/artykuly/686257,wierszyna-nasza-kolonia-w-azjatyckiej-rosji.html>
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011,
<http://web.archive.org/web/20130116214520/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/g
us/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf>
Siberian Poles in a contemporary Polish media discourse
The paper deals with the problem of Polish Diaspora, discusses stereotypes
regarding Siberian Poles that can be find in Polish media discourse. The
article was prepared on the base of newspapers, journals and the Internet
(electronic newspapers, blogs). The authors conclude that discourse about
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Kaczmarek Marlena
Strukturalne podobieństwa i różnice mediów polonijnych
w Federacji Rosyjskiej w świetle analizy zawartości
Artykuł jest prezentacją wyników analizy zawartości dwóch mediów polonijnych funkcjonujących w Federacji Rosyjskiej, tj. kwartalnika Wiadomości Polskie oraz portalu Rodacy na Syberii. Autorka określiła czym jest analiza zawartości, a następnie przedstawiła metodologię badań, z wyróżnieniem celów i hipotez badawczych. Zasadniczą częścią artykułu są wyniki
badań naukowych, które określają strukturę poszczególnych mediów polonijnych w 6 kategoriach (rodzaj publikacji, publikacje dziennikarskie, niedziennikarskie, wydźwięk, bohater i język publikacji) oraz tematykę poruszaną przez oba media. Celem pracy było stwierdzenie, czy w analizowanych mediach polonijnych występują różnice strukturalne oraz tematyczne.
Rezultatem analizy okazało się porównanie zawartości tematycznej i strukturalnej „Wiadomości Polskich” oraz portalu Rodacy na Syberii, a głównymi wnioskami płynącymi z badań są stwierdzenia, że tematyka obu mediów
polonijnych była podobna oraz występowały znaczne podobieństwa w warstwie strukturalnej.
Słowa kluczowe: media polonijne w Rosji, analiza zawartości.

1. Analiza zawartości
1.1. Rys historyczny
Analizę zawartości, rozumianą jako metoda badania tekstów,
posiadającą systematyczny, ilościowy i obiektywny charakter, datuje
się już na przełomie XIX i XX w., jednakże niektórzy badacze wskazują na wcześniejsze publikacje, tj. książkę Christiana Weisego wydaną w Niemczech w 1685 r., bądź pierwsze zastosowania omawianej
metody w Szwecji w 1740 r. [Pisarek 1983, s. 37]. Początków analizy
treści we współczesnym jej rozumieniu należy szukać w okresie
II wojny światowej. Wywiad aliancki analizował wówczas ilość i rodzaje piosenek ukazujących się w eterze europejskich stacji radio-
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wych. Analiza treści służyła także do sprawdzenia autorstwa dokumentów historycznych, a po wojnie wykorzystywano ją do badania
propagandy w radiu i telewizji [Wimmer, Dominick 2008, s. 201]1.
1.2. Analiza zawartości a analiza treści – mnogość definicji
Pierwsze definicje analizy zawartości zostały sformułowane
na początku lat 40. XX wieku, a ta przedstawiona przez Bernarda
Berelsona, uznawana jest za klasyczną i brzmi następująco: analiza
treści jest techniką badawczą, służącą do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej treści przekazów komunikacyjnych
[Ogryzko-Wiewiórski 1986, s. 238].
Analiza treści, zwana też analizą zawartości lub metodą badania przekazów (w języku angielskim – content analysis) w rozumieniu Walerego Pisarka to rozkładanie go [przekazu] na elementy
prostsze lub wyodrębnienie jego cech, właściwości i elementów oraz
następnie klasyfikowanie ich zgodnie z przyjętym systemem kategorii
[tamże, s. 29].
Inna definicja określa, iż analiza treści (…) ustala i opisuje cechy językowe tekstów, po to, aby na tej postawie wnioskować o niejęzykowych własnościach ludzi i agregatów społecznych [Mayntz,
Holm, Hubner 1985, s. 192]2.

Z kolei polskie działania naukowe, noszące cechy analizy zawartości datuje
się na 1841 r., kiedy to E. Dembowski oraz H. Kamieński dokonali artykułografii, tj. zliczenia artykułów znajdujących się w piśmie Biblioteka Warszawska. Natomiast badaczkami, które zwróciły uwagę na tę technikę badawczą
w kontekście badań nad komunikowaniem pod koniec lat 50. XX wieku były
Antonina Kłoskowska oraz Irena Tetelowska [Pisarek 1983, s. 24–25].
2
Jak zauważa Małgorzata Lisowska-Magdziarz – o wszystkich tekstach
medialnych można pisać w kategorii dyskursu, który rozumie jako przekazywanie idei i oddziaływanie na ludzi za pomocą języka [Lisowska-Magdziarz 2006, s. 9]. Natomiast dyskursy mediów to zespół zachowań językowych zrealizowanych w mediach drukowanych lub elektronicznych, tworzących wypowiedzi (...) o przeznaczeniu publicznym, których treść i forma
uwarunkowane są: stanem wiedzy i koncepcjami poznawczymi charakterystycznymi dla danej epoki, określonym rodzajem aktywności ludzkiej (poli1
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1.3. Możliwości badawcze analizy zawartości
Dzięki analizie treści możemy badać następujące obszary
przekazów komunikacyjnych:
 treść przekazu (np.: porównywanie zawartości przekazów
w różnych mediach, wskazywanie na różnice w treści przekazów w różnych krajach),
 forma przekazu (m.in. określanie poziomu zrozumiałości
tekstu, badanie technik propagandowych),
 nadawca przekazu – można uzyskać informacje nt. jego intencji czy przyjętego systemu wartości,
 odbiorca – można zdobyć informację na temat wyobrażenia
nadawcy o potencjalnym odbiorcy (np. o jego wykształceniu
lub światopoglądzie),
 efekty przekazu (np.: badanie zachowań, jakie wywołał
przekaz medialny) [Pisarek 1983, s. 47]3.

tyka, kultura itp.), warunkami komunikacji za pośrednictwem mediów masowych, a także praktycznymi warunkami formułowania wypowiedzi (kto
się wypowiada, do kogo, w jakim celu i w jakiej sytuacji) [tamże, s. 16].
3
Przy ujęciu analizy treści jako techniki, która skupia się na cechach samej
treści, można mówić o następujących rodzajach zastosowań analizy treści:
1. badanie przemian treści przekazów informacyjnych,
2. badania nad rozwojem nauki,
3. analizowanie różnic w treści przekazów informacyjnych pochodzących z odmiennych narodów,
4. porównywanie różnych środków masowej komunikacji (np.: badanie sympatii politycznej stacji radiowych podczas kampanii prezydenckiej),
5. tworzenie wzorców właściwej informacji – jest możliwe wówczas,
gdy porówna się aktualnie występujące treści w mediach treściami powszechnie uznawanymi za wzorcowe,
6. pomoc techniczna w przeprowadzaniu badań, która realizuje się
poprzez kodowanie wywiadów oraz analizę oddziaływań między
ludźmi w grupach [Nowak 1965, s. 150–153].
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2. Metodologia badań analizy zawartości
2.1. Przygotowanie koncepcyjne
Celem analizy zawartości nie powinna być jedynie charakterystyka tematyczna i formalna danego medium – zliczenie bowiem
ilości poszczególnych artykułów nie niesie za sobą żadnych głębszych spostrzeżeń. Dopiero porównanie zawartości jednego medium
do drugiego lub odniesienie uzyskanych wyników do hierarchii wartości prezentowanej np.: przez wydawcę czasopisma może przynieść
pożądane efekty.
2.2. Cele badawcze oraz hipotezy
Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule, dotyczące mediów polonijnych w Federacji Rosyjskiej, są częścią badań
naukowych prowadzonych przez autorkę na potrzeby pracy doktorskiej (dotyczą one także analizy zawartości mediów polonijnych
w innych krajach, tj. w Brazylii, Stanach Zjednoczonych oraz
w Wielkiej Brytanii). Na potrzeby rosyjskiego środowiska mediów
polonijnych zostały sformułowane następujące cele badawcze:
1. dokonanie analizy porównawczej wybranych tytułów

prasy polonijnej z polonijnymi portalami internetowymi w Federacji Rosyjskiej,
2. ukazanie podobieństw i różnic strukturalnych w mediach
polonijnych funkcjonujących w Federacji Rosyjskiej,
które mają posłużyć weryfikacji następujących hipotez (odpowiednio do celów badawczych):
1. tematyka poruszana na łamach prasy polonijnej w okre-

ślonym państwie zasadniczo różni się od problematyki
polonijnych portali internetowych,
2. istnieją podobieństwa strukturalne w mediach polonijnych
w analizowanych krajach.
Aby osiągnąć przedstawione powyżej cele badawcze, została
zastosowana ilościowa metoda badawcza, przy zastosowaniu techniki badawczej jaką jest analiza zawartości. Narzędziami, które były
niezbędne w prowadzonych badaniach okazały się klucze kategoryzacyjne oraz arkusze kalkulacyjne Excel.
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2.3. Rodzaje obliczeń, jednostki analizy i pomiaru
Walery Pisarek wymienia następujące rodzaje pomiaru i obliczeń w analizie zawartości:
a) frekwencja występowania jednostek analizowanych,
b) wielkość jednostek analizowanych,
c) intensywność cech jednostek analizowanych [Pisarek 1983,
s. 83].
W prowadzonej przeze mnie analizie zawartości zdecydowałam się na zastosowanie pierwszego z wymienionych wyżej rodzajów pomiaru.
Założyłam także, że jednostkami analizy, definiowanymi jako
elementy zawartości przekazu, które są w trakcie analizy klasyfikowane według kategorii przyjętego klucza [tamże, s. 72], są poszczególne wypowiedzi dziennikarskie. Jednostki pomiaru utożsamiam
z jednostkami analizy, co oznacza, iż suma jednostek analizy (tzn.
poszczególnych wypowiedzi), które są zaliczone do konkretnej kategorii klucza, jednocześnie stanowi liczbowe (procentowe) określenie
częstotliwości występowania danej cechy w analizowanym medium.
2.4. Dobór próby
Analiza zawartości jest techniką badawczą odpowiednią do
badania zarówno niezwykle licznego materiału badawczego, jak
i niewielkiej jego ilości. Podczas przygotowywania analizy zawartości mediów polonijnych w wybranych przeze mnie państwach za jednostkę wyboru przyjęłam poszczególny numer pisma polonijnego,
wybrany w sposób systematyczny (co któryś egzemplarz, wybór według dat), a w przypadku polonijnych portali internetowych – dzień
publikacji materiałów na stronie internetowej.
2.5. Określenie materiału poddanego badaniu
Przystępując do analizy zawartości mediów polonijnych w Federacji Rosyjskiej pierwszym krokiem było ustalenie stanu tychże
mediów, tzn. ich liczby, rodzaju, miejsca wydawania. Dane te pozwoliły mi na określenie, jakie media są typowe w systemie mediów
polonijnych na terenie Federacji Rosyjskiej. System prasy polonijnej
składa się z następujących wydawnictw: „Gazeta Petersburska”,
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„Głos znad Pregoły”, „Rodacy”, „Kwartalnik irkucki”, „Wiadomości Polskie”. Z danych tych wynika, że na terenie Federacji Rosyjskiej ukazuje się aktualnie (stan na styczeń 2015 r.) pięć pism,
z czego dwa wydawane są w cyklu miesięcznym, a pozostałe to
kwartalniki. Każde z nich wydawane jest w innej części Rosji. Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane uznałam, iż zasadne będzie poddanie analizie zawartości „Wiadomości Polskie”. Wydawnictwo to
można uznać za typowe dla tytułów prasy polonijnej w Federacji Rosyjskiej, z uwagi na przewagę (choć nieznaczną) kwartalników. Kolejnym, równie ważnym, kryterium wyboru była dostępność pisma
w formie PDF, gdyż tylko pisma dostępne w Internecie mogły zostać
poddane badaniu.
Należy zaznaczyć, że wymóg komparatystyki mediów w analizie zawartości jest w pełni spełniony, gdy badaniu są poddane media
ukazujące się z taką samą częstotliwością oraz wydawane w tym samym mieście lub regionie. Jeśli w danym kraju funkcjonuje kilka bądź
kilkanaście mediów polonijnych różnego typu, a dodatkowo są one
rozproszone terytorialnie, to najczęściej funkcjonują jako lokalne medium polonijne. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, analizie
porównawczej powinny być poddane takie media polonijne, które
funkcjonują na danym, określonym obszarze geograficznym. Dzięki
temu możliwe jest ustalenie, czy publikacje pochodzące z dwóch różnych źródeł dotyczą podobnych tematów, czy poruszają zupełnie inną
problematykę. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do
wydźwięku tych publikacji oraz gatunku dziennikarskiego.
Rozpatrując media polonijne na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie dotarłam do takich dwóch, które pochodzą z jednego obszaru. Z uwagi na fakt, iż analizie zawartości poddawałam pisma
oraz portale internetowe, aby w dalszej kolejności móc porównać ich
zawartość, poszukiwałam takiej pary, która pochodziłaby z jednego
terenu. Jedyne takie połączenie, spełniające wyżej wymienione kryteria, stanowił portal Rodacy na Syberii oraz kwartalnik „Rodacy”.
Należy zaznaczyć, iż oba media są ze sobą ściśle połączone , tzn.
portal jest odbiciem treści publikowanych w kwartalniku. Z tego,
jakże istotnego powodu, uznałam, iż analizowanie dwóch mediów,
redagowanych przez te same osoby, należących do tego samego wy31
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dawcy oraz prezentujących niemalże takie same treści nie jest uprawnione naukowo. Analiza taka nie przyniosłaby żadnych wartościowych naukowo wniosków. Z tego właśnie powodu zdecydowałam,
iż analizie zawartości zostanie poddany kwartalnik „Wiadomości
Polskie”, ukazujący się w Krasnodarze oraz portal internetowy Rodacy na Syberii. Należy zaznaczyć, iż oba media funkcjonują jako
dwujęzyczne – polsko-rosyjskie. Znaczna część publikacji jest jedynie w języku rosyjskim, co dotyczy zwłaszcza „Wiadomości Polskich”. Zatem czynnością wstępną, która musiałam wykonać, aby
móc przystąpić do właściwej analizy zawartości było przetłumaczenie materiałów na język polski.
Istotną kwestią w omawianej analizie jest badanie zawartości
mediów z tego samego okresu czasowego. Zważywszy na fakt, iż na
portalu Rodacy na Syberii najstarsze zamieszczone publikacje dziennikarskie pochodzą z czerwca 2012 r., zdecydowałam, iż właśnie od
tego momentu analizie zawartości zostanie poddany tenże portal
i „Wiadomości Polskie”. Badanie objęło zatem 229 publikacji dziennikarskich zamieszczonych na portalu Rodacy na Syberii w przedziale czasowym od czerwca 2012 r. do 30 grudnia 2015 r. oraz 12
wydań „Wiadomości Polskich”, począwszy od numeru 36 wydanego
w 2012 r., a skończywszy na numerze 47, wydanym jako ostatni
w 2015 r.
2.6. Klucz kategoryzacyjny
Właściwie zbudowany klucz kategoryzacyjny jest jednym
z elementów gwarantujących sukces prowadzonej analizy zawartości. Kategorie klucza powinny wynikać bezpośrednio z celów oraz
hipotez badawczych, a także powinny być dostosowane do charakteru badanego medium. Cechy klucza kategoryzacyjnego prezentują
się następująco:
 zgodność klucza z potrzebami badań,
 wyczerpujący charakter kategorii klucza (muszą uwzględniać wszystkie elementy problemu badawczego),
 jednoznaczność kategorii klucza (badacz nie powinien mieć
wątpliwości do której kategorii przyporządkować daną jednostkę analizy),
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oszczędność – klucz kategoryzacyjny powinien zawierać jedynie niezbędne kategorie ze względu na cel i przedmiot badań,
 logiczność,
 rozłączność – jednostki analizy mogą być przyporządkowane tylko do jednej z kategorii [tamże, s. 99, 101]4.
Uwzględniając specyfikę prowadzonych badań naukowych,
klucze kategoryzacyjne zostały zbudowane w następujący sposób:
1. Klucz do badania rodzaju publikacji – składa się z trzech kategorii, tj.: tekst, tekst ze zdjęciem lub grafiką, zdjęcie lub
grafika.
2. Klucz do badania materiałów dziennikarskich – tj. wszystkich
tekstów redakcyjnych, których autorami są dziennikarze pracujący w danej redakcji. Materiały dziennikarskie można podzielić w ogólny sposób na informacyjne i publicystyczne,
a w omawianym kluczu znalazło się w 26 kategorii, m.in. zapowiedź, informacja, relacja, reportaż, wywiad, felieton.
3. Klucz do badania publikacji niedziennikarskich – których autorami są m.in. specjaliści z różnych dziedzin, urzędnicy, politycy, naukowcy, literaci, artyści. Listy do czytelników, sprostowania, komunikaty urzędowe, poezja, ogłoszenia, reklamy, humor, krzyżówki – to niektóre przykłady materiałów
niedziennikarskich. Ten klucz obejmuje 27 kategorii.
Badacze wyróżniają dwa główne typy kategorii kluczy – za Bernardem
Berelsonem można wymienić blok odnoszący się do treści przekazu – co
się twierdzi (what is said) oraz odwołujący się do formy przekazu, czyli jak
się twierdzi (how it is said). Do najważniejszych elementów pierwszego
z nich zalicza się tematykę danej jednostki analizy, lokalizację – miejsce
rozgrywania akcji opisanej w danej publikacji, cel, czyli osoba lub osoby,
do których skierowana jest wypowiedź oraz autorytet – w imieniu którego
są prezentowane dane tezy, wartości w publikacji. W bloku form przekazu
znajdują się m.in. następujące zagadnienia: typ medium, w jakim ukazała
się badana wypowiedź, środki wyrazu (tekst, grafika, fotografia), rodzaje
wypowiedzi (dziennikarskie, niedziennikarskie), gatunek dziennikarski
(np.: informacja, wywiad, reportaż), wydźwięk publikacji (neutralny, krytyczny, aprobujący) oraz skuteczność – pełnienie lub nie funkcji propagandowej [Sołoma 2002, s. 98–99].
4
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4. Klucz do badania tematyki gatunków dziennikarskich – został
podzielony na 5 zasadniczych grup tematycznych, tj.:
 kraj, z którego pochodzi analizowane medium,
 sprawy polonijne,
 Polska,
 problematyka ogólna (gdzie znalazły się sprawy niezwiązane w sposób terytorialnie z żadnym z państw),
 świat.
W każdej z wymienionych grup znalazł się szereg podkategorii nawiązujących tematycznie m.in. do spraw politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych, religijnych.
5. Klucz do badania wydźwięku publikacji – obejmuje 3 kategorie: aprobująca, negująca, neutralna. Za materiał aprobujący należy rozumieć taki, który w pozytywny sposób prezentuje dane zagadnienie, zwykle poprzez słowa powszechnie
uważane za pochwalne. Z kolei negujący wydźwięk publikacji przejawia się w krytycznych zwrotach odnoszących się do
prezentowanego zagadnienia. Teksty informacyjne zwykle
powinny posiadać neutralny wydźwięk, a zatem jedynie przybliżać wydarzenia, bez komentarzy autora (pozytywnych lub
negatywnych).
6. Klucz do badania bohatera publikacji – czyli bohater jednostkowy, zbiorowy oraz nieokreślony. Co więcej, w dwóch
pierwszych kategoriach zostały wydzielone szczegółowe
podkategorie, np.: jednostka – Polak, członek Polonii; zbiorowy – Polonia, Polacy w Polsce, organizacja polonijna.
7. Klucz do badania języka publikacji, w którym znalazły się
cztery kategorie, tj.: język polski, portugalski/rosyjski/angielski, język mieszany (polski i portugalski, polski i rosyjski,
polski i angielski) oraz nie dotyczy.
Każda z publikacji była klasyfikowana zgodnie z kluczem 1.,
tj. wedle rodzaju publikacji. Następnie była definiowana przez klucz
2. lub 3., czyli decydowałam, czy jednostka analizy jest gatunkiem
dziennikarskim, czy ma formę niedziennikarską. Jeśli okazywało się,
że publikacja jest dziennikarska, wówczas była klasyfikowana poprzez wszystkie pozostałe klucze, a zatem od 4. do 7., natomiast
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w przypadku publikacji niedziennikarskiej była ona jeszcze określana poprzez ostatni – 7 klucz, czyli język.
2.7. Kodowanie, obliczanie i budowa arkusza badawczego
Jak w każdej technice badawczej, tak i tu ważną czynnością
jest kodowanie, czyli proces przekształcania surowych danych
w dane w postaci standaryzowanej. Jednostki analizy zostają sklasyfikowane według przyjętych kluczy kategoryzacyjnych, np.: dana
publikacja w gazecie może zostać zakwalifikowana jako neutralna
lub aprobująca. Ponadto proces konceptualizacji i tworzenia kategorii kodowych należy starannie przygotować, tak by definicje operacyjne pojęć, którymi badacz się posługuje były złożone z wartości je
tworzących. Co więcej, powinny być precyzyjnie określone, aby badacz nie miał wątpliwości do której z kategorii przyporządkować
dana jednostkę analizy [Babbie 2003, s. 347–348].
Aby analiza treści dostarczyła ilościowych wyników badań
należy przeprowadzić kodowanie w formie liczbowej, a zatem każdej kategorii przypisać symbol liczbowy (np.: publikacja polityczna – 1, społeczna – 2, kulturalna – 3, itd.) [tamże, s. 349–350].
Dane uzyskane w ten sposób, dotyczące każdego medium polonijnego osobno, zostały wpisywane do arkuszy kalkulacyjnych Excel.
3. Wyniki analizy zawartości wybranych mediów polonijnych
w Federacji Rosyjskiej
Kwartalnik „Wiadomości Polskie” oraz portal Rodacy na Syberii to polonijne media z terytorium Federacji Rosyjskiej, które zostały poddane analizie. Łącznie przebadano 512 materiałów, z czego
80% stanowiły te dziennikarskie. Publikacji pochodzących z portalu
Rodacy było niespełna 45%, a resztę stanowiły te z „Wiadomości”,
zatem podział jednostek do analizy był rozłożony równomiernie pomiędzy oba media polonijne.
3.1. Rodzaj publikacji
Przeważająca ilość publikacji pochodzących z „Wiadomości
Polskich” oraz portalu Rodacy na Syberii była materiałami tekstowymi, opatrzonymi zdjęciem lub grafiką (ponad 79%). Analizując
odrębnie publikacje dziennikarskie oraz niedziennikarskie, należy
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wskazać, iż tendencja ta została zachowana w obu mediach, co obrazuje tabela 1. Jedynie w „Wiadomościach” wystąpiły publikacje będące wyłącznie zdjęciem lub grafiką, a ich ilość wyniosła 2,4% spośród wszystkich publikacji niedziennikarskich.
Tabela 1. Podział publikacji pochodzących z rosyjskich mediów polonijnych
Wiadomości
Polskie

Rodacy na Syberii

Oba media polonijne

70%

92%

80%

Publikacja dziennikarska
tekst

21,7%

18,1%

19,4%

tekst + zdjęcie /
grafika

79,3%

81,9%

80,6%

zdjęcie / grafika

-

-

-

30%

8%

20%

tekst

27%

10,5%

24%

tekst + zdjęcie /
grafika

70,6%

89,5%

74%

Publikacja niedziennikarska

zdjęcie / grafika
Suma końcowa

2,4%

-

2%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne

3.2. Tematyka
Wśród publikacji dziennikarskich, które w obu pismach stanowiły 80%, dominującą tematykę były sprawy polonijne, z wynikiem
ponad 85%. Pozostałe działy tematyczne, tj. Polska, Rosja oraz problematyka ogólna osiągnęły poniżej 10%, a wątek z ostatniego z wymienionych działów został poruszony jedynie raz.
Udział procentowy tematyki w „Wiadomościach Polskich”
kształtował się analogicznie do zestawienia tematycznego obu mediów. Oznacza to, że najwięcej materiałów wśród publikacji dziennikarskich stanowiły te dotyczące spraw polonijnych (ponad 78%),
a drugim najchętniej poruszanym tematem była Polska (niemal 14%).
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Natomiast wśród publikacji dziennikarskich, stanowiących
omalże 92%, tematyka materiałów ukazujących się na portalu Rodacy na Syberii nie odbiegała od ogólnego trendu. Wzrósł jedynie
udział publikacji związanych ze sprawami polonijnymi – do 92%,
z kolei do 2% zmniejszyła się ilość materiałów dotyczących Rosji,
a problematyka ogólna zupełnie nie była poruszana w tym medium.
Wykres 1. Tematyka w „Wiadomościach Polskich” oraz Rodakach na Syberii - porównanie
Problematyka ogólna

0,5%

Wiadomości
Polskie

7,6%
1,9%

Rodacy na Syberii

Rosja
Polska

13,6%
6,2%
78,3%

Sprawy polonijne
0,0%
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Źródło: opracowanie własne

3.2.1. Sprawy polonijne
Szczegółowa analiza spraw polonijnych w „Wiadomościach
Polskich” pozwoliła na uzyskanie następujących danych. Najwięcej
publikacji w tym dziale dotyczyło działalności organizacji i stowarzyszeń polonijnych (24 publikacje, co daje 15,5%), a także dni polskich (np.: festiwali, koncertów czy festynów, podczas których promowana jest kultura polska), które pojawiły się 18 razy (11,6%).
Wartości bliskie 10% osiągnęły historie rodzin i rodów polskich
w Rosji oraz oświata i nauka. Znaczna część wątków była rozproszona, a ich częstotliwość pojawiania się wynosiła 1 lub 2 razy.
Grupując wątki spraw polonijnych otrzymałam blok tematyczny związany z działalnością Polonii, który zgromadził ponad
39% publikacji. Do tej grupy zostały przyporządkowane, oprócz
działalności stowarzyszeń polonijnych, dni polskie, spotkania polonijne, obchody jubileuszy ważnych dla społeczności polonijnej, placówki dyplomatyczne, działalność organizacji polonijnych w innych
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krajach oraz sprawy polonijne ogólnie. Zdecydowanie mniej materiałów znalazło się w grupie dotyczącej historii Polonii (16%), która
obejmowała: historie rodów polskich w Rosji, historia Polaków
w Rosji oraz historię skupisk Polaków, czyli osad, miasteczek
i miast, które licznie zamieszkiwali Polacy. Nauka i oświata (w tym
polskie szkoły i nauka języka polskiego) były tematyką w ponad 8%
przypadków.
Tematyka szczegółowa w dziale spraw polonijnych prezentowana na portalu Rodacy na Syberii kształtuje się w odmienny sposób
aniżeli w „Wiadomościach”. 193 publikacje, które znalazły się w tym
dziale tematycznym, rozkładają się na liczne wątki szczegółowe. Jedynie 5 wątków osiągnęło ponad 10 wskazań. Najczęściej poruszanym
tematem okazały się dni polskie, pojawiły się bowiem 29 razy, co stanowi 15% wśród spraw polonijnych. 8,8% uzyskały materiały związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów polskich, a 7,3% –
oświata i nauka. Aż 29 wątków zdobyło 10 lub mniej wskazań.
Zestawienie szczegółowych wątków tematycznych w bloki tematyczne pozwoliło na wyłonienie 3 znaczących grup. Pierwsza
z nich, działalność Polonii, osiągnęła wynik prawie 38%. Na kolejnym miejscu znalazła się nauka i oświata (16,1%), podobny wynik
otrzymała też kultura (15,5%). Ten ostatni blok tematyczny swoim
zakresem objął: zespoły folklorystyczne i muzyczne, festiwale filmowe i filmy polskie, literaturę polonijną i polską, placówki polonijne (np.: muzea, biblioteki, domy kultury), sztukę (np.: wystawy,
wernisaże) oraz kulturę – ogólnie.

38

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
Wykres 2. Grupy tematyczne dotyczące spraw polonijnych w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu Rodacy na Syberii
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Warto zauważyć, że w obu mediach polonijnych funkcjonujących na terenie Federacji Rosyjskiej dominującym blokiem tematycznym była działalność Polonii, osiągając jednocześnie podobny
wynik (ponad 39% – „Wiadomości” oraz prawie 38% – Rodacy).
Rozpatrując poszczególne wątki tematyczne można także dostrzec
podobną pozycję oświaty i nauki, która w obu mediach osiągnęła
około 7%.
3.2.2. Polska
Wśród tematyki polskiej w „Wiadomościach Polskich” nie
znalazł się żaden dominujący wątek. Nieco ponad 22% uzyskały dwa
tematy – sylwetki postaci historycznych oraz historia Polski. O połowę mniej wskazań zanotowały materiały dotyczące sylwetek
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współczesnych i znanych osób. Pozostałe 9 wątków otrzymało mniej
niż 10% wskazań każde.
Historia, z wynikiem prawie 52%, okazała się najliczniejszym
blokiem tematycznym, obejmującym: historię Polski, sylwetki postaci historycznych oraz zagadnienia II wojny światowej. Zdecydowanie mniej na łamach „Wiadomości” pisano o życiu społecznym
i obyczajowym, co potwierdza wynik – jedynie 14,8%, jak również
o kulturze – nieco ponad 11% publikacji. Literatura, placówki kulturalne (np.: muzea, galerie), film, teatr, sztuka oraz muzyka to wątki
składające się na ostatni z wymienionych bloków tematycznych.
Wykres 3. Grupy tematyczne dotyczące Polski w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu Rodacy na Syberii
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Materiały dziennikarskie dotyczące Polski na portalu Rodacy
na Syberii stanowiły jedynie 6,2% publikacji dziennikarskich. Nieco
ponad 46%, czyli 6 publikacji, było związanych z edukacją i nauką,
połowę mniej wskazań zebrała tematyka dotycząca odznaczeń i nagród. Pozostałe wątki tematyczne uzyskały minimalne wartości. Zestawienie poszczególnych wątków w grupy tematyczne pozwoliło na
wyłonienie dwóch bloków, tj. nauka i edukacja (ponad 46%) oraz
życie społeczne i obyczajowe (38,5%).
3.2.3. Rosja
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Publikacje dotyczące Rosji nie były popularne zarówno
w „Wiadomościach Polskich”, jak i na portalu Rodacy na Syberii.
W pierwszym z wymienionym mediów tematyka ta przekroczyła
7%, a w drugim niecałe 2%. Niemniej jednak należy wskazać, że
wątkami najczęściej poruszanymi w tym dziale tematycznym
w „Wiadomościach” były festiwale, koncerty i festyny, a także edukacja i nauka (każdy wątek uzyskał prawie 27% wskazań). Z kolei
życie społeczne i obyczajowe, obejmujące oprócz wymienionych
wyżej festiwali i koncertów także wspomnienia o zmarłych znanych
osobach, zgromadziło największą ilość wątków (46,7%). Na drugim
miejscu znalazła się nauka i oświata (prawie 27%).
W przypadku Rodaków na Syberii trudno wskazać na dominujący temat, gdyż każdy z czterech wątków dotyczył innej problematyki. Pojawiły się publikacje z bloku tematycznego kultura, polityka,
życie społeczne i obyczajowe, jak również historia.
Wykres 4. Grupy tematyczne dotyczące Rosji w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu Rodacy na Syberii – porównanie
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3.2.4. Problematyka ogólna
Materiały dotyczące problematyki ogólnej nie znalazły odzwierciedlenia w rosyjskich mediach polonijnych poddanych analizie zawartości. Jedynie raz w „Wiadomościach Polskich” pojawił się
wątek związany z moralnością oraz życiem zgodnym z zasadami
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etycznymi. Wynik ten można traktować w granicach błędu statystycznego.
3.3. Publikacje dziennikarskie
Analizując publikacje dziennikarskie w „Wiadomościach Polskich” pod względem gatunków dziennikarskich, można uznać, iż
jest to kwartalnik informacyjny, gdyż ponad połowa materiałów została określona jako informacyjne. Ilość gatunków publicystycznych
i pogranicznych była podobna, i wyniosła odpowiednio 21,7% oraz
24,2%. W dziale tematycznym dotyczącym Rosji oraz spraw polonijnych tendencja ta została utrzymana, tzn. dominowały gatunki informacyjne, natomiast w dziale poświęconym Polsce ilość publikacji
informacyjnych była równa publicystycznym (po 37%).
Tabela 2. Gatunki dziennikarskie w poszczególnych grupach tematycznych
w „Wiadomościach Polskich”
Tematyka
Rosja
Polska
Sprawy polonijne
Problematyka ogólna

informacyjne
ilość
%
11
73,4
10
37

Gatunki dziennikarskie
publicystyczne
pograniczne
ilość
%
ilość
%
2
13,3
2
13,3
10
37
7
26

RAZEM
ilość
%
15
100
27
100

86

55,5

30

19,4

39

25,1

155

100

-

-

1

100

-

-

1

100

Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Gatunki dziennikarskie w poszczególnych grupach tematycznych
na portalu Rodacy na Syberii

Tematyka
Rosja
Polska
Sprawy polonijne

informacyjne
ilość
%
4
100
10
76,9
150

77,7

Gatunki dziennikarskie
publicystyczne
pograniczne
ilość
%
ilość
%
1
7,7
2
15,4
25

13

Źródło: opracowanie własne
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18

9,3

RAZEM
ilość
%
4
100
13
100
193

100
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Portal Rodacy na Syberii bez wątpienia można zaklasyfikować
jako informacyjny, o czym świadczy ilość informacyjnych publikacji dziennikarskich (ponad 78%). Materiały o charakterze publicystycznym znalazły się daleko w tyle, zdobywając nieco ponad 12%,
zaś te pograniczne uzyskały mniej niż 10%. W każdym z działów tematycznych zdecydowanie najwięcej było publikacji informacyjnych. W dziale dotyczącym Rosji nie wystąpiły publikacje publicystyczne ani pograniczne, z kolei w bloku tematycznym związanym
z Polską materiałów określonych jako pograniczne było więcej aniżeli publicystycznych.
3.4. Publikacje niedziennikarskie
Publikacje niedziennikarskie w „Wiadomościach Polskich”,
których liczba wyniosła 85 (30% wszystkich publikacji tego pisma),
składały się z fotografii tytułowej (15 materiałów), stopki redakcyjnej, winiety, przysłów i myśli oraz kalendarium (każda po 12 publikacji). Pozostałe 7 składowych otrzymały po mniej niż 10% każda.
Tabela 4. Publikacje niedziennikarskie w „Wiadomościach Polskich” oraz
na portalu Rodacy na Syberii
Wiadomości Polskie

Rodacy na Syberii

Razem

fotografia

9,4%

-

7,7%

fotografia tytułowa

17,6%

-

14,4%

informator

-

47,4%

8,7%

Publikacja niedziennikarska

kalendarium

14,1%

-

11,5%

listy do redakcji

1,2%

10,5%

2,9%

nekrologi, kondolencje

1,2%

15,8%

3,8%

opowiadanie

2,4%

-

1,9%

przysłowia i myśli

14,1%

-

11,5%

reklamy

1,2%

-

1%

stopka redakcyjna

14,1%

-

11,5%

utwór literacki

8,2%

-

6,7%

winieta

14,1%

-

11,5%

życzenia okolicznościowe

2,4%

26,3%

6,7%
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Suma końcowa

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne

Informator był najczęściej występującą publikacją niedziennikarską na portalu Rodacy na Syberii (ponad 47%). Na dalszych pozycjach znalazły się życzenia okolicznościowe (ponad 26%) oraz nekrologi i kondolencje (niecałe 16%).
3.5. Wydźwięk publikacji
Większość publikacji dziennikarskich w badanych mediach
polonijnych z Rosji miała pozytywny wydźwięk – 194 publikacje
spośród 408. Podobny wynik uzyskały materiały neutralne, których
zanotowano prawie 47%. Zarówno w Wiadomościach, jak i na portalu Rodacy najmniej ukazywało się publikacji negatywnych.
Tabela 5. Wydźwięk publikacji w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu Rodacy na Syberii
Wiadomości Polskie

Rodacy na Syberii

Razem

negująca

6%

5,2%

5,6%

neutralna

47,5%

46,2%

46,8%

Publikacja dziennikarska

aprobująca

46,5%

48,6%

47,5%

Suma końcowa

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne

3.6. Bohater publikacji
Zdecydowana większość publikacji dziennikarskich (75,5%)
ukazujących się w obu badanych mediach polonijnych funkcjonujących
w Federacji Rosyjskiej traktowała o bohaterze zbiorowym, czyli m.in.
o Polonii rosyjskiej, organizacjach i grupach polonijnych oraz społeczności danego miasta lub regionu. Ponad 19% materiałów poświęconych
było jednostkom, co więcej, jest zauważalna spora różnica między tymi
publikacjami w „Wiadomościach” i na portalu. W pierwszym z wymienionych mediów publikacji o jednostkach jest prawie 30%, natomiast
portal Rodacy zamieścił takich materiałów o 2/3 mniej.
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Tabela 6. Bohaterowie publikacji w „Wiadomościach Polskich” oraz na
portalu Rodacy na Syberii
jednostka
Media polonijne
Wiadomości
Polskie
Rodacy na
Syberii
Oba media
polonijne

Bohaterowie publikacji
zbiorowy
nieokreślony

Razem

ilość

%

ilość

%

ilość

%

ilość

%

58

29,3

131

66,2

9

4,5

198

100

21

10

178

84,8

11

5,2

210

100

79

19,4

309

75,5

20

4,9

408

100

Źródło: opracowanie własne
Tabela 7. Jednostka jako bohater publikacji w Wiadomościach Polskich
oraz na portalu Rodacy na Syberii
Jednostka
członek Polonii

Rosjanin

Polak

Media polonijne

ilość

%

ilość

%

ilość

%

Wiadomości Polskie
Rodacy na Syberii
Oba media polonijne

3
2

5,2
9,5

40
11

69
52,3

15
8

25,8
38,2

5

6,3

51

64,6

23

29,1

Źródło: opracowanie własne

Analizując publikacje dziennikarskie, w których głównym bohaterem była jednostka, należy zauważyć, że prawie 65% tych materiałów dotyczyła osoby należącej do Polonii, a Polaków – 29%.
W odniesieniu do „Wiadomości” proporcje te były analogiczne,
gdyż o osobach należących do Polonii pisano w 69% przypadków,
a o Polakach w prawie 26% materiałów dziennikarskich. O prawie
10% więcej pisano o Polakach na portalu Rodacy aniżeli w „Wiadomościach”.
Ilość publikacji dziennikarskich, w których występował bohater zbiorowy, znacznie przewyższyła pozostałe materiały. Najczęściej pisano o Polonii rosyjskiej – 42%, sporo publikacji poświęcono
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także organizacjom i grupom polonijnym – 27%, a na kolejnej pozycji znalazła się społeczność miasta lub regionu – 16%. Pozostali bohaterowie otrzymali poniżej 10% wskazań. Analogicznie wyglądał
rozkład publikacji, rozpatrując powyższe pisma polonijne oddzielnie. Szczegóły zostały zamieszczone w poniższej tabeli.
Tabela 8. Bohater zbiorowy w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu
Rodacy na Syberii
Bohater zbiorowy
ilość
%
organizacja, grupa ilość
polonijna
%
ilość
społeczność miasta, regionu
%
ilość
Polonia i Polacy
%
ilość
Polacy
%
ilość
wspólnota religijna
%
ilość
Polonia i inne
osoby
%
władze w państwie, ilość
regionie
%
ilość
grupy osób z innych państw
%
Źródło: opracowanie własne
Polonia rosyjska

Wiadomości
Polskie
49
37,5%
41
31,3%
23
17,6%
6
4,6%
3
2,3%
4
3%
4
3%
1
0,7%

Media polonijne
Rodacy na
Syberii
80
45%
42
23,7%
27
15,1%
22
12,5%
3
1,6%
1
0,5%
1
0,5%
2
1,1%
-

Oba media
polonijne
129
41,8%
83
27%
50
16,1%
28
9%
6
2%
5
1,6%
5
1,6%
2
0,6%
1
0,3%

Duża ilość publikacji poświęcona zarówno jednostkom należącym do grupy Polonii – prawie 65%, jak również Polonii rosyjskiej
jako grupie – niemal 42%, oraz organizacjom polonijnym – 27%, nie
może wzbudzać wątpliwości, gdyż rodzaj bohaterów odzwierciedla
poruszaną tematykę. Skoro zatem zdecydowana większość publikacji dziennikarskich była poświęcona sprawom polonijnym, co zostało zaprezentowane w podrozdziale 5.3.3.2 Tematyka, wówczas
ilość publikacji poświęcona bohaterom polonijnym – jednostkowym
i zbiorowym – nie może dziwić.
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3.7. Język publikacji
Polonijne media działające w Federacji Rosyjskiej, które zostały poddane analizie zawartości odznaczały się różnorodnością językową. Biorąc pod uwagę wszystkie publikacje, dziennikarskie jak
i niedziennikarskie, należy stwierdzić, że żadnego z języków nie
można uznać za dominujący. Język polski był używany w 38,5%
przypadków, język rosyjski – 30,5%, natomiast oba języki w jednej
publikacji – 27,7%. Zarówno w „Wiadomościach Polskich” jak też
na portalu Rodacy na Syberii ilość publikacji w języku polskim była
większa niż tych w języku rosyjskim. Co ciekawe na portalu największa liczba materiałów była dwujęzyczna.
Rozpatrując jedynie materiały dziennikarskie w obu mediach,
wyraźnie widać zrównanie ilości materiałów w języku polskim i rosyjskim – odpowiednio 40% i 38%. Z kolei w „Wiadomościach”
ilość publikacji w języku rosyjskim jest większa od tych w języku
polskim.
Wykres 5. Język publikacji dziennikarskich i niedziennikarskich w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu Rodacy na Syberii
3,3%
30,5%

38,5%

nie dotyczy

polski
polski i rosyjski

27,7%

rosyjski

Źródło: opracowanie własne

Materiały niedziennikarskie charakteryzują się dominacją języka mieszanego, tj. polskiego i rosyjskiego – prawie 52%. Pojawiła
się też grupa publikacji, których język nie dotyczył, gdyż były to np.:
fotografie lub grafiki. Takich publikacji pojawiło się ponad 16%,
a występowały one jedynie w „Wiadomościach Polskich”.
Tabela 9. Język publikacji w „Wiadomościach Polskich” oraz na portalu
Rodacy na Syberii
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Media
polonijne
Wiadomości
Polskie
Rodacy
na Syberii
Oba
media
polonijne

polski

Język publikacji
polski i rosyjrosyjski
ski
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4. Weryfikacja hipotez badawczych oraz wnioskowanie
Celem przeprowadzonej analizy zawartości mediów polonijnych funkcjonujących w Federacji Rosyjskiej była analiza porównawcza wybranych tytułów prasy polonijnej z polonijnymi portalami
internetowymi oraz ukazanie podobieństw i różnic strukturalnych
w tych mediach polonijnych. Weryfikacja poniższych hipotez szczegółowych była możliwa dzięki wynikom badań zaprezentowanym
w niniejszym artykule.
Biorąc pod uwagę pierwszą hipotezę, mówiącą o tym, że tematyka poruszana na łamach prasy polonijnej w określonym państwie zasadniczo różni się od problematyki polonijnych portali internetowych, uwzględniając media polonijne funkcjonujące w Rosji,
należy stwierdzić, że wśród działów tematycznych, zarówno
w „Wiadomościach Polskich”, jak i na portalu Rodacy na Syberii,
dominujące okazały się sprawy polonijne (odpowiednio ponad 78%
i prawie 92% publikacji). Druga w kolejności była problematyka
polska, następnie dział poświęcony Rosji. Problematyka ogólna pojawiła się w symbolicznej ilości jedynie w „Wiadomościach”. Rozpatrując szczegółowo dział spraw polonijnych należy zauważyć, że
w obu mediach dominującą tematyką była działalność Polonii –
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w „Wiadomościach” poświęcono jej ponad 39%, a na portalu prawie
38% publikacji z działu spraw polonijnych. Wśród problematyki polskiej omawiane media polonijne poświęciły najwięcej uwagi innym
kwestiom szczegółowym. I tak „Wiadomości Polskie” najczęściej
pisały o historii – prawie 52% publikacji, z kolei na portalu najwięcej
uwagi poświęcono nauce i edukacji – ponad 46%. Biorąc pod uwagę
dział poświęcony sprawom rosyjskim, życie społeczne i obyczajowe
było najczęściej poruszanym tematem w kwartalniku (prawie 47%),
natomiast portal Rodacy na Syberii opublikował jedynie 4 materiały
dziennikarskie na temat Rosji, z których każdy dotyczył innej tematyki szczegółowej.
Mając na uwadze powyższe dane należy uznać, że oba media
polonijne funkcjonujące w Federacji Rosyjskiej prezentowały analogiczną tematykę ogólną, ponadto w jednym z działów tematycznych,
tj. dotyczącym spraw polonijnych, najczęściej występująca tematyka
szczegółowa odnosiła się do tej samej kwestii. Wobec tych faktów
falsyfikuję postawioną hipotezę badawczą.
Weryfikację drugiej hipotezy badawczej, mówiącą o tym, że
istnieją podobieństwa strukturalne w mediach polonijnych w analizowanych krajach, stanowią wyniki badań zaprezentowanych w niniejszym rozdziale, a w szczególności dane odnoszące się do rodzaju publikacji (tekstowe, tekstowo-graficzne, graficzne), publikacji dziennikarskich (informacyjne, publicystyczne, pograniczne), materiałów
niedziennikarskich, wydźwięku, bohatera oraz języka publikacji.
Wśród publikacji dziennikarskich, zarówno w „Wiadomościach Polskich”, jak i na portalu Rodacy na Syberii, wyraźnie widać
dominację materiałów tekstowo-graficznych (odpowiednio: ponad
79% i prawie 82%). Podobna tendencja wystąpiła także w grupie publikacji niedziennikarskich, a zatem należy uznać, że oba media wykazują duże podobieństwo w kategorii rodzaju publikacji.
Rozważając publikacje dziennikarskie, materiały o charakterze informacyjnym przeważały w obu mediach polonijnych –
w „Wiadomościach” ich ilość osiągnęła 54%, natomiast na portalu –
78%, zatem oba media zostały określone jako informacyjne.
W kwartalniku na drugim miejscu znalazły się publikacje pograniczne, zaś na portalu – publicystyczne.
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Wśród materiałów niedziennikarskich w „Wiadomościach”
najwięcej było fotografii tytułowej (prawie 18%), a na drugim miejscu znalazła się stopka redakcyjna oraz winieta. Portal Rodacy najwięcej miejsca poświęcił informatorowi – ponad 47%.
Ogólny wydźwięk publikacji w omawianych mediach polonijnych należy uznać za pozytywny, gdyż łącznie 47,5% publikacji
dziennikarskich utrzymanych było w tonie aprobującym. Niemniej
należy podkreślić, że niewiele mniej miejsca poświęcono publikacjom neutralnym (46,8%).
Najwięcej materiałów w „Wiadomościach” oraz na portalu
było poświęconych bohaterom zbiorowym – w tym pierwszym medium – ponad 66%, a w drugim – prawie 85%. Wśród bohaterów
zbiorowych największą popularnością cieszyła się Polonia rosyjska
(odpowiednio: 37,5% oraz 45%). Analogia między analizowanymi
mediami jest widoczna także w materiałach poświęconych jednostkom, gdyż zdecydowana większość publikacji w obu mediach dotyczyła osób należących do grupy Polonii.
Kategoria języka nieco różnicuje „Wiadomości Polskie” i portal Rodacy na Syberii. 51% publikacji dziennikarskich w kwartalniku
było opublikowanych w języku rosyjskim, na kolejnym miejscu znalazł się język polski, natomiast na portalu najwięcej materiałów było
dwujęzycznych, tj. polsko-rosyjskich (40%), a język polski także
znalazł się na drugiej pozycji. Język publikacji niedziennikarskich
kształtował się w obu mediach podobnie – w większości zamieszczano materiały dwujęzyczne (w „Wiadomościach” – ponad 49%,
a na portalu – ponad 63%).
„Wiadomości Polskie” oraz portal Rodacy na Syberii w większości kategorii analitycznych prezentują znaczne podobieństwa,
dlatego należy przyjąć hipotezę badawczą.
Zaprezentowane powyżej wyniki badań naukowych pozwalają ponadto na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat analizowanych mediów polonijnych. Oba bez wątpienia skupiają się na prezentowaniu tematyki polonijnej, co potwierdzają dane – 78% tematyki „Wiadomości Polskich” i ponad 90% portalu Rodacy na Syberii
dotyczyło takiej problematyki. Oba także należy uznać za informacyjne, bowiem wśród publikacji dziennikarskich dominowały gatunki informacyjne.
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Poprzez pryzmat najczęściej poruszanej tematyki oraz gatunków dziennikarskich dominujących w obu analizowanych mediach,
można wysnuć wnioski dotyczące oczekiwań odbiorców w stosunku
do oferty medialnej przygotowanej przez „Wiadomości Polskie”
i portal Rodacy na Syberii. Przypuszczać można, że czytelnicy obu
mediów w najwyższym stopniu są zainteresowani problematyką polonijną, prezentowaną poprzez informacyjne formy dziennikarskie.
Redakcje mediów polonijnych, zdając sobie sprawę ze specyfiki grup polonijnych żyjących obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej, dostosowały ofertę medialną do ich potrzeb i umiejętności.
Przykładem, który obrazuje tę sytuację, jest zamieszczanie dużej ilości publikacji dziennikarskich i niedziennikarskich w języku rosyjskim. Z uwagi na nikły dopływ nowych emigrantów z Polski na tereny Federacji Rosyjskiej, język polski nie jest powszechnie znany
i używany wśród Polonii, a zwłaszcza wśród potomków Polaków,
urodzonych na rosyjskiej ziemi w trzecim lub czwartym pokoleniu.
Ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym przez redakcję portalu Rodacy na Syberii, jest wprowadzenie tekstów dwujęzycznych, co – jak
się wydaje – przynosi korzyści. Przekaz trafia bowiem do szerokiego
grona odbiorców – nie tylko polsko- ale też rosyjskojęzycznych –
a ponadto potomkowie Polaków mają możliwość praktycznej nauki
języka polskiego.
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A structural similarities and differences among Polish emigrational
media in Russia in the light of content analysis
The article presents the outcome of content analysis of Polish emigrational
media in Russia, that is quarterly “Wiadomości Polskie” and a web portal –
Rodacy na Syberii. The author defines what the content analysis is, spells
the research methodology out, taking into account research purposes and
hypotheses. Results of an empirical research are the prime part of the article,
that shows a structural content of Polish emigrational media, portray in a 6
categories (kind of release, journalistic release, non-journalistic release,
tone, hero and language of release) and the most frequent subject area. The
aim of research effort was to present structural and topical differences and
similarities between these media. A comparison of a subject area and structural content was the outcome of analysis. Furthermore, the main conclusion
of this research was that there were many issue likeness between both media
and structural parallel as well.
Key words: Polish emigrational media in Russia, content analysis
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Kaczmarek Marlena
Funkcjonalne znaczenie mediów polonijnych
w opinii odbiorców na przykładzie Federacji Rosyjskiej
Artykuł stanowi prezentację wyników badania sondażowego przeprowadzonego wśród Polonii rosyjskiej dotyczącego funkcjonalnego znaczenia
mediów polonijnych. W początkowych akapitach zostało wyjaśnione, czym
są badania ankietowe, doprecyzowano metodologię badań oraz cele i hipotezy badawcze. Kluczową część pracy zajmują wyniki badań surveyowych,
które określają jakie funkcje spełniają współczesne media polonijne dla badanej grupy Polonii rosyjskiej. Celem pracy było nie tylko określenie tychże
funkcji, ale także ustalenie, czy większa aktywność społeczna i zaangażowanie w życie polonijne wiąże się z większym zaciekawieniem mediami
polonijnymi. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż media polonijne funkcjonujące w Federacji Rosyjskiej spełniają większość wymienionych w hipotezie funkcji, a większe zaangażowanie w życie polonijne jest
równoznaczne z zainteresowaniem mediami polonijnymi.
Słowa kluczowe: media polonijne w Rosji, sondaż, funkcje mediów.

1. Uwagi wstępne
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań
sondażowych, prowadzonych przez autorkę na wybranych osobach
należących do Polonii rosyjskiej, a dotyczące funkcjonalnego znaczenia mediów polonijnych, działających obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Należy podkreślić, iż badania ankietowe odnoszące
się do Polonii rosyjskiej stanowiły część szerszych analiz, obejmujących także Polonię brazylijską, brytyjską i amerykańską prowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej.
2. Metodologia badań sondażowych
2.1. Cele badawcze oraz hipotezy
Wyniki przeprowadzonych badań sondażowych służyły realizacji następujących celów badawczych:
1. ukazanie czy – a jeśli tak, to w jakim stopniu – media polonijne
pełnią funkcję informacyjną, podtrzymywania łączności z kra-
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jem ojczystym, integracyjną środowiska polonijnego, podtrzymywania świadomości i tożsamości polskiej oraz funkcję kompendium imigranta,
2. ustalenie czy większa aktywność społeczna oraz zainteresowanie
członków Polonii tzw. życiem polonijnym (np.: działalnością organizacji, kół polonijnych) są bezpośrednio związane z zainteresowaniem mediami polonijnymi,
a co za tym były konieczne w weryfikacji hipotez badawczych (odpowiednio do przedstawionych celów), takich jak:
1. media polonijne spełniają funkcję informacyjną, podtrzymywania łączności z krajem ojczystym, integracyjną środowiska polonijnego, podtrzymywania świadomości i tożsamości polskiej
oraz funkcję kompendium imigranta,
2. większa aktywność społeczna oraz zainteresowanie członków
Polonii tzw. życiem polonijnym (np.: działalnością organizacji,
kół polonijnych) są bezpośrednio związane z zainteresowaniem
mediami polonijnymi.
2.2. Dobór próby
Zdecydowałam się na nieprobabilistyczną technikę wyboru
próby, tj. na wybór przypadkowy, zwany też wyborem według wygody. Jednostki do próby dostają się przypadkowo, a nie losowo, ponieważ znalazły się w odpowiednim miejscu i czasie, czyli tam,
gdzie akurat było przeprowadzane badanie. Badacz decyduje się na
wybór konkretnych osób do badania w warunkach najbardziej przychylnych [Szreder 2010, s. 54-55].
2.3. Określenie materiału poddanego badaniu
Z uwagi na fakt, iż badana przeze mnie zbiorowość, tj. Polonia
rosyjska, znajdowała się w znacznej odległości, a dostępne środki
nie umożliwiły mi badania osobiście, zdecydowałam się na wykorzystanie Internetu. Wiele organizacji, klubów, stowarzyszeń, zespołów oraz mediów polonijnych posiada swoje strony internetowe lub
tzw. fan page, czyli strony działające na Facebooku, które promują
osobę, firmę, organizację, a jednocześnie służą do komunikacji między osobami identyfikującymi się z daną osobą czy organizacją
[Fanpage, http://sjp.pwn.pl/slowniki/fanpage.html]. Na Facebooku
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tworzą się także grupy Polaków mieszkających w konkretnych miastach, identyfikujących się z konkretną ideą bądź organizacją. Dzięki
temu możliwość dotarcia do Polonii w najdalszych zakątkach świata
stała się bardziej dostępna.
Zastosowałam dwie formy ankiety internetowej: rozsyłanej za
pomocą poczty elektronicznej na adres potencjalnego uczestnika badania (e-mail survey) oraz ankiety udostępnianej na danej stronie internetowej (web page based survey) [Szreder 2010, s. 167]. Kwestionariusz ankiety został zamieszony na serwisie internetowym ankietka.pl, który automatycznie wygenerował linki do poszczególnych ankiet.
Badania ankietowe wśród Polonii rosyjskiej rozpoczęły się
w sierpniu 2015 r., a trwały do lutego 2016 r. Do polonijnych organizacji, stowarzyszeń, mediów działających w Federacji Rosyjskiej
oraz osób prywatnych wysłałam 138 próśb, z czego 51% pozytywnie
ustosunkowało się do mojej ankiety, gdyż wypełnionych kwestionariuszy poprzez serwis ankietka.pl było 71. Kolejną część wypełnionych ankiet udało mi się uzyskać dzięki współpracy z panią
Agnieszką Kaniewską, która, prowadząc badania nad Polonią rosyjską na terenie Syberii, zgodziła się rozpowszechnić moje ankiety. W
ten właśnie sposób uzyskałam 29 ankiet.
Zdaję sobie sprawę z ograniczeń, jakie niosą obie formy wymienionej wyżej ankiety internetowej. Nie wszystkie bowiem gospodarstwa domowe Polaków mieszkających poza granicami kraju posiadają komputer (lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do sieci
globalnej) oraz dostęp do Internetu. W związku z powyższym nastąpiło ograniczenie populacji badania jedynie do tych osób, które posiadały dostęp do Internetu, a także były aktywnymi członkami danej
organizacji, stowarzyszenia, grupy polonijnej. Mimo tych niewątpliwych minusów ankiety internetowej oraz biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych przeze mnie badań, a zwłaszcza fakt znacznej
odległości dzielącej mnie od Polonii, zdecydowałam się na ten typ
ankiety. W przypadku Polonii rosyjskiej, do której miałam możliwość bezpośredniego dotarcia, zastosowałam także tradycyjny, papierowy kwestionariusz ankiety.
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3. Badania sondażowe
3.1. Ankieta jako technika badawcza
Technika wywiadu kwestionariuszowego często bywa mylona
z techniką ankiety, dlatego warto wypunktować podobieństwa i różnice między nimi. Do najważniejszych analogii należy zaliczyć:
 źródła – sam badacz określa źródła swoich badań,
 narzędzie badawcze – kwestionariusz badawczy,
 standaryzacja – respondentom zadaje się ujednolicone pytania oraz w ten sam sposób opracowuje się odpowiedzi badanych [Gruszczyński 2003, s. 13].
Z kolei różnice można ująć w poniższy sposób:
 sposób komunikowania się – wywiad oparty jest na komunikowaniu bezpośrednim (przekaz ustny); technika ankietowa
wykorzystuje komunikowanie pośrednie (przekazy pisemne),
 możliwości oddziaływania na respondenta – technika wywiadu daje ankieterowi możliwość wpływu na ankietowanego, co nie występuje w technice ankiety,
 możliwości obserwacji respondenta – podczas wywiadu obserwacja jest możliwa (w odróżnieniu do ankiety),
 możliwości kontrolowania respondenta – ankieter przeprowadzając wywiad może dopytać ankietowanego, poprosić
o sprecyzowanie odpowiedzi, co nie występuje w technice
ankietowej,
 dokonywanie zapisu – w przypadku wywiadu to badacz odnotowuje odpowiedzi respondenta, a ankieta jest wypełniana
osobiście przez osobę badaną [tamże, s. 14–15].
3.2. Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze
Literatura podaje, iż dobrze opracowany kwestionariusz powinien składać się z następujących elementów: część wstępna, pytania,
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część końcowa. Pierwsza część jest określna jako formalno-ewidencyjna5, natomiast drugą stanowią pytania. Są one określane jako wypowiedź badacza, najczęściej w formie zdania pytającego, skierowana do respondenta i żądająca od niego wypowiedzi określonej treściowo bardziej lub mniej dokładnie. Pytaniu towarzyszy zawsze dyrektywa zapisu reakcji (odpowiedzi) respondenta we wskazanym
miejscu [Lutyński 1983, s. 112]6.
Trzecią – ostatnią – a zarazem najkrótszą częścią kwestionariusza jest jego zakończenie. Powinno ono przybrać formę podziękowania respondentowi za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.
Kwestionariusz mojej ankiety został zbudowany na zasadzie
bloków tematycznych, różniących się między sobą w zależności od
grup Polonii, do których kierowane było badanie. I tak, kwestionariusz ankiety przeznaczony dla Polonii rosyjskiej składał się z segmentu ogólnego, zawierającego pytania wprowadzające do tematyki
badań, następnie był blok dotyczący prasy polonijnej. Kolejny moduł
dotyczył polonijnych portali internetowych, a na końcu znalazła się
metryczka.

5

W części ewidencyjno-formalnej powinny się znaleźć następujące elementy: nazwa placówki, która prowadzi badania; tytuł ankiety; wprowadzenie – odezwa badacza do respondentów, która powinna zawierać: cel badań,
zapewnienie o anonimowości lub poufności badań (jeśli dotyczy), uzasadnienie wyboru danej osoby do badania, instrukcję dotyczącą wypełniania
kwestionariusza, prośbę o udzielanie szczerych odpowiedzi, określenie sposobu zwrotu ankiety (jeśli dotyczy) oraz podziękowanie za wzięcie udziału
w badaniu; zakodowane numery ankiety, respondenta [Gruszczyński 2003,
s. 21–25].
6
Z praktyki badawczej wynika, że pytanie może być przekazane w formie
wielu zdań, wyjaśniających sens pytania, w tym także zdań oznajmujących
lub rozkazujących. Do najważniejszych rodzajów pytań zalicza się następujące podziały pytań ze względu na: cel, budowę, zakres podejmowanej problematyki: globalne i szczegółowe, nawiązania do podejmowanego problemu badawczego: bezpośrednie i pośrednie, pełnione funkcje [tamże, s.
29, 33, 75, 78, 86].
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4. Strukturalne podobieństwa i różnice wybranych mediów polonijnych działających w Federacji Rosyjskiej
4.1. Charakterystyka badanej grupy
Zdecydowana większość osób, które wzięły udział w badaniach sondażowych w Federacji Rosyjskiej urodziła się w tym kraju
(71%). Wśród pozostałej grupy Polonii najwięcej zamieszkiwało
w Rosji od 21 lat lub dłużej (prawie 28%). Aż 44% ankietowanych
wskazało na najwyższy poziom (5, w 5-stopniowej skali) przywiązania do aktualnego miejsca zamieszkania, z kolei przywiązanie na
średnim poziomie (3, w 5-stopniowej skali) zadeklarowało 23% badanych.
Nie może dziwić fakt, że wśród osób, które mieszkają w Federacji Rosyjskiej od urodzenia, najwięcej jest tych, które w najwyższym stopniu są przywiązane do miejsca, w którym obecnie żyją (38
osób). Jednak w omawianej grupie znalazły się także 3 osoby deklarujące najniższy stopień związania z Federacją Rosyjską. Ponadto
osób bardzo związanych z Rosją, wśród uczestników badania, było
najwięcej (44).
Tabela 1. Zależność między długością zamieszkiwania w Federacji Rosyjskiej a stopniem przywiązania do tego państwa

W jakim stopniu czuje
się Pan / Pani związany/-a z Rosją?

Od kiedy mieszka Pan / Pani w Rosji?
od urodzenia

21 lat i
dłużej

11-20
lat

6-10
lat

1-5
lat

krócej
niż rok

3

2

0

0

0

0

10

1

0

1

2

0

11

3

3

3

2

1

9

0

0

2

2

1

38

2

2

1

1

0

wcale
prawie
wcale
średnio
ponadprzeciętnie
bardzo

Źródło: opracowanie własne

Ciekawe okazały się wyniki dotyczące uczestnictwa badanej
grupy w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym. Aż 89%
respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie: Czy uczestniczy
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Pan/Pani w życiu społecznym i kulturalnym miejsca, w którym
Pan/Pani zamieszkuje?, natomiast ponad połowa (a dokładnie 52%)
nie bierze udziału w wydarzeniach politycznych. Rezultaty te mogą
stanowić impuls do przeprowadzenia dogłębnych badań, które mogłyby wskazać przyczyny owej aktywności społeczno-politycznej.
Można zaryzykować stwierdzenie, że uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym na wysokim poziomie świadczy o dużym przywiązaniu do społeczności lokalnej i utożsamianiu się ze społecznością miejsca, w którym badana grupa Polonii żyje. Z kolei uczestnictwo w wydarzeniach politycznych, utrzymujące się na niskim poziomie, może oznaczać brak zaufania do władz lokalnych bądź brak zainteresowania polityką.
4.2. Zaangażowanie Polonii w życie polonijne
Zainteresowanie Polonii rosyjskiej, biorącej udział w badaniu
ankietowym, życiem polonijnym można uznać za bardzo wysokie,
gdyż 89% ankietowanych wyraziło zaciekawienie działalnością różnorakich instytucji, organizacji i grup polonijnych. Ponadto największa część z tej grupy respondentów (ponad 55%) przyznała, że jest
bardzo zainteresowana życiem polonijnym, a ponad 26% określiło
swoje zainteresowanie jako ponadprzeciętne. Z kolei średnia ocena
stopnia poinformowania Polonii rosyjskiej na temat działalności organizacji polonijnych wyniosła 3,25, a największa ilość ankietowanych, tj. prawie 26%, przyznało, że jest poinformowanych w stopniu
ponadprzeciętnym (4, w 5-stopniowej skali).
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Wykres 1. Stopień poinformowania Polonii rosyjskiej nt. działalności Polonii w Federacji Rosyjskiej
wcale
bardzo
18%
24%
prawie wcale
12%

ponadprzeciętnie
26%

średnio
20%

Źródło: opracowanie własne

Rozmowy z innymi Polakami okazały się najpopularniejszym źródłem informacji na temat działalności Polonii w Federacji
Rosyjskiej, gdyż taką odpowiedź wskazało prawie 71% respondentów. Wynik ten może świadczyć o rozwiniętym życiu społecznym
Polonii, a także o wadze jaką grupa Polonii przywiązuje do kontaktów międzyludzkich.
Równie istotne były zebrania organizacji, klubów i innych
stowarzyszeń polonijnych (prawie 63%) oraz polonijne portale internetowe. Te ostatnie otrzymały prawie 51% wskazań. Na uwagę
zasługuje także prasa polonijna, która okazała się źródłem wiedzy
na temat życia polonijnego dla niemalże 44% ankietowanych. Wysoki wynik mediów polonijnych możne wskazywać na ugruntowaną pozycję tychże mediów w życiu społeczno-kulturalnym Polonii rosyjskiej.
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Wykres 2. Źródła informacji nt. działalności Polonii w Federacji Rosyjskiej
7,9%
62,9%

zebrania stowarzyszeń, kół,…
1,1%

70,8%

rozmowy z innymi Polakami
50,6%
7,9%
9,0%
2,2%
9,0%
3,4%
14,6%

internetowa telewizja polonijna
telewizja polonijna

radio polonijne

43,8%

prasa polonijna
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: opracowanie własne

Wyniki przeprowadzonych badań ukazały wyraźną zależność
między stopniem zainteresowania działalnością Polonii w Federacji
Rosyjskiej a stopniem poinformowania o jej funkcjonowaniu. Okazało się bowiem, że osoby, które w najwyższym stopniu są zaciekawione działalnością Polonii, równocześnie czują, że są o tej działalności poinformowane w najwyższym stopniu. Takich osób w przeprowadzonych badaniach ankietowych było najwięcej (18). Logiczny wydaje się także wynik wskazujący na ponadprzeciętne zainteresowanie funkcjonowaniem Polonii idący w parze z ponadprzeciętnym poinformowaniem na temat tejże działalności.
Tabela 2. Zależność między stopniem zainteresowania a stopniem poinformowania o działalności Polonii w Federacji Rosyjskiej

W jakim stopniu czuje się

wcale
prawie
wcale

W jakim stopniu interesuje się Pan / Pani funkcjonowaniem Polonii w Rosji?
ponadprawie
wcale
średnio
przecięt- bardzo
wcale
nie
2
0
3
7
4
2

1

61

0

1

7
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Pan / Pani poinformowany/a na temat
działalności
Polonii w Rosji?

średnio
ponadprzeciętnie
bardzo

0

0

4

4

10

0

0

2

11

10

0

2

1

0

18

Źródło: opracowanie własne

4.3. Zainteresowanie Polonii mediami polonijnymi
Można uznać, że badana grupa Polonii rosyjskiej w znacznym
stopniu jest zainteresowana mediami polonijnymi, gdyż 51% respondentów zadeklarowało korzystanie z prasy oraz portali polonijnych.
Odsetek osób korzystających chociaż z jednego medium polonijnego
wyniósł 29%, z kolei 20% nie korzysta z tych mediów w ogóle. Wśród
osób zainteresowanych mediami polonijnymi działającymi w Federacji Rosyjskiej największą popularnością cieszyły się portale internetowe (67%), jednak prasa zdobyła równie dużo wskazań, tj. 64%.
Wykres 3. Korzystanie przez Polonię rosyjską z mediów polonijnych

Prasa polonijna
13,0%

51,0%

Portale polonijne

16,0%

Żadne
20,0%

Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Popularność mediów polonijnych wśród Polonii rosyjskiej
Korzystanie z mediów

Media polonijne
prasa polonijna

TAK

TAK

NIE

NIE

internetowe portale polonijne

TAK

NIE

TAK

NIE

51

13

16

20

ILOŚĆ RESPONDOWANYCH

Źródło: opracowanie własne
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4.3.1. Prasa polonijna
Oprócz czytelnictwa prasy polonijnej, które kształtowało się na
poziomie 64%, należy także wspomnieć o mierniku jakim jest częstotliwość czytania tego typu prasy. Respondenci najczęściej czytają prasę
polonijną kilka razy w miesiącu – prawie 41%, z kolei niecałe 27% –
rzadziej niż raz w miesiącu. Ponadto połowa osób biorących udział
w badaniu na pytanie Od jak dawna czyta Pan/ Pani prasę polonijną?
odpowiedziała: od roku do 5 lat, a ¼ – wskazała przedział 6-10 lat.
Wykres 4. Częstotliwość czytania prasy polonijnej przez Polonię rosyjską
40,6%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

26,6%
17,2%

9,4%

6,3%

codziennie kilka razy kilka razy
raz w
w
w
miesiącu
tygodniu miesiącu

rzadziej

Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Zależność między długością zamieszkiwania w Federacji Rosyjskiej a długością czytelnictwa prasy polonijnej

Od jak dawna czyta Pan /
Pani prasę polonijną?

Od kiedy mieszka Pan / Pani w Federacji Rosyjskiej?
od urodzenia

21 lat i
dłużej

11-20
lat

6-10
lat

1-5
lat

krócej
niż rok

21 lat i
dłużej
11-20 lat

2

2

0

0

0

0

5

0

0

0

1

0

6-10 lat

18

2

1

2

2

1

1-5 lat

11

0

0

0

0

0

1-12 miesięcy
od kilku
tygodni

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne
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Wśród osób czytających prasę polonijną największą grupę stanowiły osoby zamieszkujące Federację Rosyjską od urodzenia, a zatem można przypuszczać, że ich przywiązanie do obecnego miejsca
zamieszkanie było spore, a adaptacja ze środowiskiem społecznym
przebiegała w sposób naturalny i szybki. Mimo to, sięganie do prasy
polonijnej, co można uznać za przejaw świadomości swojego pochodzenia oraz utożsamianie się z polskością, było największe w przedziale czasowym 6-10 lat (18 osób), a 28 ankietowanych czyta prasę
polonijną w przedziale od miesiąca do 5 lat. Ten ostatni wynik może
z kolei świadczyć o niesłabnącym zainteresowaniu prasą polonijną
wśród badanej grupy Polonii w ostatnich miesiącach i latach.
Tabela 5. Ocena zawartości prasy polonijnej przez Polonię rosyjską
Ocena

Zawartość prasy polonijnej
aktualność poruszanych tematów
ilość interesujących, ciekawych artykułów
ilość artykułów opiniotwórczych
przystępność, zrozumiały język publikacji
różnorodność prezentowanych
tematów
przydatność publikacji w codziennym życiu na obczyźnie
ilość reklam i ogłoszeń
różnorodność reklam i ogłoszeń

Średnia

Odch. śr.

9

3,28

0,78

28

9

3,48

0,88

15

20

7

3,09

0,98

7

22

15

19

3,69

0,93

4

11

23

17

9

3,25

0,89

5

6

28

19

6

3,23

0,79

9

11

24

14

6

2,95

0,88

9

10

24

16

5

2,97

0,86

1

2

3

4

5

2

9

31

13

2

11

14

6

16

1

Źródło: opracowanie własne

Polonia rosyjska biorąca udział w badaniu sondażowym została
poproszona o ocenienie zawartości periodyków polonijnych. Średnia
ocena poszczególnych cech prasy wahała się od 2,95 do 3,69, gdzie
najniższą ocenę otrzymała ilość reklam i ogłoszeń, a najwyższą –
przystępność oraz zrozumiały język publikacji. Dość niska ocena reklam i ogłoszeń może być efektem braku zainteresowania badanej
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grupy Polonii publikacjami tego typu, a także wskazówką dla twórców
prasy w kontekście ulepszenia poszczególnych periodyków.
Średnia ocena dostępności oraz dystrybucji periodyków polonijnych wystawiona przez respondentów była dość niska i wyniosła
2,69. Najwięcej osób, tj. 25%, przyznało ocenę dostateczną w 5stopniowej skali. Słaba ocena wystawiona przez czytelników powinna stanowić sygnał ostrzegawczy dla wydawców prasy polonijnej, którzy – chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców –
powinni ulepszyć siatkę dystrybucji prasy.
Dokładnie połowa osób biorących udział w badaniu uznała, że
periodyki polonijne potrzebują pewnych zmian. Ankietowani zaproponowali sporo różnorodnych przeobrażeń, jednak najczęściej powtarzały się głosy mówiące o konieczności większej dostępności periodyków polonijnych, co było zaznaczone również w najniższej
ocenie, przyznanej temu aspektowi prasy polonijnej. Badani wskazywali ponadto na konieczność zwiększenia nakładów finansowych
na działalność prasy polonijnej, zwiększenia częstotliwości ich wydawania oraz ilości publikacji w języku polskim. Pojawiła się także
propozycja udziału polskich władz w tworzeniu tejże prasy.
Żaden z periodyków polonijnych ukazujących się na terenie
Federacji Rosyjskiej nie uzyskał przeważającej ilości wskazań, jednak 50% respondentów zadeklarowało czytelnictwo pisma „Rodacy”. Na drugim miejscu (z prawie 30% wskazań) znalazło się czasopismo „Dom Polski”, a nieco mniej (niespełna 22%) otrzymały
„Wiadomości Polskie”. Respondenci w dziale inne zaproponowali
tylko jeden tytuł „Nowaja Polsza” („Новая Польша”), który jednak
nie zalicza się do prasy polonijnej (jest to miesięcznik w języku rosyjskim, wydawany w Warszawie, a skierowany głównie do rosyjskich czytelników [Nowaja Polsza, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowaja_Polsza].
Tabela 6. Pisma polonijne czytane przez Polonię rosyjską
Ilość osób
Tytuł pisma polonijnego
Dom Polski

65

ilościowo
19

procentowo
29,7%
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Głos znad Pregoły

2

3,1%

Rodacy

32

50,0%

Nasz Kraj

8

12,5%

Wiadomości Polskie

14

21,9%

Inne

6

9,4%

Ilość respondentów

64

Liczba udzielonych odpowiedzi

81

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

1,27

Źródło: opracowanie własne

4.3.2. Polonijne portale internetowe
Najpopularniejszym medium polonijnym wśród Polonii rosyjskiej biorącej udział w omawianych badaniach ankietowych okazały
się portale internetowe, uzyskując wynik 67%. Prawie 39% z tej
grupy zadeklarowało korzystanie z polonijnych portali kilka razy
w miesiącu, a równie liczna grupa (niemal 30%) stwierdziła, że korzysta z nich rzadziej niż raz w miesiącu. Większość użytkowników
portali polonijnych – ponad 58% - korzysta z nich od 6 do 10 lat, zaś
prawie 15% wskazało przedział 1-5 lat.
Wykres 5. Częstotliwość korzystania z polonijnych portali internetowych
przez Polonię rosyjską
38,8%
40%

29,9%

30%
20%

13,4%

10,4%

7,5%

10%
0%

codziennie kilka razy kilka razy
raz w
w tygodniu w miesiącu miesiącu

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7. Zależność między długością zamieszkiwania w Federacji Rosyjskiej a długością korzystania z polonijnych portali internetowych

Od jak dawna korzysta
Pan / Pani z polonijnych
portali internetowych?

Od kiedy mieszka Pan / Pani w Federacji Rosyjskiej?
od urodzenia

21 lat i
dłużej

11-20
lat

610
lat

1-5
lat

krócej
niż rok

2

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

6-10 lat

30

2

1

1

4

1

1-5 lat
1-12 miesięcy
od kilku
tygodni

6

1

0

0

3

0

4

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

21 lat i
dłużej
11-20 lat

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani ocenili zawartość polonijnych portali internetowych, przyznając najniższą notę ilości reklam i ogłoszeń (2,82),
z kolei najwyższą ocenę otrzymał zrozumiały język i przystępność
publikacji (3,57). Wynik ten okazał się analogiczny do oceny periodyków polonijnych, a zatem te same elementy wymagają poprawy
zarówno w prasie, jak i w portalach internetowych.
Tabela 8. Ocena zawartości polonijnych portali internetowych w Federacji
Rosyjskiej
Ocena

Średnia

Odch. śr.

14

3,42

1,01

20

5

3,07

0,84

18

22

8

3,15

1,00

4

21

22

15

3,57

0,93

9

22

21

8

3,21

0,92

Cechy portali internetowych
aktualność poruszanych tematów
ilość interesujących, ciekawych artykułów
ilość artykułów opiniotwórczych
przystępność, zrozumiały język publikacji
różnorodność prezentowanych tematów

1

2

3

4

5

4

12

17

20

7

11

24

9

10

5
7
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przydatność publikacji w codziennym życiu na obczyźnie
ilość reklam i ogłoszeń
różnorodność reklam i ogłoszeń

7

12

17

22

9

3,21

1,00

12

13

23

13

6

2,82

0,97

11

14

22

14

6

2,85

0,96

Źródło: opracowanie własne

Dla zdecydowanej większości respondentów (nieco ponad
70%) polonijne portale nie wymagają zmian. Propozycji osób, które
twierdzą inaczej było niewiele, a wśród nich najczęściej powtarzał
się postulat dotyczący podziału tematycznego portali polonijnych.
Pojawiły się też propozycje publikowania większej ilości artykułów
w języku polskim i rosyjskim, zwiększenia atrakcyjności szaty graficznej oraz większej aktywności członków Polonii rosyjskiej na portalach polonijnych. Ponadto, portale powinny być miejscem dialogu
polsko-rosyjskiego.
Kongres Polaków w Rosji (www.poloniarosji.ru) okazał się
najpopularniejszym portalem polonijnym w opinii osób biorących
udział w badaniu sondażowym (ponad 37%), a niewiele mniej respondentów korzysta z portalu Rodacy na Syberii (prawie 36%). Należy zwrócić uwagę na odpowiedź inne, gdzie ankietowani najczęściej wskazywali na portal Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
Obwodu Ałtajskiego Dom Polski (http://polonia-altaj.ru), pojawiały
się także m.in.: Polonijne Centrum Kultury w Kaliningradzie
(http://polska-kaliningrad.ru), Dom Polski w Sankt Petersburgu
(http://www.dompolski.ru/pl) oraz Instytut Polski w Moskwie
(http://kulturapolshi.ru/). Jednak nie wszystkie portale wskazywane
przez respondentów można uznać za polonijne.
Tabela 9. Polonijne portale internetowe, z których najczęściej korzysta Polonia rosyjska
Ilość osób
Portale polonijne
Rodacy na Syberii www.rodacynasyberii.pl

liczbowo
24

procentowo
35,8%

Kongres Polaków w Rosji www.poloniarosji.ru

25

37,3%

Gazeta Petersburska www.gazetapetersburska.org

18

26,9%
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Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” w Irkucku
www.ogniwoirk.ru/pl
Dom Polski w Tomsku http://dom-polski.tomsk.ru

6

9,0%

10

14,9%

Głos znad Pregoły http://www.glos-znad-pregoly.org/

3

4,5%

Inne

15

22,4%

Ilość respondentów

67

Liczba udzielonych odpowiedzi

101

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

1,51

Źródło: opracowanie własne

4.4. Funkcje pełnione przez media polonijne w Federacji Rosyjskiej
4.4.1. Prasa polonijna
Tabela 10. Powody czytania prasy polonijnej przez Polonię rosyjską
Ilość osób
Powody czytania prasy polonijnej
interesują mnie informacje z Polski

liczbowo
50

procentowo
78,1%

interesują mnie informacje z Federacji Rosyjskiej

7

10,9%

poszukuję wiadomości nt. aktualnych wydarzeń z całego świata
jest to dla mnie forma kontaktu z ojczyzną

6

9,4%

33

51,6%

3

4,7%

2

3,1%

47

73,4%

22

34,4%

33

51,6%

3

4,7%

poszukuję porad, które pozwolą mi na sprawniejsze
funkcjonowanie w realiach rosyjskich
poszukuję ofert pracy, ogłoszeń
interesują mnie wiadomości nt. działalności organizacji,
klubów, stowarzyszeń polonijnych
czytanie czasopism polonijnych jest dla mnie formą rozrywki
dzięki prasie polonijnej czuję się związany/-a ze środowiskiem polonijnym w Federacji Rosyjskiej
Inne
Ilość respondentów

64

Liczba udzielonych odpowiedzi

206

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

3,22

Źródło: opracowanie własne
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Polonia rosyjska biorąca udział w badaniu została poproszona
o wskazanie powodów czytelnictwa prasy polonijnej. Średnio w tym
zagadnieniu jedna osoba wybrała 3,22 odpowiedzi, a najczęstszą
była: interesują mnie informacje z Polski, którą zaznaczyło ponad
78% respondentów. Tak duże zainteresowanie wydarzeniami z ojczyzny przodków świadczyć może o chęci utrzymywania kontaktu z
Polską, co jest zjawiskiem pokrzepiającym, zwłaszcza biorąc pod
uwagę fakt, że znaczna część ankietowanych – czytelników prasy
polonijnej urodziła się już na ziemi rosyjskiej. A zatem ich zainteresowanie sprawami polskimi może wynikać, przynajmniej po części,
z wychowania w duchu polskości oraz kultywowania tradycji polskich w rodzinach. Duża część ankietowanych, tzn. ponad 73%,
uznała, że interesuje ją działalność organizacji, kół i klubów polonijnych, z kolei dwie odpowiedzi otrzymały taką samą ilość wskazań,
tj. niecałe 52%. A były to: dzięki prasie polonijnej czuję się związany/-a ze środowiskiem polonijnym w Federacji Rosyjskiej oraz jest
to dla mnie forma kontaktu z ojczyzną. Powyższe odpowiedzi są ponadto dobrym prognostykiem w kontekście funkcjonowania prasy
polonijnej w Rosji. Jeśli bowiem Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Federacji Rosyjskiej wciąż wskazują na kilka zasadniczych
powodów sięgania po tego typu prasę, to wypada ze spokojem myśleć o jej przyszłości.
Aktualności z życia Polonii w Federacji Rosyjskiej okazały się
być najbardziej pożądanym przez respondentów tematem, gdyż zdecydowana grupa, tj. prawie 80%, wybrała taką właśnie odpowiedź.
Nieco mniej osób, chociaż nadal ponad 70%, uznało informacje kulturalne za najciekawszy temat, z kolei wiadomości z Polski, które
w poprzednio omawianym zagadnieniu znalazły się na pierwszym
miejscu na liście powodów czytelnictwa prasy, tu z kolei zajęły trzecią lokatę (ponad 67%). Respondenci wykazali się sporym zainteresowaniem różnymi tematami, prezentowanymi na łamach periodyków polonijnych, o czym świadczą średnio ponad 4 odpowiedzi wybierane przez jedną osobę w powyższym zagadnieniu.
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Tabela 11. Tematyka prasy polonijnej, która interesuje Polonię rosyjską
Ilość osób
Tematyka prasy polonijnej
wiadomości z Polski

liczbowo
43

procentowo
67,2%

wiadomości z Federacji Rosyjskiej

5

7,8%

wiadomości z całego świata

15

23,4%

aktualności z życia Polonii w Federacji Rosyjskiej

51

79,7%

informacje kulturalne

47

73,4%

informacje dotyczące tzw. starej emigracji w Federacji
Rosyjskiej
informacje sportowe

19

29,7%

3

4,7%

informacje dot. współczesnej emigracji polskiej w Federacji Rosyjskiej
działalność instytucji polonijnych

30

46,9%

34

53,1%

działalność lokalnych instytucji rosyjskich (np.: szkoły,
szpitale)
działalność władz rosyjskich

6

9,4%

1

1,6%

reklamy i ogłoszenia (dot. pracy, nieruchomości)

3

4,7%

porady prawne

5

7,8%

inne, jakie?

2

3,1%

Ilość respondentów

64

Liczba udzielonych odpowiedzi

264

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

4,13

Źródło: opracowanie własne

Charakterystyka prasy polonijnej dokonana przez ankietowanych częściowo pokrywa się z odpowiedziami udzielanymi w zagadnieniu dotyczącym tematyki. Taka sama ilość respondentów (nieco
ponad 53%) wybrała dwie odpowiedzi: prasa polonijna pielęgnuje
wartości i symbole narodowe oraz integruje środowisko Polonii
w Federacji Rosyjskiej. Z kolei 48,4% ankietowanych stwierdziło,
podobnie jak w poprzednim zagadnieniu, że prasa polonijna jest źródłem informacji o Polsce.
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Tabela 12. Charakterystyka prasy polonijnej według Polonii rosyjskiej
Charakterystyka prasy polonijnej

Ilość osób
liczprocentowo
bowo

jest źródłem informacji o Polsce

31

48,4%

pielęgnuje wartości i symbole polskości (np.: język ojczysty, barwy narodowe)
promuje Polskę w Federacji Rosyjskiej

34

53,1%

11

17,2%

dostarczają wielu praktycznych rad dotyczących codziennego życia w Federacji Rosyjskiej
jest jednym ze sposobów kontaktu z ojczyzną

3

4,7%

22

34,4%

5

7,8%

34

53,1%

1

1,6%

2

3,1%

26

40,6%

3

4,7%

informuje o wydarzeniach w Federacji Rosyjskiej oraz
na świecie
integruje środowisko Polonii w Federacji Rosyjskiej
jest źródłem wiedzy nt. funkcjonowania w społeczeństwie rosyjskim
pełni funkcję rozrywkową
informuje nt. życia kulturalnego Polonii w Federacji Rosyjskiej
prasa polonijna nie spełnia żadnych ważnych funkcji,
nie jest istotna dla Polonii rosyjskiej
Ilość respondentów

64

Liczba udzielonych odpowiedzi

172

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

2,69

Źródło: opracowanie własne

Najliczniejsza grupa respondentów (prawie 41%) wyraziła
opinię, że prasa polonijna jednoczy Polaków zamieszkujących w Federacji Rosyjskiej, natomiast zdecydowanie mniej osób (niecałe
22%) stwierdziło, że buduje więzi między Polonią a Polską. Pojawiła
się też opinia, że prasa polonijna pielęgnuje wartości narodowe
istotne dla Polaków. Powyższe, najczęściej pojawiające się odpowiedzi, znajdują się niejako w opozycji do wskazań z poprzednich pytań. Zastanowienie budzi zwłaszcza niski wynik (9,4%) następującej
opinii: prasa polonijna dostarcza informacji dotyczących wydarzeń
w Polsce, Federacji Rosyjskiej, jak i na świecie.
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Wykres 6. Opinia Polonii rosyjskiej na temat prasy polonijnej

prasa polonijna nie pełni istotnych
funkcji dla Polonii rosyjskiej

6,3%

prasa polonijna przyczynia się do
promocji Polski w Federacji Rosyjskiej

4,7%

prasa polonijna pielęgnuje i promuje
wartości istotne dla Polaków

14,1%

prasa polonijna jednoczy Polonię
zamieszkująca w Federacji Rosyjskiej
(np.: poprzez organizowanie…

40,6%

prasa polonijna dostarcza informacji
dotyczących wydarzeń w Polsce,
Federacji Rosyjskiej, jak i na świecie

9,4%

dzięki prasie polonijnej łatwiej
przystosować się do życia poza
granicami kraju

3,1%

prasa polonijna buduje więzi między
Polakami mieszkającymi na obczyźnie a
Polską

21,9%

0%

20%

40%

60%

Źródło: opracowanie własne

4.4.2. Polonijne portale internetowe
Tabela 13. Powody korzystania z polonijnych portali internetowych przez
Polonię rosyjską
Powody korzystania z polonijnych portali internetowych

Ilość osób
liczbowo

procentowo

interesują mnie informacje z Polski

42

62,7%

interesują mnie informacje z Federacji Rosyjskiej

2

3,0%
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poszukuję wiadomości nt. aktualnych wydarzeń z całego świata
jest to dla mnie forma kontaktu z ojczyzną
poszukuję porad, które pozwolą mi na sprawniejsze
funkcjonowanie w realiach rosyjskich
poszukuję ofert pracy, ogłoszeń
interesują mnie wiadomości nt. działalności organizacji, klubów, stowarzyszeń polonijnych
korzystanie z polonijnych portali internetowych jest
dla mnie formą rozrywki
dzięki polonijnym portalom internetowym czuję się
związany/-a ze środowiskiem polonijnym w Federacji Rosyjskiej
inne, jakie?

7

10,4%

28

41,8%

9

13,4%

9

13,4%

38

56,7%

10

14,9%

16

23,9%

3

4,5%

Ilość respondentów

67

Liczba udzielonych odpowiedzi

164

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

2,45

Źródło: opracowanie własne

Najliczniejsza grupa Polonii rosyjskiej biorącej udział w badaniu ankietowym, jako główny powód korzystania z portali polonijnych wskazuje na różnego rodzaju informacje. Prawie 63% wybrało odpowiedź: interesują mnie informacje z Polski, z kolei nieco
mniej niż 57% wskazało na zaciekawienie wiadomościami dotyczącymi działalności organizacji i stowarzyszeń polonijnych, co oznacza, że odpowiedzi te są analogiczne do tych udzielanych w kontekście powodów czytelnictwa prasy. Jeden respondent wskazał średnio
2,45 odpowiedzi w powyższym pytaniu, a zatem można wysnuć
wniosek, że portale polonijne dostarczają przynajmniej kilku powodów, dla których ankietowani byli skłonni z nich skorzystać.
Tabela 14. Tematyka polonijnych portali internetowych, która interesuje
Polonię rosyjską
Ilość osób
Tematyka polonijnych portali internetowych
wiadomości z Polski

74

liczbowo
43

procentowo
64,2%
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wiadomości z Federacji Rosyjskiej

14

20,9%

wiadomości z całego świata

9

13,4%

aktualności z życia Polonii w Federacji Rosyjskiej

41

61,2%

informacje kulturalne

36

53,7%

informacje dotyczące tzw. starej emigracji w Federacji
Rosyjskiej
informacje sportowe

14

20,9%

4

6,0%

informacje dot. współczesnej emigracji polskiej w Federacji Rosyjskiej
działalność instytucji polonijnych

23

34,3%

31

46,3%

działalność lokalnych instytucji rosyjskich (np.: szkoły,
szpitale)
działalność władz rosyjskich

3

4,5%

1

1,5%

reklamy i ogłoszenia (dotyczące pracy, nieruchomości
itp.)
porady prawne

6

9,0%

8

11,9%

inne, jakie?

0

0,0%

Ilość respondentów

67

Liczba udzielonych odpowiedzi

233

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

3,48

Źródło: opracowanie własne

W pytaniu dotyczącym tematyki portali, która interesuje respondentów najbardziej, najczęściej powtarzające się odpowiedzi były tożsame do tych udzielonych w zagadnieniu dotyczącym korzystania z internetowych stron polonijnych. A zatem na pierwszym miejscu znalazły
się informacje z Polski, uzyskując ponad 64% wskazań, następnie ankietowani wybrali aktualności z życia Polonii w Federacji Rosyjskiej
(ponad 61%), a na trzecim miejscu (prawie 54%) znalazły się informacje kulturalne. Dwie najczęściej wybierane odpowiedzi, podobnie jak
w przypadku prasy polonijnej, mogą wskazywać z jednej strony na
wciąż żywe zainteresowanie wydarzeniami z ojczyzny przodków,
a z drugiej na identyfikację z grupą Polonii poprzez interesowanie się jej
działalnością.
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Charakterystyka polonijnych portali internetowych dokonana
przez respondentów ukazała, że kwestie informacyjne są dla nich najistotniejsze, bowiem najwięcej osób (prawie 57%) wskazało na odpowiedź, że portale te są źródłem informacji o Polsce. Na kolejnym miejscu znalazła się funkcja integracyjna środowiska polonijnego pełniona
przez internetowe strony polonijne (ponad 37%), z kolei niecałe 33%
uważa, że strony te pielęgnują wartości i symbole polskie.
Tabela 15. Charakterystyka polonijnych portali internetowych według Polonii rosyjskiej
Ilość osób
Charakterystyka polonijnych portali internetowych
są źródłem informacji o Polsce

liczbowo
38

procentowo
56,7%

pielęgnują wartości i symbole polskości (np.: język ojczysty, barwy narodowe)
promują Polskę w Federacji Rosyjskiej

22

32,8%

15

22,4%

dostarczają wielu praktycznych rad dotyczących codziennego życia w Federacji Rosyjskiej
są jednym ze sposobów kontaktu z ojczyzną

1

1,5%

20

29,9%

5

7,5%

25

37,3%

6

9,0%

5

7,5%

19

28,4%

7

10,4%

informują o wydarzeniach w Federacji Rosyjskiej oraz
na świecie
integrują środowisko Polonii w Federacji Rosyjskiej
są źródłem wiedzy nt. funkcjonowania w społeczeństwie rosyjskim
pełnią funkcję rozrywkową
informują nt. życia kulturalnego Polonii w Federacji Rosyjskiej
polonijne portale internetowe nie spełniają żadnych
ważnych funkcji, nie są istotne dla Polonii rosyjskiej
Ilość respondentów

67

Liczba udzielonych odpowiedzi

163

Średnia ilość odpowiedzi na 1 osobę

2,43

Źródło: opracowanie własne
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Najczęściej występującą opinią na temat polonijnych stron internetowych, wygłaszaną przez osoby biorące udział w badaniu sondażowym, była ta mówiąca o budowaniu więzi pomiędzy Polakami mieszkającymi poza granicami kraju a Polską (ponad 34% wskazań). Należy
zauważyć, że opinia ta była także jedną z częściej wymienianych odpowiedzi w odniesieniu do periodyków polonijnych. O wiele mniej liczna
grupa (nieco ponad 16%) wskazała na informacyjny aspekt omawianych stron internetowych, a prawie 15% na funkcję jednoczenia Polonii
rosyjskiej poprzez portale polonijne. Ta ostatnia opinia była najczęstsza
w analogicznym pytaniu dotyczącym prasy polonijnej.
Wykres 7. Opinia Polonii rosyjskiej na temat polonijnych portali internetowych
polonijne portale internetowe przekazują
nieprawdziwe, nierzetelne, niesprawdzone…

1,5%

polonijne portale internetowe nie pełnią
istotnych funkcji dla Polonii rosyjskiej

11,9%

polonijne portale internetowe przyczyniają
się do promocji Polski w Federacji Rosyjskiej

4,5%

polonijne portale internetowe pielęgnują i
promują wartości istotne dla Polaków

9,0%

polonijne portale internetowe jednoczą
Polonię zamieszkująca w Federacji…

14,9%

polonijne portale internetowe dostarczają
informacji dotyczących wydarzeń w Polsce,…
dzięki polonijnym portalom internetowym
łatwiej przystosować się do życia poza…

16,4%
7,5%

polonijne portale internetowe budują więzi
między Polakami mieszkającymi na…

34,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Źródło: opracowanie własne

5. Weryfikacja hipotez badawczych
Celem przeprowadzonych badań sondażowych wśród Polonii
rosyjskiej było ustalenie, czy większe zainteresowanie członków Po-

77

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
lonii tzw. życiem polonijnym jest związane z zainteresowaniem mediami polonijnymi, a także ukazanie funkcji jakie pełnią media polonijne w danym kraju.
Biorąc pod uwagę pierwszą hipotezę, mówiącą o tym, że
większa aktywność społeczna i zainteresowanie członków Polonii
tzw. życiem polonijnym, są związane z zainteresowaniem mediami
polonijnymi, należy zauważyć co następuje.
W przypadku respondentów z Federacji Rosyjskiej wystąpiła
duża różnica między zaangażowaniem w życie społeczne a w życie
polityczne. Dominująca ilość osób, tj. 89% bierze udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, z kolei w wydarzeniach politycznych – jedynie 48%. Zainteresowanie działalnością Polonii rosyjskiej utrzymuje się na wysokim poziomie – 89%, z czego 55% respondentów uznało, że jest ono na najwyższym poziomie (5, w 5stopniowej skali), a 26% określiło swój stopień poinformowania
o tej działalności jako ponadprzeciętny.
Analiza dwóch zmiennych – tj. zainteresowania funkcjonowaniem Polonii w Federacji Rosyjskiej oraz korzystania z mediów polonijnych – przyniosła ogólny wniosek, iż zainteresowanie tą działalnością wiąże się z czytelnictwem periodyków polonijnych oraz
korzystaniem z polonijnych stron internetowych. A zatem 64 osoby
(co jest równoznaczne z 64%) były jednocześnie zaciekawione działalnością polonijną oraz deklarowały czytelnictwo periodyków polonijnych, zaś 65% respondentów było zainteresowanych Polonią rosyjską oraz korzystało z polonijnych stron internetowych. Wyniki te
obrazują ogólne zainteresowanie ankietowanych działalnością polonijną na wysokim poziomie, co obrazuje tabela 16.
Tabela 16. Zależność między zainteresowaniem działalnością Polonii a korzystaniem z mediów polonijnych przez Polonię rosyjską
Czy interesuje się Pan / Pani funkcjonowaniem Polonii w Federacji
Rosyjskiej?
tak
nie
Czy czyta Pan / Pani prasę polonijną?

tak

64

0

nie

25

11
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Czy korzysta Pan / Pani z polonijnych portali internetowych?

tak

65

2

nie

24

9

Źródło: opracowanie własne

Związek między zainteresowaniem życiem polonijnym a mediami polonijnymi jest widoczny w zagadnieniu dotyczącym źródeł
wiedzy na temat działalności Polonii, bowiem 51% ankietowanych
uznało polonijne strony internetowe za takie właśnie źródło. Ponadto
należy wziąć pod uwagę korzystanie przez respondentów z mediów
polonijnych, które w przypadku portali wynosi 67%, a prasy – 64%.
Powyższe dane przemawiają za tym, aby pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę badawczą.
Weryfikację drugiej hipotezy badawczej, mówiącej o tym, że
media polonijne spełniają funkcję informacyjną, podtrzymywania
łączności z krajem ojczystym, integracyjną środowiska polonijnego,
podtrzymywania świadomości i tożsamości polskiej oraz funkcję
kompendium imigranta, stanowią wyniki badań, a w szczególności
te jego części traktujące o powodach korzystania z mediów polonijnych, tematyce najbardziej pożądanej przez czytelników oraz opinii
przez nich wyrażanej. W celu usystematyzowania zgromadzonych
danych oraz weryfikacji postawionej hipotezy, poniżej zostaną przytoczone kluczowe statystyki (dla każdego z mediów osobno).
A. Prasa polonijna
W opinii Polonii rosyjskiej biorącej udział w badaniu sondażowym, prasa polonijna w największym wymiarze realizuje funkcję
podtrzymywania świadomości polskiej. Świadczą o tym najliczniejsze odpowiedzi, za zatem: 73% ankietowanych wskazało na działalność instytucji polonijnych jako główny powód czytania prasy polonijnej; 80% wybrało aktualności z życia Polonii rosyjskiej, a 73%
wiadomości kulturalne jako najbardziej interesujące tematy; z kolei
pielęgnowanie wartości i symboli narodowych było cechą charakterystyczną omawianej prasy dla 53% osób.
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Nie mniej istotna wydaje się także funkcja informacyjna, bowiem najliczniejsza grupa ankietowanych wybrała informacje z Polski jako główny powód sięgania po periodyki polonijne. Co więcej,
67% osób wybrało wiadomości z ojczyzny jako najbardziej pożądaną tematykę, a 48% scharakteryzowało prasę polonijną jako źródło
informacji o Polsce.
Integracja środowiska polonijnego została wyrażona w poglądzie 52% ankietowanych, którzy stwierdzili, że czytają prasę polonijną, gdyż dzięki niej czują się związani z Polonią rosyjską. Z kolei
53% osób scharakteryzowało prasę jako medium, które integruje środowisko polonijne, a w opinii 41% - jednoczy Polonię rosyjską.
Funkcja łącznika z Polską, realizowana nie tylko poprzez
przekazywanie informacji o Polsce, ujawniła się też opinii 22% respondentów, którzy stwierdzili, że prasa polonijna buduje więzi między Polonią a Polską. Należy także wspomnieć o odpowiedzi 52%
ankietowanych, którzy czytają omawianą prasę, gdyż jest to dla nich
forma kontaktu z ojczyzną.
B. Polonijne portale internetowe
Opinie wyrażone przez respondentów sugerują, ze polonijne
portale internetowe w największym stopniu spełniają funkcję informacyjną. Potwierdzeniem niech będą najliczniej udzielane odpowiedzi. Największa grupa ankietowanych (63%) za główny powód korzystania z polonijnych stron internetowych uznała informacje z Polski. Podobny odsetek osób (64%) wybrał najbardziej interesującą tematyką wiadomości z ojczyzny, zaś 57% scharakteryzowało te portale jako źródło informacji o Polsce.
W dużej mierze realizowana jest także funkcja podtrzymywania tożsamości polskiej. Dla 57% respondentów głównym powodem
korzystania z portali polonijnych były wiadomości na temat działalności organizacji polonijnych, z kolei 61% wybrało aktualności
z życia Polonii rosyjskiej, a 54% - widomości kulturalne jako najbardziej interesujące tematy. Co więcej, 33% osób scharakteryzowało
portale polonijne jako medium, które pielęgnuje wartości i symbole
polskie.
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42% ankietowanych stwierdziło, ze korzysta ze stron polonijnych, gdyż jest to dla nich forma kontaktu z ojczyzną, zaś opinia najliczniejszej grupy respondentów, tj. 34%, brzmiała następująco: polonijne portale internetowe budują więzi między Polakami mieszkającymi na obczyźnie a Polską. Gdy uwzględni się także przekazywanie przez portale informacji z Polski, to można stwierdzić, że funkcja
łącznika z ojczyzną jest w pełni realizowana.
Wśród opinii respondentów pojawiły się też takie wskazujące
na integracyjny charakter portali polonijnych. 37% ankietowanych
scharakteryzowało omawiane portale jako medium integrujące środowisko Polonii rosyjskiej, zaś 15% wyraziło pogląd o jednoczeniu
poprzez portale Polaków w Federacji Rosyjskiej.
W odniesieniu do zaprezentowanych powyżej danych, częściowo przyjmuję hipotezę badawczą. Należy zauważyć, ze media
polonijne działające w Federacji Rosyjskiej spełniają w różnym
stopniu większość z wymienionych w hipotezie funkcji. Jedyną
funkcją, która nie znalazła odzwierciedlenia w opinii społeczności
polskiej biorącej udział w badaniu sondażowym, była funkcja kompendium imigranta.
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A functional importance of Polish emigrational media in Russia in the
light of an opinion survey
The article presents the outcome of survey, carried out on Polish people’s
attitudes to Polish emigrational media in Russia and its functional importance. The author defines what the poll is, spells the methodology out,
taking into account research purposes and hypotheses. Results of a Polish
audience research are the prime part of the article, that shows functions
which are fulfilled by Polish emigrational media in Russia. Not only was
the aim of research to present the functions of Polish emigrational media,
but also to determine if there was a connection between being involved in
polish community in Russia and being interested in Polish emigrational media. The outcome of analysis shows that these media fulfilled most of functions, and also - the more Polish people in Russia are concerned with Polish
community, the more interested in Polish emigrational media they are.
Key words: Polish emigrational media in Russia, poll, function of media.
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Czachor Rafał
K. Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, ss. 382.
Aneksja Krymu oraz konflikt zbrojny w Donbasie były ważnymi wydarzeniami, które podważyły kształtującą się po zakończeniu „zimnej wojny” wiarę w stabilność i przewidywalność polityki
europejskiej. Przyłączenie Krymu stało się precedensem zmiany granic państwowych na obszarze postradzieckim, rodząc pytania o możliwe dalsze postępowanie władz Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem republik dawniej
wchodzących w skład ZSRR. Kwestie te sprawiają, że z większą
uwagą bada się zagadnienia związane z geopolityką rosyjską. Choć
problematyka ta jest dobrze opracowana w polskiej literaturze przedmiotu (np. Potulski, 2010), odnotować należy wydaną w ubiegłym
roku cenną publikację Konrada Świdra, pracownika Polskiej Akademii Nauk, specjalisty z zakresu kwestii rosyjskich. Książka Rosyjska
świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie
Związku Radzieckiego) stanowi ważne studium koncepcji geopolitycznych powstających we współczesnej Rosji i ich przełożenia na
praktykę rosyjskiej polityki zagranicznej.
Praca składa się ze wstępu, 7 rozdziałów oraz zakończenia.
W pierwszym rozdziale, Konceptualizacja postradzieckiej tożsamości Rosji w stosunkach międzynarodowych, autor wychodzi od fundamentalnej dla całej pracy tezy, że Rosja definiuje swój interes narodowy poprzez kategorie geopolityczne. Jako sukcesorka Związku
Radzieckiego dąży ona do odzyskania dawnego statusu globalnego
supermocarstwa. W związku z dezintegracją obszaru postradzieckiego, głównym celem rosyjskiej polityki zagranicznej pozostaje zachowanie kontroli nad dawnymi republikami składowymi. Lektura
rozdziału prowadzi do wniosku, że poszukiwanie współczesnej tożsamości przez Rosję, a w zasadzie jej elity polityczne, opiera się
obecnie na geopolityce, która zastąpiła w pewnym sensie ideologię
komunistyczną.
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Rozdział drugi, Geopolityka na świecie, przybliża najbardziej
podstawowe koncepcje takich geopolityków, jak: Rudolf Kjellen,
Halford Mackinder, Nicholas Spykman. Rozdział ten można traktować jako wprowadzenie do rozważań zawartych w rozdziale trzecim – Geopolityka w Rosji – dającym możliwość skonfrontowania
światowego dorobku geopolitycznego z wybranymi koncepcjami
geopolitycznymi wypracowanymi przez badaczy rosyjskich. Ta
część pracy jest zwięzłym przeglądem rozwoju rosyjskiej myśli politycznej, od Nikołaja Danilewskiego, przez Lwa Gumiliowa do
Aleksandra Dugina, ze wskazaniem jej związków i relacji ze światową myślą geopolityczną. Analiza współczesnych koncepcji geopolitycznych, zwłaszcza A. Dugina, prowadzi do wniosku, że Rosja jest
światowym mocarstwem, które winno dążyć do potwierdzenia tego
statusu poprzez rzeczywiste kroki na arenie międzynarodowej.
Arena ta postrzegana jest jako konfliktogenna, a więc taka, w której
obowiązuje zasada „gry o sumie zerowej”: ewentualne ustępstwa poczynione przez Rosję w stosunkach międzynarodowych zostaną
zdyskontowane przez jej głównych przeciwników – państwa Zachodu, w tym szczególnie Stany Zjednoczone.
W rozdziale czwartym, Geopolityczny spadek po imperium radzieckim – pozycja Rosji, Ukrainy i Białorusi w przestrzeni postradzieckiej, autor omawia jakże aktualną, nie tylko w geopolitycznym
kontekście, kwestię ewentualnej kolonialnej zależności Ukrainy,
Białorusi oraz innych, podbitych przez Imperium Rosyjskie i ZSRR,
obszarów. Stwierdza on, że na mocy argumentów historycznych nie
można mówić w tym wypadku o kolonializmie a raczej kolonizowaniu obszarów. Kłóci się to z ustaleniami narodowo zorientowanych
historyków ukraińskich i białoruskich, jednak ma istotne konsekwencje dla geopolitycznego myślenia w Rosji: oba obecnie niepodległe państwa postrzegane są jako obszar historycznie, etnicznie
i kulturowo powiązany z Rosją, a wręcz jej część. Ta interpretacja
prowadzi do szczególnego traktowania Ukrainy i Białorusi – w ramach koncepcji „bliskiej zagranicy” – i nadawania sobie prawa decydowania o ich polityce, a więc w istocie także podważania ich suwerenności.
Kwestię tę autor recenzowanej monografii rozwinął w rozdziale piątym, Tożsamość rosyjska i obszar wschodniosłowiański.
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Przybliżony został w nim problem odmiennych interpretacji wzajemnych relacji pomiędzy Rosją i Rosjanami a Ukrainą i Białorusią,
i ich narodami. O ile paternalistyczne występowanie Rosji w roli
„starszego brata” na Białorusi nie budzi powszechnej negacji w społeczeństwie (choć odmiennie sytuacja wygląda wśród świadomych
narodowo elit intelektualnych), to na Ukrainie nie jest akceptowane.
Badacz słusznie wskazuje, że gotowość do uznania odrębności i samodzielności Białorusi i Ukrainy jest wskaźnikiem przywiązania rosyjskich elit do idei mocarstwowości.
W ostatnich dwóch rozdziałach – Ukraina w geopolityce Rosji
oraz Białoruś w geopolityce Rosji – autor podejmuje próbę analizy,
w jaki sposób myślenie geopolityczne przekłada się na rosyjską politykę wobec wymienionych państw. Rozdziały te są swoistym podsumowaniem ponad dwóch dekad bilateralnych stosunków Rosji
z jej zachodnimi sąsiadami. Ich rezultaty są zgoła odmienne: Białoruś jest w praktyce ściśle uzależniona politycznie, militarnie i gospodarczo od Rosji, podczas gdy Ukraina w swojej polityce balansowania pomiędzy Wschodem i Zachodem okazuje się bardziej skuteczna
i zależność od Rosji niweluje rozwojem stosunków Unią Europejską.
Badacz przytacza obecne w rosyjskim dyskursie politycznym opinie,
że „Ukraina jako państwo pozbawione jest geopolitycznego sensu”,
a jej istnienie postrzegane jest jako cios w bezpieczeństwo Rosji
(s. 228). Co ważne, w przypadku relacji z Białorusią, możliwość likwidacji jej niepodległości w ramach rozwoju struktur reintegracyjnych (w tym Państwa Związkowego Białorusi i Rosji) do tej pory nie
została wykorzystana. Elity polityczne Ukrainy i Białorusi zdążyły
wypracować już określony modus vivendi dla stosunków z Rosją i,
kierując się wolą zachowania dotychczasowej pozycji, skutecznie
neutralizują rosyjską presję, także geopolityczną.
Na uwagę zwraca zakończenie książki. Nie jest ono podsumowaniem wywodów zawartych w ich treści, lecz ich rozwinięciem,
zbiorem ciekawych i cennych refleksji autora dotyczących geopolitycznego położenia Polski pomiędzy Rosją i Niemcami. Są to krytyczne uwagi odnoszące się do formułowania polskich interesów narodowych poprzez pryzmat ścisłego sojuszu z państwami Zachodu,
głównie ze Stanami Zjednoczonymi. W konsekwencji tego władze
Polski dążą do ostentacyjnego demonstrowania wobec Rosji swojej
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niezależności i woli współpracy z Paktem Północnoatlantyckim. Autor książki wskazuje, że postępowanie takie nie przysporzyło do tej
pory Polsce wielu korzyści, jednocześnie prowokując konflikt z Rosją, który od kilku lat przynosi wymierne straty (np. związane z ograniczeniem wymiany handlowej).
Recenzowana monografia jest ciekawą książką porządkującą
i uzupełniającą wiedzę w zakresie rosyjskich geopolitycznych koncepcji teoretycznych oraz form ich realizacji w stosunkach z Ukrainą
i Białorusią. Jej lektura może być przydatna osobom zajmującym się
bezpośrednio myślą geopolityczną, jak i specjalistom z zakresu polityki zagranicznej Rosji, którzy chcą rozszerzyć swoje badania o ten
aspekt.
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Вроцлавского
университета.
Елена Слободян – кандидат филологических наук, Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы.
Наталья Снигирёва – кандидат филологических наук,
ГНУ «Центр исследований белорусской культуры языка и
литературы НАН Беларуси».
Алексей Щербинин – профессор исторических наук,
Томский государственный университет
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Рафал Чахор – кандидат гуманитарных наук в области политических наук, Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники в Польковице, Русско-польский
институт.
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ
Ирина Попадейкина – магистр филологии, Русскопольский институт.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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Елена Полева – кандидат филологических наук, доцент,
Томский государственный педагогический университет.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Ольга Орлова – доктор филологических наук, доцент,
Томский государственный педагогический университет.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ПОЛИТОЛОГИЯ
Рафал Чахор – кандидат гуманитарных наук в области
политических наук, Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники в Польковице, Русскопольский институт.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ИСТОРИЯ
Владимир Шайдуров – кандидат исторических наук,
Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный».
ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР (РУССКИЙ ЯЗЫК)
Наталья Ковалёва – кандидат филологических наук,
Русско-польский институт
Евгения Старостина – кандидат филологических наук,
Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского
ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР (ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК)
Анна Загурска – кандидат филологических наук, Педагогический университет им. Комиссии народного
образования в Кракове
ВНЕШНИЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ ЕЖЕГОДНИКА В 2015 ГОДУ
1. Татьяна Гончарова (Россия, Томский государственный
педагогический университет).
2. Иннеса Бабенко (Россия, Томский государственный
педагогический университет).
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O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM
Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona 25
stycznia 2011 roku we Wrocławiu.
Rejestracja Instytutu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej miała miejsce 11 lutego 2011 roku. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami).
Majątek Instytutu stanowią środki finansowe przekazane
w momencie powstania fundacji oraz inne środki i mienie nabyte
przez Instytut w trakcie jego działania.
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową.
Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:
1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy
o Polsce w Rosji;
3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;
4.sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.
Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, naukowo-badawczej i wydawniczej.
Więcej o bieżącej działalności Instytutu na stronie internetowej:
www.ip-r.org

Informujemy o możliwości dokonywania darowizn na
rzecz Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Dane do przelewu na stronie www.ip-r.org/kontakt Wszystkie uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową, m.in. na wydawanie Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW
„Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” jest pismem poświęconym studiom interdyscyplinarnym, ze szczególnym
uwzględnieniem polsko-rosyjskich kontaktów literackich,
związków kulturowych, stosunków politycznych. Jego celem
jest poszerzanie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, przybliżenie wyników badań naukowych nad kontaktami dwustronnymi.
W periodyku znajdą się następujące działy:
1. Polsko-rosyjskie studia komparatystyczne, w tym badania nad współczesną kulturą polską i rosyjską;
2. Polskie i rosyjskie badania literaturoznawcze;
3. Polsko-rosyjskie studia politologiczne;
4. Recenzje i omówienia.
Zasady recenzowania artykułów naukowych
Wszystkie artykuły są recenzowane. Pierwszej z nich dokonuje zespół redakcyjny, druga ma charakter recenzji anonimowej, której dokonuje naukowiec specjalizujący się w danej
dziedzinie. Do końca procesu recenzowania autor i recenzent
pozostają sobie nie znani. Redakcja przekazuje autorowi konkluzje recenzji oraz ewentualne wskazówki. Negatywna ocena
artykułu na pierwszym lub drugim etapie recenzji oznacza nieprzyjęcie tekstu do druku
Wymagania edytorskie dla tekstów polskojęzycznych znajdują
się na stornie internetowej Rocznika: www.ip-r.org/rocznik
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О РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
Фонд «Русско-польский институт» был учреждён 25
января 2011 года во Вроцлаве (Польша).
Суд зарегистрировал Русско-польский институт 11 февраля 2011 года. Фонд действует на основании польского закона
„О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими изменениями).
Имущество Института составляют денежные средства,
переданные в момент основания фонда, и другие средства
и имущество, приобретенные Институтом за время деятельности.
«Русско-польский институт» занимается некоммерческой
деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены для
общественной деятельности.
Целью «Русско-польского института» является образовательная, культурная и научная деятельность в области:
1. Популяризации знаний, культурного образования,
особенно среди детей и молодёжи;
2. Распространения знаний о России в Польше и о Польше
в России;
3. Развития культуры, искусства и науки;
4. Проведения научных исследований.
Реализация задач осуществляется путём организации,
финансирования и проведения образовательной, научно-исследовательской и издательской деятельности.
Больше информации о текущей деятельности «Русскопольского института» на сайте: www.ip-r.org
Информируем о возможности перечисления добровольных денежных пожертвований на нужды «Русско-польского института». Все полученные финансовые средства предназначаются для деятельности «Русско-польского института»
согласно Уставу РПИ, в частности для издательства «Ежегодника Русско-польского института».
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
«Ежегодник Русско-польского института» посвящён междисциплинарным исследованиям, в которых особое внимание
уделяется русско-польским контактам в области культуры,
литературы, языка и политики.
Целью ежегодника является расширение знаний о сов-ременной Польше и России, увеличение результативности научных исследований двусторонних контактов.
Журнал состоит из следующих разделов:
1. Русско-польские сравнительные исследования в области культуры, истории, социологии, языка;
2. Русское и польское литературоведение;
3. Российско-польские политологические исследования;
4. Рецензии.
Правила рецензирования научных статей
Научная статья, поступившая в редакцию журнала „Ежегодник Русско-польского института”, рассматривается главным
редактором на предмет соответствия профилю журнала,
требованиям к оформлению. В дальнейшем статья направляется
на анонимное рецензирование специалисту в данной области.
После получения рецензии редакция направляет автору
(авторам) письмо, в котором даётся общая оценка статьи и
принятое решение. Редакция оставляет за собой право отказать
в публикации на основании рецензии.
Требования к оформлению статей на русском языке находятся на сайте Ежегодника: www.ip-r.org/rocznik
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