STRESZCZENIE WYNIKÓW BADANIA DOTYCZĄCEGO TOŻSAMOŚCI W
RAMACH REALIZACJI ZADAO PROJEKTU
„RATUJMY DOMY PRZYSŁUPOWE”
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Badani odpowiadali na pytania dotyczące kilku zakresów tematycznych. Ich odpowiedzi miały na celu
uzyskanie informacji na temat ich związków z zamieszkiwanym regionem, wiedzy na temat jego
atrakcji oraz postaw wobec niemieckich sąsiadów. Całośd badania miała na celu określenie
elementów tożsamości osób zamieszkujących tereny objęte badaniem.
ZWIĄZKI Z ZAMIESZKIWANYM REGIONEM
Żaden z badanych respondentów nie zadeklarował, że jego rodzina mieszkała na terenach objętych
badaniem przed II Wojną Światową. Badani to w całości przedstawiciele ludności napływowej, która
zjawiła się tu dopiero po wojnie. Największą grupę stanowią osoby, których rodziny osiedliły się na
terenie jednego z pięciu badanych powiatów w latach 60. (33,2%). Sporo osób przybyło na tereny
pięciu nadgranicznych powiatów w latach 70. (28%) oraz 50.(26%).
Blisko 65% badanych czuje się związanych z zamieszkiwaną przez nich miejscowością (z czego 29%
uważa tak zdecydowanie). Stosunkowo niewielka grupa (około 32%) nie odczuwa takiego związku (z
czego prawie 22% uważa tak zdecydowanie). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku poczucia
związania z powiatem lub regionem. W tym przypadku tylko połowa badanych zadeklarowała, że
czuje się związana z nieco większym terenem (w tym aż 37% wybrała odpowiedź raczej mocno).
Tylko dwóch na dziesięciu badanych wyprowadziłoby się z zamieszkiwanego regionu, gdyby miało
taką możliwośd. 40% było przeciwnego zdania. Natomiast największa grupa nie była w stanie określid
swojego zdania w tej kwestii (41,2%).
Większośd badanych nie interesuje się historią regionu, zadeklarowało tak aż 53,3% respondentów.
Zainteresowanych tym, co działo się w przeszłości na terenie ich miejsca zamieszkania było znacznie
mniej, bo aż tylko 25,2% badanych. Z kolei tylko 23,3% badanych uznało, że przedwojenne dzieje
zamieszkiwanego przez nich regionu są ważne dla osób, które mieszkają tu obecnie. Przeciwnego
zdania było blisko dwukrotnie więcej osób (42,5%). Spora grupa badanych nie była w stanie
opowiedzied się po którejś ze stron (34,2%).
WIEDZA NA TEMAT ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH REGIONU
Według blisko 45% badanych informacje nt. lokalnych atrakcji turystycznych są dostępne, z czego
nieco ponad 28% uważa, że trzeba ich poszukad. 22% uważa, że ciężko znaleźd takie informacje,
natomiast blisko 21% uważa, że w ogóle nie są dostępne.
Tylko niecałe 14% respondentów uważa, że władze robią wszystko, by wypromowad atrakcje
turystyczne regionu (i nie są to odpowiedzi zdecydowane). Ponad 58% badanych krytycznie ocenia
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działania władz w tym zakresie, a prawie co trzeci badany nie ma zdania.
Prawie 70% badanych uważa, że zamieszkiwany przez nich region jest atrakcyjny przyrodniczo, z
czego prawie 40% uważa tak zdecydowanie. Poproszeni o wymienienie takich atrakcji wspominają
np. Bory Dolnośląskie, Park w Dąbrowie, Górę Polaków, Karkonoski Park Narodowy, jaskinie, lasy,
puszczę, Góry Izerskie, Sudety.
Badanych poprosiliśmy także o ocenę atrakcyjności regionu pod względem kulturalnym. Tutaj oceny
były znacznie niższe, tylko nieco ponad 21% badanych uznało, że region jest atrakcyjnym pod
względem kulturalnym. Co drugi badany był przeciwnego zdania, a ponad 29% nie potrafiło
sprecyzowad swojego zdania na ten temat. Sporo trudności sprawiło badanym wymienienie atrakcji
kulturalnych regionu. Badani bardzo często wymieniali atrakcje przyrodnicze czy zabytki jako atrakcje
turystyczne. Niemniej jednak najczęściej padały np. Festiwal Filmów Komediowych, Galę Folkloru,
Muzeum Ziemi czy odpusty.
Poprosiliśmy badanych także o ocenę atrakcyjności regionu pod względem zabytków. Tutaj oceny
były znacznie wyższe, niż w przypadku atrakcyjności kulturalnej, chod nieco niższe niż w przypadku
atrakcyjności przyrodniczej. Ponad 63% badanych uznało, że ich region jest atrakcyjny pod względem
zabytków. Odmiennego zdania było ponad 30% badanych.
Badani mieli także odpowiedzied jakie inne atrakcje turystyczne regionu znają. Największa znajomośd
występowała w przypadku Szlaku Cysterskiego (68%), Szlaku Romaoskiego (51,8%) oraz Gór Izerskich
(48,8%). Znajomośd pozostałych atrakcji oscylowała w granicach od 34% do 42%.
WIEDZA NA TEMAT DOMÓW PRZYSŁUPOWYCH
Tylko 28,8% respondentów zapytana czy zna domy przysłupowe odpowiedziała pozytywnie. Tylko
14,5% była w stanie wymienid cechy charakterystyczne tego typu budownictwa. Najczęściej
wymieniany był mur pruski, słupy oraz belki. Badani nie znają działao promocyjnych związanych z
domami przysłupowymi. Znajomośd taką deklaruje ledwie 0,5% badanych, a więc liczba osób
znacznie mniejsza niż błąd statystyczny. Ta niewielka liczba osób nie była w stanie wymienid form
promocji tej atrakcji. Domy przysłupowe nie są też zbyt wysoko oceniane pod względem
atrakcyjności. Tylko niecałe 12% uważa, że jest to atrakcja turystyczna. Ponad 53% jest przeciwnego
zdania, a prawie 35% nie ma zdania w tej kwestii. Także niewielka liczba badanych jest za tym, by
promowad domy przysłupowe jako atrakcję regionu. Uważa tak tylko 12% badanych. Blisko 60% jest
przeciwnego zdania, a prawie 29% nie ma zdania.
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STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE NA TERENACH POGRANICZA
Połowa badanych ocenia stosunki łączące miejscową ludnośd z Niemcami pozytywnie (tj. daje oceny
dobre, bardzo dobre oraz celujące). Prawie 16% uważa, że są dostateczne. Pozostałe osoby oceniły
stosunki polsko-niemieckie na pograniczu jako mierne lub niedostateczne. Według nieco ponad
połowy badanych stosunki z Niemcami powinny byd jeszcze bardziej intensywne. Nieco mniejsza,
chod także spora grupa (prawie 40%), uważa, że powinny one byd mniej intensywne.
PREFERENCJE TURYSTYCZNE
Zapytaliśmy także badanych o ich preferencje turystyczne. Prawie 47% zadeklarowało, że lubi
podróżowad. Nieco mniej, chod także spora grupa badanych (45%), jest odmiennego zdania, czyli
deklaruje, że nie lubi podróżowad. Przytłaczająca większośd badanych (82,2%) wyjeżdża turystycznie
1-2 razy do roku. Tylko niecałe 13% robi to nieco częściej (3-5 razy do roku), a 5% - 6 i więcej razy w
roku. Aż 66% badanych w trakcie podróży zwiedza atrakcje architektury, np. zabytki. Niecała połowa
(47,5%) badanych lubi poznawad lokalne zwyczaje w czasie podróży.
Poprosiliśmy o wymienienie najważniejszego źródła, które badani wykorzystują do zdobycia
informacji nt. atrakcji turystycznych w odwiedzanych regionach. Trzy źródła są zdecydowanie
najpopularniejsze: TV, przewodniki/książki oraz radio. Trochę dziwi mała popularnośd Internetu (inne
badania pokazują jego znaczącą rolę jako wręcz niekiedy podstawowego źródła informacji), ale byd
może ludnośd zamieszkująca badane powiaty nie przekonała się jeszcze do tego medium.
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