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S£OWO WSTÊPNE

Ksi¹¿ka ta jest jednym z owoców badañ prowadzonych w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, zatytu³owanego
Cudzoziemcy w Polsce. Heterogenicznoœæ kulturowa oœrodków wielkomiejskich
na przyk³adzie Poznania (Nr NN109 22 48 36). Badania rozpoczê³y siê przesz³o
trzy lata temu, tzn. wiosn¹ 2009 roku. Zaplanowano je jako wysi³ek zespo³owy,
albowiem rozleg³oœæ tematyczna i ambitne zamierzenia wymusza³y tego rodzaju
sposób postêpowania. Realizowano je w Instytucie Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz
w Centrum Badañ Migracyjnych na UAM. G³ównymi wykonawcami byli, w kolejnoœci alfabetycznej: Micha³ Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Izabella Main
i Jacek Schmidt, do grona których do³¹czy³a Natalia Bloch.
W badaniach udzia³ wziê³o wielu tzw. podwykonawców, czyli osób, które
g³ównie z powodu zainteresowania tematem chcia³y pomóc w realizacji tego
przedsiêwziêcia badawczego i poznaæ jak¿e ma³o znany aspekt ¿ycia spo³ecznego
Poznania. Z pewnoœci¹ nie podjê³y siê one tego trudnego w realizacji zadania
— a chodzi tu nie tylko o same badania terenowe, ale i ich wstêpne opracowywanie w postaci not badawczych — z powodu innego ni¿ poznawczy, albowiem przyznane nam œrodki by³y naprawdê bardzo skromne. Tym bardziej
jesteœmy wszystkim tym osobom wdziêczni za pomoc. Na ró¿nych etapach
badañ, z odmienn¹ intensywnoœci¹ i w zró¿nicowanym charakterze, wywiady
i obserwacje prowadzili: w zespole koordynowanym przez Nataliê Bloch —
Anna Adamowicz, Izabela Czerniejewska, Agata Kochaniewicz, Tomasz Kaso³ka, Tomasz Kosiek, Agata Pakie³a, ¯aneta Przepiera, Robert Rydzewski,
Agata Stanisz, Ariadna Szmyt, Zbigniew Szmyt; w zespole koordynowanym
przez Agnieszkê Chwieduk — Katarzyna Barczyk, Magdalena Chu³ek, Mariusz Filip, Hanna Gajda, Krzysztof Minakowski, Katarzyna Mirgos; w zespole
koordynowanym przez Izabelê Main — Karol Kujawa i Mateusz Karolak;
w zespole koordynowanym przez Jacka Schmidta — Ma³gorzata Kowalska,
Karolina Sydow, Filip Schmidt i Marta Skowroñska. Zdecydowana wiêkszoœæ
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spoœród nich to studenci i doktoranci na kierunku etnologia lub absolwenci studiów etnologicznych na UAM. Wszystkim serdecznie dziêkujemy za wykonan¹
czêsto z du¿ym poœwiêceniem i zaanga¿owaniem pracê.
Poczynania nasze wymaga³y wsparcia logistycznego, którego udzielali nam
przede wszystkim Ewa Nowak, sekretarka w Instytucie Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM, która niestrudzenie wspomaga³a nas w jak¿e komplikuj¹cych
siê systematycznie sprawach administracyjnych, oraz bibliotekarki, które pieczo³owicie gromadzi³y niezbêdn¹ dla naszych badañ literaturê.
Wspomniano, ¿e ksi¹¿ka ta jest tylko jednym z namacalnych dla czytelnika
wyników badañ. Takimi s¹ te¿ liczne artyku³y opublikowane przez cz³onków
zespo³u i osób wspó³pracuj¹cych. Czêœæ z nich, rozrzucona po pracach zbiorowych i czasopismach, jest przywo³ana w literaturze przedmiotu cytowanej
w poszczególnych rozdzia³ach. Jedna z publikacji jest w³aœciwie kolejnym efektem prowadzonych przez nas badañ. Zamieszczone one zosta³y w specjalnym
numerze „Przegl¹du Wielkopolskiego” (nr 24, z. 4, 2010). Czêœæ osób z zespo³u
bra³a te¿ udzia³ w pokrewnych badaniach, które okaza³y siê pomocne przy zbieraniu i opracowywaniu danych do przedk³adanej publikacji, a ich wyniki znalaz³y swe odzwierciedlenie w ksi¹¿ce pod red. Natalii Bloch i El¿biety M. GoŸdziak, Od goœci do s¹siadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej (Poznañ: Centrum Badañ Migracyjnych UAM 2010). Jednoczeœnie zwracamy uwagê, i¿
w przedk³adanej ksi¹¿ce prezentujemy przede wszystkim wyniki badañ empirycznych, materia³y, które uda³o siê uzyskaæ w trakcie ¿mudnych badañ etnograficznych. W obliczu niemal ca³kowitego braku rozeznania w terenie uwa¿aliœmy, i¿ przedstawienie tej wiedzy ma istotne znaczenie dla nakreœlenia
choæby wstêpnego szkicu zjawiska migracji i wi¹¿¹cej siê z ni¹ heterogenicznoœci kulturowej w jednym z wiêkszych miast w Polsce. Wiemy, ¿e opis jest nieuchronnie tak¿e analiz¹ i tak nale¿y przed³o¿one teksty postrzegaæ. Niemniej
chcemy od razu zasygnalizowaæ, i¿ planujemy nastêpn¹ publikacjê, w której
przedstawione tu zjawiska zinterpretowane zostan¹ w perspektywie porównawczej i odwo³uj¹cej siê do innych ni¿ zastosowane obecnie kategorii analitycznych. Mamy nadziejê, ¿e ³¹cznie stanowiæ bêd¹ przyczynek uzupe³niaj¹cy obraz
zjawiska migracji, który wy³ania siê z prac prowadzonych przez rosn¹c¹ liczbê
uczonych pracuj¹cych w ró¿nych oœrodkach badawczych w Polsce.

Micha³ Buchowski
Kierownik grantu

MICHA£ BUCHOWSKI, JACEK SCHMIDT

IMIGRACJA A HETEROGENICZNOŒÆ KULTUROWA.
PERSPEKTYWA ANTROPOLOGICZNA

Niniejsza ksi¹¿ka przedstawia rezultaty badañ etnograficznych nad imigrantami
w Poznaniu. W rozdziale tym przedstawiamy g³ówne przes³anki i motywy, które
powodowa³y nami przy podejmowaniu tego tematu oraz za³o¿enia i hipotezy badawcze.

PUNKT WYJŒCIA, CZYLI PRZES£ANKI BADAÑ

Zacznijmy od tzw. danych twardych na temat imigracji w Polsce. Wed³ug Rocznika Demograficznego za rok 2010 imigracja do Polski dotyczy³a ogó³em 15246
osób, z czego 8378 osób mia³o obywatelstwo polskie; na okres co najmniej
12 miesiêcy przyby³o tu 54449 osób; 6836 osób otrzyma³o zaœwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie Polski z krajów UE i EFTA; tylko 139 osób
otrzyma³o kartê pobytu cz³onka rodziny obywatela UE w Polsce; 1805 obywatelom UE zagwarantowano w Polsce prawo sta³ego pobytu; 775 osób dosta³o
pozwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE w Polsce; 30451 osób
otrzyma³o zezwolenie na osiedlenie i zamieszkanie na czas oznaczony; 6534 cudzoziemców ubiega³o siê o status uchodŸcy w Polsce; 84 osobom przyznano status uchodŸcy, 1526 status tolerowany, 229 ochronê uzupe³niaj¹c¹; 37121 osób
otrzyma³o zezwolenie na pracê; 175 osób przyby³o jako repatrianci; 2926 osób
naby³o obywatelstwo polskie; 43623 osoby zameldowane by³y na pobyt czasowy powy¿ej 3 miesiêcy (Rocznik 2011: 425 i n.). Z roczników statystycznych
i demograficznych wyczytaæ mo¿na jeszcze szereg innych danych, np. ¿e wiêkszoœæ imigrantów to mê¿czy¿ni, wiêcej osób osiedla siê w miastach ni¿ na
wsiach, ¿e w absorpcji wszelkiego rodzaju przybyszy przoduje Mazowsze,
w szczególnoœci Warszawa itd.
Przytaczamy te wybiórcze dane nie po to, aby nimi przyt³aczaæ, lecz ¿eby pokazaæ trzy, poniek¹d rzucaj¹ce siê w oczy, a jednoczeœnie stanowi¹ce
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punkt wyjœcia dla naszych badañ aspekty zjawiska wi¹¿¹cego siê z imigracj¹
w Polsce.
Po pierwsze, policzenie imigrantów nie jest spraw¹ ani ³atw¹, ani jednoznacz1
n¹ . Kim w³aœciwie jest osoba migruj¹ca? W literaturze socjologicznej mówi siê
na przyk³ad o emigracji ze wsi do miast. Tego rodzaju przemieszczenia ludnoœci
s¹ przypadkiem migracji wewnêtrznych, które nie s¹ przedmiotem naszych badañ. Jednak rozró¿nienie na migracje wewnêtrzne i — bêd¹ce niejako ich logiczn¹ konsekwencj¹ — migracje zewnêtrzne pokazuje, ¿e te ostatnie dotycz¹
przemieszczania siê ludzi za granice pañstw, w których dot¹d na sta³e lub czasowo mieszkali. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, i¿ w miarê swobodne przemieszczanie
siê ludzi miêdzy okreœlonymi jednostkami politycznymi sta³o siê spraw¹ œciœle
kontrolowan¹ przez re¿imy pañstwowe dopiero w erze nowo¿ytnej, praktycznie
na prze³omie XIX i XX wieku, w szczególnoœci po I wojnie œwiatowej (por. Buchowski 2010). Sprawê „komplikuje” z tego teoretycznego punktu widzenia, aczkolwiek upraszcza zwyk³ym ludziom, powstanie tworu ponadpañstwowego, jakim jest UE. Prowadzi to do „naukowej” i rzeczywistej, stosowanej przez
polityków, biurokratów i obywateli klasyfikacji ludzi wed³ug ich statusu prawnego okreœlonego miejscem ich pochodzenia oraz tym, jakim obywatelstwem siê legitymuj¹. Mówi¹c wprost, istnienie re¿imów migracyjnych jest jednym ze sposobów wytwarzania nierównoœci miêdzy ludŸmi, tworzenia hierarchii spo³ecznej.
Urodzeni na miejscu wzglêdnie obywatele danego kraju ciesz¹ siê pe³ni¹ praw,
których przybysze s¹ pozbawieni, wzglêdnie musz¹ o nie usilnie zabiegaæ.
Znane s¹ administracyjnie okreœlone definicje emigranta i imigranta. Na przyk³ad, obowi¹zuje w Unii Europejskiej (UE) Rozporz¹dzenie (WE) nr 862/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony miêdzynarodowej2,
które reguluje te sprawy i zawiera definicjê migracji. I tak, artyku³ 2, punkt 1b
stwierdza, ¿e interesuj¹ca nas w tej ksi¹¿ce najbardziej imigracja „oznacza
dzia³anie, w wyniku którego osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego na okres, który wynosi co najmniej dwanaœcie miesiêcy lub co do którego przewiduje siê, ¿e bêdzie on tyle wynosiæ,
bêd¹c uprzednio rezydentem innego pañstwa cz³onkowskiego lub pañstwa trzeciego”3, zaœ „‘imigrant’ oznacza osobê podejmuj¹c¹ imigracjê”4 (artyku³ 2,
1 Bli¿ej o problemach, z jakimi siê zetknêliœmy przy ustalaniu danych odnoœnie do liczby imigrantów w Poznaniu, patrz rozdzia³ 3.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:PL:PDF
(wgl¹d: 15.07.2012).
3 Dla osób niezorientowanych w temacie wyjaœniamy, ¿e doœæ obcesowo brzmi¹ca kategoria
„pañstw trzecich” oznacza kraje nie bêd¹ce cz³onkami UE.
4 Uderza krystaliczna oczywistoœæ tej definicji z punktu widzenia prawnego, a jednoczeœnie jej
tautologiczny charakter — w tym potocznym sensie, i¿ orzecznik jest przek³adem podmiotu gramatycznego zdania.
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punkt 1f). Poniek¹d na zasadzie odwrotnoœci, emigracja oznacza „zaprzestanie
posiadania zwyczajowego miejsca zamieszkania” i przeniesienie siê na teren innego kraju na okres tak¿e co najmniej 12 miesiêcy (artyku³ 2, punkt 2c). Z kolei
rezydentem kraju jest osoba, która przebywa lub zamierza przebywaæ w danym
kraju przez co najmniej 12 miesiêcy. Przemieszczenia ludzi na okres co najmniej roku traktowane s¹ jako migracje d³ugookresowe.
Przywo³ane dane i zwyk³a intuicja podpowiadaj¹ nam, i¿ uto¿samienie migracji d³ugookresowej z wszelk¹ migracj¹ nie oddaje w pe³ni tego, co mamy na
myœli, mówi¹c „migracja”. Przejawia siê to choæby w fakcie, ¿e w zbieranych
i sporz¹dzanych danych statystycznych kategorii tych jest bez liku: osoby przebywaj¹ce powy¿ej trzech miesiêcy, na pobyt sta³y, osoby tolerowane, uchodŸcy,
posiadaj¹ce pozwolenie na pracê, rezydenci…5. Rzut oka na powy¿sze liczby
pokazuje, ¿e ani siê one w prosty sposób nie sumuj¹, ani nie oddaj¹ wielu niuansów zachowañ zwi¹zanych z krótszym lub d³u¿szym pobytem ludzi spoza
granicy kraju na jego terytorium.
Jeœli przyj¹æ za wzglêdnie adekwatnie obrazuj¹c¹ skalê imigracji do Polski
liczbê osób otrzymuj¹cych zezwolenie na pobyt sta³y, które w ostatnich latach
kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: 2001-2005 — 39,1; 2005 — 7,3; 2006 — 9,3;
2007 — 15,0; 2008 — 15,3; 2009 — 17,4 (Ma³y… 2011: 611) i jak ju¿ wspomniano powy¿ej, w 2010 — ponad 15,2 tys. osób, to jest to zaiste u³amek populacji ca³ego kraju. Narodowy Spis Powszechny wykaza³, i¿ oficjalni imigranci stanowi¹ w Polsce 0,2%, co jednak stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do 2002 roku
(por. Wspó³praca… 2012: 9). Niemniej sam G³ówny Urz¹d Statystyczny ocenia
liczbê faktycznych imigrantów, czyli osób przebywaj¹cych w danym momencie na
terenie Polski, na 380 tysiêcy, co stanowi³oby 1% ludnoœci. Co wiêcej, w elektronicznym piœmie „Focus Migration” czytamy, i¿ „niezwykle trudno oszacowaæ populacjê obcokrajowców w Polsce”. Brak twardych danych, a jednym z niewielu by³
spis ludnoœci z 2002 roku, który wykaza³ obecnoœæ 49221 ludzi, co stanowi³oby zaledwie 0,1% populacji (w³aœciwie 0,15%). Jednak eksperci uwa¿aj¹, ¿e nie oddaje
to stanu faktycznego i „International Migration Report” wykaza³ w 2005 roku
703 tys. ludzi, co stanowi³oby 1,8% liczby ludnoœci (Alscher 2008: 3-4). Na du¿e
rozbie¿noœci miêdzy liczbami uzyskiwanymi oficjalnie a stanem faktycznym wskazuj¹ tak¿e inni autorzy (np. Fihel 2008: 33-51).
Po drugie, przytaczane liczby œwiadcz¹ o tym, ¿e zjawisko imigracji w Polsce na tle innych pañstw europejskich jest demograficznie ma³o znacz¹ce6.

5 Objaœnienia tych administracyjnie okreœlonych i stosowanych przez demografów kategorii
znaleŸæ mo¿na choæby we wspomnianym Roczniku Demograficznym (2011: 390-391). Nie ma
sensu ich powtarzaæ w tym miejscu. Wystarczy powiedzieæ, ¿e s¹ arbitraln¹ siatk¹ narzucon¹ na
p³ynn¹ rzeczywistoœæ spo³eczn¹.
6 W krajach „starej UE” procent imigrantów w ca³ej populacji waha siê œrednio od 5 do niemal
20%, i wynosi, przyk³adowo, 4,7 mln. w Hiszpanii maj¹cej 46 mln. mieszkañców, w Niemczech
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W zwi¹zku z tym nie przyci¹ga wiêkszej uwagi decydentów, uczonych i opinii
publicznej jako „problem spo³eczny”. Wszelako, jak wskazuj¹ choæby ró¿nice
w oficjalnych liczbach, w szacunkach pañstwowej instytucji, jak¹ jest G³ówny
Urz¹d Statystyczny i niezale¿nych ekspertów, imigracja ma sw¹ dynamikê, jest
fenomenem, z którego w³adze ani spo³eczeñstwo nie zdaj¹ sobie w pe³ni sprawy. Wykazana w³aœnie kilkunastokrotna ró¿nica w danych urzêdowych (nieca³e
50 tys.) wobec szacunków organizacji miêdzynarodowej zajmuj¹cej siê migracj¹ (ponad 700 tys.) ujawnia, i¿ oficjalne statystyki nie obejmuj¹ imigrantów
nieudokumentowanych oraz czêœci przybyszy z pañstw Unii Europejskiej. Sytuacjê tê ilustruj¹ choæby Wietnamczycy w Polsce. Ich liczba wed³ug danych Spisu Powszechnego w 2002 roku wynosi³a tysi¹c szeœæset, podczas gdy zajmuj¹cy
siê kontrol¹ ruchu ludnoœci przedstawiciele MSWiA w 2007 szacowali ich liczbê na 25-30 tysiêcy, przy czym przynajmniej po³owa wed³ug tego¿ ministerstwa
przebywa bez urzêdowego zezwolenia (Mroczek et al. 2008: 165).
Po trzecie, wzglêdna nieobecnoœæ imigrantów w pejza¿u spo³ecznym rodzi szereg pytañ odnoœnie do charakteru migracji w Polsce i stanu œwiadomoœci spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, co mo¿na by okreœliæ „sytuacj¹ migracyjn¹”. W opinii wiêkszoœci zajmuj¹cych siê problematyk¹ spo³eczn¹ Polska
pozostaje dla cudzoziemców miejscem ma³o atrakcyjnym do osiedlania siê na
sta³e i zwykle traktowanym jako punkt tranzytowy do zamo¿nych krajów zachodnioeuropejskich lub jako tymczasowy rynek pracy. Niemniej istniej¹ wyraŸne symptomy zmiany tej sytuacji. W skali kraju, w 1998 roku liczba
wydanych zezwoleñ na zamieszkanie na czas oznaczony wynios³a 4893, a zezwoleñ na osiedlenie — 290, zaœ w roku 2011 by³y to liczby wielokrotnie
wy¿sze — odpowiednio 29653 i 3733 (Wspó³praca… 2012: 18). To samo
zjawisko ujawnia siê tak¿e w wymiarze lokalnym; i tak, na przyk³ad, w zwi¹zku z rosn¹c¹ liczb¹ inwestycji w nieruchomoœci w Wólce Kosowskiej ko³o
Warszawy okazuje siê „prawdopodobne, ¿e Polska jest traktowana przez tych
migrantów jako kraj d³ugotrwa³ego, a nawet sta³ego pobytu, a nie wy³¹cznie
jako kraj tranzytowy czy kraj, w którym licz¹ tylko na szybki zarobek” (Mroczek et al. 2008: 170). Prawd¹ jest jednak, i¿ prognozy o „katastroficznym”
— w oczach niektórych — wzroœcie migracji do Polski dot¹d siê nie sprawdzi³y. Nale¿y wszak mieæ na wzglêdzie, i¿ wewnêtrzne i zewnêtrzne uwarunkowania gospodarcze, demograficzne, polityczne i nawet spo³eczno-kulturowe stale zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo systematycznego wzrostu liczby
cudzoziemców przybywaj¹cych do Polski.

15,7 mln. (na 82 mln. mieszkañców), w Holandii 3,35 mln. (16,3 mln.), we Francji 4,8 mln.
(65 mln.), w Wielkiej Brytanii 4,6 mln. (61,8 mln.), w Danii 540 tys. (5,5 mln.), w Szwecji
700 tys. (9,3 mln.), w Irlandii 420 tys. (4,5 mln.), we W³oszech 4,9 mln. (60 mln.), w Grecji
840 tys. (11 mln.); dane zebrane przez Annê Triandafyllidou na podstawie prac zespo³u projektu
Accept Pluralism (Triandafyllidou 2012: 11-13).
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Zjawisko migracji jest nieraz przedstawiane przez polityków w formie maj¹cego wzbudziæ strach czarnego scenariusza, w którym przyjazd „obcych” jawi
siê jako „problem”. Polska od prawie siedmiu dekad jest krajem monoetnicznym, w konsekwencji przedstawianym we wszelkiego rodzaju dyskursach jako
zwarty spo³ecznie i jednolity etnicznie, œwiatopogl¹dowo-religijnie i kulturowo
kraj. Wszelkie fenomeny, które w tak zaœciankowej wizji œwiata naruszaj¹ istniej¹cy porz¹dek, traktowane s¹ jako niebezpieczne, zagra¿aj¹ce integralnoœci
narodowej. Mo¿na to przypuszczalnie, w myœl licz¹cej ju¿ prawie pó³ wieku
koncepcji Mary Douglas (2007), t³umaczyæ strachem przed odmiennoœci¹,
w którym coœ, co jest nieznane i nie przystaje do schematu, uznaje siê za nieczyste, a tym samym niebezpieczne. Z naszego punktu widzenia, to w³aœnie takie stawianie sprawy jest problematyczne. Migracja jest zjawiskiem spo³ecznym, które nale¿y badaæ, a nie którego nale¿y siê baæ. Prawdziwym problemem
s¹ ludzie, którzy migracje jako problem traktuj¹. Co gorsza, ten ogólny pogl¹d,
¿e lepiej dla „nas”, jeœli imigrantów nie ma, odzwierciedla opiniê znacznej czêœci, o ile nie wiêkszoœci spo³eczeñstwa polskiego.

POZNAÑ, CZYLI MIEJSCE BADAÑ

Jak analogiczne do przytoczonych na wstêpie dane maj¹ siê w odniesieniu do
Wielkopolski, przynajmniej takie dane, które w Roczniku Demograficznym mo¿na znaleŸæ? Wed³ug nich przyby³o do Wielkopolski 661 imigrantów, z czego
583 z Europy, spoœród których najliczniejsz¹ grupê stanowili obywatele Niemiec (118), Wielkiej Brytanii (215) i Irlandii (87) (Rocznik 2011: 431); spoœród
37121 w ca³ym kraju, 1732 osoby dosta³y w Wielkopolsce pozwolenie na pracê
(Rocznik 2011: 442); choæ w latach 1998-2010 w Wielkopolsce osiedli³y siê
103 rodziny repatriantów (287 osób), to w latach 2009-2010 takich osiedleñców
nie zarejestrowano; 3232 osoby by³y zameldowane w tym regonie na pobyt czasowy powy¿ej trzech miesiêcy, z czego 2890 mia³o obywatelstwo inne ni¿ polskie (Rocznik 2011: 451).
Na tle innych pozasto³ecznych oœrodków wielkomiejskich w Polsce Poznañ
nie wyró¿nia siê pod wzglêdem skali imigracji. Wed³ug szacunków obcokrajowcy stanowi¹ ledwie od 1% do 1,5% mieszkañców ponad pó³milionowego
miasta. Tak¿e i tu jednak, choæby w œwietle danych urzêdowych, liczba obcokrajowców wzros³a, przyk³adowo, miêdzy 2007 a 2009 rokiem o 66%; liczba
p³ac¹cych podatki w 2009 roku wynosi³a 2410, by w lutym 2012 wzrosn¹æ do
2977 (patrz rozdzia³ 3). W po³¹czeniu z danymi ogólnokrajowymi œwiadczy to
o du¿ej tendencji wzrostowej imigracji.
Ograniczony charakter migracji do naszego kraju z jednej strony, a w skali
kraju zró¿nicowany w odniesieniu do ró¿nych miast, sk³ania do wa¿kich refleksji, które tu chcemy jedynie zasygnalizowaæ. Po pierwsze, wnioski wyci¹gane
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na postawie danych ogólnokrajowych po prostu zafa³szowuj¹ obraz tego, co
dzieje siê w rzeczywistoœci. To szczególny przypadek „nacjonalizmu metodologicznego”, który sprawia, ¿e zjawiska widzi siê w optyce zdeterminowanej istnieniem pañstwa, jego instytucji i wytwarzanych przez nie danych; stawia siê tu
znak równoœci miêdzy pañstwem narodowym a spo³eczeñstwem, albo, jak pisz¹
Wimmer i Glick Schiller, u podstaw rozwa¿añ le¿y „za³o¿enie, ¿e naród/pañstwo/spo³eczeñstwo jest naturalnym spo³ecznym i politycznym sposobem istnienia wspó³czesnego œwiata” (2002: 301). Po drugie, w potocznym ogl¹dzie
wspieranym przez sposób prezentowania danych z badañ „zak³ada siê implicite, ¿e wpisane w kontekst czynniki kszta³tuj¹ce praktyki i wiêzi spo³eczne
migrantów w jakimœ okreœlonym miejscu s¹ podobne w ca³ym kraju” (Schiller,
Èag-lar 2011: 68). Jest to rodzaj „indyferentyzmu przestrzennego” (Schiller, Èag-lar 2011: 69), którego powinniœmy siê wystrzegaæ. Nale¿y zatem mieæ na
wzglêdzie coœ, co za Ayºe Èag-lar, która zapo¿ycza ten termin od geografów
spo³ecznych (np. Brenner 2001; Jessop et al., Jones 2008), okreœlamy jako „pozycjonowanie skalarne” (scalar positionality). Atrakcyjnoœæ miejsca, w szczególnoœci danego miasta, zale¿y od jego po³o¿enia „w hierarchii w³adzy i kana³ów
przep³ywu kapita³u”. A zatem „miejsce miasta w hierarchii miast mo¿e stanowiæ
podstawê ró¿nicowania szans ¿yciowych i okazji do w³¹czenia migrantów zarówno lokalnie, jak i transnarodowo” (Èag-lar 2010: 116). Jest to pochodn¹
mondializacji, które warunkuj¹ stosunki miêdzy poszczególnymi miejscami czy
obszarami, ale tak¿e miêdzy tymi miejscami a pañstwem (Èag-lar 2010: 117).
Miasta takie jak Poznañ s¹ elementem globalnej uk³adanki, której strukturê
okreœla œwiatowy kapita³ i na któr¹ wp³yw, choæ ograniczony, mo¿e mieæ polityka pañstwa, która w przypadku Polski jest, wbrew zabiegom decentralizuj¹cym odpowiedzialnoœæ, zdecydowanie centralistyczna i zorientowana na
budowê potencja³u stolicy7. Dla takich miast elementem przetargowym mo¿e
byæ jak¿e popularny dziœ zabieg przekszta³cania kapita³u kulturowego, w szczególnoœci ró¿norodnoœci kulturowej, w kapita³ ekonomiczny. St¹d, na przyk³ad,
próba podniesienia i unaocznienia takiego kapita³u miasta przez w³¹czenie siê
Poznania w projekt „OPENCities”8. Jest to czêœæ procesu „skalarnej zmienno7 Oczywiœcie stwierdzenie takie wymaga³oby d³u¿szego uzasadnienia, które mog³oby staæ siê
przedmiotem osobnej rozprawy. Pisz¹c to, mamy na myœli nie tyko to, ¿e kapita³ lgnie do stolicy,
ale ¿e w polityce pañstwa nie widaæ zabiegów maj¹cych na celu redystrybucjê œrodków publicznych przez, na przyk³ad, lokowanie centralnych instytucji pañstwa poza stolic¹, jak to ma miejsce
w Niemczech. Có¿ szkodzi³oby, gdyby siedzib¹ Trybuna³u Konstytucyjnego by³ np. Piotrków
Trybunalski? Zauwa¿my te¿, ¿e prawie wszystkie instytucje nazywane dziœ „narodowymi” mieszcz¹ siê w Warszawie, a do nielicznych wyj¹tków nale¿y Narodowe Centrum Nauki.
8 Jak donosi np. Portal Samorz¹dowy: „Projekt „OPENCities” realizowany w ramach Programu Wspólnotowego URBACT II dotyczy wypracowania strategii i wymiany dobrych praktyk
w zakresie przyci¹gania i utrzymywania w miastach kapita³u ludzkiego. Projekt obejmuje kwestie
miêdzynarodowej migracji ekonomicznej, w tym zarówno przyci¹gania imigrantów, integracji
spo³eczno-ekonomicznej, jak i zatrzymania odp³ywu kapita³u ludzkiego, czyli emigracji zarobko-
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œci”, „zakrojonego na szerok¹ skalê procesu podwa¿ania rozmiarów zastanych
hierarchii i miêdzyskalarnych relacji w globalnym kapitalizmie jako ca³oœci”
(Brenner 2011: 29). Tego rodzaju globalne i skalarne zale¿noœci mamy ca³y
czas w pamiêci, albowiem wychodzimy z za³o¿enia, i¿ lokalne zjawiska trzeba
zawsze widzieæ w szerokim kontekœcie, inaczej ich interpretacja jest u³omna.
Wydarzenia w mikroskali s¹ przy tym w pe³ni uzasadnionym sposobem interpretacji procesów w skali makro i potrafi¹ ods³oniæ mechanizmy strukturalne.
Znikoma proporcja imigrantów w ca³oœci populacji i ch³odne do nich nastawienie odbija siê chocia¿by w wyniku sonda¿u socjologicznego przeprowadzonego na próbie 500 osób w Poznaniu. Dok³adnie trzy czwarte jego mieszkañców nie utrzymuje ¿adnych kontaktów z cudzoziemcami, a blisko po³owa nie
po¿¹da takiego kontaktu. Jeszcze bardziej niepokoj¹ce informacje przynosi lektura forum dyskusyjnego nad tymi wynikami, która wskazuje na brak akceptacji
dla odmiennoœci i jej manifestowania przez imigrantów. Towarzyszy temu znikomy poziom wiedzy na ich temat (Mamzer et al. bdw.).
Co wiêcej, zdaniem autorów raportu o postawach Wielkopolan z jednej strony „zauwa¿yæ mo¿na prawie powszechn¹ akceptacjê obecnoœci obcokrajowców
na rynku pracy”, ale z drugiej strony prezentuj¹ oni niechêæ wobec odmiennoœci
kulturowej i brak akceptacji dla mo¿liwoœci publicznego demonstrowania przez
obcokrajowców swoich zwyczajów, szczególnie tych, które pozostaj¹ ‘odmienne’ od spo³ecznie przyjêtych norm” (Cichocki et al., 2011: 100). Akceptacja
si³y roboczej, czyli migracji kompensacyjnej i brak akceptacji ludzi postrzeganych jako obcych kulturowo i obcoœci mo¿e potencjalnie wywo³aæ trudnoœci
z integracj¹ cudzoziemców (Cichocki et al. 2011: 103). Szczególn¹ nieufnoœæ
przejawia siê wobec osób pochodzenia arabskiego (Mamzer et al. bdw). Wyrazem tego sta³a siê równie¿ dyskusja wobec instalacji artystycznej Joanny Rajkowskiej, która mia³a polegaæ na upodobnieniu jednego z nieu¿ywanych kominów fabrycznych do minaretu9. Wyra¿ana publicznie i anonimowo w Internecie
reakcja czêœci spo³eczeñstwa by³a tak wroga, ¿e przestraszeni w³odarze miasta
zrezygnowali z realizacji tego pomys³u. Rzecz jasna w tym wzglêdzie Poznañ
jest tylko jednym z wielu przyk³adów polskiej islamofobii (Buchowski,
Chlewiñska 2012: 357-360); protesty budzi³a te¿, na przyk³ad, budowa meczetu w Warszawie (Szymanik 2010) czy ostatnio w podwarszawskich W³ochach (Szymanik 2012). Te postawy wpisuj¹ siê z kolei w szerszy krajobraz
mentalny Europy, w której wiele spo³ecznoœci nie godzi siê na œwi¹tynie „obce
kulturowo”.

wej. Celem projektu jest równie¿ zbadanie wp³ywu migracji miêdzynarodowej na gospodarkê
miast oraz wypracowanie strategii zwiêkszania atrakcyjnoœci i konkurencyjnoœci miast dla kapita³u
ludzkiego”. (http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/open-cities-w-poznaniu,5411.html,
wgl¹d: 20.08.2012).
9 http://www.minaret.art.pl/.
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ANTROPOLOGIA MIGRACJI — METODY, TEORIE, POJÊCIA

W Polsce powojenne badania nad migracj¹ maj¹ ju¿ swoj¹ tradycjê. Gdyby traktowaæ migracje szeroko, to za takie studia mo¿na by uznaæ pionierskie prace socjologów i etnografów na temat przymusowych przesiedleñców na Ziemiach Zachodnich (np. Burszta 1964; Kwilecki 1974). W latach 70. i 80. ubieg³ego
stulecia by³y to tak¿e prê¿nie rozwijaj¹ce siê badania skupione na Polonii rozsianej po ca³ym œwiecie, uprawiane g³ównie w Krakowie i Poznaniu; przyk³adem
wk³adu etnologii w tê dziedzinê w owych czasach mo¿e byæ praca o kulturowych przemianach Polonii amerykañskiej (Posern-Zieliñski 1984). Jednak¿e
rozkwit studiów nad migracj¹ widzian¹ w perspektywie wspó³czesnego zglobalizowanego œwiata, zw³aszcza w unifikuj¹cej siê — tj. znosz¹cej wewnêtrzne
bariery hamuj¹ce przemieszczanie siê ludzi — Europie, oraz rozumianych
w terminach nowszych koncepcji teoretycznych dotycz¹cych transnarodowej
mobilnoœci ludzi, przypada na ostatnie dwie dekady, zaœ prym wiod¹ w tym
oœrodki warszawski (szczególnie Oœrodek Badañ nad Migracjami UW) i krakowski (zw³aszcza Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ).
Badania nad emigracj¹ i imigracj¹ reprezentuj¹ ca³y wachlarz podejœæ i metod. Niemniej nie zaryzykujemy wiele, jeœli powiemy, ¿e dominuj¹ w tych ujêciach studia demograficzno-statystyczne, socjologiczno-kwantyfikacyjne i historyczne. Wnosz¹ one wiele do naszej wiedzy o minionych oraz dzisiejszych
procesach i mechanizmach migracji z Polski i do Polski. ZnaleŸæ w nich mo¿na
próby zastosowania metod jakoœciowych, wszelako przyk³ady monografii b¹dŸ
prac zbiorowych opartych na etnograficznych badaniach terenowych policzyæ
mo¿na na palcach jednej rêki (np. Schmidt 2009; Z¹bek 2010; Bloch, GoŸdziak
2010; Mikulska, Patzer 2012). W naszym zamierzeniu projekt o imigrantach
i heterogenicznoœci kulturowej Poznania, którego czêœæ wyników przedstawiamy, mia³ uzupe³niæ tê lukê, a tym samym wzbogaciæ wiedzê na temat migracji
o materia³y uzyskane w trakcie bezpoœrednich badañ wœród imigrantów. Niespecjalnie interesowa³y nas wyobra¿enia i stereotypy oraz opinie na temat przybyszy, ani mechanizmy rz¹dz¹ce migracjami wywiedzione z analizy danych
urzêdowych b¹dŸ pobie¿nych wywiadów z imigrantami, zwanych czêsto na wyrost pog³êbionymi. Chcieliœmy, aby pytania na temat losów i perypetii migrantów, biografii migracyjnych, samopoczucia i sposobu funkcjonowania w nowym œrodowisku móc postawiæ samym zainteresowanym. Pragnêliœmy tak¿e,
by przez obserwacjê uczestnicz¹c¹ móc stwierdziæ, jak wygl¹da ¿ycie imigrantów w Poznaniu na pocz¹tku drugiej dekady naszego stulecia; innymi s³owy,
aby przybli¿yæ perspektywê oddoln¹, os³awione grass-root perspective10. Nie
wszystkie te cele uda³o siê nam zrealizowaæ w stopniu, jaki zak³adaliœmy, lecz
10 Na

temat metod, metodologii, przebiegu badañ i trudnoœci, z jakimi siê borykaliœmy, piszemy wiêcej w rozdziale nastêpnym.
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uczyniliœmy pierwszy krok w tym kierunku. ¯ywimy nadziejê, ¿e sama w sobie
dywersyfikacja sposobów badania migracji przyczyni siê do dokonanej przez
otwarcie nowej optyki zmiany ogólnego spojrzenia na imigracjê, zarówno
wœród badaczy, jak i praktyków zajmuj¹cych siê imigrantami.
Poza priorytetem danym metodzie etnograficznej jest jeszcze jedno za³o¿enie, które decyduje o antropologicznym charakterze naszego podejœcia. W gruncie rzeczy na zapleczu wielu badañ i interpretacji ich wyników znajduje siê
przes³anka, i¿ wiêkszoœæ ludzi do migracji sk³aniaj¹ wzglêdy ekonomiczne
i wszelkiego rodzaju „interesy”. Nie odmawiamy rangi tego typu czynnikom.
Nade wszystko przyjmujemy jednak, ¿e wszyscy migranci s¹ aktorami spo³ecznymi, którzy podejmuj¹ swoje decyzje „kszta³towane przez tradycyjne przekonania, oczekiwania kulturowe i praktyki spo³eczne”, które s¹ „zanurzone w ich
bli¿szym i dalszym otoczeniu [spo³ecznym]” (Cohen, Sirkeci 2011: 14). Te
trudne decyzje s¹ czêsto wynikiem przeciwstawnych motywów. Jak poka¿¹
opisane przyk³ady, mog¹ one wyp³ywaæ z niezadowolenia z sytuacji w domu
rodzinnym, poczucia krzywdy kobiet bior¹cego siê z ich niskiej pozycji
w spo³eczeñstwie, beznadziei we w³asnym kraju, inwestycji w przysz³oœæ dzieci, ciekawoœci œwiata czy powo³ania misyjnego — zarówno religijnego, jak
i „cywilizacyjnego”, polegaj¹cego na niesieniu „kaganka oœwiaty” lub „dobrych
praktyk biznesowych”. Uwzglêdnienie kulturowych ram tych racjonalnych decyzji to zadanie ze wszech miar antropologiczne.
Poznañ jest tylko studium przypadku, który ilustruje zjawiska maj¹ce miejsce w wiêkszych miastach w Polsce. Stan dotychczasowej wiedzy i jakkolwiek
u³omne dane statystyczne wskazuj¹ przy tym, ¿e skala imigracji w tych oœrodkach jest — jak wspominaliœmy — proporcjonalnie mniejsza ni¿ w aglomeracji sto³ecznej, w której zreszt¹ koncentrowa³a siê wiêkszoœæ dotychczasowych
studiów. To te zjawiska przywo³uj¹ w³aœnie na myœl wspomniane przed chwil¹
terminy „nacjonalizmu metodologicznego” i „pozycjonowania skalarnego”.
Tak¿e w tym sensie badania nasze stanowiæ mia³y pewne novum. Zak³adaliœmy,
a zebrane materia³y wykaza³y s³usznoœæ tezy, i¿ pewne cechy imigracji do tego
typu miasta po³o¿onego bli¿ej zachodnich granic kraju ró¿ni¹ j¹ od tej obserwowanej w Warszawie. Nie twierdzimy, i¿ studium nasze jest w jakimkolwiek
sensie typowe b¹dŸ modelowe, lecz mamy nadziejê, ¿e przyspieszy proces ekspansji poczynañ badawczych na nowe obszary, obejmuj¹cych ró¿ne regiony
kraju, a tak¿e odmienne konteksty spo³eczne i przestrzenie kulturowe. Rzecz jasna nie wyczerpuje ono rysuj¹cych siê mo¿liwoœci, a jedynie wskazuje na koniecznoœæ systematycznego poszerzania horyzontów. Takie bardziej kompleksowe ujêcia stanowiæ mog¹ rzeteln¹ podstawê dla kszta³towania racjonalnej
wobec przyjezdnych polityki, zarówno krajowej, jak i lokalnej.
Jak siê rzek³o, przedmiotem naszego zainteresowania jest transnarodowa
imigracja do Poznania. Ju¿ samo przemieszczenie siê ludzi spoza granic kraju
i ich d³u¿szy lub krótszy pobyt w nowym miejscu rodzi szereg pytañ ba-
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dawczych i praktycznych. Pojêcia takie jak adaptacja, asymilacja i akulturacja
nale¿¹ do starego — niektórzy twierdz¹, i¿ archaicznego — arsena³u teoretycznego studiów nad migracj¹, które sprzê¿one zreszt¹ by³y ze stosownym nastawieniem do imigrantów i prowadzon¹ wobec nich polityk¹. Globalizacja
powoduje zmianê charakteru mobilnoœci ludzi, która poniek¹d wymusi³a wypracowanie pojêæ oddaj¹cych now¹ sytuacjê. Do najbardziej popularnych w krêgach uczonych nale¿¹ obecnie terminy transnarodowoœæ i heterogenicznoœæ kulturowa. Nie uciekaliœmy przed nimi, albowiem uwa¿amy, i¿ w znacznej mierze
opisuj¹ rzeczywiste praktyki przybyszy i zmiany, jakie ich obecnoœæ wywo³uje
w spo³eczeñstwach przyjmuj¹cych. Fenomeny takie jak wielokulturowoœæ i polityka multikulturalizmu s¹ przedmiotem sporów toczonych przez specjalistów
i licznych debat publicznych, w które tutaj zag³êbimy siê w bardzo ograniczonym stopniu11. Staramy siê pokazaæ, ¿e nolens volens mobilnoœæ osób przekraczaj¹cych granice pañstwowe, w stopniu nawet tak stosunkowo nik³ym jak
w Polsce, w szczególnoœci w Poznaniu, nieuchronnie przyczynia siê do wzrostu
pluralizmu kulturowego ludzi ¿yj¹cych w danej przestrzeni. Jest to proces, który z pomoc¹ narzêdzi etnograficznych mo¿emy naocznie œledziæ i rozwój wypadków, które w niedalekiej przysz³oœci trzeba bêdzie na bie¿¹co stymulowaæ
i moderowaæ.
Jest to tak¿e wyzwanie dla mitycznej „polskiej tolerancji”, któr¹, jak pokazuj¹ enuncjacje prasowe, badania dotycz¹ce stosunku Polaków do Innych
(np. przytoczone ju¿, a prowadzone wœród poznaniaków) oraz rozwa¿ania naukowe scharakteryzowaæ mo¿na jako „pluralizm hierarchiczny”. Agnieszka Pasieka, która prowadzi³a badania antropologiczne w lokalnej wiejskiej spo³ecznoœci w Beskidach, definiuje ów rodzaj pluralizmu jako „konfiguracjê relacji
spo³ecznych, która dopuszcza wieloœæ, lecz jednoczeœnie ustanawia jedn¹ grupê
(etniczn¹/religijn¹) jako dominuj¹c¹ i okreœlaj¹c¹ normê. Innymi s³owy (…) jest
to sytuacja, w której deklarowana równoœæ maskuje rzeczywist¹ nierównoœæ”
(2012: 25). Wi¹¿¹c zagadnienie wielokulturowoœci i heterogenicznoœci kulturo11 Nasze ogólne stanowisko w kwestii wielokulturowoœci i szans multikulturalizmu oddaje
w pewnej mierze artyku³ Antropologiczne k³opoty z multikulturalizmem (Buchowski 2008). Opowiadamy siê za tzw. krytycznym multikulturalizmem. O krytyce multikulturalizmu w krêgach
uczonych patrz np. Grillo (2010), zaœ o nagonce na politykê multikulturalizmu w dzisiejszej Europie patrz chocia¿by Buchowski (w druku). O kompletnym niezrozumieniu tych zagadnieñ przez
znaczn¹ czêœæ polskich „elit” œwiadczyæ mog¹ wypowiedzi pos³a na Sejm RP Mariusza B³aszczaka, które pad³y w chwili, gdy piszemy te s³owa. W myœl jego logiki za zbiorowy mord dokonany
przez Andresa Breivika w Oslo i na wyspie Utoya odpowiedzialni s¹ imigranci i prowadzona
w tym kraju polityka wielokulturowoœci. To tak, jakby za mord na ks. Popie³uszce winiæ wolnoœciowe d¹¿enia Solidarnoœci, a zbrodnie Hitlera wynika³y z przesadnej demokracji, która z ¯ydów
uczyni³a obywateli i pozwoli³a im siê „panoszyæ”. Warto podkreœliæ, ¿e ofiarami takiego sposobu
myœlenia, oburzaj¹cymi zreszt¹ te same œrodowiska, które anty-imigracyjne nastroje podzielaj¹,
staj¹ siê równie¿ Polacy, np. w Holandii (http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,12357672,Blaszczak_po_wyroku_na_Breivika_do_tego_prowadzi.html, wgl¹d: 28.08.2012).
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wej z pytaniem o tolerancjê, przytoczymy wypowiedŸ dziennikarza £ukasza
Warzechy. Pisze on, i¿ dla lewicy „dogmatem jest tolerancjonizm i multikulturowoœæ i nic nas nie przekona, ¿e te projekty siê nie sprawdzaj¹”. Tymczasem
„tolerancja we w³aœciwym, niewypaczonym przez lewicê znaczeniu tego s³owa
oznacza³aby bowiem tyle, ¿e jesteœmy gotowi przyjmowaæ w naszym obszarze
kulturowym przybyszów z innych obszarów, ale nie jest to goœcina bezwarunkowa. Podstawowym zaœ warunkiem jest, ¿e owi imigranci nie mog¹ przenosiæ
do nas kompletu swoich zwyczajów, bo nie ka¿dy da siê bezkonfliktowo wkomponowaæ w europejsk¹ wra¿liwoœæ, historiê, cywilizacjê”; i dalej — poniewa¿
„wygrywa silniejszy”, to „albo jako warunek pobytu u nas postawimy przybyszom zrozumienie, ¿e s¹ tu goœæmi i musz¹ siê dostosowaæ; albo za jakiœ czas
obudzimy siê ju¿ nie we w³asnym domu. Goœcie przejm¹ rolê gospodarzy”
(Warzecha 2011).
Nie interesuj¹ nas w tej dyskusji etykietki polityczne, którymi jej uczestnicy
siê obdzielaj¹. Zwracamy uwagê na dwa fakty. Po pierwsze, ¿e opinia Warzechy zbiega siê ca³kowicie z koncepcj¹ „pluralizmu hierarchicznego”, który
funkcjonuje w polskiej œwiadomoœci spo³ecznej na zasadzie doxa w rozumieniu
Pierre’a Bourdieu12. Po drugie, pogl¹d przez Warzechê wyra¿any, i¿ przybysze
mieliby przenosiæ do nas „komplet swoich zwyczajów” rozmija siê z powszechn¹
praktyk¹, albowiem przenosz¹c siê w inne miejsce, nigdy nikt takiego „kompletu” nie przenosi. B³¹d wynika z potocznego dziœ i esencjalistycznego rozumienia kultury, które zosta³o ju¿ rzeczowo i empirycznie zdezawuowane. Kiedy
Warzecha pisze, ¿e „u podstaw takiego podejœcia musi le¿eæ stwierdzenie, ¿e
ró¿ne kultury tworz¹ spójne ca³oœci, których elementami s¹ w³aœnie religia, tradycja, historia, kody kulturowe”, to w³aœnie taki reifikuj¹cy pogl¹d na kulturê
wyra¿a. Sprowadzaj¹c nasz argument do minimum i sedna sprawy, powiemy, ¿e
to nie kultury siê spotykaj¹ i wchodz¹ ze sob¹ w relacje, lecz ludzie i to oni posiadaj¹ sprawcz¹ moc (por. Wikan 2002: 83). Wynikiem takiego kontaktu jest
to, czemu Warzecha zaprzecza, czyli, u¿ywaj¹c jego retoryki, zawsze rezultatem „spotkania” jest „przemieszanie farby” i „têczowy obrazek”. Niestety, u³adzony on jest tylko w takim zakresie, w jakim akceptuj¹ go „gospodarze”, zaœ
rysy pojawiaj¹ siê w momencie, gdy „goœcie” nie chc¹ siê podporz¹dkowaæ
w sferach, które uznawane s¹ przez przyjmuj¹cych za „oczywiste” i nienaruszalne. Wówczas, przynajmniej w polskim przypadku, zachlapuje siê taki wy³aniaj¹cy siê w wyniku interakcji obraz bia³o-czerwon¹ farb¹. Wyra¿aj¹c siê
obrazowo, slogan brzmia³by „kebab tak, minaret nie!”. Postulujemy w tym
wzglêdzie realistyczny pogl¹d, w którym „goœcie” staj¹ siê „s¹siadami”,
wnosz¹c do naszych codziennych praktyk i wyobra¿eñ wartoœci staj¹ce siê ele12 Przypomnijmy jeno, ¿e chodzi o „ujmowanie œwiata spo³ecznego jako œwiata naturalnego
i oczywistego”. Inaczej mówi¹c, milcz¹co przyjmowane za³o¿enia „nadaj¹ œwiatu spo³ecznemu
jego oczywisty i naturalny charakter” (Bourdieu 2007: 178).
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mentem wspólnie podzielanej oraz nieustannie i nieuchronnie dynamicznie
kszta³tuj¹cej siê tradycji. Tak siê zawsze dzia³o i dziaæ bêdzie. Gdyby by³o inaczej, to nigdy nie przyjêlibyœmy chrzeœcijañstwa13, mielibyœmy do dziœ feudalizm i — na przyk³ad — zakazaæ trzeba by stawiania choinek na œwiêta, poniewa¿ jest to, jakkolwiek by na to patrzeæ, zwyczaj, który przywêdrowa³ do
nas z terenu po³udniowych Niemiec i upowszechni³ siê dopiero na prze³omie XIX
i XX wieku.

CELE BADAÑ I ICH PRZEBIEG

Na zjawiska kszta³tuj¹cej siê heterogenicznoœci kulturowej spogl¹daliœmy z perspektywy mikrospo³ecznej. Zdajemy sobie sprawê, ¿e wp³yw tak niewielkiej
grupy imigrantów na zmiany kulturowe i urozmaicenie tradycji bêd¹ce efektem
obecnoœci cudzoziemców w Poznaniu nie mog¹ byæ ³atwe do uchwycenia. Badania z za³o¿enia musia³y byæ wielostronne i kompleksowe, a zarazem pog³êbione
i nieraz wrêcz zindywidualizowane. Obejmowa³y szereg grup przybyszy, spoœród których wielu utrzymuje czêsto realny, a jeszcze czêœciej wirtualny kontakt
z krajem pochodzenia i bliskimi. Przeœledzenie form rodz¹cej siê w wyniku
nap³ywu ludzi z zewn¹trz heterogenicznoœci kulturowej stanowi³o zarazem próbê poznania mobilnoœci dzia³añ i mobilnoœci ludzi nosz¹cych wszelkie znamiona
transnarodowoœci (por. Vertovec 2009).
Zazêbiaj¹ce siê ze sob¹ poczynania badawcze podzielone by³y na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy z nich sprowadza³ siê do sporz¹dzenia topografii migracji
w mieœcie, identyfikacji skali zjawiska, sporz¹dzenia zarysów mapy osiedlenia,
okreœleniu intensywnoœci i charakteru migracji. Takie badania w Poznaniu
i Wielkopolsce nie by³y przedtem prowadzone, st¹paliœmy po nierozpoznanym
terenie, wiêc by³o to koniecznoœci¹. Pozwoli³o to tak¿e na robocze, acz konieczne dla uporz¹dkowania materia³u rozró¿nienie ró¿nych kategorii migrantów.
Wyró¿niliœmy wiêc takie grupy, jak np. biznesmeni, wysoko wykwalifikowani
specjaliœci czy studenci (wiêcej szczegó³ów na ten temat w rozdziale nastêpnym). Podjêliœmy tak¿e próbê skorelowania pewnych kryteriów i kategorii. Ich
kombinacja doprowadzi³a nas do wniosków o rodzajach i kierunkach migracji,
tzn. o tym, na ile poszczególne kategorie grup zbiegaj¹ siê z podzia³ami etnicznymi (kraje pochodzenia), a nastêpnie klasowymi (wykszta³cenie i status spo³eczny), czy wrêcz religijnymi oraz p³ciowymi (rodzaje migracji i uprawiane zawody okreœlone p³ci¹ zdefiniowan¹ kulturowo).
Diagnoza tych trendów pozwoli³a na rozpoznanie splecionych ze sob¹ zjawisk spo³ecznych i kulturowych. Zebrane materia³y stanowi¹ podstawê do wy-
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ci¹gniêcia wniosków na temat funkcjonowania ludzi w strukturach spo³ecznych
grupy pochodzenia, niekiedy wrêcz w enklawach etnicznych, a tak¿e w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym. Zidentyfikowaliœmy liczne powi¹zania rodzinne,
krewniacze, kole¿eñskie i zawodowe, które obejmuj¹ wszelkie nieformalne,
lecz codzienne praktyki i formy wspó³pracy — np. tworzenie grup interesu
wed³ug kryteriów krwi b¹dŸ przynale¿noœci etnicznej. W opisach doszukaæ siê
mo¿na wielu faktów pozwalaj¹cych scharakteryzowaæ cechy strukturalne imigrantów, takie jak np. hierarchia wewn¹trzgrupowa, podporz¹dkowanie ludzi
wed³ug p³ci, wieku i statusu, zale¿noœæ od osób dysponuj¹cych kapita³em ekonomicznym, spo³ecznym lub symbolicznym. Przedstawione grupy ró¿ni¹ siê
pod wzglêdem otwartoœci na œwiat zewnêtrzny, a wiêc idei i praktyk odnosz¹cych siê do osób pochodz¹cych spoza grupy, a tak¿e partycypacj¹ w ¿yciu
spo³eczeñstwa lokalnego, w tym znajomoœci¹ jêzyka polskiego. Odmienny okazuje siê tak¿e stopieñ zorganizowania ¿ycia imigrantów, zarówno w sensie nieformalnym, np. regularne spotkania w gronie okreœlonym wed³ug kryteriów
towarzyskich, etnicznych, statusowych czy religijnych, jak i bardziej sformalizowanym, np. przynale¿noœæ do stowarzyszeñ i grup wyznaniowych oraz czynny udzia³ w ich dzia³aniach.
Zwracaliœmy te¿ uwagê na szereg aspektów kulturowych ¿ycia imigrantów
w Poznaniu. Dziêki temu uda³o nam siê znaleŸæ wiele informacji odnosz¹cych
siê do to¿samoœci kulturowej, która wyra¿a siê w u¿ywaniu jêzyka ojczystego
w rozmowach prowadzonych tak¿e w miejscach publicznych, obecnoœci symboliki narodowej w miejscu pracy, na przyk³ad w prowadzonym barze, s³uchaniu
w takich przestrzeniach muzyki etnicznej. Ekspresj¹ to¿samoœci i uczuæ jest
kontynuowanie tradycji, czyli obchodzenie w³asnych œwi¹t religijnych lub narodowych. Znacz¹ce w tym wzglêdzie s¹ te¿ praktyki podtrzymuj¹ce wiêŸ z kultur¹ rodzim¹, takie jak ogl¹danie filmów wyprodukowanych w krajach ojczystych migrantów, czytanie gazet w Internecie pisanych w ich w³asnym jêzyku,
interesowanie siê wydarzeniami w kraju, z którego przybyli. W wielu przypadkach s¹ to te¿ mniej lub bardziej sformalizowane poczynania edukacyjne i religijne, maj¹ce podtrzymywaæ wiedzê o swojej tradycji i wiêŸ z w³asn¹ kultur¹.
Badania widziane w perspektywie przedstawionej w dwóch powy¿szych paragrafach pokazuj¹ odrêbnoœæ spo³ecznoœci lub ma³ych grup imigranckich
w przestrzeni miejskiej. Przeprowadzone studia odpowiadaj¹ wszak¿e równie¿
na pytanie, w jakim zakresie te czêsto nieobecne w dyskursie publicznym i niedostrzegane przez wiêkszoœæ grupy funkcjonuj¹ i — przynajmniej w czêœci —
integruj¹ siê ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. Wy³ania siê z nich obraz taktyk
i strategii adaptacyjnych przyjezdnych. Wchodz¹ oni przy tym w interakcjê
z poznaniakami, zarówno zwyk³ymi ludŸmi, jak i przedstawicielami aparatu
w³adzy, w wyniku czego rodzi siê nowa spo³eczna jakoœæ. Ich obecnoœæ, jak zaznaczyliœmy, powoduje nieuchronnie egzogenn¹ zmianê kulturow¹, której pier-
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wiastki dadz¹ siê uchwyciæ dziêki zastosowaniu metody etnograficznej, zaœ na
razie, przynajmniej dopóty imigracja jest tak liczebnie znikoma, wydaje siê to
najlepszy sposób na œledzenie tych procesów. Miêdzy innymi to w³aœnie ta
zdolnoœæ do uchwycenia zjawisk i tendencji niedostrzeganych w optyce innych
dyscyplin stanowi o donios³oœci antropologii w badaniach migracji. Pokazuj¹
one tak¿e trafnoœæ tezy, i¿ kultury nie mo¿na rozumieæ jako zobiektywizowanego zestawu cech w rodzaju jêzyka, religii, zwyczajów, ale jako „realizowan¹
przez ludzi i kszta³towan¹ w codziennych dzia³aniach praktykê”. Uczestnikami
tej dynamicznej praktyki, a wiêc jej wspó³twórcami, s¹ w coraz wiêkszej mierze
przybysze zza granicy, którzy powoli wrastaj¹ w pejza¿ spo³eczny i kulturowy
Polski.
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METODOLOGIA BADAÑ

Realizacja projektu opiera³a siê na metodzie etnograficznej, w jej wersji wypracowanej na gruncie etnologii i antropologii kulturowej, wzbogaconej doœwiadczeniami przedstawicieli nauk pokrewnych, zw³aszcza socjologii. Idea
takiego badania jakoœciowego polega na bezpoœrednim, pog³êbionym, niejednokrotnie wielosesyjnym kontakcie badacza z imigrantem lub grup¹ imigrantów, którego celem jest zaskarbienie zaufania uczestników spotkañ, wnikniêcie
w ich œrodowisko oraz uczestnictwo w jego ¿yciu w stopniu umo¿liwiaj¹cym
obserwowanie naturalnych zachowañ o charakterze jednostkowym i grupowym. Podstawow¹ technik¹ badawcz¹ jest obserwacja uczestnicz¹ca, polegaj¹ca na takim zachowaniu etnografa, które umo¿liwia wgl¹d w istotne dla
badañ praktyki imigrantów. Pozyskane w ten sposób dane s¹ uzupe³niane informacjami pochodz¹cymi z obserwacji ekstraspekcyjnej, czyli nieuczestnicz¹cej, mo¿liwej do realizacji w sytuacjach publicznych, w których badacz
mo¿e pozostawaæ poza „granicami” terenu i rejestrowaæ swoje spostrze¿enia
z pozycji outsidera. Równie istotnym elementem badania etnograficznego jest
tak¿e komunikacja ustna, dziêki której uzyskuje siê wgl¹d w racjonalizacje zachowañ dokonywane przez imigrantów, a tak¿e kompletuje opisy „zdarzeñ”
pozaobserwacyjnych, np. narracje na temat motywacji i decyzji migracyjnych, wczeœniejszych doœwiadczeñ w tym zakresie, powi¹zañ transnarodowych, oczekiwañ i odczuwanych zagro¿eñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem
w nowym otoczeniu spo³ecznym i kulturowym, strategiach adaptacyjno-integracyjnych i ich barierach. Pochodz¹ce ze Ÿróde³ wywo³anych przez badacza
dane s¹ dope³niane informacjami ze Ÿróde³ zastanych zarówno o charakterze
„formalnym” czy „oficjalnym”, jak i „nieformalnym”. W pierwszym przypadku chodzi g³ównie o dokumenty urzêdowe, rejestry statystyczne i teksty naukowe, a w drugim o prywatne i prezentowane publicznie (np. w przestrzeni
internetowej) wypowiedzi imigrantów i prezentacje profilu dzia³alnoœci ich
„instytucji”, a tak¿e wypowiedzi w mediach (Hammersley, Atkinson 2000:
163-180; Angrosino 2010: 44-50, 77-126; Rapley 2010).
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Tego typu badanie indukcyjne jest wiêc z natury oparte na procedurze triangulacyjnej zarówno w wymiarze Ÿród³owym (wykorzystywanie informacji pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³), jak i metodologicznym (wykorzystywanie ró¿nych metod pozyskiwania danych w celu empirycznego rozpoznania tego
samego zjawiska). Wielkoœæ naszego zespo³u badawczego i realizowanie badañ
poszczególnych œrodowisk imigranckich w kilkuosobowych podzespo³ach
umo¿liwi³y te¿ wdro¿enie tzw. triangulacji badacza, polegaj¹cej na wykorzystywaniu danych zebranych przez ró¿nych badaczy w toku badañ zespo³owych
w celu kontroli prawomocnoœci pozyskanych danych i wyci¹ganych wniosków.
Poprzez triangulacjê rozumian¹ jako strategia pozwalaj¹ca, dziêki przyjêciu
ró¿nych pozycji ogl¹du rzeczywistoœci oraz technik badawczych, na g³êbsze
zrozumienie badanego zjawiska, mo¿na odkryæ szerszy wzorzec interpretacyjny, a zarazem wychwyciæ potencjalne zniekszta³cenia generowane przez pojedynczy typ Ÿród³a lub techniki badawczej oraz ich ograniczenia — eksponowanie jednych aspektów badanej rzeczywistoœci kosztem innych (Denzin 1978:
294-302; Denzin, Lincoln t. 1, 2009: 26-27; Flick 2011: 75-97).
Zestaw kryteriów zastosowany dla interesuj¹cej nas grupy, w po³¹czeniu
z opisem stanu faktycznego w innych regionach Polski i Europy, wskazywa³ na
istnienie nastêpuj¹cych kategorii1 imigrantów:
a) profesjonalistów w sektorze gospodarczym, czyli osób przebywaj¹cych
w Polsce na czas okreœlony lub na sta³e w celach zawodowych, najczêœciej jako
przedstawiciele miêdzynarodowych przedsiêbiorstw (w Poznaniu np.: Bridgestone, Volkswagen, GlaxoSmithKline, Beiersdorf) lub jako prywatni przedsiêbiorcy;
b) profesjonalistów w sektorze edukacyjnym, czyli nauczycieli jêzyków obcych (lektorów i tzw. native speakers) i wyk³adowców akademickich;
c) imigrantów zarobkowych, którzy niezale¿nie od swego wykszta³cenia
œwiadcz¹ legalnie lub nielegalnie swe us³ugi w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoœci gospodarczej (budownictwo, pomoc domowa, handel uliczny) oraz tzw.
szarej strefie (np. prostytucja, ¿ebractwo, dilerka, nielegalny handel, praca
„na czarno”);
d) studentów przybywaj¹cych do Polski w celach edukacyjnych, zarówno po
to, by tu zdobyæ dyplom ukoñczenia studiów, jak i w ramach semestralnych2 lub
rocznych programów wymiany;
1 Ka¿dej z wy¿ej wymienionych kategorii imigrantów przyjrzano siê bli¿ej, uwzglêdniaj¹c
tak¿e inne kryteria klasyfikacyjne: prawne (legalnoœæ, nielegalnoœæ migracji w œwietle prawodawstwa kraju emigracji i kraju przyjmuj¹cego oraz problemy z tzw. nieuregulowanym statusem
prawnym), czasowe (imigracje sta³e, czasowe i wahad³owe) oraz kontekstowe (bardzo zró¿nicowane, uwarunkowane unikatowymi biografiami jednostkowymi).
2 Studenci, którzy odbywaj¹ w Poznaniu studia w ramach krótkoterminowych, kilkumiesiêcznych programów wymiany (np. Erasmus) nie zostali jednak objêci badaniami, albowiem imigrantów tego typu nie sposób w³¹czyæ do kompleksowych, d³ugoterminowych badañ jakoœciowych,
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e) „wolnych strzelców”, którzy przybyli tutaj ze wzglêdów rodzinnych
(np. ma³¿eñstwa mieszane), jako wolontariusze do pracy w organizacjach pozarz¹dowych i charytatywnych, w celach towarzyskich lub ze wzglêdu na ‘ciekawoœæ œwiata’;
Byæ mo¿e z powodu braku oœrodków recepcyjnych w Poznaniu przebywa
najwy¿ej czterech imigrantów politycznych o statusie uchodŸcy czy osoby tolerowanej. Nie odnotowaliœmy, choæ nie wyklucza to obecnoœci w mieœcie, tzw.
repatriantów, czyli osób legitymuj¹cych siê polskim pochodzeniem, a przesiedlaj¹cych siê do dzisiejszej Polski od po³owy lat 90. ubieg³ego wieku.
Powy¿szy podzia³ imigrantów na takie statyczne kategorie mia³ charakter
porz¹dkuj¹cy. W toku badañ okazywa³o siê, ¿e poszczególni imigranci ³¹cz¹
czêsto ró¿ne przynale¿noœci kategorialne (np. osoba studiuj¹ca utrzymuje siê
z pracy zarobkowej w sektorze handlu i us³ug) lub zmieniaj¹ je w trakcie pobytu w Poznaniu (np. osoba, która przyby³a za polskim partnerem, nastêpnie
ukoñczy³a studia i podjê³a dzia³alnoœæ biznesow¹). Powy¿sze przyk³ady w niczym nie umniejszaj¹ przydatnoœci omawianej klasyfikacji, albowiem dobrze
oddaje ona podzia³y œrodowiska imigrantów na podgrupy o istotnie zró¿nicowanych charakterystykach.

DOBÓR I CHARAKTERYSTYKA PRÓBY

Zarówno kryteria doboru próby badawczej, jak i jej wielkoœæ zwykle zale¿¹ od
trzech czynników: 1) charakterystyki badanej grupy, 2) celów prowadzonego
badania oraz 3) tzw. zasobów badawczych (liczebnoœci zespo³u badaczy, limitów czasowych na prowadzenie badañ i in.). Na pierwszym miejscu listy problemów „z góry powziêtych” w naszym projekcie badawczym, znalaz³a siê tytu³owa heterogenicznoœæ kulturowa badanej zbiorowoœci, niejako wymuszaj¹ca
realizacjê du¿ej liczby obserwacji i wywiadów, które gwarantowa³yby dobry
przegl¹d wszystkich zró¿nicowanych elementów w ca³ym œrodowisku imigranckim. Jednoczeœnie stan wiedzy o imigrantach w Poznaniu nie pozwala³ na
wdro¿enie sformalizowanych zasad doboru próby, zgodnie z którymi liczba
przypadków zosta³aby okreœlona z góry, po wziêciu pod uwagê okreœlonych
cech, np. demograficznych czy sta¿u migracyjnego. W zwi¹zku z tym, zastosowaliœmy alternatywn¹, bardzo elastyczn¹ logikê doboru próby, charakterystyczn¹ dla badañ indukcyjnych, ukierunkowanych na formu³owanie uogólnieñ
na temat skoñczonej liczby przypadków i nie opartych na wyraŸnie okreœlonych
tworach pojêciowych, nie testuj¹cych apriorycznie zak³adanych zwi¹zków,
a wiêc hipotez. Logika ta polega³a na proporcjonalnym dobieraniu imigrantów,
a ponadto ich pobyt zwykle nie wi¹¿e siê z funkcjonowaniem w szerszym ni¿ uczelnia otoczeniu
spo³ecznym kraju przyjmuj¹cego, a jedynie w œrodowisku osób o analogicznym statusie.
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nale¿¹cych do wszystkich piêciu wy¿ej wskazanych kategorii, bez wstêpnego
nastawiania siê na poszukiwanie przypadków „typowych” ani „ekstremalnych”.
G³ówn¹ ide¹ takiego doboru by³o uchwycenie ró¿norodnoœci pola badawczego
oraz umo¿liwienie najwiêkszej liczby porównañ w jego obrêbie, zarówno w ramach poszczególnych kategorii imigrantów, jak i miêdzy tymi kategoriami. Wykorzystaliœmy te¿ metodê „œnie¿nej kuli”, polegaj¹c¹ na dobieraniu kolejnych
przypadków na podstawie rekomendacji informatorów. Jak to zwykle bywa
w badaniach jakoœciowych, wielokrotnie te¿ korzystaliœmy z taktyki „drugiego
wyboru”, a wiêc dobierania uczestników badania, którzy byli najbardziej dostêpni i otwarci na kontakt z badaczem, gotowi do udzielania informacji i dysponuj¹cy wolnym czasem. W miarê pozyskiwania danych i poszerzania siê naszej
wiedzy o badanej zbiorowoœci, na kolejnych etapach poszukiwañ badacze kieruj¹cy poszczególnymi grupami tematycznymi okreœlali kolejne kryteria doboru,
dobierali przypadki obrazowe (sensitive cases) oraz przypadki kluczowe (critical cases) (Hammersley, Atkinson 2000: 47-55; Miles, Huberman 2000: 29; Silverman 2007: 272-275; Charmaz 2009: 129-149; Angrosino 2010: 98; Flick
2010: 56-68).
W trakcie opracowywania szczegó³owych za³o¿eñ metodycznych do badañ w³aœciwych, a ju¿ po pilota¿owym rozpoznaniu œrodowiska i analizie
Ÿróde³ zastanych — dokumentów urzêdowych na temat zjawiska imigracji
w Poznaniu, dysponowaliœmy wstêpn¹ charakterystyk¹ badanej zbiorowoœci.
Wiedzieliœmy, ¿e:
1. jest to zbiorowoœæ licz¹ca kilka tysiêcy osób, w tym ponad cztery i pó³
tysi¹ca osób uwzglêdnionych w ró¿nego typu rejestrach urzêdowych (szerzej
zob. rozdzia³ 3);
2. jest to zbiorowoœæ bardzo zró¿nicowana wewnêtrznie pod wzglêdem statusu
prawnego, motywacji, które doprowadzi³y imigrantów do przyjazdu w to
miejsce, ich biografii, poziomu wykszta³cenia, kompetencji zawodowych,
charakteru wykonywanych zajêæ, pochodzenia i zwi¹zanego z nim baga¿u
kulturowego, posiadanego obywatelstwa, struktury narodowoœciowej oraz
wyznaniowej;
3. imigranci tworz¹ zbiorowoœæ funkcjonuj¹c¹ w formie rozproszonej, a jednoczeœnie podzielon¹ na szereg autonomicznych œrodowisk, które zorientowane
s¹ na funkcjonowanie w ramach w³asnych grup interesu i „instytucji”, a tak¿e
„obok” spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego;
4. w zwi¹zku z powy¿szym imigranci jawi¹ siê jako grupa „nieroszczeniowa”,
s¹ ma³o widoczni w dyskursie publicznym, nie budz¹ kontrowersji w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym;
5. znacz¹ca czêœæ imigrantów traktuje pobyt w Poznaniu jako tymczasowy, relatywnie krótkoterminowy etap w swoim ¿yciu i w zwi¹zku z tym sk³ad tej
zbiorowoœci mo¿e ulegaæ istotnym zmianom w perspektywie trzyletniego
okresu prowadzenia badañ.
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Wskazane wy¿ej w³aœciwoœci zbiorowoœci imigrantów w Poznaniu, a zw³aszcza jej segmentarycznoœæ i enklawowy charakter, sprawi³y, ¿e ka¿dy z podzespo³ów badawczych zastosowa³ odmienne podejœcie do metodyki doboru próby
w obrêbie badanej przez siebie kategorii cudzoziemców, na poszczególnych
etapach prowadzonej lustracji. Mo¿na jednak wskazaæ kilka punktów wspólnych dla ca³ego projektu badawczego — mowa tu o:
1. Doborze „odŸwiernych” — imigrantów, którzy mogliby pe³niæ rolê osób
wprowadzaj¹cych badaczy do poszczególnych œrodowisk imigranckich, do
których trudno przenikn¹æ osobom z zewn¹trz, zw³aszcza do tych posiadaj¹cych wyraŸnie zaznaczone granice (Hammersley, Atkinson 2000: 73-77).
Mowa tu zarówno o miejscach pracy imigrantów, jak i wspólnotach wyznaniowych, zrzeszeniach zawodowych czy klubach towarzyskich. W wielu
przypadkach wykorzystaliœmy ju¿ posiadane znajomoœci i kontakty, zw³aszcza w œrodowiskach profesjonalistów sektora edukacji i biznesu oraz wœród
studentów. Wrêcz idealnymi sytuacjami do aran¿owania badañ by³y przypadki, w których badacz pe³ni³ ju¿ jak¹œ rolê wewn¹trz grupy, np. by³ lektorem
w szkole jêzykowej, do której uczêszczali cudzoziemcy czy dzia³aczem stowarzyszenia zajmuj¹cego siê miêdzynarodowym wolontariatem. Z kolei wejœcie do niektórych œrodowisk, zw³aszcza wspólnot wyznaniowych czy grupy
romskiej (szerzej o tym zob. rozdzia³ 9), do których dostêp by³ szczególnie
utrudniony, wymaga³o nawi¹zania kontaktu z ich liderami i uzyskania zgody
na prowadzenie dzia³añ obserwacyjnych oraz rozmów. Równolegle z doborem „odŸwiernych” podjêliœmy poszukiwanie „przewodników” — imigrantów, którzy maj¹ du¿¹ wiedzê o swoim œrodowisku i chêtnie dziel¹ siê ni¹
z badaczem;
2. Doborze „instytucji” — miejsc pracy, nauki, odbywania praktyk religijnych,
spêdzania czasu wolnego w grupie innych imigrantów, a tak¿e wspólnie
z polskimi mieszkañcami Poznania — w celu realizacji badania w formie
obserwacji uczestnicz¹cej oraz ekstraspekcyjnej;
3. Doborze imigrantów do przeprowadzenia wywiadów pog³êbionych — podstawowym kryterium doboru by³a przynale¿noœæ imigranta do okreœlonej
kategorii analitycznej. D¹¿yliœmy do tego, aby w tego typu badaniu uczestniczyli imigranci reprezentuj¹cy wszystkie œrodowiska: profesjonalistów w sektorach biznesu, edukacji, handlu i us³ug, studentów i „wolnych strzelców”,
a tak¿e cudzoziemscy cz³onkowie ich rodzin.

Charakterystyka zbiorcza zbiorowoœci imigrantów, którzy uczestniczyli
w badaniach po³¹czonych z wywiadem
W badaniu tego typu uczestniczy³o 238 imigrantów, w tym 139 kobiet i 99 mê¿czyzn. Œrednia ich wieku wynosi³a 33 lata, ponad po³owa rozmówców mieœci³a

27

AGNIESZKA CHWIEDUK, JACEK SCHMIDT

siê w przedziale wiekowym 21-30 lat, blisko 30% miêdzy 31-40 lat, 12,3% —
41-50 lat, 5,1% — 51-60 lat, a tylko 3% liczy³o powy¿ej 60 lat.
Osoby te legitymowa³y siê w wiêkszoœci wykszta³ceniem wy¿szym na ró¿nym poziomie (68,5%, w tym 6,8% posiada³o stopieñ doktora), œrednim ogólnym lub zawodowym (25,5%), a tylko niespe³na 2% nie posiada³o œredniego
wykszta³cenia. W przypadku 20 osób (8,5%) nie pozyskano danych na ten temat, ale z innych informacji wynika, ¿e s¹ to osoby z wykszta³ceniem œrednim
lub podstawowym.
Najwiêksz¹ grupê uczestników badania (31%) stanowili imigranci przybyli
z krajów europejskich nie nale¿¹cych do Unii Europejskiej, zw³aszcza Ukrainy,
Bia³orusi, 23% z krajów tzw. starej Unii oraz pañstw z ni¹ znacz¹co zintegrowanych (np. Norwegia) oraz pozaeuropejskich pañstw „Zachodu” (USA i Kanada), 24% z pozosta³ych krajów pozaeuropejskich, 13% z krajów tzw. nowej
Unii Europejskiej. Ponadto oko³o 10% osób bardzo zró¿nicowanego pochodzenia
legitymowa³o siê ju¿ posiadaniem podwójnego obywatelstwa, obcego (g³ównie
bia³oruskiego, kazachskiego czy litewskiego) i polskiego, jednak tylko co trzecia z nich deklarowa³a poczucie bycie Polk¹ lub Polakiem. W wiêkszoœci przypadków obywatelstwo pokrywa³o siê z narodowoœci¹, wyj¹wszy przypadki
pañstw wieloetnicznych, takich jak np. Hiszpania — wtedy rozmówcy wyraŸnie podkreœlali, ¿e s¹ Kataloñczykami czy Baskami, a nie Hiszpanami.
Najliczniejsz¹ grupê rozmówców stanowili imigranci posiadaj¹cy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (45,8%), 8 osób (3,4%) posiada Kartê
Polaka, pozostali maj¹ zezwolenie na osiedlenie siê lub posiadaj¹ obywatelstwo
kraju nale¿¹cego do Unii Europejskiej. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w wielu
przypadkach nie uzyskaliœmy szczegó³owej deklaracji na ten temat i o statusie
wnosiliœmy na podstawie innych danych.
Wiêkszoœæ imigrantów (59,7%) przyjecha³a do Polski sama, co czwarty z rodzin¹ (24,6%), co dziesi¹ty (10,2%) z innymi cudzoziemcami3. Co pi¹ty z nich
(20,3%) jest w zwi¹zku partnerskim z innym obcokrajowcem, 6,4% w zwi¹zku
partnerskim z obcokrajowcem z tego samego co on lub ona kraju, 23%
w zwi¹zku ma³¿eñskim z Polk¹ lub Polakiem czy w zwi¹zku partnerskim z Polk¹ albo Polakiem (15,3%), ponad 1/3 (33,9%) jest singielk¹ b¹dŸ singlem. Ponad po³owa imigrantów (53,8%) mieszka z rodzin¹ lub partnerem, blisko co
pi¹ty (19,5%) z innymi cudzoziemcami, 12,3% — samotnie, 8,9% — z Polakami4. 84,7% imigrantów mieszka w samym Poznaniu, pozostali w miejscowoœciach okalaj¹cych miasto, nieliczni doje¿d¿aj¹ do Poznania z innych wielkich
miast Polski lub zagranicy.
Dla 77,5% imigrantów pobyt w Polsce i Poznaniu ma charakter nieprzerwany, a tylko w trzech przypadkach mamy do czynienia z kolejnym pobytem
3W

przypadku 5,5% uczestników badania nie pozyskano informacji na ten temat.
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w Polsce. Z kolei blisko co pi¹ty rozmówca wskazuje na cyrkularny b¹dŸ wahad³owy charakter migracji. Œrednia d³ugoœæ pobytu w Polsce i Poznaniu wynosi oko³o 7,5 roku. Najliczniejsz¹ grupê w badanej próbie stanowi¹ osoby przebywaj¹ce tu 2-3 lata (25%), a nastêpnie 11 i wiêcej lat (23,3%), 4-5 lat (17,9%),
6-10 lat (17,8%), do 1 roku (12,7%)5. Fragmentaryczne dane nie pozwalaj¹ na
komplementarn¹ charakterystyk¹ wczeœniejszych doœwiadczeñ migracyjnych
imigrantów — 64 osoby, czyli blisko 27%, zadeklarowa³o posiadanie takich
doœwiadczeñ, jednak tylko co trzeci z nich poda³ dok³adn¹ liczbê lat wczeœniejszego pobytu na emigracji i wskaza³ miejsce.
Dla 22% rozmówców Polska i Poznañ jest zdecydowanie miejscem docelowym, z którym wi¹¿¹ dalsze plany ¿yciowe, a kolejne 23,3% okreœla swój pobyt jako raczej docelowy. Mniej liczn¹ grupê stanowi¹ imigranci, dla których
Polska jest miejscem zdecydowanie tymczasowym (17,8%) lub raczej tymczasowym (16,1%). Jednak blisko co pi¹ty rozmówca nie potrafi³ sprecyzowaæ planów w tej materii lub nie zosta³ o to zapytany. Powy¿sze dane koresponduj¹
z odpowiedziami na temat liczby planowanych lat pobytu w Polsce, w szczególnoœci w Poznaniu: 44,9% zadeklarowa³o docelowoœæ pobytu, 18,1% pobyt
krótkoterminowy (od roku do 5 lat), 12,7% nie sprecyzowa³o tego czasu6.
Tylko 21,2% imigrantów dokona³o inwestycji w miejscu przebywania w formie zakupu domu lub mieszkania, a kolejne 6,4% ma tak¹ inwestycjê w swoich
planach ¿yciowych. Pozostali tego nie zrobili i nie zadeklarowali takich zamiarów. Z kolei 8,5% zainwestowa³o w utworzenie lub rozbudowê w³asnej firmy
(7,2%) lub ma to w swoich planach (1,3%). Dane te mo¿na uzupe³niæ o podawane przez imigrantów informacje o inwestycjach w postaci zaci¹ganych kredytów bankowych (1,5%), œrodków wnoszonych na edukacjê (2%), zakupów
dóbr ruchomych czy kosztów zwi¹zanych z przywozem do Polski dobytku
zgromadzonego zagranic¹ (wyposa¿enie domów i in.). Jednak wiele osób nie
by³o sk³onnych do ujawniania szczegó³ów na temat dokonywanych inwestycji.
Blisko 40% imigrantów deklaruje bardzo dobr¹ znajomoœæ jêzyka polskiego,
a kolejne 20,8% ocenia j¹ jako dobr¹. Znacznie mniejsza grup rozmówców ocenia swoje kompetencje jako œrednie (ok. 15%), pozostali jako s³abe (17,4%) lub
zg³asza nieznajomoœæ jêzyka (3,4%)7.

Charakterystyka zbiorcza „instytucji” i miejsc
Przyjêty na u¿ytek badañ termin „instytucja” jest rozumiany w duchu koncepcji
Bronis³awa Malinowskiego jako grupa ludzi realizuj¹cych wspólne dzia³ania,
5W
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w tym przypadku istniej¹ istotne luki w zebranych danych.
7 W przypadku 4,7% uczestników badania nie pozyskano informacji na ten temat.
6 Tak¿e
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któr¹ okreœla jako „zorganizowany typ dzia³alnoœci” (Malinowski 1958: 42).
Chodzi tu zarówno o instytucje zak³adane przez samych imigrantów i ukierunkowane na integracjê wewnêtrzn¹ ich œrodowisk, jak i organizacje o szerszym
profilu dzia³ania, w ramach których funkcjonuj¹ cudzoziemcy i realizuj¹ tam
swoje potrzeby. Ewidencja ka¿dej z 59 instytucji, do których dotarliœmy, objê³a
piêæ elementów: 1) zespó³ wartoœci okreœlaj¹cych cele jej dzia³ania, 2) charakterystykê sk³adu osobowego, w tym: podzia³ ról, kwalifikacje i statusy cz³onków,
3) zachowania zwyczajowe, obyczajowe i obrzêdowe w³aœciwe dla instytucji,
obowi¹zuj¹ce w niej regu³y prawne i etyczne, 4) substrat materialny, 5) opis
dzia³alnoœci instytucji (Malinowski 1958: 40-42; Waligórski 1973: 349-356).
Instytucje definiowaliœmy zatem jako formy mo¿liwych zrzeszeñ. Opracowane przez nas dyspozycje, oddaj¹ce wy¿ej wskazane zapotrzebowanie informacyjne, nie mog³y byæ zastosowane do badañ drugiego rodzaju instytucji
(Douglas 2011), a mianowicie rodziny, któr¹ nie zajmowaliœmy siê jako
osobn¹ jednostk¹ badawcz¹. Natomiast z uwagi na pozyskany materia³ etnograficzny zmuszeni byliœmy — ju¿ przy analizie niektórych œrodowisk imigranckich (zob. rozdzia³ 9) — spojrzeæ na relacje rodzinne imigrantów
w³aœnie w optyce tej kategorii. Tu przyjêliœmy, ¿e jest to wspólnota wytwarzaj¹ca siln¹ wewnêtrzn¹ spójnoœæ miêdzy jej cz³onkami. Ponadto uwzglêdniliœmy metaforyczny sens rodziny rozumianej jako wspólnota œwiatopogl¹dowa; dotyczy to w szczególnoœci grup wyznaniowych, z którymi zwi¹zani
s¹ imigranci.
Forma i intensywnoœæ dzia³añ poszczególnych kategorii i œrodowisk imigranckich w dzia³aniach w ramach „instytucji” s¹ bardzo zró¿nicowane. Najwiêksz¹ aktywnoœæ w tym zakresie przejawiaj¹ imigranci bêd¹cy pracownikami kontraktowymi w du¿ych firmach (zob. rozdzia³ 4). Z kolei
w przypadku œrodowisk profesjonalistów w sektorze edukacji oraz imigrantów zajmuj¹cych siê handlem i us³ugami (zob. rozdzia³ 5) trudno w ogóle
mówiæ o takich formach zorganizowania. W zasadzie wszystkie rozpoznane
dzia³ania w ramach instytucji, pomijaj¹c przypadki organizacji o profilu
wyznaniowym, ukierunkowane s¹ na adaptacjê i integracjê imigrantów nale¿¹cych tylko do jednego ze œrodowisk/kategorii cudzoziemców, nie przyczyniaj¹ siê do integracji ca³ej tej zbiorowoœci. To ukierunkowanie „do
wewn¹trz” sprawia te¿, ¿e instytucje te nie staj¹ siê platform¹ integrowania
siê ze spo³eczeñstwem kraju przyjmuj¹cego.
Mo¿na wyró¿niæ dwa typy instytucji. Pierwszy z nich stanowi¹ organizacje tworzone oddolnie przez samych imigrantów, czêsto maj¹ce charakter
nieformalny, funkcjonuj¹ce bez sta³ej siedziby, statutu z wyraŸnie okreœlonymi celami, funduszy czy wyraŸnie okreœlonej grupy liderów. Taki profil instytucji reprezentuj¹ liczne instytucje zrzeszaj¹ce profesjonalistów w sektorze biznesu, np. International Ladies Club, International Men’s Club. Drugi
typ instytucji to organizacje „formalne”, utworzone dziêki inicjatywom ze-
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wnêtrznym, zarówno przez stronê polsk¹, jak i ró¿ne agendy miêdzynarodowe. W œrodowisku imigrantów-studentów s¹ to np.: Rada Studentów nale¿¹ca
do European Medical Student Association (EMSA), narodowe samorz¹dy
studenckie na Uniwersytecie Medycznym (American Student Government,
Norwegian Student Government czy Poznañ Taiwanese Student Government), organizacje ponadnarodowe (English Program’ Student Union —
EPSU), Klub Studentów Polonijnych (KSP) dzia³aj¹cy przy wielkopolskim
oddziale Wspólnoty Polskiej (WP).
Niezwykle trudno jest w sposób jednoznaczny okreœliæ profil dzia³alnoœci
wielu instytucji, albowiem niezale¿nie od tego, czy zosta³ on zdefiniowany
w formie pisemnej czy te¿ nie, w praktyce równolegle realizuj¹ one bardzo ró¿norodne zadania. Przyk³adowo, organizacje, których nazwa i statut wskazuj¹ na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, np. kluby zrzeszaj¹ce biznesmenów jednej nacji, bywaj¹ równoczeœnie ukierunkowane na dzia³ania o charakterze rekreacyjnym czy
towarzyskim.
Imigranci zrzeszaj¹ siê nie tylko w ramach rozmaitych instytucji. Czyni¹ to
tak¿e w innych przestrzeniach, których funkcjonowanie czasem posiada zwi¹zek ze specyfik¹ samego œrodowiska imigranckiego, a czasem to w³aœnie obecnoœæ obcokrajowców nadaje tym miejscom okreœlony klimat. Mamy tu na myœli
domy studenckie, puby, restauracje, miejsca zamieszkania i pracy, spêdzania
czasu wolnego. W pierwszym przypadku mowa tu o tych punktach miejskiej
przestrzeni, w których obecnoœæ obcokrajowców jest bardziej widoczna, zwi¹zana œciœlej z ich ¿yciem zawodowo-spo³ecznym, jak choæby punkty gastronomiczne — niektóre chiñskie restauracje, lokale szybkiej obs³ugi w rodzaju tureckich barów typu „Donner Kebab” czy te¿ miejsca rekreacji, na przyk³ad salony
masa¿u tajskiego. W drugim przypadku mamy do czynienia z mniej widoczn¹
sfer¹, rozproszonymi w przestrzeni miasta miejscami zamieszkania czy te¿ pracy. Ponadto nale¿a³oby tu wymieniæ tak¿e obszary swoistych skupisk ludnoœci,
takie jak choæby targowisko „na Bema” czy chodniki ulic, na których mo¿na
spotkaæ ¿ebrz¹ce kobiety romskie z Rumunii.

NARZÊDZIA I TECHNIKI BADAWCZE

Zdobycie informacji na temat œrodowisk imigranckich wymaga³o uprzedniego
zbudowania odpowiedniej definicji narzêdzi i technik badawczych. Sk³adaj¹ siê
na ni¹ cztery elementy. Jej wypracowanie poprzedzi³o skonstruowanie dwóch rodzajów kwestionariuszy oraz dwóch schematów prowadzenia obserwacji. Pierwszy z nich dotyczy³ instytucji zrzeszaj¹cych imigrantów i bêd¹cych przejawem ich
spo³ecznej aktywnoœci. Drugi stanowi³ narzêdzie pomocnicze, u³atwiaj¹ce badaczom prowadzenie obserwacji uczestnicz¹cej, usystematyzowanej.
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Definicja narzêdzi badawczych
W przypadku projektu zespo³owego w grê wchodz¹ cztery elementy wa¿ne
w okreœleniu narzêdzi badawczych.
Pierwszy element nawi¹zuje do uznanego powszechnie w naukach spo³ecznych sposobu ich rozumienia, czyli technikach zdobywania informacji. Niejednokrotnie omawiane one by³y w literaturze z zakresu metodyki czy te¿ przy
okazji konkretnych studiów empirycznych. W projekcie wykorzystano dwa rodzaje kwestionariuszy wywiadów, schematy obserwacji w „instytucjach” oraz
usystematyzowanej obserwacji uczestnicz¹cej, których treœæ zostanie omówiona
w kolejnym podpunkcie tego rozdzia³u.
Drugi element nawi¹zuje do konceptualizacji i realizacji projektu. W tym
sensie narzêdzia badawcze odzwierciedlaj¹ ustalenia zespo³u odnoœnie do informacji, które wchodzi³y w zakres naszego zainteresowania. Inaczej rzecz ujmuj¹c, mo¿na mówiæ o procesie wypracowywania wspólnych ram koncepcyjnych, doprecyzowaniu zjawisk, które s¹ i ³¹cz¹ siê w istotny dla naszych badañ
sposób z kompleksem „migracji” oraz ustaleniu ogólnych strategii realizacji
projektu, z uwzglêdnieniem rozmaitych okolicznoœci determinuj¹cych pozyskiwanie informacji, np. kompetencje jêzykowe badaczy, dostêp do poszczególnych instytucji.
Trzeci element wi¹¿e siê z rozumieniem pojêæ klasyfikuj¹cych (Bloch 1998: 17)
organizuj¹cych8 œwiat Innych, a nastêpnie ich wyjaœnianiem za pomoc¹ pojêæ
w³aœciwych „jêzykowi” antropologa, a wiêc jêzykowi nauki, dyscypliny oraz
codziennej komunikacji. W tym sensie narzêdzie badawcze ustanawia pojêcia
decyduj¹ce o sposobie ujêcia badanej rzeczywistoœci. W przypadku projektu istnia³o wiele takich schematów myœlowych o charakterze klasyfikuj¹cym, które
organizowa³y podejœcie badaczy do problematyki migracji, na przyk³ad: „pochodzenie”, „dom”, „zwi¹zek-relacja”, „rodzina”, „instytucja”, „czas”, „zajêcie”,

8 Odwo³ujemy siê tu do zwi¹zków antropologii kulturowej i spo³ecznej z kognitywistyk¹ i do
ksi¹¿ki Maurice’a Blocha How we think they think?. W rozdziale wprowadzaj¹cym autor zauwa¿a,
¿e nie nale¿y myliæ s³ów z pojêciami klasyfikuj¹cymi, gdy¿ te drugie wyrastaj¹ z przypuszczalnych zwi¹zków z tym, co oznaczaj¹ lub z naszych przypuszczeñ, w jaki sposób zosta³y takie referencje ustalone. S³owa zapoœredniczaj¹ te schematy, a ich nauka odbywa siê w du¿ej mierze na
p³aszczyŸnie pozajêzykowej. Idea ta jest rozwiniêta w nastêpuj¹cm cytacie: „Jeœli pojêcia porz¹dkuj¹ce, takie jak ‘scenariusze’ i ‘schematy’, nie s¹ has³ami ze s³ownika, lecz zamiast tego s¹
niewielk¹ sieci¹ typowego rozumienia œwiata i sposobów praktykowania go, to wówczas pytanie
o ich relacje ze s³owami staje siê bardziej problematyczna, ni¿ to by³o w dawnym ujêciu, w ramach
którego nale¿a³o sprawdziæ ‘zestaw niezbêdnych i wystarczaj¹cych warunków’. To, ¿e nie ma nieuniknionych zwi¹zków miêdzy pojêciami i s³owami, ujawnia ugruntowany dziœ fakt, ¿e pojêcia
mog¹ i istniej¹ niezale¿nie od jêzyka” (Bloch 1998: 17). Na temat po¿ytków, jakie mog³yby staæ
siê udzia³em antropologii, gdyby badacze zaczêli dostrzegaæ jej zwi¹zki z kognitywistyk¹, zob. np.
Astuti, Bloch 2012, (dostêpny te¿ w formie elektronicznej, wgl¹d: 12.7.2012): http://
eprints.lse.ac.uk/44845/1/Anthropologists%20as%20cognitive%20scientists%20%28lsero%29.pdf.
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„przestrzeñ”, „organizacja”. Inn¹ kwesti¹ pozostaje fakt, ¿e badania dostarczy³y
tylko czêœci danych na temat tego, jak imigranci rozumiej¹ zachowania, do których chciano dotrzeæ, uk³adaj¹c, na bazie tych pojêæ, scenariusz pozyskiwania
informacji. Poza tym cel badañ nie dotyczy³ kwestii kognitywnych, zebrany
materia³ pozwala jednak na potencjalne sformu³owanie pytañ badawczych
w tym wzglêdzie.
Czwarty element odwo³uje siê do faktu, ¿e wszelkie pozyskiwanie informacji stanowi proces. W przypadku badañ antropologicznych posiada on interakcyjny charakter i dotyczy w bezpoœredni sposób osoby podejmuj¹cej siê zdobycia okreœlonej wiedzy o innych ludziach. Uczestniczy ona w interakcjach,
których rozumienie i interpretacja uzale¿nione s¹ w du¿ej mierze od jej osobowoœci. Wielokrotnie zwracano uwagê na wp³yw „czynnika ludzkiego” na wyniki badañ, co zmusi³o do zaakceptowania niewygodnej prawdy o subiektywnym
charakterze rzekomo obiektywnej wiedzy. Rozwój etnologii zwi¹zany jest tak¿e
z „sublimacj¹” roli badacza, polegaj¹cej na trudnoœci w oddzieleniu jego roli
jako badacza od bycia te¿ osob¹ (Kaniowska 2010: 22-23; Ellis, Bochner 2003:
199-258). Analiza wielu studiów przypadku podpowiada, ¿e wiêkszoœæ badaczy
dostrzega odmiennoœæ Innych dziêki temu, i¿ uœwiadamia sobie w³asne ograniczenia poznawcze oraz fakt, ¿e nimi te¿ kieruj¹ ich w³asne normy kulturowe.
Znaczy to, ¿e antropolog poznaje œwiat „przez siebie”, czyli przez znane mu pojêcia kulturowe i na ich bazie wytwarzane w interakcji z Innymi. Tak rozumiana
subiektywnoœæ nie jest „przypad³oœci¹” do przezwyciê¿enia w d¹¿eniu do naukowego obiektywizmu, lecz jego komponentem. Jest wyzwaniem, któremu antropolodzy stawiaj¹ czo³o niepomni na zarzuty orêdowników rzekomego obiektywizmu o brak reprezentatywnoœci badañ, literackim charakterem odosobowej
narracji czy te¿ anegdotycznoœci¹ opisywanych zdarzeñ. Nie wyklucza to przy
tym rzeczowoœci i trzymania siê faktów dostarczanych na przyk³ad przez statystyków.
Maj¹c wiêc na uwadze opisan¹ niemo¿noœæ „oddzielenia” osoby od badacza
w badaniach antropologicznych, przyjêliœmy, ¿e tak¿e bior¹cy udzia³ w badaniach etnografowie rozpatrywani powinni byæ jako swoiste narzêdzie badawcze,
których rozumienie œwiata warunkowane jest podzielanymi przez nich pojêciami kulturowymi.

Rodzaje narzêdzi badawczych
Za pomoc¹ pierwszego kwestionariusza, wykorzystywanego na wstêpnym etapie
badañ, chcieliœmy zdobyæ podstawowe dane o imigrantach. Uzyskane dane pozwoli³y nam wyodrêbniæ odpowiednie kategorie imigrantów. Narzêdzie to
sk³ada³o siê z piêciu bloków, zawieraj¹cych 34 dyspozycje. Blok pierwszy obejmowa³ 20 dyspozycji podzielonych na cztery grupy. W pierwszej znalaz³o siê
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osiem wytycznych do pozyskania danych „metryczkowych”, które odnosi³y siê
do p³ci, wieku, stanu cywilnego z uwzglêdnieniem zwi¹zków z Polakiem lub
Polk¹ albo z innym obcokrajowcem, wykszta³cenia, obywatelstwa, narodowoœci, wyznania, statusu prawnego oraz charakteru pobytu — szczególnie czy jest
docelowy, czy te¿ ulega³ zmianom. W drugiej grupie znalaz³o siê piêæ dyspozycji nawi¹zuj¹cych do biografii migracyjnej informatora, czyli d³ugoœci pobytu
w Poznaniu b¹dŸ w Polsce, ewentualnych osób towarzysz¹cych, planów dalszego pobytu, tego, czy wczeœniej by³ imigrantem w innych krajach, oraz motywów
wyboru naszego kraju jako miejsca imigracji. Trzecia grupa obejmowa³a kolejne piêæ dyspozycji dotycz¹cych aktualnego miejsca pobytu w Poznaniu, osób,
z którymi przybysz ewentualnie mieszka, jego miejsca zatrudnienia i rodzaju
wykonywanego zajêcia, prowadzonych inwestycji oraz stopnia znajomoœci jêzyka polskiego. W czwartej grupie, zawieraj¹cej jedynie dwie dyspozycje, interesowa³y nas i to tylko w zakresie podstawowym, zwi¹zki imigranta z innymi cudzoziemcami w Poznaniu oraz czy jego praca zawodowa wi¹¿e siê z kontaktem
z innymi cudzoziemcami — chodzi³o o charakterystykê relacji zawodowych,
np. prowadzenie wspólnej firmy, pracê na równoleg³ych stanowiskach, pracê
w charakterze prze³o¿onego lub podw³adnego.
Blok drugi tworzy³a tylko jedna dyspozycja odnosz¹ca siê do satysfakcji
z ewentualnych zwi¹zków i kontaktów informatora z Polakami. Uwzglêdniliœmy tu sferê zawodow¹, towarzysk¹ i s¹siedzk¹. Pozwoli³o to na p³ynne przejœcie do bloku trzeciego, sk³adaj¹cego siê z dwóch dyspozycji odnosz¹cych siê
do etnicznoœci w wymiarze obiektywnym, rozumianej jako zachowania jêzykowe, obyczajowe i obrzêdowe, wszystkie zarówno w wymiarze deklarowanym
i praktykowanym. Blok czwarty obejmowa³ siedem dyspozycji s³u¿¹cych pozyskaniu danych odnoœnie do powi¹zañ transnarodowych imigranta. Tu wa¿ne
by³y jakoœæ i czêstotliwoœci kontaktów rodzinnych, towarzyskich, zawodowych
z krajem pochodzenia lub miejscem poprzedniego pobytu oraz zainteresowañ
imigranta sprawami kraju pochodzenia. Istotny okaza³ siê tak¿e kontekst pos³ugiwania siê przez obcokrajowca jêzykiem ojczystym podczas jego pobytu
w Polsce i w Poznaniu. Ca³oœæ zamyka³ blok pi¹ty, w którym w czterech dyspozycjach zosta³y ujête w¹tki zwi¹zane z zainteresowaniami informatora ¿yciem
spo³ecznym obecnego miejsca pobytu, zarówno w wymiarze lokalnym, jak
i ogólnokrajowym. Nale¿a³o ustaliæ, czy osoba jest zaanga¿owana w kwestie
zwi¹zane ze spo³eczn¹, kulturaln¹ sfer¹ ¿ycia, w szczególnoœci w Poznaniu,
oraz czy interesuje siê histori¹ i kultur¹ naszego kraju.
W sk³ad drugiego kwestionariusza wywiadu wchodzi³y cztery bloki, zawieraj¹ce 15 dyspozycji. Uwzglêdniono w nich informacje zdobyte w poprzednim etapie, poszerzone o inne konieczne treœci. Blok pierwszy zawiera³ cztery rozbudowane dyspozycje na temat szeroko rozumianych relacji imigranta z krajem
pochodzenia. W pierwszej kolejnoœci nale¿a³o ustaliæ charakter wiêzi obcokrajowca z w³asn¹ grup¹ w kontekœcie jego powi¹zañ rodzinnych: jak czêsto i w jaki
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sposób kontaktuje siê on z najbli¿szymi, przy jakich okazjach dochodzi do spotkañ, na czym polega jego ewentualne uczestnictwo w codziennym ¿yciu najbli¿szych, czy na przyk³ad anga¿uje siê w podejmowanie decyzji wa¿nych dla ich ¿ycia i na czym w takim wypadku polega jego rola; czy, jak czêsto i w jakim celu
jeŸdzi do kraju pochodzenia b¹dŸ miejsca poprzedniego pobytu, czy udaje siê
tam sam, czy te¿ z rodzin¹ oraz jak czêsto jest odwiedzany przez rodzinê z kraju
pochodzenia i w jaki sposób spêdza z ni¹ czas. W drugiej kolejnoœci wa¿ny by³
rodzaj powi¹zañ spo³ecznych. Rozumieliœmy przez nie kontakty towarzyskie
z krajem pochodzenia lub miejscem poprzedniego pobytu (na przyk³ad pozostaj¹cymi tam znajomymi i przyjació³mi). Za istotne uznano wiêc pytania
o czêstotliwoœæ i sposób realizacji takiego kontaktu. W trzeciej kolejnoœci trzeba
by³o zdobyæ informacje odnosz¹ce siê do powi¹zañ ekonomicznych i zawodowych z krajem pochodzenia: jakiego rodzaju instytucjonalne zobowi¹zania posiada imigrant (np. firma, zakup mieszkania, budowa domu), czy uzyskuje dochód,
czy, bêd¹c pracodawc¹, zatrudnia u siebie osoby z kraju pochodzenia i na jakich
zasadach siê to odbywa. W czwartej kolejnoœci pojawi³y siê dyspozycje dotycz¹ce powi¹zañ kulturowych, a wiêc czy i w jakim zakresie imigrant przejawia
zainteresowanie sprawami kraju pochodzenia (na przyk³ad czy ogl¹da programy
telewizyjne, œledzi informacje prasowe i internetowe, poœwiêca czas na lekturê
ksi¹¿ek), czy i w jakim celu utrzymuje kontakty z rodakami w Poznaniu, anga¿uje siê w dzia³alnoœæ kulturaln¹ maj¹c¹ na celu pokazywanie kultury kraju pochodzenia, oraz z jakimi organizacjami zrzeszaj¹cymi rodaków kontaktuje siê, czy
uczestniczy w ¿yciu stowarzyszeñ etnicznych lub narodowych w Polsce. Ta grupa dyspozycji obejmowa³a równie¿ kwestie praktyk kulturowych w zakresie religii, któr¹ imigrant ewentualnie wyznawa³ w kraju pochodzenia, innych form zachowañ (w tym „tradycyjnych”), np. obyczajowych i obrzêdowych (kulinaria,
ubiór, œwiêta rodzinne i doroczne, œwiêta pañstwowe etc.), dzia³añ popularyzuj¹cych „rodzim¹ tradycjê” wœród Polaków i poznaniaków. Za wa¿ne uznano
tak¿e pozyskanie informacji na temat sytuacji, w jakich obcokrajowiec komunikuje siê w jêzyku ojczystym, przebywaj¹c w Polsce. Ostatni w¹tek odnosi³ siê do
powi¹zañ politycznych, przez które rozumiano uczestnictwo informatora w wyborach, jego zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ partii politycznych oraz innego typu
organizacji.
Blok drugi nawi¹zywa³ do zagadnienia relacji przybysza z krajem osiedlenia
i spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym w wymiarze spo³ecznym. Znalaz³o siê w nim
piêæ dyspozycji. Pierwsz¹ poœwiêcono kontaktom z Polakami na poziomie rodziny: w jakim rodzaju zwi¹zku pozostaje imigrant (ma³¿eñstwo, zwi¹zek nieformalny, partnerski) i czy czuje siê akceptowany w œrodowisku rodzinnym
osoby, z któr¹ pozostaje w relacji intymnej. Druga dyspozycja dotyczy³a formy
i intensywnoœci relacji obcokrajowca z grup¹ s¹siedzk¹ — w tym zadowolenia
z kontaktów towarzyskich oraz chêci rozszerzenia tego typu zwi¹zków. Za interesuj¹ce uznano ustalenie, czy imigrant jest zadowolony z faktu, ¿e mieszka

35

AGNIESZKA CHWIEDUK, JACEK SCHMIDT

w Poznaniu i jaka jest jego opinia na temat dzielnicy, w której ¿yje, jakie s¹
jego ulubione miejsca. Trzecia dyspozycja odnosi³a siê do kontaktów towarzyskich z Polakami. Poszczególne zagadnienia obejmowa³y opis grupy, miejsca
spotkañ i zadowolenia z tego rodzaju zwi¹zków. W czwartej dyspozycji znalaz³y siê kwestie maj¹ce ukazaæ specyfikê kontaktów cudzoziemca z Polakami
w skali makro, czyli na poziomie stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹dowych,
klubów sportowych, kó³ek artystycznych, wspólnot religijnych i Koœcio³ów.
Pi¹ta i ostatnia dyspozycja wytycznych koncentrowa³a siê na rodzaju i celu kontaktów z urzêdami i instytucjami nastawionymi na obs³ugê cudzoziemców, o lokalnym zasiêgu dzia³alnoœci (np. do spraw meldunkowych, pracy, pomocy
spo³ecznej), porz¹dku publicznego i kontroli, edukacyjnymi oraz placówkami
s³u¿by zdrowia.
W bloku 3 znalaz³y siê trzy dyspozycje obejmuj¹ce kwestie relacji imigranta
z krajem osiedlenia i spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym w wymiarze kulturowym.
Nale¿a³o ustaliæ czêstotliwoœæ i tryb zaanga¿owania w sprawy lokalne (pierwsza dyspozycja) oraz krajowe (druga dyspozycja) w zakresie udzia³u w stowarzyszeniach, kontaktów z w³adzami, zainteresowania pras¹, partycypacji w wyborach, orientacji w polityce, wiedzy o Polsce i Poznaniu. Istotne dla nas by³o
te¿ uzyskanie opinii informatora na temat tego, czy uczestniczy w ¿yciu kulturalnym miasta i kraju (trzecia dyspozycja).
Ostatni blok 4 zosta³ poœwiêcony relacjom imigranta z krajem osiedlenia
i spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym w wymiarze ekonomicznym. Zawarto w nim
trzy dyspozycje s³u¿¹ce zebraniu danych odnoœnie do pracy w Poznaniu lub Polsce, czy jest to praca w swoim zawodzie i jak¹ czerpie z tego satysfakcjê. Zastanawia³o nas tak¿e, czy i w jakiej mierze bycie cudzoziemcem u³atwia b¹dŸ utrudnia informatorowi otrzymanie pracy, czy przyjazd do Polski wi¹¿e siê ze zmian¹
zawodu, oraz na ile bycie cudzoziemcem posiada korzystny lub negatywny
wp³yw na obecn¹ sytuacjê zawodow¹, np. czy dana osoba ma wp³yw na stosunki
w pracy i z kim spoœród wspó³pracowników jej relacje uk³adaj¹ siê najlepiej.
Równoczeœnie z przygotowaniem zagadnieñ pozwalaj¹cych okreœliæ instytucjonalny wymiar ¿ycia imigrantów w Poznaniu wypracowano szczególne narzêdzie pomocnicze, czyli schemat do prowadzenia usystematyzowanej obserwacji
uczestnicz¹cej. Za³o¿yliœmy bowiem, ¿e chocia¿ literatura przedmiotu oferuje
wiele sugestii dotycz¹cych obserwacji, to nie stanowi¹ one gotowej recepty na
postêpowanie w terenie. Ka¿da relacja z obserwacji dotyczy bowiem innych
aspektów i rodzajów wspó³uczestnictwa. Na przyk³ad inaczej przedstawia siê
praca ze studentami lub edukatorami, a inaczej sprawy maj¹ siê przy badaniu
grup trudnych, jak choæby gangi (Campbell 2010), czy badania antropologa
w œrodowisku rdzennych Indian (Pack 2006: 105-122). Dlatego wypracowany
schemat móg³ mieæ jedynie charakter instrukta¿owy, zwi¹zany z samym procesem obserwacji, ani¿eli byæ zestawem zaleceñ odnosz¹cych siê do konkretnej
problematyki okreœlonych grup przybyszy.
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Obserwuj¹cy ¿ycie œrodowisk imigranckich mieli mieæ na uwadze dwa aspekty
zagadnienia. Pierwszy z nich, wywiedziony z interakcjonistycznego paradygmatu,
dotyczy³ uwra¿liwienia badaczy na sposób kontrolowania zachowañ w grupie poprzez autorefleksjê nad w³asnymi reakcjami. Wyp³ywa to z przyjêtego powy¿ej
za³o¿enia, ¿e badacz jest „narzêdziem badawczym” (w¹tek ten zostanie jeszcze raz
rozwiniêty poni¿ej, przy omówieniu kwestii etycznych). Drugi aspekt odnosi³ siê
do obszarów zachowañ, przez które ludzie wyra¿aj¹ w³asn¹ odrêbnoœæ. W zakresie
uwag porz¹dkuj¹cych znalaz³y siê wskazania dotycz¹ce (1) sytuacji „wyjœciowej”,
(2) „wejœcia w grupê”, (3) przebiegu badania oraz (4) „wyjœcia z grupy”.
(1) W zakres tego, co rozumiemy przez sytuacjê wyjœciow¹, wchodzi kilka
kwestii. Pierwsze z nich to czynniki, które wp³ywaj¹ na postrzeganie grupy,
a wiêc jej „wyobra¿enie” przed rozpoczêciem obserwacji ukszta³towane przez
wiedzê potoczn¹ i specjalistyczn¹. Drugi dotyczy rodzajów zachowañ mo¿liwych do zaobserwowania i to niezale¿nie od rodzaju wchodz¹cej w grê grupy.
Zaakcentowaliœmy tu ich podzia³ na formê, czyli jak one przebiegaj¹ i jak s¹
wyra¿ane, oraz na treœæ, czyli na przedmiot obserwacji. Bardziej szczegó³owe
ujêcie podkreœla³o dzia³ania jednostkowe i grupowe, œwiadome (intencjonalne)
oraz „nieuœwiadamiane” (nawykowe), werbalne i niewerbalne. Zwróciliœmy tak¿e
uwagê na fakt, ¿e rodzaje zachowañ grupowych pozwalaj¹ siê wyodrêbniæ dopiero po jakimœ czasie obserwacji, poniewa¿ na pocz¹tku badañ nie sposób ustaliæ, jakie rodzaje dzia³añ poddaje siê ró¿nego rodzaju kontroli w ró¿nych sytuacjach i co one znacz¹. Poza tym podkreœliliœmy, ¿e negocjowane wewn¹trz
grupy normy warunkuj¹ tak¿e wyra¿anie emocji. Daliœmy do zrozumienia, ¿e
badacz powinien koncentrowaæ siê na takiej obserwacji interakcji, która wychwytuje ró¿ne konstelacje wzajemnego oddzia³ywania: badacz — poszczególne osoby z grupy, badacz a grupa rozumiana bardziej ca³oœciowo, „pomiêdzy
osobami z grupy” i miêdzy osobami z grupy a tymi spoza niej. Trzeci obszar
dotyczy³ planowania strategii prowadzenia obserwacji. W tym wypadku przyjêcie ogólnej „wizji” badañ z uwzglêdnieniem konstruowania teorii i jej udowodnienia, sporz¹dzenie listy pytañ badawczych i okreœlenia najlepszego modelu
teoretycznego zosta³y opracowane w ramach ca³ego projektu. Ponadto, zgodnie
z za³o¿eniem, ¿e wiedza etnograficzna tworzy siê w wyniku interakcji miêdzy
badaczem a obserwowanymi, etnograf powinien mieæ œwiadomoœæ w³asnego
potencja³u jako osoby, która ma okreœlone zdolnoœci psychologiczne i spo³eczne, dotycz¹ce np. umiejêtnoœci rozpoznania obowi¹zuj¹cych w grupie norm.
Przyjmuj¹c, ¿e to w zasadzie obserwowane œrodowisko dyktuje rytm badañ, na
tym etapie warto te¿ oszacowaæ mo¿liwoœci czasowe i sposób rejestracji obserwacji. W tym wzglêdzie sugerowaliœmy miêdzy innymi mo¿liwoœæ zastosowania metody head notes (Okely 2008: 55-74), czyli zapamiêtywania w³asnych reakcji emocjonalnych, bez notowania post factum, filmowania czy nagrywania.
(2) „Wejœcie w grupê” nie oznacza bynajmniej daty rozpoczêcia badañ, ani
uzyskania jej zgody na ich prowadzenie, ale jest pocz¹tkowym okresem przeby-
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wania w niej. Na tym etapie etnograf zazwyczaj wyzbywa siê iluzji, ¿e przejmuje on inicjatywê w kontaktach z grup¹ (Barley 1997). To czas „katalogowania”
zdarzeñ i etnograf stara siê zarejestrowaæ wszystko, co wydaje mu siê istotne
— warunki, jakie wywo³uj¹ okreœlone zdarzenia, sekwencje dzia³añ poprzedzaj¹cych okreœlone sytuacje; buduje te¿ relacje z badanymi przez okreœlenie
ich roli w grupie, typuje liderów, szuka przejawów struktury, dojœcia do innych
osób. W tym czasie przyjmuje, ¿e jego poczynania przynosz¹ nadmiar informacji, tzn. ¿e za³o¿yæ trzeba koniecznoœæ póŸniejszej selekcji i weryfikacji danych.
(3) Przejœcie do „sedna” badañ przychodzi poniek¹d samoczynnie, kiedy
badaczowi uda³o siê wyselekcjonowaæ najwa¿niejsze, jego zdaniem, relacje
i umiejêtnie wykorzystywaæ kontakty. Tu zalecaliœmy zwrócenie uwagi nie tylko na okolicznoœci zachowañ, ich powtarzalnoœæ, ale tak¿e na anomalia — sytuacje, kiedy grupa dzia³a nietypowo. Po d³u¿szym pobycie daj¹ siê one wychwyciæ, na przyk³ad kiedy grupa rozwi¹zuje swoje problemy. Do tego czasu
badacz orientuje siê co do tego, jak jest postrzegany, jaka jest jego pozycja
w grupie i jak to wp³ywa na trafne rozpoznanie panuj¹cych w niej relacji.
(4) „Wyjœcie z grupy” wi¹¿e siê z bardzo istotnym elementem pracy etnografa, czyli z przyjêt¹ przez niego „opcj¹ etyczn¹” (por. Denzin, Lincon 2009, t. 1).
Sygnalizowaliœmy fakt, ¿e grupa musi wiedzieæ nie tylko to, ¿e badacz chce j¹
poznaæ dla celów naukowych, ale tak¿e kiedy zamierza on zakoñczyæ badania.
Sugerowaliœmy, aby po skoñczeniu procesu badawczego zadba³ o póŸniejszy
z ni¹ kontakt i, o ile grupa wykazuje takie zainteresowanie, podzieli³ siê z ni¹
efektami swej pracy, jeœli nie uczyni³ tego w trakcie badañ.
Zasady prowadzenia obserwacji oraz schemat badañ instytucji dotyczy³y
tak¿e drugiego etapu realizacji projektu. Polega³ on na zebraniu bardziej szczegó³owych informacji na temat œrodowisk ju¿ poznanych i wstêpnie sklasyfikowanych. Jednoczeœnie postulowaliœmy dotarcie do innych grup z ró¿nych powodów niedostêpnych wczeœniej, które jednak by³y istotne dla opisu zjawiska
imigracji w Poznaniu. Badania œrodowisk ju¿ skategoryzowanych polega³y na
kontynuowaniu obserwacji uczestnicz¹cej przy jednoczesnej realizacji dalszych
punktów zawartych w dyspozycjach. W tym celu zrewidowano oraz przygotowano ponownie komplet dokumentów zawieraj¹cych instrukcje do realizacji
dyspozycji na temat wytypowanych imigrantów oraz grup imigranckich, dyspozycje dotycz¹ce tych œrodowisk, wytyczne obowi¹zuj¹ce przy eksploracji instytucji, a tak¿e udoskonalono zasady archiwizacji (o czym bêdzie mowa w podrozdziale o analizie i interpretacji danych).
W zakresie badania instytucji ustaliliœmy, ¿e wiedza na ten temat powinna
obejmowaæ: nazwê, lokalizacjê siedziby, dane o jej „w³adzach” (administratorze, koordynatorze), dane kontaktowe (w tym informacje o ewentualnych
„odŸwiernych”), charakter prowadzonej dzia³alnoœci (czy jest to stowarzyszenie, organizacja pozarz¹dowa, organizacja religijna, organizacja autonomiczna,
czêœæ jakiejœ wiêkszej organizacji, nieformalna inicjatywa spo³eczna). Intereso-
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wa³y nas te¿ Ÿród³a jej finansowania, cele statutowe lub, o ile instytucja nie posiada statutu tylko jak¹œ misjê lub wizjê, cele niesformalizowane. Interesowa³a
nas faktyczna dzia³alnoœæ instytucji, zw³aszcza obecnoœæ grup cudzoziemskich
bêd¹cych przedmiotem jej zainteresowania i w niej obecnych, tj. ich liczebnoœæ,
kategoria, przynale¿noœæ etniczna, jêzyk komunikacji, formy aktywnoœci, a tak¿e charakter uczestnictwa.

REALIZACJA BADAÑ

G³ówny zespó³ badawczy liczy³ 5 osób (kierownik oraz 4 g³ównych wykonawców), ale w realizacjê projektu zaanga¿owano, na ró¿nych etapach przedsiêwziêcia, ³¹cznie 35 badaczy i badaczek. W wiêkszoœci byli to etnologowie, ale
w grupie znaleŸli siê te¿ socjolodzy, etnolingwiœci, geograf, orientalista, wschodoznawca, historyk i politolog. Rekrutacjê do zespo³u przeprowadzono w oparciu o dwa kryteria. Pierwszym z nich by³y kompetencje jêzykowe badaczy, od
których w du¿ej mierze zale¿a³o nawi¹zanie kontaktu z imigrantami. Badania
by³y prowadzone w oœmiu jêzykach: polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpañskim, francuskim, rumuñskim i baskijskim9. Drugie kryterium wi¹za³o siê z wiedz¹ metodyczn¹ na temat prowadzenia badañ empirycznych oraz
posiadania doœwiadczenia w pracy w terenie. Wymagaliœmy zapoznania siê
z kilkudziesiêciostronicowymi instrukcjami metodycznymi napisanymi na u¿ytek projektu. Ponadto przeprowadziliœmy te¿ szkolenia indywidualne i grupowe.
Czas realizacji projektu wynosi³ 36 miesiêcy i przypad³ na okres od lipca 2009
do czerwca 2012 roku. Badania realizowaliœmy w trzech etapach.

Etapy realizacji projektu
Etap pierwszy (od lipca 2009 do sierpnia 2010) polega³ na rozpoznaniu zjawiska
imigracji do Poznania w oparciu o dokumenty urzêdowe i inne Ÿród³a pisane zgromadzone przez poznañskie urzêdy oraz inne instytucje zajmuj¹ce siê sprawami
cudzoziemców, a tak¿e seriê wywiadów eksperckich w grupie urzêdników odpowiedzialnych za gromadzenie wspomnianych materia³ów i nadzór nad nimi
(Bloch, Czerniejewska 2009; Bloch 2010; zob. te¿ rozdz. 3 tej pracy). Drug¹ czynnoœci¹ zrealizowan¹ w omawianym czasie by³ rekonesans antropologiczny zatytu³owany „topografia imigracyjna Poznania”. Wykorzystuj¹c techniki etnograficzne, zw³aszcza obserwacje ekstraspekcyjne i wywiady o profilu faktograficznym,
przeprowadziliœmy eksploracje terenowe w mo¿liwie du¿ej liczbie œrodowisk
9 O konsekwencjach takiego stanu rzeczy dla procedur analitycznych zob. podrozdzia³ ich dotycz¹cy.
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imigrantów w Poznaniu — w ich miejscach pracy i zamieszkania, w formalnych i nieformalnych instytucjach o profilu edukacyjnym, zawodowym, towarzyskim, etnicznym czy wyznaniowym, w których dzia³aj¹ cudzoziemcy. Na tej
podstawie mogliœmy wyodrêbniæ poszczególne kategorie imigrantów oraz miejsca, w których funkcjonuj¹, zwi¹zane z zatrudnieniem, z aktywnoœci¹ kulturowo-spo³eczn¹, charytatywn¹, œwiatopogl¹dow¹ oraz czasem wolnym. Dziêki
temu zyskaliœmy niezbêdne informacje, pozwalaj¹ce nam nastêpnie na g³êbsze
wnikniêcie do œrodowisk.
Etap drugi realizacji projektu (od wrzeœnia 2010 do lipca 2011) polega³ na
zaznajomieniu siê z codziennym funkcjonowaniem grup imigranckich. Zapoznawaliœmy siê z ró¿nymi aspektami ¿ycia imigrantów, takimi jak relacje z krajem pochodzenia oraz ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym, wszystko to w czterech wymiarach: spo³ecznym, kulturowym, politycznym i ekonomicznym.
Takie ujêcie porz¹dkowa³o obszary aktywnoœci przyjezdnych oraz pozwala³o
zrozumieæ zakres i intensywnoœæ integracji, która oscyluje od tendencji do zamykania siê we w³asnych krêgach do chêci wtopienia siê w otoczenie. Umo¿liwia³o tak¿e oszacowanie strategii adaptacyjnych s³u¿¹cych w³aœnie albo podtrzymaniu odrêbnoœci, albo jej niwelacji. Przy okazji uzyskaliœmy dostêp do
specyficznych dla poszczególnych kategorii imigrantów zachowañ zwyczajowych warunkuj¹cych codzienne funkcjonowanie. Mogliœmy wiêc ustaliæ, na ile
rozmaite przejawy obyczajowoœci charakteryzuj¹cej grupy imigrantów stanowi¹
przeszkodê, a na ile okazuj¹ siê ich wa¿nym narzêdziem w kontaktach ze spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹. Wreszcie mo¿liwa okaza³a siê diagnoza charakteru migracji w przestrzeni miasta: czy jest to zjawisko, które kszta³tuje lub bêdzie
kszta³towa³o ¿ycie w naszym mieœcie, jak to siê dzieje choæby w miejskich
oœrodkach Francji, Holandii, Skandynawii b¹dŸ Niemiec, czy te¿ nadal jest ono
marginalne w wymiarze spo³ecznym i kulturowym.
Etap trzeci realizacji projektu (od sierpnia 2011 do czerwca 2012) polega³ na
przeprowadzaniu badañ uzupe³niaj¹cych, obserwacji i wywiadów w œrodowiskach, które nie zosta³y dostatecznie poznane we wczeœniejszych badaniach.
W niektórych przypadkach d¹¿yliœmy te¿ do uzyskania efektu tzw. nasycenia
teoretycznego poprzez upewnienie siê, ¿e kolejne badane przypadki nie wnosz¹
istotnych informacji o funkcjonowaniu danego œrodowiska imigrantów.

O trudnoœciach w realizacji badañ
W trakcie pozyskiwania oczekiwanych informacji natrafiliœmy na szereg trudnoœci zwi¹zanych z dostêpem do danych ze Ÿróde³ zastanych pochodz¹cych z ró¿nego rodzaju instytucji, a w konsekwencji z nak³adem czasu poœwiêconego na
tego typu dzia³ania, ze zlokalizowaniem œrodowisk imigrantów i podtrzymaniem
kontaktu z nimi oraz z aplikowaniem narzêdzi badawczych.
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Trudnoœci zwi¹zane z pozyskiwaniem danych zastanych
1. Nie istnieje w Poznaniu instytucja, której zadaniem by³oby gromadzenie kompletu danych na temat wszystkich ucz¹cych siê, pracuj¹cych lub tylko rezyduj¹cych w mieœcie cudzoziemców, a nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e taka baza danych powinna byæ istotnym narzêdziem dla prowadzenia lokalnej polityki migracyjnej, prognozowania tego zjawiska czy prowadzenia badañ naukowych.
2. Dane zebrane przez takie instytucje, jak np. Wydzia³ Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego (WSOC), który
legalizuje pobyt i wydaje zezwolenia na pracê, odnosz¹ siê do ca³ego województwa i nie sposób wyodrêbniæ z tej bazy informacji na temat samego miasta Poznania.
3. Dane gromadzone przez instytucje miejskie, a konkretnie Urz¹d Miasta Poznania, s¹ rozproszone w ró¿nych Wydzia³ach, np. Wydziale Spraw Obywatelskich (sprawy meldunkowe), Wydziale Rozwoju (ewidencja imigrantów-studentów) czy Urzêdzie Stanu Cywilnego (ma³¿eñstwa cudzoziemców
z obywatelami polskimi). Poznanie zatem interesuj¹cych nas faktów wymaga³o znacznego nak³adu czasu.
4. Odrêbne, sprofilowane bazy danych prowadz¹ inne instytucje, które zajmuj¹
siê sprawami imigrantów, takie jak urzêdy skarbowe, Kuratorium Oœwiaty,
szko³y kszta³c¹ce uczniów cudzoziemskich, Stra¿ Graniczna i S³u¿ba Celna
oraz organizacje pozarz¹dowe (np. La Strada czy stowarzyszenia zajmuj¹ce
siê wolontariatem w wymiarze miêdzynarodowym). Jednak znacz¹ca czêœæ
informacji, którymi dysponuj¹ wymienione instytucje, ma ze zrozumia³ych
wzglêdów charakter poufny lub tajny i nie jest dostêpna na u¿ytek badañ,
a niekiedy sami ze wzglêdów etycznych ich nie przedstawialiœmy.
5. Bazy danych o imigrantach, odnosz¹ce siê do poszczególnych lat minionej
dekady, s¹ nieporównywalne, miêdzy innymi z uwagi na zmiennoœæ przepisów prawa reguluj¹cych ewidencjonowanie pobytu cudzoziemców w Polsce,
braki w danych odnosz¹cych siê do poszczególnych lat, brak mo¿liwoœci
kontroli procedur urzêdniczych, na podstawie których informacje te zosta³y
wygenerowane.
6. W dokumentach urzêdowych nie s¹ uwzglêdniani imigranci, którzy legitymuj¹ siê posiadaniem podwójnego obywatelstwa (polskiego i drugiego pañstwa), gdy¿ takie osoby nie mieszcz¹ siê, zgodnie z art. 2 Ustawy o cudzoziemcach z 13.06.2003 roku, w kategorii „cudzoziemiec”, podobnie jak osoby,
które pomyœlnie zakoñczy³y procedurê naturalizacji.
7. Urzêdy nie dysponuj¹ danymi o tzw. ma³¿eñstwach mieszanych (cudzoziemca
z obywatelem polskim), które zosta³y zawarte poza granicami naszego kraju.
8. Z oczywistych powodów urzêdy nie dysponuj¹ informacjami na temat nielegalnych imigrantów, ale tak¿e grupy cudzoziemców, którzy przebywaj¹ legalnie
w Polsce, jednak nie dope³nili stosownych procedur ewidencyjnych, np. mel-
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dunku czy rejestracji zatrudnienia. (Wiêcej na ten temat tych trudnoœci zwi¹zanych z ustaleniem podstawowych danych statystycznych piszemy te¿ w r. 3.).

Trudnoœci zwi¹zane z czasoch³onnoœci¹ badania i uzyskaniem rezultatów
Wnikniêcie do wytypowanych grup wi¹za³o siê du¿ym, niedoszacowanym
w za³o¿eniach projektu, nak³adem czasu oraz wymaga³o du¿ej determinacji badaczy d¹¿¹cych do osi¹gniêciu tego celu.
Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ¿e niejednokrotnie entuzjazm, jaki towarzyszy³
badaczom w pocz¹tkowej fazie rozpoczêtej przez nich eksploracji, z czasem
musia³ ust¹piæ pod naporem codziennych obowi¹zków, niezwi¹zanych z realizacj¹ projektu. Wiêkszoœæ cz³onków zespo³u nie przewidzia³a, jak trudnym
zadaniem w praktyce bêdzie pogodzenie przez nich trzech sfer aktywnoœci: studiowania, pracy zarobkowej oraz prowadzenia obserwacji i wywiadów. W rezultacie, trudno by³o im wywi¹zywaæ siê w satysfakcjonuj¹cy dla nich sposób
z tego typu zobowi¹zañ. Stawa³o siê to przyczyn¹ frustracji i zniechêcenia do
utrzymywania intensywnego kontaktu ze œrodowiskami imigrantów. Zdarza³o
siê wiêc, ¿e badacze nie podejmowali dodatkowych starañ, aby zacieœniaæ znajomoœci z obcokrajowcami. Rozwi¹zanie tego typu dylematów z regu³y posiada
zwi¹zek z lepszym finansowaniem projektów, tak aby ich uczestnicy mogli na
przyk³ad, na czas realizacji zadañ badawczych, zrezygnowaæ z dodatkowego zarobkowania zapewniaj¹cego im utrzymanie.
Poza tym, jeœli ju¿ badaczom uda³o siê poœwiêciæ nale¿yty czas na kontakt
z wybranym œrodowiskiem imigrantów, to kolejn¹ przeszkod¹ okazywa³o siê
ono samo. Sposoby funkcjonowania grup czasem bowiem wyklucza³y systematyczny z nimi kontakt. W takich przypadkach badacze tracili zaufanie do w³asnych umiejêtnoœci. Tu jednak antidotum, przynajmniej czêœciowym, okazywa³y
siê konsultacje z g³ównymi wykonawcami i, o ile by³o to mo¿liwe, opracowywanie nowych strategii badawczych.
Maj¹c na uwadze te przeszkody, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ uzyskanych
informacji ma charakter deklaratywny, nie we wszystkich przypadkach skonfrontowany z doœwiadczeniem pochodz¹cym z d³u¿szej obserwacji. Nie jest to
jednak b³êdem, gdy¿ wskazuje na konkretne ograniczenia pracy terenowej, których wnikliwsza analiza dostarcza równie¿ odpowiedzi dotycz¹cych sposobów
bycia niektórych grup.

Trudnoœci zwi¹zane z lokalizowaniem imigrantów i podtrzymywaniem kontaktu
W przypadku badañ trzyletnich, wieloetapowych badañ terenowych zlokalizowanie skupisk imigrantów oraz pojedynczych osób nie zawsze by³o proste.
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W wielu przypadkach ustalone adresy traci³y aktualnoœæ albo sami imigranci nagle zmieniali miejsce pobytu.

Trudnoœci zwi¹zane z aplikowaniem narzêdzi
W tym miejscu warto te¿ krytycznie odnieœæ siê do tego, jaki by³ stosunek badaczy do przygotowanych wczeœniej przez nich narzêdzi badawczych.
Nie wszyscy z cz³onków zespo³u zastosowali w swych badaniach schemat
prowadzenia obserwacji uczestnicz¹cej usystematyzowanej, mimo ¿e na etapie
opracowania tego narzêdzia zespó³ by³ zgodny odnoœnie do jego przydatnoœci.
W rezultacie zosta³o ono wprowadzone jedynie w dwóch przypadkach —
w kontakcie z grup¹ Cyganów rumuñskich oraz ze œrodowiskami cudzoziemców zwi¹zanymi z grupami wyznaniowymi, na przyk³ad z koœcio³em dzia³aj¹cym w ramach ruchów zielonoœwi¹tkowych The Way Church LWM inc. Prowadz¹cy badania w tych œrodowiskach uznali, ¿e poznanie wymaga
zdecydowanie d³u¿szej, ni¿ przewiduje to czas realizacji projektu, relacji. Oceniano j¹ jako „z gruntu trudn¹”, tote¿ w obawie przed pope³nieniem jakiegoœ
„b³êdu” postanowiono skorzystaæ z owego schematu.
Prowadzenie wywiadów wed³ug dyspozycji stanowi³o procedurê, któr¹ przyjêto jakby „za oczywist¹”. Jednak¿e nieoczekiwanie jej postaæ wzbudzi³a
pewien niepokój. Odzwierciedla³ on fakt, ¿e oto badacze nie s¹ wolni od uprzedzeñ. Nie skrywano wiêc obaw wobec skutecznoœci zbyt — w opinii niektórych cz³onków zespo³u — rozbudowanych kwestionariuszy. S¹dzono, ¿e istnieje ryzyko „znudzenia” informatora rozmow¹ lub „zgubienia” pytania
w czasie wywiadu. Poza tym uznano okreœlone pytania „za zbyt natarczywe”,
jak choæby to zwi¹zane z wyznaniem, a umieszczone w metryczkowej czêœci
kwestionariusza. Jednak, jak pokaza³a praktyka, tylko w nielicznych przypadkach odmawiano na nie odpowiedzi, a wykorzystanie pe³nego zestawu dyspozycji najczêœciej okazywa³o siê mo¿liwe zw³aszcza wtedy, gdy badacz zgodnie
z zaleceniem podj¹³ trud etapowego, w czasie kilku spotkañ z informatorami,
ich realizowania.

ANALIZA I INTERPRETACJA DANYCH

Typy danych surowych i ich archiwizacja
Po przygotowaniu narzêdzi badawczych okreœliliœmy szczegó³owe zasady porz¹dkowania i archiwizacji materia³u empirycznego. Zgodnie z nimi wszystkie
informacje pozyskane w terenie by³y utrwalane w postaci standaryzowanych
not sprawozdawczych. Ich treœæ obejmowa³a: dane autora noty, charakterystykê
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typu badania, opis dzia³añ aran¿acyjnych oraz sytuacji spo³ecznej badania, chronologiê bezwzglêdn¹ i wzglêdn¹ realizowanej czynnoœci oraz dane surowe, czyli
zapis wywiadu, dane obserwacyjne czy opis „instytucji”. W przypadku relacji
z wybranymi grupami imigrantów, np. z grupami „trudnodostêpnymi”, konieczne by³o te¿ prowadzenie dzienników badacza. W rezultacie na bazê danych
z³o¿y³y siê cztery rodzaje dokumentów: (1) noty sprawozdawcze z wywiadów
przeprowadzonych z pojedynczymi imigrantami; (2) noty sprawozdawcze z obserwacji realizowanych w „instytucjach” oraz miejscach publicznych; (3) noty
sprawozdawcze zawieraj¹ce wszelkie wiadomoœci o œrodowiskach imigranckich, dzienniki badacza. Dodatkowy, uzupe³niaj¹cy materia³ Ÿród³owy stanowi³y raporty studenckie sporz¹dzone w ramach zajêæ dydaktycznych „Imigracyjna mapa Poznania”, które zawiera³y charakterystyki miejsc, w których skupiaj¹
siê imigranci, takich jak targowiska, lokale gastronomiczne i inne miejsca publiczne. Ogó³em zebrano 330 not: 238 z tekstami wywiadów, 64 — z opisami
„instytucji”, 33 — z wiadomoœciami œrodowiskowymi.
Istotne by³y te¿ zasady zapisu treœci wywiadów. Ju¿ wstêpne rozpoznanie
œrodowiska oraz doœwiadczenia cz³onków zespo³u wskazywa³y na potencjalne
problemy zwi¹zane z nagrywaniem rozmów. Jednoczeœnie rozmowy te mia³y
byæ prowadzone w kilku jêzykach, co powodowa³oby koniecznoœæ dokonania
kosztoch³onnych t³umaczeñ wszystkich rozmów na jêzyk polski. W zwi¹zku
z tym postanowiliœmy, ¿e podstawow¹ form¹ zapisów bêdzie rejestracja wypowiedzi imigrantów w postaci mowy zale¿nej; oczywiœcie zak³adano tak¿e mo¿liwoœæ odstêpstwa od tej regu³y w sytuacji, gdy badacz otrzyma zgodê na u¿ycie
dyktafonu, a nastêpnie dokona transkrypcji i j¹ przet³umaczy na jêzyk polski.
Opisywany stan rzeczy spowodowa³, i¿ niemo¿liwe by³o podjêcie jakiejkolwiek
analizy zorientowanej na jêzyk — lingwistycznej, konwersacyjnej, narracyjnej
czy analizy dyskursu lub dekonstrukcji. W zwi¹zku z tym g³ównym kierunkiem
prowadzonych prac analitycznych sta³ siê brikola¿ oraz elementy analizy zorientowanej na znaczenie — jawn¹ zawartoœæ komunikacji, kondensacjê i interpretacjê znaczeñ.
W prowadzonych analizach wykorzystywaliœmy dwa programy komputerowe. Pierwszym z nich by³ SPSS for Windows, zastosowany do prowadzenia analiz iloœciowych. Okaza³ siê on wielce przydatny w opracowaniu — inwentaryzacji i zbadaniu — zale¿noœci w wybranych blokach danych jakoœciowych, np.
poprzez wskazanie na proporcje w zakresie danych dotycz¹cych wieku imigrantów, d³ugoœci ich pobytu, najczêstszych motywacji przyjazdu (w zale¿noœci od
kategorii imigranckiej), stopnia znajomoœci jêzyka polskiego, d³ugoœci zatrudnienia, liczby osób ze spo³eczeñstwa pochodzenia i przyjmuj¹cego, z którymi
wchodz¹ w relacje, zale¿noœci wieku i wykszta³cenia imigrantów oraz charakteru instytucji, w których funkcjonuj¹. Drugim programem, z którego korzystaliœmy w trakcie analiz stricte jakoœciowych, by³ QSR NVivo 8.
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Studia przypadku i brikola¿
Studia przypadku nie wyró¿niaj¹ siê specyficznymi technikami badawczymi ani
jak¹kolwiek szczególn¹ charakterystyk¹ przedmiotu badañ, a jedynie form¹ podejœcia polegaj¹c¹ na próbie wi¹zania w ramach uk³adów jednostkowych pewnych cech i zjawisk, traktowaniu tych uk³adów jako ca³oœci. Nasze badania wpisuj¹ siê w tak zdefiniowany typ przedsiêwziêcia naukowego, które mo¿na bli¿ej
opisaæ poprzez odwo³anie siê do kilku ró¿nych typologii. Po pierwsze, mo¿na tu
mówiæ o eksploracyjnym studium przypadku (exploratory case study), które
ukierunkowane jest na wstêpne albo pionierskie rozpoznanie wczeœniej nie opisywanego i nie analizowanego zjawiska. Nie oznacza to, ¿e tego typu przedsiêwziêcie ma ograniczaæ siê do inwentaryzacji, „czystego” opisu i uchylaæ siê od
uogólnieñ typu sprawozdawczego. Po drugie, jest to autoteliczne studium przypadku (intrinsic case study) — rodzaj badania prowadzonego w celu lepszego
zrozumienia przypadku jako fenomenu samego w sobie, nie ukierunkowanego
na tworzenie teorii, ani na opis i interpretacjê szerokich „abstrakcyjnych” zjawisk, jak np. imigracja w wielkim mieœcie w warunkach europejskich. Badany
przypadek jest wart poznania sam w sobie ze wzglêdu na jego unikatowoœæ.
Wreszcie, po trzecie, przybli¿aj¹c specyfikê naszego podejœcia, mo¿na tu mówiæ
o serii przypadków „bycia” imigrantami, realizowanych w ramach jednego badania. Nie chodzi tu bynajmniej o wielokrotne studium przypadku (collective
case study), bêd¹ce form¹ instrumentalnego studium, w ramach którego badane
przypadki s³u¿¹ tworzeniu teoretycznych uogólnieñ, a jedynie wskazanie na autonomicznoœæ procedur i analiz, których ostatecznym celem jest ca³oœciowa prezentacja wszystkich lokalnych œrodowisk imigrantów w Poznaniu (Mitchell
1984: 237-241; Konecki 2000: 126-129; Stake 2009: 627-629).
Podstawowym podejœciem analitycznym stosowanym przez nas by³ wspomniany brikola¿, czyli metoda zak³adaj¹ca swobodne korzystanie z mieszanych dyskursów technicznych i pojêciowych, a w szczególnoœci eklektyczne
³¹czenie ró¿nych technik analizy. Wybór taktyki typu ad hoc wynika³ z dwóch
przes³anek: (1) niejednorodnoœci materia³u empirycznego pozyskanego przy
u¿yciu ró¿nych technik badawczych w poszczególnych studiach przypadków,
(2) ró¿nych kwalifikacji i doœwiadczeñ autorów analiz oraz prowadzenia prac
analitycznych w autonomicznych podzespo³ach (Miles, Huberman 2000:
252-253; Kvale 2010: 186-188). Wspólnym elementem wszystkich prac analitycznych zespo³u by³a metoda ci¹g³ego porównywania. Polega³a ona na
powtarzanym przez ca³y czas prowadzeniu analiz, zestawianiu danych Ÿród³owych w kilku celach: zbudowaniu sieci pojêæ uwra¿liwiaj¹cych i analitycznych uwra¿liwiaj¹cych oraz wprowadzenia kodów, ustaleniu cech wspólnych
oraz warunków, w jakich te cechy (przypadki, miejsca i wydarzenia) wystêpuj¹ i mog¹ siê ró¿nicowaæ, wychwyceniu, które cechy maj¹ charakter analogii, czyli podobieñstw formalnych, i wyró¿nieniu w ich ramach homologii,
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czyli podobieñstw organicznych, poszukiwaniu odchyleñ od cech typowych,
a zarazem zakresu tych odchyleñ i ich przyczyn (Konecki 2000: 60-75;
Charmaz 2009: 59-96; Denzin, Lincoln 2009: 24-28; Gibbs 2011: 98-101,
140-153, 170-172).

KWESTIE ETYCZNE

Etyka w antropologii to temat chêtnie podejmowany przez polskich reprezentantów tej dyscypliny. Jednoczeœnie fakt, ¿e w zasadzie ka¿dy badacz uwa¿a siê
dziœ za eksperta w tym specyficznym jej zakresie, wbrew pozorom nie u³atwia
refleksji. W tej czêœci autorzy skupi¹ siê na analizie w³asnych dzia³añ zespo³owych, zak³adaj¹c, ¿e o tyle warto tu zabraæ g³os w sprawie kwestii etycznych
w antropologii, o ile pojawi³y siê one w ich doœwiadczeniu i sk³oni³y ich do dyskusji. Ods³oni³a ona okreœlone postawy bliskie niekiedy popularnym dziœ trendom uprawiania antropologii, obecnym nie tylko w literaturze przedmiotu, ale
tak¿e w licznych dyskusjach w œrodowisku etnografów. Tote¿ z koniecznoœci
nale¿y rozpocz¹æ omówienie od odwo³ania siê do szerszych ram, które czêœciowo tworzy³ paradygmat nowej etnografii.
Coraz czêœciej nie tylko polscy antropolodzy podkreœlaj¹, ¿e badaniom etnograficznym powinna towarzyszyæ pog³êbiona refleksja nad ich postêpowaniem
wobec ludzi, których badaj¹. Opinia ta wspó³brzmi z wyraŸnym g³osem m³odszego pokolenia polskich badaczy, wdra¿aj¹cych program tzw. nowej etnografii10. Przejawia siê to na rozmaite sposoby. Podkreœla siê na przyk³ad swoje zaanga¿owanie czy wrêcz pomoc na rzecz lokalnych œrodowisk, w których prowadzi siê badania, czy te¿ akcentuje koniecznoœæ „zmiany podejœcia”. Ma ono polegaæ choæby na wprowadzeniu do jêzyka dyscypliny, a tak¿e do jej metodyki,
nowej nomenklatury. I tak oto miejsce „informatora” czy „respondenta”, zajmuje „Pan”, „Pani”, „kolega” czy „przyjaciel”, zaœ „prowadzenie badañ” staje siê
„prac¹ z miejscow¹ spo³ecznoœci¹”. Badania nie s¹ ju¿ „eksploracj¹”, lecz staj¹
siê wspó³uczestnictwem11. Charakteryzuje go szacunek wyra¿any przez powin10 Warto zauwa¿yæ, ¿e paradygmat nowej etnografii od kilku przynajmniej lat jest istotny
w badaniach zachodnich antropologów, pisz¹ o tym m.in. Guba, Lincoln 2009; Denzin, Lincoln
2009; Denzin 1997.
11 Nawet praca etnografów na rzecz lokalnych œrodowisk nie jest wolna od obserwacji, rozmów prowadz¹cych do wniosków na temat ¿ycia miejscowych ludzi. Dylematem nierozstrzygniêtym pozostaje pytanie, jak nale¿y upubliczniaæ zdobyt¹ wiedzê: czy wytwarzaæ podwójny obieg
informacji — jeden dla w¹skiego grona specjalistów, drugi dla innych instytucji — czy te¿ szukaæ innych rozwi¹zañ? Przypis ten odnosi siê do jednego z w¹tków dyskusji na temat etyki w antropologii, która mia³a miejsce w ramach miêdzynarodowej konferencji Contemporary Migrations
and their Consequences in an Interdisciplinary Perspective Between Isolation and Integration,
Bêdlewo/k. Poznania, 24-26 maja, 2012 roku, w czasie której zespó³ prezentowa³ wybrane rezultaty projektu.
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noœæ, by nie wykorzystywaæ informatorów do celów naukowych, lecz odwróciæ
sytuacjê, wykorzystuj¹c naukê dla potrzeb tych, których siê bada. Œmia³o artyku³owany postulat nie tyle badañ, ile pracy na rzecz badanej grupy, z któr¹ dzieli siê ¿ycie, zdaje siê sygnalizowaæ, i¿ polska antropologia z peryferii zamieszka³ych przez „twardog³owych modernistów”, przesuwa siê w kierunku postpostmodernistycznych koncepcji odmiennoœci kulturowej. Tu warto natychmiast
zakwestionowaæ owe uogólnienie i zaznaczyæ, ¿e ka¿da „epoka” ma swoje pocz¹tki tam, gdzie dawno nikt ich ju¿ nie szuka. Nie inaczej jest w odniesieniu
do kwestionowanych przez now¹ etnografiê „starych” strategii terenowych.
W przypadku polskiej etnografii trudno nie zauwa¿yæ, ¿e w latach 50. XX w.
powsta³ zaanga¿owany w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci projekt Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej (Zawistowicz-Adamska 1958), badaczki pe³nej empatii, która
w czasie rocznej obserwacji uczestnicz¹cej wspó³pracowa³a z miejscowymi
ludŸmi, by ostatecznie uznaæ w nich wspó³autorów wyników jej badañ i maj¹cych prawo (norma etyczna) je oceniaæ (Kafar 2007). Obecna postawa badacza œwiadomego roli etyki, w której dostrzega on narzêdzie organizuj¹ce epistemologiczne i ontologiczne wymiary praktyk etnograficznych, w zasadzie na
rodzimym gruncie wpisuje siê w styl zainicjowany w³aœnie przez Zawistowicz.
Badania nad imigrantami w Poznaniu nale¿y rozpatrywaæ w zarysowanym
powy¿ej kontekœcie. Cz³onkowie zespo³u za oczywisty uznali fakt, ¿e refleksja
nad etyk¹ musi towarzyszyæ ich poczynaniom od pocz¹tku ich zaanga¿owania
w projekt. W tym celu opracowano nawet robocz¹ wersjê dokumentu, w którym
zarysowano najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane z etycznym wymiarem antropologicznego doœwiadczenia terenowego. Ponadto, jak siê póŸniej okaza³o, wielu
z nas otwarcie sympatyzowa³o ze wspomnianym nurtem nowej etnografii, co
odzwierciedla³o siê choæby w sposobie sporz¹dzania not sprawozdawczych. Poza tym, z perspektywy czasu, który up³yn¹³ od zakoñczenia pracy terenowej,
widaæ, ¿e kwestie etyczne wymagaj¹ osobnej debaty, wykraczaj¹cej poza obszar badañ nad imigrantami. W zwi¹zku z tym w tej czêœci rozdzia³u odniesiemy siê tu do tego, jak sami praktykowaliœmy etykê w antropologii.

Jak zespó³ praktykowa³ „etykê w antropologii”?
Wyra¿enie „etyka w antropologii” odnosi siê zarówno do rzetelnego postêpowania z wynikami badañ (jak we wszystkich innych dyscyplinach naukowych), jak
i do jakoœci relacji etnografa z ludŸmi, wœród których prowadzi on badania (Kaniowska 2010: 19-33). W³aœnie to drugie jest istotniejsze dla rozwoju antropologii, choæ dotyczy zasady, któr¹ kieruj¹ siê tak¿e reprezentanci innych nauk
spo³ecznych.
W czasie trwania projektu cz³onkowie zespo³u mieli œwiadomoœæ faktu, ¿e
praktyka terenowa z jednej strony polega³a na uczestniczeniu w sytuacjach, któ-
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re trudno by³o przewidzieæ, a z drugiej, ¿e obowi¹zuj¹ce zasady etyczne zawarte w literaturze metodycznej, czasem okazywa³y siê za ma³o precyzyjne. Zgodnie z niepisanym prawem, ¿e skoro etnograf obserwuje codziennoœæ nasycon¹
wieloma zmiennymi, to musi byæ gotowy na rozstrzygniêcie dylematów, których jego dyscyplina nie zd¹¿y³a ani opisaæ, ani „zadekretowaæ”. Wobec tego
etyczny wymiar pracy terenowej zespo³u polega³ na rozmaitych zabiegach, które sprowadza³y siê w istocie do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy³a zachowania
anonimowoœci osób i grup, z którymi przeprowadzano wywiady, a druga —
stosunku badaczy do imigrantów, których zaufanie zdo³ali zaskarbiæ.
Zapewnienie anonimowoœci informatorom oraz uzyskanie ich zgody na prowadzenie wœród nich badañ to dwa uwa¿ane dziœ za oczywiste wymogi etyczne,
które musi spe³niæ ka¿dy etnograf pracuj¹cy w terenie. Zespó³ od pocz¹tku realizacji projektu akceptowa³ te wymagania, tym bardziej ¿e imigranci nie tylko
nale¿¹ do ró¿norodnych œrodowisk, ale przede wszystkim posiadaj¹ te¿ rozmaity status pobytowy w naszym kraju. Jednak¿e, jak pokaza³a praktyka, trudnoœci
dotyczy³y sposobu prezentacji wyników, zw³aszcza wypracowania odpowiedniej konwencji („poetyki”) narracji. Dyskusja dotyczy³a subtelnego problemu:
czy w celu ochrony to¿samoœci osób udzielaj¹cych wywiadów nale¿y zmieniaæ
ich imiona, czy zastosowaæ okreœlenia typu: respondent, informator czy osoba
badana? Wed³ug pierwszego z mo¿liwych rozwi¹zañ pozostaj¹cego w duchu
nowej etnografii, nale¿y zadbaæ o zachowanie podmiotowoœci i odrêbnoœci tym,
których ¿ycie poddaje siê interpretacji. Czynienie z nich bezosobowych informatorów czy respondentów to zabieg w istocie depersonifikuj¹cy i uprzedmiotawiaj¹cy. Drugie wyjœcie, proponuj¹ce pozostanie przy tej „starej nomenklaturze” nie oznacza jednak naszym zdaniem depersonalizuj¹cego i protekcyjnego
traktowania autorów wypowiedzi. Podkreœla jedynie fakt, ¿e ich podmiotowoœæ
to odrêbna sfera, do której w istocie badacze nie mieli dostêpu i której nie definiowali jako celu potencjalnych dociekañ w ramach projektu. Przyjmowano, ¿e
informator, podobnie jak ka¿dy aktor spo³eczny, to nie tyle konkretna osoba, ile
pojêcie, przez które badacz wskazuje na obecnoœæ okreœlonych s¹dów i zachowañ uskutecznianych i negocjowanych w przestrzeni publicznej. Starcie siê
tych odmiennych podejœæ wskazywa³o na fakt, ¿e badacze stoj¹ nie tylko przed
zadaniem ustalenia wspólnego punktu widzenia, ale ¿e uprawianie antropologii,
jakby nieuchronnie, staje siê pochodn¹ osobistych preferencji badaczy i nosi
wrêcz znamiona ideologii. W tym przypadku dyskusja nie dotyczy³a ju¿ w zasadzie kwestii anonimowoœci, albowiem to by³o dla nas aksjomatem, ile pytania
o sens funkcjonowania nauk spo³ecznych, o ich utylitarny charakter: czemu
i komu maj¹ one s³u¿yæ? Badaczom, którzy maj¹ ju¿ œwiadomoœæ, ¿e nie wytwarzaj¹ neutralnej spo³ecznie i politycznie wiedzy, a jednak d¹¿¹ do poznania
zjawiska migracji, czy ludziom, dziêki którym posiedli wa¿ne informacje. Stanêliœmy przed dylematem etycznym, który przejawia³ siê na dwóch p³aszczyznach: indywidualnych zapatrywañ cz³onków zespo³u i ich odpowiedzialnoœci
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jako naukowców wspó³pracuj¹cych przy okreœlonym projekcie, maj¹cym charakter diagnozuj¹cy (mapa imigracji w Poznaniu) i jednoczeœnie reprezentuj¹cych instytucje o opiniotwórczym charakterze (edukacyjna funkcja uniwersytetów). W rezultacie nie uda³o siê nam wypracowaæ, przynajmniej na potrzeby
tej monografii, jednoznacznych wniosków. Uznaliœmy, ¿e kwestia etyki wymaga osobnej debaty, w której doœwiadczenia zebrane w ramach realizacji projektu
mog¹ pos³u¿yæ jako jeden z przyk³adów wartych omówienia.
Drugi obszar refleksji — stosunek badaczy do imigrantów, których zaufanie zd¹¿yli zaskarbiæ i pozyskali w ten sposób wa¿ne dla nich informacje —
dotyka³ kwestii tego, co to znaczy w³aœciwie, kiedy oczekuje siê od badacza, ¿e
bêdzie postêpowa³ etycznie w czasie badañ? W dyskusjach zwraca siê w tej perspektywie uwagê na trzy aspekty praktyki antropologicznej. Po pierwsze, etnograf, w celach poznawczych, wchodzi w relacje z lokalnym œrodowiskiem, które czasem prowadz¹ go do wiedzy niebezpiecznej dla niego samego lub dla
grupy, z któr¹ przebywa³, zw³aszcza w przypadku upowszechnienia przez niego
zebranych danych. Po drugie, wchodzi on w za¿y³e stosunki z ludŸmi, dziêki
czemu zdobywa informacje, ale odbywa siê to kosztem jego osobistego zaanga¿owania (prawdziwe przyjaŸnie, niekiedy przypadki relacji seksualnych i wchodzenie w zwi¹zki ma³¿eñskie czy partnerskie) albo prowadzi nieraz do z³amania
zasady bezpieczeñstwa, co nara¿aæ mo¿e na nieprzyjemnoœci osoby z badanej
grupy. Po trzecie, antropolog zawê¿aj¹c etykê zawodow¹ w praktyce terenowej
do zapewnienia badanym anonimowoœci i zadbania o uzyskanie ich zgody na
eksploracjê, jakby zapomina o tym, ¿e jego dzia³ania „nieformalne” równie¿
wp³ywaj¹ na œrodowisko, w którym przebywa (Busher 2009: 1-11). W tym kontekœcie poczynania terenowe cz³onków zespo³u dotyczy³y pierwszego aspektu.
Dotarcie do niektórych œrodowisk imigranckich i ewentualne upublicznienie
wszystkich zdobytych na ich temat danych nieuchronnie poci¹ga³o za sob¹ podwójne ryzyko: zwi¹zane z bezpieczeñstwem badacza lub reprezentantów badanej grupy, albo oba naraz. Ten rodzaj doœwiadczenia by³ kontrolowany na
bie¿¹co przez koordynatora podzespo³u prowadz¹cego badania. Ustalono, te¿
— jeœli ¿yczy³ sobie tego badacz — ¿e bêdzie on prowadzi³ w³asny dziennik
terenowy, który udostêpni jedynie zaufanym cz³onkom zespo³u.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w swych deklaracjach cz³onkowie zespo³u zgodni byli
co do tego, ¿e jedynie klarowny opis interakcji, przez które badacz dociera do
istotnych dla niego danych (Campbell 2010: 1-17), gwarantuje kontrolê nad
tym, jakie s¹ skutki jego obecnoœci wœród ludzi, których poddaje on obserwacji.
Tak w³aœnie rozumieliœmy etykê w naszej praktyce antropologicznej, czyli
w badaniach nad imigrantami w Poznaniu.
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ZJAWISKO IMIGRACJI DO POZNANIA
W ŒWIETLE RÓDE£ ZASTANYCH

Pytania o liczby w odniesieniu do imigrantów s¹ zawsze trudne, co wynika z niskiej jakoœci i niepe³nego charakteru urzêdowych statystyk, nad którymi ubolewaj¹ badacze migracji w Polsce (por. Okólski 1997; 2010). Udokumentowane
migracje w niewielkim stopniu odzwierciedlaj¹ skalê zjawiska, któr¹ to sytuacjê
dodatkowo skomplikowa³o — oczywiœcie z punktu widzenia badaczy —
zwolnienie obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej z obowi¹zku
uzyskiwania zezwoleñ na pracê oraz nieegzekwowanie niedope³niania przez
nich obowi¹zku rejestracji pobytu. W przypadku naszego projektu znacz¹c¹
trudnoœæ stanowi³ fakt niegenerowania osobnych danych dotycz¹cych imigracji
dla miasta — wiêkszoœæ statystyk obejmuje województwo b¹dŸ powiat.
Analiza pozyskanych urzêdowych danych statystycznych pokazuje, ¿e
w Poznaniu mieszka co najmniej 4,5 tysi¹ca zarejestrowanych imigrantów,
wœród których przewa¿aj¹ cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej. Obraz, jaki
wy³ania siê z rejestrów administracyjnych, wskazuje na dominuj¹c¹ liczebnie
grupê obywateli Ukrainy. Kolejne miejsca w ró¿nego rodzaju statystkach zajmuj¹ wymiennie imigranci z Bia³orusi i Rosji. Obywatele pañstw by³ego
ZSRR s¹ zatem — wed³ug oficjalnych danych — najliczniejsz¹ grup¹ imigrantów w Poznaniu. Jedynymi cudzoziemcami pochodz¹cymi z kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej w tej czo³ówce s¹ obywatele niemieccy (Bloch
2012). Powy¿sze dane dotycz¹ce struktury obywatelstwa imigrantów odzwierciedlaj¹ tendencje w skali krajowej (Fihel 2011: 58). Wa¿ne, choæ mniej liczne, grupy poznañskich cudzoziemców tworz¹ obywatele Chin i Turcji. Do
specyfiki Poznania nale¿y w³aœciwie zupe³ny brak spo³ecznoœci wietnamskiej
(tak wa¿nej na mapie imigracyjnej Warszawy i jej okolic) i czeczeñskiej
(brak oœrodków recepcyjnych dla osób oczekuj¹cych na decyzje w sprawie
nadania statusu uchodŸcy w tej czêœci Polski sprawia, ¿e niewielu uchodŸców
decyduje siê na osiedlenie w Wielkopolsce) oraz stosunkowo niewielka liczba imigrantów z Armenii, zamieszkuj¹cych mniejsze miasta w województwie
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(Bloch 2012). Jednoczeœnie w Poznaniu mo¿na mówiæ o du¿ej liczbie tzw.
imigrantów uprzywilejowanych (Amit 2007). S¹ to g³ównie s³uchacze p³atnych studiów prowadzonych w jêzyku angielskim, czyli studenci z Tajwanu,
Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Norwegii ucz¹cy siê w ramach anglojêzycznych programów oferowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego, a tak¿e biznesmeni i mened¿erowie, przede wszystkim
z krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej — g³ównie Niemiec, ale te¿
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Danii.

RÓD£A ANALIZY

Sporz¹dzenie statystycznego obrazu zagranicznej imigracji do Poznania by³o
pierwszym etapem realizacji prezentowanego projektu. Etap ten mia³ na celu
rozpoznanie charakteru i skali zjawiska. Dane pozyskiwane by³y w drodze kwerendy prowadzonej w poznañskich urzêdach i organizacjach zajmuj¹cych siê
sprawami cudzoziemców oraz wywiadów eksperckich z ich pracownikami. Badanie przeprowadziliœmy dwukrotnie — na pocz¹tku realizacji projektu, tj. na
prze³omie lata i jesieni 2009 roku (por. Bloch 2010) oraz ju¿ po zakoñczeniu badañ jakoœciowych, czyli na prze³omie 2011 i 20121.
Na tym etapie badañ konieczne by³o zawê¿enie definicji cudzoziemca do jej
znaczenia okreœlonego w prawie polskim i stosowanego przez urzêdników.
Zgodnie z art. 2 ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku, cudzoziemcem jest „ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”. Do grupy tej
nie wchodz¹ zatem osoby, które posiadaj¹ podwójne — w tym jedno polskie
— obywatelstwo oraz tzw. cudzoziemcy naturalizowani, mimo i¿ mog¹ oni byæ
w ten sposób postrzegani przez otoczenie b¹dŸ sami mog¹ siê tak identyfikowaæ. Dlatego na kolejnym etapie realizacji projektu, czyli w trakcie antropologicznych badañ jakoœciowych, równie¿ te osoby znalaz³y siê w obszarze naszych zainteresowañ.
Cudzoziemcy, którzy zostali uwzglêdnieni w niniejszym opracowaniu statystycznym, to osoby, które mieszkaj¹ w Polsce minimum 3 miesi¹ce, gdy¿ po
tym okresie wymagana jest od nich legalizacja pobytu. Nie uwzglêdniliœmy
w nim ich narodowoœci, poniewa¿ — jako przynale¿noœæ deklarowana — jest
ona dla urzêdów mniej wiarygodna ni¿ obywatelstwo potwierdzone dokumentem i rzadko rejestrowana. Trzeba byæ jednak œwiadomym faktu, ¿e obywatelstwo nie zawsze zbie¿ne jest z to¿samoœci¹ etniczn¹ osoby.
Zasadniczym problemem, na jaki natknêliœmy siê, analizuj¹c Ÿród³a zastane,
by³ brak osobnych danych dla miasta. G³ównym urzêdem zajmuj¹cym siê rejestracj¹ cudzoziemców w Poznaniu jest Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Cudzo1 Kwerenda
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ziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego (WSOC), który legalizuje
ich pobyt i wydaje im zezwolenia na pracê. W zwi¹zku z powy¿szym wszystkie
dane gromadzone przez WSOC dotycz¹ ca³ego województwa. Mo¿na wprawdzie przewidywaæ, ¿e Poznañ — jako g³ówny i najwiêkszy oœrodek miejski
w województwie — jest miejscem koncentracji imigrantów, jednak nie we
wszystkich przypadkach; na przyk³ad wiêkszoœæ cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenia na pracê w sektorze budownictwa i przetwórstwa przemys³owego,
nie jest obecnych w przestrzeni miasta. Kolejnym problemem by³o du¿e rozproszenie danych po ró¿nych instytucjach. Urz¹d Miasta Poznania, przyk³adowo,
posiada wyrywkowe dane dotycz¹ce cudzoziemców w wielu ró¿nych wydzia³ach (w Wydziale Spraw Obywatelskich o cudzoziemcach zameldowanych w Poznaniu, w Urzêdzie Stanu Cywilnego o ma³¿eñstwach mieszanych, a w Wydziale Rozwoju o studentach z zagranicy).
Realizacja pierwszego etapu projektu uœwiadomi³a nam zatem, ¿e w Poznaniu — podobnie zreszt¹ jak i przypuszczalnie w innych oœrodkach —
brakuje instytucji, która gromadzi³aby wszystkie dane iloœciowe dotycz¹ce
mieszkaj¹cych, ucz¹cych siê i pracuj¹cych w stolicy województwa cudzoziemców (por. te¿ rozdzia³ 2). Stworzenie takiej bazy danych by³oby niezwykle pomocne nie tylko w projektowaniu lokalnej polityki dotycz¹cej tej grupy
poznaniaków, ale i w prognozowaniu skali zjawiska. W zwi¹zku z rozproszeniem danych, byliœmy zmuszeni poszukiwaæ informacji w wielu ró¿nych
urzêdach i instytucjach, miêdzy innymi w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie — o uchodŸcach, w Izbie Skarbowej — o cudzoziemcach p³ac¹cych
w Poznaniu podatki, w Kuratorium Oœwiaty — o cudzoziemskich uczniach
w poznañskich szko³ach.
Kolejnym problemem by³a wiarygodnoœæ dostêpnych danych. Czêsto
dane, które pozyskaliœmy z ró¿nych Ÿróde³, a dotycz¹ce tego samego zjawiska — na przyk³ad skali podejmowania przez cudzoziemców studiów w Poznaniu — znacznie siê od siebie ró¿ni³y. Jeden z urzêdników zwróci³ uwagê
na to, ¿e dane te nie s¹ w ¿aden sposób weryfikowane, albowiem szko³y s¹
proszone o podanie liczby i, jak to sam uj¹³, „bierzemy, co nam daj¹, i specjalnie nie wnikamy w to”. W rezultacie mog¹ one byæ niewiarygodne przez
zwyk³e zaniedbanie lub niekompetencjê osób je dostarczaj¹cych, b¹dŸ te¿ celowo zawy¿ane lub zani¿ane.
Urzêdnicy, do których zwracaliœmy siê z proœb¹ o udzielenie informacji,
chêtnie wspó³pracowali. Czêst¹ przeszkod¹, jak¹ napotykaliœmy, by³ brak zebranych i opracowanych danych w poszczególnych urzêdach i instytucjach,
w zwi¹zku z czym nasza proœba wi¹za³a siê z koniecznoœci¹ przysporzenia ich
pracownikom dodatkowej pracy, gdy¿ musieli oni takie dane wygenerowaæ
i opracowaæ. Tym bardziej chcielibyœmy za udzielon¹ pomoc jak¿e wielu osobom podziêkowaæ.
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PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY CUDZOZIEMSKICH MIESZKAÑCÓW
POZNANIA

W 2011 roku w Poznaniu zameldowanych by³o 2035 cudzoziemców, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy dope³nia obowi¹zku meldunkowego. Ponadto
232 osoby z tej grupy to cudzoziemcy zameldowani na pobyt czasowy do trzech
miesiêcy, czyli teoretycznie nie kwalifikuj¹cy siê do interesuj¹cej nas grupy,
choæ przecie¿ mog¹ oni wielokrotnie przed³u¿aæ meldunek. Wiemy równie¿, ¿e
w trakcie ca³ego 2011 roku 2243 osoby otrzyma³y zezwolenia na pracê, jednak
jest wiele zawodów oraz obszarów geograficznych, jak na przyk³ad Unia Europejska, które nie wymagaj¹ takiego zezwolenia. Poniewa¿ zezwolenia te s¹ wydawane na ró¿ne okresy, nie wiemy, ile osób ju¿ je posiada³o na podstawie legalizacji zatrudnienia w poprzednich latach. Ponadto, jak ju¿ wspominaliœmy, dane
te dotycz¹ ca³ego województwa. Wiemy te¿, ¿e na pocz¹tku 2012 roku 2977 cudzoziemców p³aci³o w Poznaniu podatki. Wed³ug ró¿nych Ÿróde³, w stolicy
Wielkopolski studiuje ok. 1700 cudzoziemców. Jeœli przyj¹æ, ¿e te dwa rejestry
cudzoziemców — osób p³ac¹cych podatki i studiuj¹cych — w wiêkszoœci
przypadków nie pokrywaj¹ siê, to po zsumowaniu ich uzyskamy liczbê ponad
4,5 tysi¹ca osób. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e jest to minimalna liczba cudzoziemców mieszkaj¹cych w Poznaniu, choæ realna skala zjawiska mo¿e byæ wiêksza.
Na podstawie pozyskanych danych dotycz¹cych zameldowania mo¿emy
stwierdziæ, ¿e liczba ta utrzymuje siê w ostatnich latach na sta³ym poziomie.
Wed³ug danych pochodz¹cych z Oddzia³u Ruchu Ludnoœci Wydzia³u Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miasta Poznania, w roku 2009 w stolicy Wielkopolski
zameldowanych by³o 2093 cudzoziemców, z czego ponad po³owa na czas okreœlony, zwi¹zany z nauk¹ b¹dŸ prac¹ (1096 osób). Nieca³e 20% cudzoziemców
zameldowa³o siê czasowo na okres do trzech miesiêcy (403 osoby), a niespe³na
30% mieszka w Poznaniu na sta³e (594 osób). We wszystkich tych grupach
mieszkañców Poznania dominowali mê¿czyŸni (³¹cznie 1194 mê¿czyzn w stosunku do 899 kobiet). Dwa lata póŸniej, czyli w roku 2011, zameldowanych
w Poznaniu by³o 2035 cudzoziemców, z czego 612 na sta³e, tylko 232 na pobyt
do trzech miesiêcy, a a¿ 1191 osób na okres powy¿ej trzech miesiêcy. W roku 2011 we wszystkich grupach równie¿ dominowali mê¿czyŸni (³¹cznie 1131
mê¿czyzn w stosunku do 904 kobiet) [zob. tab. 1]. Jednak ju¿ dane pozyskane
z Izby Skarbowej pokazuj¹, ¿e liczba cudzoziemców p³ac¹cych podatki w Poznaniu w roku 2011 wzros³a znacz¹co w porównaniu w danymi pochodz¹cymi
z roku 2009 (z 2410 do 2977, czyli o blisko 25%).
Wœród cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu pod koniec 2011 roku
zdecydowanie najliczniejsi byli obywatele Ukrainy (17%). W grupie tej 38%
stanowi³y kobiety zameldowane na czas okreœlony. Wbrew wskazanej w powy¿szym akapicie tendencji, wœród Ukraiñców kobiety przewa¿a³y nad mê¿czyznami (198 do 142). Dominowa³o tutaj wyraŸnie zameldowanie na czas
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okreœlony (131 kobiet i 87 mê¿czyzn), ale obywatele Ukrainy tworzyli te¿ najliczniejsz¹ grupê, której przedstawiciele uzyskali sta³e zameldowanie w Poznaniu (³¹cznie 80 osób, w tym 49 kobiet). Drug¹ najwiêksz¹ grup¹ cudzoziemców
zameldowanych w Poznaniu byli nasi s¹siedzi zza zachodniej granicy, czyli
Niemcy (172 osoby). Blisko po³owê stanowili w tym przypadku mê¿czyŸni zameldowani na czas okreœlony (81 osób), prawdopodobnie biznesmeni i mened¿erowie przebywaj¹cy w Poznaniu na kontraktach. Na trzecim miejscu znaleŸli siê Bia³orusini. Podobnie jak w przypadku osób z Ukrainy przewa¿a³y tutaj
kobiety zameldowane na czas okreœlony, które stanowi³y blisko po³owê ca³ej tej
grupy. Wœród obywateli Bia³orusi by³a te¿ relatywnie du¿a liczba osób posiadaj¹cych sta³e zameldowanie (³¹cznie 49 osób, w tym 34 kobiety). Rosjanie zamykali czo³ówkê cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu, sk³adaj¹c¹ siê
z osób pochodz¹cych z pañstw granicz¹cych z Polsk¹ (z pominiêciem Czechów
i S³owaków). Jednak ich liczba w porównaniu z danymi z roku 2009 spad³a
z 114 do 88, z czego a¿ 30 osób stanowi³y kobiety zameldowane na czas okreœlony. Pi¹t¹ pod wzglêdem liczebnoœci grupê tworzyli Turcy (86 osób), wyprzedzaj¹c obywateli Chiñskiej Republiki Ludowej. W obu tych grupach przewa¿ali
mê¿czyŸni ucz¹cy siê b¹dŸ zatrudnieni na czas okreœlony — prawdopodobnie
studenci, pracownicy budowlani oraz osoby zatrudnione w bran¿y gastronomicznej.

TABELA 1.
Najliczniejsze grupy cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu w paŸdzierniku 2009
i grudniu 2011 roku — wykaz nie ró¿nicuje osób ze wzglêdu na czas pobytu
Kraj pochodzenia

Ukraina
Niemcy
Bia³oruœ
Rosja
Chiny
Turcja
Francja
USA
Hiszpania
Wielka Brytania
Holandia
Bu³garia
Korea Pd.

Liczba w 2009

Liczba w 2011

314
198
148
114
88
84
64
63
60
58
55
55
11

340
172
145
88
72
86
40
60
26
50
39
51
50
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STATUS PRAWNY POZNAÑSKICH CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemiec przybywaj¹cy do Polski ma szereg mo¿liwoœci legalizacji swojego pobytu na terytorium RP, w zale¿noœci od celu przyjazdu, posiadanego obywatelstwa oraz zwi¹zków z Polsk¹. W przypadku Poznania wszystkie te formalnoœci s¹ dope³niane w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony2 jest najpopularniejsz¹ form¹ legalizacji pobytu cudzoziemców w pocz¹tkowym okresie imigracji. Musz¹
je uzyskaæ wszystkie osoby, które nie s¹ obywatelami UE, a przebywaj¹ na terytorium RP d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce. Cudzoziemiec jest zobowi¹zany do z³o¿enia
wniosku o takie zezwolenie nie póŸniej ni¿ na 45 dni przed up³ywem wa¿noœci
wizy, na podstawie której wjecha³ do Polski. Zezwolenia te s¹ wydawane na
czas okreœlony, który nie mo¿e jednak przekroczyæ 2 lat, a w przypadku studentów — 1 roku. Mog¹ byæ one jednak wielokrotnie przed³u¿ane, w rezultacie
czego cudzoziemiec mo¿e przez lata przebywaæ w Polsce na tzw. pobycie czasowym. O ten rodzaj zezwolenia wystêpuj¹ najczêœciej zagraniczni studenci, legalnie zatrudnieni cudzoziemscy pracownicy oraz cudzoziemscy ma³¿onkowie
obywateli polskich. Aby je otrzymaæ, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego i wniesienie op³aty skarbowej w wysokoœci 340 PLN plus 50 PLN
za wyrobienie tzw. karty pobytu, bêd¹cej polskim dokumentem to¿samoœci dla
cudzoziemca. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony nie uprawnia jednak automatycznie do podjêcia pracy — w takim przypadku wymagane jest
uzyskanie zezwolenia na pracê. Prowadzi to czêsto do sytuacji, w której cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie, jednoczeœnie pracuj¹c w sposób niezarejestrowany.
Zezwolenie na osiedlenie siê daje imigrantowi prawo do bezterminowego
mieszkania w Polsce. Czas, po jakim cudzoziemiec mo¿e siê o nie ubiegaæ, jest
ró¿ny i zale¿y od jego biografii migracyjnej udokumentowanej zezwoleniami na
czas oznaczony oraz stopnia posiadanych zwi¹zków z Polsk¹. Jedn¹ z uproszczonych dróg do jego uzyskania jest ma³¿eñstwo z obywatelem polskim —
osoby takie mog¹ ubiegaæ siê o tzw. kartê sta³ego pobytu po up³ywie minimum
3 lat od zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, pod warunkiem, ¿e bezpoœrednio przed
z³o¿eniem wniosku minimum 2 lata zamieszkiwali w Polsce na podstawie tzw.
karty czasowego pobytu. Zezwolenie to jest te¿ wydawane urodzonym na terytorium RP dzieciom cudzoziemców posiadaj¹cych zezwolenie na osiedlenie siê
oraz posiadaczom statusu uchodŸcy. Osoby ubiegaj¹ce siê o nie, poza dzieæmi

2 Wszystkie definicje zosta³y opracowane na podstawie Pouczenia dla Cudzoziemca dostêpnego
na stronie http://www.udsc.gov.pl/Pouczenie,dla,cudzoziemcow,712.html oraz wywiadów przeprowadzonych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
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oczywiœcie, musz¹ przedstawiæ prawo do zajmowanego lokalu oraz udokumentowaæ stabilne Ÿród³o dochodu, co czêsto stanowi du¿¹ przeszkodê. Op³ata skarbowa za wydanie tego zezwolenia wynosi 640 PLN plus 50 PLN na wyrobienie
karty pobytu. Zezwolenie na osiedlenie siê uprawnia automatycznie do podjêcia
pracy i swobodnego poruszania siê po terytorium Unii Europejskiej. Maj¹c tak¹
kartê, cudzoziemiec uzyskuje wiêkszoœæ uprawnieñ, jakie przys³uguj¹ obywatelom polskim, z wy³¹czeniem jednak praw politycznych. Ta forma legalizacji pobytu by³a najbardziej po¿¹dan¹ przez osoby, które wziê³y udzia³ w badaniach,
niemniej najtrudniejsz¹ do uzyskania, przy czym nowe przepisy s¹ jeszcze bardziej restrykcyjne.
Zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE jest form¹ legalizacji
pobytu obowi¹zuj¹c¹ od roku 2005. Dotyczy ono osób, które posiadaj¹ ju¿ takie
zezwolenie w innych krajach cz³onkowskich UE i przebywaj¹ na terytorium RP
legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat. Ze wzglêdu jednak na bardzo nieliczne przypadki uzyskiwania tego rodzaju zezwoleñ przez cudzoziemców przybywaj¹cych do Poznaniu, nie uwzglêdniliœmy ich w niniejszym opracowaniu.
Obywatele pañstw cz³onkowskich UE równie¿ maj¹ obowi¹zek rejestracji
swojego pobytu w Polsce, jeœli przekracza on 3 miesi¹ce. Rejestracja pobytu
obywatela pañstwa bêd¹cego cz³onkiem UE jest jednak formalnoœci¹, w dodatku czêsto niedope³nian¹ przez zainteresowanych, co zreszt¹ nie jest w ¿aden
sposób egzekwowane. Na ró¿nych etapach akcesji Polski do UE, dla obywateli
unijnych dostêpne by³y (lub wci¹¿ s¹) te¿ inne formy legalizacji pobytu na terytorium RP (np. zezwolenie na pobyt obywatela UE, pobyt czasowy obywatela
UE, zezwolenie na pobyt sta³y dla obywatela UE).
Cudzoziemcy okreœlani w unijnej nomenklaturze jako „obywatele pañstw
trzecich”, czyli nie posiadaj¹cy obywatelstwa ¿adnego z krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, musz¹ posiadaæ wizê, aby móc
legalnie wjechaæ do Polski. Do najpopularniejszych nale¿¹: wiza pobytowa jednolita (do strefy Schengen) i wiza pobytowa krajowa (uprawniaj¹ca do wjazdu
i pobytu tylko w jednym kraju, np. Polsce). Planowane jest zniesienie tego rozró¿nienia. Cudzoziemiec mo¿e te¿ uzyskaæ wizê pobytow¹ krajow¹ z prawem
do wykonywania pracy. Wizy wydaje konsul, on te¿ okreœla okres ich wa¿noœci,
podczas gdy wojewoda posiada kompetencje do ich przed³u¿ania. Maksymalny
czas, na jaki wojewoda mo¿e przed³u¿yæ wizê pobytow¹ jednolit¹, to 3 miesi¹ce, a pobytow¹ krajow¹ — 1 rok.
Poni¿ej przedstawiamy liczby dotycz¹ce ró¿nych form legalizacji pobytu cudzoziemców w Wielkopolsce opracowane na podstawie danych udostêpnionych
nam przez Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego (tab. 2). Dane te dotycz¹ czterech lat — 2002, 2005,
2008 i 2011. Chcieliœmy w ten sposób spróbowaæ wychwyciæ pewne tendencje
w nap³ywie cudzoziemców do Wielkopolski przed i po wejœciu Polski do Unii
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Europejskiej, a nastêpnie po jej przy³¹czeniu do strefy Schengen. Oczywiœcie
ostatnie dane ukazuj¹ najbardziej aktualny obraz.

TABELA 2.
Liczba wydanych decyzji pozytywnych w sprawie ró¿nych form legalizacji pobytu
cudzoziemców w województwie wielkopolskim w wybranych latach
Rok

2002
2005
2008
2011

Zezwolenie Zezwolenie
na
na
zamieszkanie osiedlenie
na czas
siê
oznaczony

1911
1395
1769
1788

28
179
147
144

Ró¿ne
formy
legalizacji
pobytu
obywateli
UE

–
996
515
584

Przed³u¿enie
Suma
Pobyt
wiz
wszystkich
tolerowany3
(bez
przed³u¿eñ
wiz)

0
4
0
3

904
408
986
584

1939
2574
2431
2519

W powy¿szym zestawieniu widoczny jest w roku 2005 gwa³towny spadek
wydanych zezwoleñ na zamieszkanie na czas oznaczony w porównaniu z rokiem 2002, co wynika³o z zaostrzenia polityki migracyjnej przez w³adze polskie w zwi¹zku z akcesj¹ Polski do struktur unijnych i staniem siê przez ni¹
pañstwem granicznym UE; zreszt¹ ta sama tendencja zosta³a odnotowana
w skali ogólnokrajowej (por. Grabowska-Lusiñska 2001: 34, rys. 3.1.). Jednak ju¿ w 2008 roku liczba wydanych zezwoleñ na pobyt czasowy wzros³a do
poziomu zbli¿onego do roku 2002, co mo¿na wi¹zaæ ze wzrostem atrakcyjnoœci Polski jako kraju imigracji po w³¹czeniu jej do strefy Schengen. Liczba

3 Pobyt tolerowany to jedna z form ochrony cudzoziemca, udzielana osobom, którym nie przyznano statusu uchodŸcy, ale których wydalenie do kraju pochodzenia nios³oby za sob¹ ryzyko zagro¿enia dla ich ¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego.
4 Liczba z³o¿onych wniosków o przed³u¿enie wizy spad³a w ostatnim analizowanym roku tak
gwa³townie ze wzglêdu na zaprzestanie praktyki wydawania przez Wojewodê wiz na czas tocz¹cego siê postêpowania w sprawach legalizacji pobytu, je¿eli trwa³y one d³u¿ej ni¿ 45 dni
(w konsekwencji wejœcia w ¿ycie w dniu 28 grudnia 2010 roku ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw). Pokazuje to, ¿e przed³u¿enia
wiz w poprzednich latach wykazane w powy¿szym zestawieniu praktycznie w ca³oœci dotyczy³y
osób, które ubiega³y siê o inne formy legalizacji pobytu, a nie o przed³u¿enie wizy pobytowej, dlatego w dwóch ostatnich kolumnach nie zosta³y one uwzglêdnione.
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wydanych zezwoleñ na osiedlenie siê utrzymuje siê na bardzo niskim poziomie i jest œrednio dziesiêciokrotnie ni¿sza ni¿ liczba zezwoleñ na zamieszkanie na czas oznaczony (jedynie w roku 2005 by³a nieco wy¿sza). Ponadto
w roku 2008 nast¹pi³ spadek o po³owê ró¿nych form legalizacji pobytu przez
obywateli UE, co nale¿y wi¹zaæ z w³¹czeniem Polski do strefy Schengen
i mniejszym zainteresowaniem obywateli zjednoczonej Europy obowi¹zkiem
rejestracji ich pobytu w kraju cz³onkowskim objêtym brakiem kontroli na
granicach. Dane z dwóch ostatnich analizowanych lat — roku 2008 i 2011
— praktycznie siê nie ró¿ni¹, mo¿na wiêc na tej podstawie wnioskowaæ
o ustabilizowaniu siê nap³ywu imigrantów reguluj¹cych swój status do województwa wielkopolskiego w ostatnim czasie.
Kolejn¹ analizê pozyskanych danych przeprowadziliœmy pod k¹tem krajów pochodzenia najliczniejszych grup cudzoziemców legalizuj¹cych swój
pobyt w województwie wielkopolskim — niezale¿nie od samej formy prawnej (tab. 3). We wszystkich analizowanych latach zdecydowanie pierwsze
miejsce zajmowali obywatele Ukrainy (w liczbie œrednio 500 osób rocznie).
Drugie miejsce nale¿a³o do Niemców, którzy zaczêli znikaæ ze statystyk
w miarê postêpuj¹cej integracji Polski ze strukturami unijnymi, tak ¿e w najnowszych danych z roku 2011 nie zostali ju¿ w ogóle odnotowani jako
znacz¹ca grupa. Ich liczba by³a jednak œrednio o po³owê ni¿sza ni¿ liczba
Ukraiñców legalizuj¹cych swój pobyt, z wyj¹tkiem roku 2005, gdy wzros³a
dwukrotnie, co prawdopodobnie by³o zwi¹zane z wejœciem Polski do UE
i wzmo¿onym zainteresowaniem polskim rynkiem. Na kolejnych czo³owych
pozycjach plasowali siê Bia³orusini i Rosjanie z bardzo zbli¿on¹ liczb¹ przypadków legalizacji pobytu. Jednak ju¿ w latach 2008 i 2011 na drugie miejsce wysunêli siê obywatele Tajwanu, jeszcze w roku 2002 w ogóle nie odnotowani jako znacz¹ca grupa, wyprzedzaj¹c Bia³orusinów i Rosjan. Do czo³ówki
do³¹czyli te¿ w analizowanym roku 2011 Chiñczycy, zajmuj¹c trzeci¹ pozycjê. Po wejœciu Polski do strefy Schengen w statystykach pojawi³y siê nowe
liczne grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, które zast¹pi³y nierejestruj¹cych ju¿ swojego pobytu obywateli UE — obywatele Korei Po³udniowej, Turcji, Nepalu i Indii. Pojawienie siê Koreañczyków i Turków zosta³o
równie¿ odnotowane w danych dotycz¹cych zameldowania. Widoczna jest
sta³a, o lekko wzrostowej tendencji, obecnoœæ w statystykach obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
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TABELA 3.
10 najliczniejszych grup cudzoziemców wed³ug krajów pochodzenia, którzy
zalegalizowali swój pobyt w województwie wielkopolskim w wybranych latach
(bez przed³u¿eñ wiz)
2002

Ukraina
Niemcy
Bia³oruœ
Rosja
Francja
Holandia
Szwecja
W.B.
USA
Chiny

2005

446
205
127
124
84
69
57
54
53
39

Ukraina
Niemcy
Bia³oruœ
Rosja
Armenia
Holandia
Tajwan
Francja
USA
Kazachstan

2008

519
468
156
151
92
86
82
74
65
52

Ukraina
Tajwan
Niemcy
Bia³oruœ
Rosja
USA
Bu³garia
Turcja
Armenia
Chiny

2011

547
211
193
171
151
83
73
59
59
58

Ukraina
Tajwan
Chiny
Bia³oruœ
Korea
Rosja
Turcja
USA
Nepal
Indie

526
183
166
148
113
111
99
99
78
46

MA£¯EÑSTWA MIESZANE

Wed³ug danych uzyskanych w Oddziale Ma³¿eñstw Urzêdu Stanu Cywilnego,
ka¿dego roku w Poznaniu œrednio 94 cudzoziemców zawiera zwi¹zki ma³¿eñskie z obywatelami polskimi. W analizowanych latach 2004-2011 najni¿sza liczba nowych cudzoziemskich ma³¿onków wynios³a 86 osób w roku 2008, a najwy¿sza w 2011 roku — 106.
W grupie cudzoziemskich ma³¿onków zdecydowanie przewa¿aj¹ mê¿czyŸni
— tylko co czwarta osoba w statystykach to kobieta. Na wszystkich cudzoziemskich mê¿czyzn, którzy pocz¹wszy od roku 2004 do grudnia 2011, kiedy
by³y pozyskiwane dane, zawarli zwi¹zki ma³¿eñskie z obywatelami polskimi
(567 osób), przypada tylko 180 kobiet. Z analizy tych danych mo¿na wyprowadziæ nastêpuj¹ce wnioski: cudzoziemki, które wychodz¹ za Polaków, pochodz¹
przede wszystkim z krajów by³ego ZSRR: Ukrainy (np. w roku 2004 mia³o
miejsce 13 ma³¿eñstw Polaków z obywatelkami Ukrainy — pierwsze miejsce
na liœcie), Rosji (w roku 2004 na 7 ma³¿onków rosyjskich — 6 kobiet), Bia³orusi (w roku 2004 na 5 ma³¿onków bia³oruskich — 3 kobiety), Litwy, £otwy, Kazachstanu czy Uzbekistanu. Z kolei Polki wychodz¹ za m¹¿ za mê¿czyzn
pochodz¹cych z Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej: z Niemiec (np. na
10 ma³¿eñstw polsko-niemieckich w roku 2004, 7 by³o zawartych z mê¿czyzn¹,
a na 12 ma³¿eñstw polsko-niemieckich w roku 2010, 11 zawartych by³o z mê¿czyzn¹), Wielkiej Brytanii (np. wszystkie 7 ma³¿eñstw polsko-brytyjskich zawartych w roku 2004 i wszystkie 10 w roku 2011), Francji (wszystkie 7 ma³¿eñstw polsko-francuskich zawartych w roku 2004 i w 2010), Holandii (wszystkie
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ma³¿eñstwa w 2010 i 2011 roku) czy Stanów Zjednoczonych (wszystkie 4 ma³¿eñstwa polsko-amerykañskie zawarte w roku 2004 i wszystkie 2 w roku 2011).
Lista krajów, z których pochodz¹ cudzoziemscy ma³¿onkowie obywateli
polskich, którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w Poznaniu, liczy oko³o 40 pozycji.
Wykaz najliczniejszych grup zawarliœmy w tabeli nr 4. Analizuj¹c poszczególne lata, mo¿na dostrzec pewn¹ tendencjê: o ile tu¿ po wejœciu Polski do UE dominowa³y ma³¿eñstwa polskich obywateli z obywatelami pañstw zza naszej
wschodniej granicy, tak obecnie s¹ to przede wszystkim zwi¹zki ma³¿eñskie zawierane z obywatelami pañstw zachodnich z UE (np. w latach 2008 i 2009
z czo³ówki ca³kowicie zniknê³a Ukraina, choæ w roku 2011 znalaz³a siê w niej
ponowie i to na trzecim miejscu). W roku 2007 na miejscu czwartym pojawia
siê Irlandia — prawdopodobnie jako pok³osie polskiej emigracji do tego kraju.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e analizowane powy¿ej dane dotycz¹ jedynie zwi¹zków ma³¿eñskich zawieranych w poznañskim Urzêdzie Stanu Cywilnego —
nie uwzglêdniaj¹ one wszystkich ma³¿eñstw mieszanych ¿yj¹cych w Poznaniu,
jako ¿e ma³¿eñstwa takie s¹ czêsto zawierane w kraju pochodzenia cudzoziemskiego ma³¿onka. Z drugiej strony, fakt zawarcia ma³¿eñstwa w Poznaniu nie
musi oznaczaæ — co potwierdzaj¹ szacunki Urzêdu Stanu Cywilnego — ¿e
dana para mieszka w tym mieœcie.

TABELA 4.
10 najliczniejszych grup cudzoziemców, którzy zawarli zwi¹zki ma³¿eñskie
z obywatelami polskimi w Poznaniu w latach 2004-2011
Obywatelstwo

Niemcy
Wielka Brytania
Ukraina
Francja
Rosja
Bia³oruœ
W³ochy
Holandia
USA
Hiszpania

Liczba zawartych ma³¿eñstw
z polskimi obywatelami

94
68
51
41
38
27
26
23
21
15

ZATRUDNIENIE

Ze wzglêdu na ró¿ne podstawy prawne reguluj¹ce dostêp cudzoziemców do polskiego rynku pracy, trudno jest odpowiedzieæ na pytanie, ilu cudzoziemców pra-
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cuje w Poznaniu. Z pewnoœci¹ naj³atwiejsz¹ w identyfikacji grupê cudzoziemskich pracowników stanowi¹ tzw. obywatele pañstw trzecich, gdy¿ ich dostêp do
rynku pracy w Polsce jest obwarowany najwiêkszymi ograniczeniami, a co za
tym idzie skrupulatnie rejestrowany. Z drugiej strony ograniczony dostêp do legalnego zatrudnienia poci¹ga za sob¹ liczne próby podejmowania pracy w sposób niezarejestrowany.
Zgodnie z prawem obywatele pañstw nie nale¿¹cych do UE, aby podj¹æ pracê na terytorium RP, musz¹ otrzymaæ zezwolenie na pracê. Jeszcze do niedawna cudzoziemiec nale¿¹cy do tej grupy musia³ najpierw uzyskaæ deklaracjê
o woli zatrudnienia go, któr¹ pracodawca sk³ada³ w WSOC UW i która by³a
podstaw¹ do wydania przez ten wydzia³ tzw. przyrzeczenia wydania zezwolenia
na pracê, na podstawie którego z kolei cudzoziemiec móg³ uzyskaæ zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony, co nastêpnie by³o warunkiem wydania mu
zezwolenia na pracê. W lutym 2009 roku zlikwidowano tê dwustopniow¹ procedurê, tak ¿e obecnie wystarczy, gdy pracodawca z³o¿y w WSOC UW wniosek
o wydanie zezwolenia na pracê dla cudzoziemca, którego chce zatrudniæ. Jeœli
wojewoda takie zezwolenie wyda, wówczas cudzoziemiec mo¿e uzyskaæ tzw.
wizê pobytow¹ w celu wykonywania pracy lub zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, jeœli jeszcze takiego nie posiada. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
zezwolenia na pracê wydawane s¹ zawsze dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku,
na okres oznaczony5.
Wojewoda wydaje zezwolenie na pracê, je¿eli uzyska informacjê z odpowiedniego Powiatowego Urzêdu Pracy, ¿e — w oparciu o rejestry bezrobotnych —
na proponowane stanowisko nie ma chêtnych obywateli polskich lub rekrutacja
przeprowadzona na to stanowisko pracy wœród Polaków da³a wynik negatywny.
Zezwolenia na pracê s¹ wydawane na ró¿ne okresy, w przedziale od 0,5 roku do
3 lat, z regu³y jednak na 1 rok. Wyj¹tkiem jest tzw. kadra kierownicza — przyk³adowo prezes zarz¹du spó³ki zatrudniaj¹cej minimum 25 pracowników mo¿e
otrzymaæ zezwolenie na pracê na 5 lat. Jest on postrzegany jako pracodawca dla
polskich obywateli i inwestor, st¹d tak preferencyjne traktowanie.
Dane dotycz¹ce liczb wydawanych zezwoleñ na pracê pochodz¹ z Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, st¹d — podobnie jak w przypadku form legalizacji pobytu cudzoziemców
— obejmuj¹ ca³e województwo. Poniewa¿ organem wydaj¹cym te zezwolenia
jest wojewoda, nie istniej¹ tego typu dane wy³¹cznie dla miasta Poznania. Równie¿ tak samo, jak w przypadku danych dotycz¹cych kwestii pobytowych, przeanalizowaliœmy zestawienia statystyczne z czterech lat: 2002, 2005, 2008 i 2011.
5 Przepisy dotycz¹ce zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415
z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia wykonawcze.
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Odzwierciedlaj¹ one zarówno tendencje w zainteresowaniu regionem jako miejscem pracy i inwestycji, jak i zmiany prawne, które dokona³y siê na tym polu na
przestrzeni ostatnich lat. By³y one zwi¹zane nie tylko z wejœciem Polski do UE
(tj. zniesieniem od 10 stycznia 2007 roku obowi¹zku uzyskiwania zezwoleñ na
pracê przez obywateli UE chc¹cych pracowaæ w Polsce), ale i ze wspomnianymi ju¿ dzia³aniami na rzecz uproszczenia procedury uzyskiwania takiego zezwolenia.
Ponadto od 1 lutego 2009 roku, w ramach partnerstwa na rzecz mobilnoœci
ustanowionego miêdzy wybranymi pañstwami a Uni¹ Europejsk¹, obywatele
pañstw granicz¹cych z Polsk¹ — Rosji, Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e Mo³dawii
i od stycznia 2010 równie¿ Gruzji, maj¹ prawo do podjêcia pracy na terytorium
RP przez okres 6 miesiêcy w ci¹gu 12 miesiêcy bez koniecznoœci uzyskiwania
zezwolenia na pracê. Wymagane jest jedynie oœwiadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy na terytorium RP, sk³adane i rejestrowane w odpowiednim Powiatowym Urzêdzie Pracy. Czêsto zdarza siê jednak,
¿e po up³ywie szeœciu miesiêcy pracownicy ci nie wracaj¹ do kraju pochodzenia, ale kontynuuj¹ pracê w sposób niezarejestrowany, nie widniej¹c w ¿adnych
statystykach. Wreszcie nie wszyscy cudzoziemcy, którzy wje¿d¿aj¹ do Polski
na podstawie oœwiadczenia o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy na
terytorium RP, podejmuj¹ pracê u wskazanego pracodawcy, co dodatkowo czyni statystyki ma³o wiarogodnymi (Grabowska-Lusiñska, Szulecka 2010: 146).
Kolejna wa¿na zmiana w przepisach prawnych dotycz¹cych cudzoziemców
podejmuj¹cych pracê w Polsce objê³a studentów. Od 1 lutego 2009 roku wszyscy absolwenci polskich szkó³ ponadgimnazjalnych, wy¿szych uczelni (ale tylko studiów stacjonarnych) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich mog¹
podejmowaæ pracê w Polsce bez ¿adnych dodatkowych zezwoleñ. Te osoby
równie¿ nie pojawiaj¹ siê w ¿adnych statystykach.
Pozyskane w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW dane
pokazuj¹, ¿e liczba zezwoleñ na pracê wydanych w województwie wielkopolskim w roku 2005 zmala³a a¿ o po³owê (do 538) w porównaniu z rokiem 2002
(gdy wynios³a 1060), co podobnie jak w przypadku statystyk dotycz¹cych legalizacji pobytu pokrywa siê z danymi w skali kraju (por. Grabowska-Lusiñska
2010: 134, rys. 3.1.). W roku 2008 liczba ta wzros³a jednak do poziomu nieznacznie przewy¿szaj¹cego dane z roku 2002 (1157 wydanych zezwoleñ na pracê), aby w ostatnim analizowanym roku 2011 osi¹gn¹æ pu³ap 2241 zezwoleñ.
W przypadku rejestrowanej pracy cudzoziemców w województwie wielkopolskim mo¿emy zatem mówiæ o lekko wzrostowej tendencji.
We wszystkich trzech latach — 2002, 2005 i 2008 — z których udostêpniono nam dane na ten temat, widoczna jest du¿a dysproporcja pomiêdzy p³ciami. Kobiet, które otrzyma³y zezwolenia na pracê, jest zdecydowanie mniej ni¿
mê¿czyzn i stanowi¹ one zaledwie 18% ogó³u cudzoziemców, którzy w analizowanych latach uzyskali zezwolenia. Mo¿na to t³umaczyæ tym, ¿e najwiêksz¹
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liczbê zezwoleñ wydaje siê w Wielkopolsce w sektorach budownictwa (359 zezwoleñ w roku 2008) i przetwórstwa przemys³owego (295 zezwoleñ w roku
2008), które przyci¹gaj¹ g³ównie mê¿czyzn. Mo¿liwe te¿, ¿e kobiety stanowi¹
wiêkszy odsetek w grupach imigrantów pracuj¹cych w sposób niezarejestrowany (tab. 5).

TABELA 5.
Liczba zezwoleñ na pracê wydanych cudzoziemcom w województwie wielkopolskim
w wybranych latach z uwzglêdnieniem p³ci6
2002

2005

2008

I pó³rocze II pó³rocze I pó³rocze II pó³rocze I pó³rocze II pó³rocze

Liczba zezwoleñ
w tym dla kobiet
% kobiet

507
82
16,17%

553
117
21,16%

250
27
10,80%

288
60
20,83%

519
180
34,68%

638
58
9,09%

Analiza tych samych danych pod k¹tem krajów pochodzenia cudzoziemców,
którzy otrzymali zezwolenia na pracê, ukaza³a dwóch wyraŸnych liderów —
obywateli Niemiec, którzy w obu pó³roczach roku 2002 i w pierwszym pó³roczu
roku 2005 zajêli zdecydowanie pierwsz¹ pozycjê, oraz obywateli Ukrainy, którzy w drugim pó³roczu 2005 roku wysunêli siê na prowadzenie, a w roku 2008
— gdy Niemcy jako obywatele Unii Europejskiej nie potrzebowali ju¿ zezwoleñ na pracê — zdystansowali inne grupy: ich liczba w stosunku do roku 2002
wzros³a o 150%, a w 2011 o kolejne 144%. Mamy tu wiêc do czynienia z kombinacj¹ tendencji ogólnej, czyli wiod¹cej roli obywateli Ukrainy na polskim
rynku pracy i lokalnej specyfiki, czyli du¿ej liczby obywateli Niemiec na wielkopolskim rynku pracy spowodowanej miêdzy innymi bliskoœci¹ geograficzn¹.
W latach 2002 i 2005 w statystykach dotycz¹cych zezwoleñ na pracê byli równie¿ licznie reprezentowani, poza Niemcami, inni obywatele krajów tworz¹cych
Uniê Europejsk¹ przed akcesj¹ nowych cz³onków w 2004 roku, g³ównie Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii, podejmuj¹cy w Polsce pracê na stanowiskach
kierowniczych i doradczych. W drugim pó³roczu 2005 roku na wielkopolskim
rynku pracy pojawili siê pracownicy z Turcji i Armenii; w roku 2008 Turcja
znalaz³a siê ju¿ na drugim miejscu z 88 pracownikami. W tym samym roku —
w miejsce obywateli pañstw cz³onkowskich UE, którzy od 10 stycznia 2007 nie
musieli ju¿ uzyskiwaæ zezwoleñ na pracê — w statystykach znaleŸli siê oby6 Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
prowadzi rejestracjê tych danych w systemie pó³rocznym, dlatego te¿ zestawienie sporz¹dziliœmy
z uwzglêdnieniem tego podzia³u.
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watele pañstw bardziej odleg³ych od Polski: Chin, Mo³dawii, Uzbekistanu, Gruzji czy Indii. Liczba Chiñczyków i Mo³dawian w roku 2011 wzros³a a¿ dwuipó³krotnie. W roku tym pojawili siê te¿ w znacznych liczbach pracownicy
z Nepalu, Korei Po³udniowej i Filipin. Co ciekawe, relatywnie niewielka na
przestrzeni tych wszystkich lat by³a liczba Bia³orusinów i Rosjan ubiegaj¹cych
siê oficjalnie o zezwolenie na pracê w Wielkopolsce (tab. 6).
Najpopularniejszym sektorem gospodarki, w którym wydano zezwolenia na
pracê w województwie wielkopolskim w roku poprzedzaj¹cym wprowadzenie
mo¿liwoœci zatrudnienia na podstawie oœwiadczenia, czyli 2008, by³o budownictwo, prawdopodobnie g³ównie o charakterze przemys³owym (359 zezwoleñ).
ZnaleŸli w nim pracê nie tylko Ukraiñcy — tak powszechnie kojarzeni z t¹
bran¿¹ — ale równie¿ obywatele Turcji (i to na pierwszym miejscu), Uzbekistanu, Mo³dawii i Chin. Drugim najpopularniejszym sektorem, w którym zarejestrowano pracê cudzoziemców w Wielkopolsce w roku 2008, by³o przetwórstwo przemys³owe, g³ównie owoców, warzyw i miêsa (295 zezwoleñ).
Imigranci zatrudnieni w tej bran¿y, podobnie jak w przypadku budownictwa,
pochodzili g³ównie z Ukrainy, Turcji, Chin, Gruzji oraz Mo³dawii. Najprawdopodobniej jednak osoby pracuj¹ce w obu tych sektorach nie s¹ mieszkañcami
Poznania. Mog¹ nimi natomiast byæ pracownicy dwóch kolejnych, pod wzglêdem liczby wydanych zezwoleñ, sektorów: handlu, z przewa¿aj¹cymi ponownie
obywatelami Ukrainy, oraz hotelarsko-gastronomicznym, charakteryzuj¹cym
siê najwiêksz¹ ró¿norodnoœci¹ pañstw, z których wywodz¹ siê cudzoziemcy
w nim zatrudnieni, m.in. z Chin, Turcji, Palestyny, Armenii, Syrii, Mongolii,
Rosji, Wietnamu, Izraela, Brazylii czy Mo³dawii. Nieliczne zezwolenia wydano
w sektorze edukacyjnym, co jednak mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e nauczyciele akademiccy oraz szkolni zatrudnieni w placówkach publicznych mog¹ podejmowaæ
pracê bez zezwoleñ. W rezultacie zezwolenia s¹ wymagane przede wszystkim
od lektorów zatrudnionych w szko³ach niepublicznych. Niemniej wci¹¿ liczba
ta wydaje siê stosunkowo niska w porównaniu z liczb¹ szkó³ oferuj¹cych naukê
jêzyków obcych w samym tylko Poznaniu i reklamuj¹cych siê ofert¹ zajêæ z native speakers. Mo¿liwe, ¿e poszczególni nauczyciele obs³uguj¹ kilka szkó³, byæ
mo¿e wielu z nich pochodzi z krajów Unii Europejskiej i nie musi posiadaæ zezwoleñ, a tak¿e ¿e niektóre szko³y obchodz¹ ten wymóg (por. Bloch 2010: 52-53).
Z pewnoœci¹ dane te nie odzwierciedlaj¹ faktycznego stanu zatrudnienia cudzoziemców w tym sektorze, który jest wskazywany jako jeden z wa¿niejszych, jeœli chodzi o udzia³ imigrantów (por. Grabowska-Lusiñska 2001: 139).
Fakt ten obrazuje analiza danych dotycz¹cych cudzoziemskich pracowników
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wed³ug informacji pozyskanych z Dzia³u
Kadr i Organizacji UAM, w listopadzie 2009 roku zatrudnionych by³o na UAM
158 cudzoziemców pochodz¹cych z a¿ 51 krajów. Dane te utrzyma³y siê na
podobnym poziomie w roku 2011, gdy zatrudnionych by³o 144 cudzoziemców
z 48 krajów. Zdecydowana wiêkszoœæ tych osób pracuje na Wydziale Neofilolo-
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122
60
50
33
31
26
15
14
14
12
12

I pó³rocze

Niemcy
Ukraina
Francja
Holandia
W.B.
Rosja
Szwecja
Japonia
Dania
Belgia
S³owacja

116
97
42
34
28
26
22
15
15
11

II pó³rocze

Niemcy
Ukraina
Francja
Holandia
Rosja
W.B.
Bia³oruœ
Dania
Portugalia
Szwecja

2002

55
35
21
17
13
12
9
8
8

I pó³rocze

Niemcy
Ukraina
Francja
Rosja
Holandia
Turcja
Dania
Armenia
Japonia

84
53
18
14
10
8
8
8
7
7
7

II pó³rocze

Ukraina
Niemcy
Turcja
Francja
Armenia
Rosja
Dania
Bia³oruœ
Holandia
Japonia
USA

2005

170
88
58
49
29
22
14
8
7
7

I pó³rocze

Ukraina
Turcja
Mo³dawia
Uzbekistan
Chiny
Bia³oruœ
Indie
Peru
USA
Mongolia

227
84
76
36
36
35
31
14
13
11

II pó³rocze

Ukraina
Turcja
Chiny
Mo³dawia
Gruzja
Bia³oruœ
Indie
Uzbekistan
USA
Syria

2008

Ukraina
Chiny
Mo³dawia
Nepal
Turcja
Korea Pd.
Bia³oruœ
Filipiny
Indie

2011

971
367
220
123
75
63
63
35
31

TABELA 6.
Najliczniejsze grupy cudzoziemców wed³ug krajów pochodzenia, którzy uzyskali zezwolenia na pracê w województwie wielkopolskim
w wybranych latach
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gii. Spoœród wszystkich cudzoziemskich pracowników UAM najliczniejsze grupy
tworz¹ obywatele Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rosji.
Pojedyncze osoby uzyska³y zezwolenia na pracê w sektorach poœrednictwa
finansowego i obs³ugi nieruchomoœci oraz ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej.
Wed³ug danych Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu w roku 2009 przyjêtych zosta³o 3216 oœwiadczeñ o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium RP dotycz¹cych przede wszystkim prac rolnych,
ogrodowych, na farmach indyków, trzody chlewnej i przy uprawie pieczarek,
a tak¿e w sektorze budowlanym. W tym przypadku jednak nie mamy do czynienia z danymi dotycz¹cymi miasta, ale ca³ego powiatu, ponadto w odniesieniu do
wymienionych bran¿ jest raczej ma³o prawdopodobne, ¿e zatrudnieni w nich na
podstawie oœwiadczenia cudzoziemcy pracuj¹ i mieszkaj¹ w Poznaniu (por. JóŸwiak, Romanowicz 2010: 104-105).
Cudzoziemcy, którzy pracuj¹ w Polsce ponad 183 dni w roku (czyli 6 miesiêcy) lub posiadaj¹ tutaj tzw. oœrodek interesów ¿yciowych, s¹ okreœlani mianem rezydentów i zobowi¹zani do p³acenia podatków. Wed³ug danych pozyskanych z Izby Skarbowej, w Poznaniu w paŸdzierniku 2009 roku takich osób by³o
2410, a w lutym 2012 ju¿ 2977. Oznacza to, i¿ cudzoziemcy stanowi¹ doœæ
liczn¹ grupê osób p³ac¹cych podatki w stolicy Wielkopolski. Najwiêcej cudzoziemskich podatników — co w du¿ej mierze pokrywa siê z danymi dotycz¹cymi zezwoleñ na pracê sprzed zniesienia obowi¹zku uzyskiwania zezwoleñ
przez obywateli UE — pochodzi z Ukrainy, Niemiec, Bia³orusi, Wielkiej Brytanii, Rosji i Francji i USA, a w roku 2011 te¿ z Chin (tab. 7).

TABELA 7.
Najliczniejsze grupy cudzoziemców p³ac¹cych podatki w Poznaniu wed³ug krajów
pochodzenia w paŸdzierniku 2009 i lutym 2012 roku
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kraj pochodzenia

Ukraina
Niemcy
Bia³oruœ
Wielka Brytania
Rosja
Francja
USA
Bu³garia
Holandia
Chiny
suma Top 10
suma wszystkich

2009

2012

369
334
162
117
107
102
97
70
64
55
1477
2410

506
368
217
126
122
117
117
69
72
81
1795
2977
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Wszystkie powy¿sze dane ukazuj¹ jedynie obraz zalegalizowanej pracy imigrantów, podczas gdy ró¿nego rodzaju szacunki w skali kraju wskazuj¹ na przewagê zatrudnienia niezarejestrowanego nad zarejestrowanym (Grzyma³a-Kaz³owska, Okólski 2003: 13). Oœrodek Badañ nad Migracjami UW szacuje, ¿e
zatrudnienie w tzw. „szarej strefie” dotyczy przede wszystkim sektora us³ug domowych (w przypadku kobiet) i budownictwa (w przypadku mê¿czyzn), a tak¿e
rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa oraz handlu i gastronomii (Grabowska-Lusiñska, Szulecka 2010: 143). Budownictwo — z wyj¹tkiem prac remontowych oraz mniej licznych ni¿ przemys³owe czy drogowe inwestycji mieszkaniowych — oraz rolnictwo i bran¿e pochodne to sektory, w których zatrudnieni
cudzoziemcy funkcjonuj¹ poza przestrzeniami aglomeracji miejskich, a poznañski sektor us³ug domowych wydaje siê zdominowany przez polskie pracownice
(zob. rozdzia³ 5). Pozwala to s¹dziæ, ¿e skala niezarejestrowanego zatrudnienia
w Poznaniu jest raczej niedu¿a.

POMOC SPO£ECZNA

Poznañscy cudzoziemcy bardzo rzadko korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej. W paŸdzierniku 2009 roku klientami Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie (MOPR)
w Poznaniu by³o tylko czworo cudzoziemców — Bia³orusinka, Ukrainiec, Algierczyk i Somalijczyk, którzy uzyskiwali wsparcie przez okres od szeœciu miesiêcy do ponad dwóch lat. Tylko jedna z tych osób — obywatel Somalii — posiada³a status uchodŸcy i korzysta³a z zagwarantowanych jej z tego tytu³u œwiadczeñ.
UchodŸcy i osoby otoczone tzw. ochron¹ uzupe³niaj¹c¹ nale¿¹ do nielicznych
grup cudzoziemców objêtych w Polsce finansowym wsparciem pañstwa i polityk¹
integracyjn¹. Tymczasem wed³ug sprawozdania z dzia³alnoœci poznañskiego MOPR-u,
w roku 2007 roku ¿aden uchodŸca nie by³ beneficjentem takiej pomocy, a w 2008
roku takich osób by³y trzy. Wynika z tego, ¿e cudzoziemcy, którzy uzyskali status
uchodŸcy, nie osiedlaj¹ siê w Poznaniu i jego okolicach, co jest prawdopodobnie
zwi¹zane z koncentracj¹ oœrodków recepcyjnych dla osób ubiegaj¹cych siê o nadanie tego statusu w Polsce wschodniej. Poniewa¿ okres oczekiwania na decyzjê
w sprawie nadania statusu trwa nawet kilkanaœcie miesiêcy, cudzoziemcy ubiegaj¹cy siê o niego nawi¹zuj¹ kontakty spo³eczne i zawodowe w okolicach, w których znajduj¹ siê oœrodki oraz w Warszawie, gdzie za³atwiaj¹ sprawy formalne
i/lub pracuj¹ nielegalnie. W rezultacie tam w³aœnie osiedlaj¹ siê po opuszczeniu
oœrodków. Drugim mo¿liwym wyjaœnieniem tego stanu rzeczy jest to, ¿e osoby,
którym uda³o siê uzyskaæ status uchodŸcy, nie decyduj¹ siê na pozostanie w Polsce, lecz migruj¹ dalej do krajów Europy Zachodniej, czêsto ³¹cz¹c siê z krewnymi, którzy otrzymali taki status w innych pañstwach UE.
Z kolei z danych pozyskanych od Fundacji Przeciwko Handlowi LudŸmi
i Niewolnictwu La Strada wynika, ¿e Wielkopolska nie stanowi regionu szcze-
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gólnie dotkniêtego zjawiskiem handlu ludŸmi. W Poznaniu i w jego najbli¿szych okolicach w okresie realizacji projektu mieszka³o piêcioro cudzoziemców, którzy padli ofiar¹ takiego handlu i uzyskali pomoc ze strony La Strady.
Wszystkie piêæ osób to kobiety, z których cztery pochodzi³y z Europy Wschodniej i by³y zmuszane do pracy w seksbiznesie, pi¹ta osoba natomiast to Rumunka, która zosta³a zwerbowana w kraju pochodzenia do pracy jako ¿ebraczka. Z pewnoœci¹ przypadków takich jest du¿o wiêcej, ale jako ¿e mówimy
o zjawiskach rozgrywaj¹cych siê w „szarej strefie”, wymykaj¹ siê one statystykom.

NAUKA W SZKOLE

Wed³ug danych gromadzonych dwa razy w roku z ca³ej Polski w ramach tzw.
Systemu Informacji Oœwiatowej (SIO) i udostêpnionych nam przez Kuratorium
Oœwiaty w Poznaniu, we wrzeœniu 2011 roku do poznañskich placówek oœwiatowych uczêszcza³o 163 cudzoziemskich uczniów. W tym przypadku widoczna
jest sta³a tendencja wzrostowa — w marcu 2009 roku cudzoziemskich dzieci
w poznañskich szko³ach by³o 111, podczas gdy we wrzeœniu 2010 ju¿ 132. Cudzoziemscy rodzice chêtnie wybierali dla swoich dzieci szko³y niepubliczne —
po³owa zagranicznych uczniów w roku 2011 (80 osób) uczêszcza³a do dwóch takich placówek w Poznaniu. S¹ to szko³y, w których jêzykiem wyk³adowym jest
angielski, co œwiadczy o tym, ¿e rodzice decyduj¹cy o wyborze szko³y daj¹
pierwszeñstwo innym wzglêdom ani¿eli nauka w jêzyku kraju przyjmuj¹cego.
O ile liczba dzieci w szko³ach niepublicznych utrzymuje siê na podobnym poziomie (w 2009 roku by³o to 65 uczniów, w roku 2010 — 79), to zwiêksza siê
liczba uczniów w szko³ach publicznych i roœnie liczba placówek edukacyjnych maj¹cych bezpoœredni kontakt z uczniami cudzoziemskimi. W 2009 roku
46 uczniów uczêszcza³o do 35 szkó³, dwa lata póŸniej ju¿ 83 osoby korzysta³y
z nauczania w a¿ 53 placówkach. Widoczne jest tu zatem olbrzymie rozproszenie
cudzoziemskich uczniów na terenie Poznania. Nale¿y podejrzewaæ, ¿e w przypadku zwi¹zków mieszanych wiele osób posy³a swoje dzieci do szkó³ niepublicznych, dane te jednak nie s¹ nigdzie ewidencjonowane (por. Czerniejewska 2010).
Dane gromadzone w ramach SIO nie pokazuj¹, sk¹d pochodz¹ cudzoziemscy
uczniowie. Informacje te pozyskaliœmy w drodze dodatkowego badania przeprowadzonego przez Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu w grudniu 2010 roku.
Pokaza³o ono, ¿e cudzoziemcy ucz¹cy siê w poznañskich niepublicznych placówkach edukacyjnych reprezentowali a¿ 23 kraje: Stany Zjednoczone, Kanadê, Irlandiê, Szwecjê, Daniê, Niemcy, Holandiê, Belgiê, Hiszpaniê, Czechy,
S³owacjê, Bu³gariê, Ukrainê, Bia³oruœ, Kazachstan, Kirgistan, Armeniê, Japoniê, Koreê, Chiny, Nepal, Brazyliê i Kolumbiê. W szko³ach publicznych nieznacznie przewa¿ali uczniowie z obywatelstwem ukraiñskim (9 osób), rosyj-
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skim (6 osób), bia³oruskim (5 osób) i niemieckim (5 osób). Pozosta³e kraje s¹
reprezentowane przez pojedyncze osoby.

STUDIA

Dane dotycz¹ce liczby cudzoziemskich studentów w Poznaniu ró¿ni¹ siê
w zale¿noœci od Ÿród³a. Ze statystyk pozyskanych z Oddzia³u Statystyki, Analiz i Sprawozdawczoœci Wydzia³u Rozwoju Miasta Urzêdu Miasta Poznania
w roku akademickim 2010/2011 w stolicy Wielkopolski studiowa³o ³¹cznie na
studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich 1652 cudzoziemców,
a dwa lata wczeœniej, tj. w roku 2008/2009, 1484 osoby7. Z kolei dane z poznañskiego oddzia³u Urzêdu Statystycznego pochodz¹ce z listopada 2008
roku ukaza³y nieco wy¿sz¹ liczbê 1789 cudzoziemców studiuj¹cych w Poznaniu, z czego wiêkszoœæ na studiach stacjonarnych (1600 osób). Jeœli chodzi
o stosunek studiuj¹cych kobiet do mê¿czyzn wed³ug tego Ÿród³a, to prawie
po³owê cudzoziemskich studentów w stolicy Wielkopolski stanowi¹ kobiety
(872 przy 917 mê¿czyznach).
Wed³ug danych Wydzia³u Rozwoju Miasta Urzêdu Miasta Poznania, zagraniczni studenci pochodz¹ z a¿ 70 krajów, jednak najliczniejsze grupy cudzoziemców studiuj¹cych w Poznaniu w ostatnich latach tworz¹ obywatele Stanów
Zjednoczonych, czêsto polskiego pochodzenia, oraz Tajwañczycy, a nastêpnie
Kanadyjczycy i Norwegowie (tab. 8). Kolejn¹ znacz¹c¹ liczebnie grup¹ s¹ studenci pochodz¹cy z krajów powsta³ych po rozpadzie ZSRR (blisko 300 osób
w roku akademickim 2010/2011). Widaæ tu zatem, w porównaniu z danymi
ogólnokrajowymi, wyraŸn¹ przewagê studentów p³atnych studiów anglojêzycznych nad przoduj¹cymi w statystykach dotycz¹cych ca³ej Polski studentami
z Ukrainy i Bia³orusi (por. Okólski 2010: 49). Ponadto specyficzna dla Poznania jest obecnoœæ w œcis³ej czo³ówce zagranicznych studentów obywateli Tajwanu (w liczbie 258 w roku akademickim 2010/2011).
Z danych wy³ania siê wzrost liczby cudzoziemskich studentów na poznañskich uczelniach — jedyny wyraŸny odnotowany spadek w ostatnich latach dotyczy studentów z Niemiec (o po³owê, porównuj¹c lata 2008/2009 i 2010/2011)
oraz z Indii (z 58 osób w roku akademickim 2008/2009 do zaledwie 8 w roku
2010/2011). Warto równie¿ zauwa¿yæ pojawienie siê w najnowszych danych
obywateli Chiñskiej Republiki Ludowej, która to grupa — zwa¿ywszy na plany
rekrutacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który ju¿ uruchomi³ wersjê
swojej strony internetowej w jêzyku mandaryñskim — bêdzie z pewnoœci¹ coraz bardziej znacz¹ca na poznañskim rynku edukacyjnym.
7 Te

dane statystyczne nie obejmuj¹ przyje¿d¿aj¹cych na krótkotrwa³y, jedno- lub dwusemestralny pobyt studentów programu Erasmus.
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TABELA 8.
Najliczniejsze grupy cudzoziemskich studentów w Poznaniu wed³ug krajów pochodzenia
w roku akademickim 2008/2009 i 2010/2011
Kraj pochodzenia

2008/2009

2010/2011

225
210
164
125
104
96
81
58
42
37
–
–

279
258
208
60
117
121
106
8
42
31
35
34

USA
Tajwan
Norwegia
Niemcy
Bia³oruœ
Kanada
Ukraina
Indie
Kazachstan
Rosja
Chiny
Szwecja

Wœród preferowanych uczelni zdecydowanie dominuj¹ wy¿sze szko³y publiczne, które w roku 2008/2009 wybra³o a¿ 1341 cudzoziemców, a w roku
2010/2011 1471 osób (tab. 9).

TABELA 9.
Liczba cudzoziemskich studentów na poznañskich uczelniach
w 2008/2009 i 2010/2011 roku
Nazwa uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Politechnika Poznañska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
Akademia Sztuk Piêknych/Uniwersytet Artystyczny
Akademia Muzyczna
Szko³y niepubliczne
pozosta³e uczelnie
Ogó³em

2008/2009 2010/2011

838
296
109
46
18
17
13
4
143
17
1484

1044
229
43
25
61
28
23
18
186
–
1652
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Zdecydowanie najliczniejsza grupa zagranicznych studentów uczy siê na
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, obs³uguj¹cym w roku
akademickim 2010/2011 roku a¿ 63% wszystkich cudzoziemców, którzy zdecydowali siê podj¹æ studia w Poznaniu (dwa lata wczeœniej by³o to 56%). Wed³ug
danych Wydzia³u Rozwoju Miasta Urzêdu Miasta w roku 2010/2011 liczba zagranicznych studentów tej uczelni wynios³a 1044 osób — w grupie tej dominowali studenci ze Stanów Zjednoczonych (276), Tajwanu (257) i Norwegii
(207). Wed³ug danych samego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim
2011/2012 liczba ta utrzyma³a siê na zbli¿onym poziomie (1029 cudzoziemskich studentów), z czego prawie wszyscy (973 osób) pobierali naukê w jêzyku
angielskim w ramach jednego z programów: cztero- i szeœcioletniej medycyny,
piêcioletniej stomatologii i trzyletniej fizjoterapii. Pozosta³e 28 osób przyjecha³o za wymianê miêdzyuczelnian¹ w ramach programu Erasmus, a 28 cudzoziemców studiowa³o w jêzyku polskim. W analizowanym roku liczba studentów
reprezentuj¹cych poszczególne kraje uleg³a nieznacznym modyfikacjom, niemniej czo³ówka pozosta³a bez zmian: cudzoziemcy ze Stanów Zjednoczonych,
Norwegii, Tajwanu i Kanady (tab. 10).

Tabela 10.
Najliczniejsze grupy cudzoziemców studiuj¹cych po angielsku na Uniwersytecie
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w semestrze zimowym 2011/2012
wed³ug krajów pochodzenia
Kraj pochodzenia

Stany Zjednoczone
Norwegia
Tajwan
Kanada
Szwecja
Wielka Brytania
Niemcy
Ogó³em najliczniejsze
Ogó³em wszyscy

Liczba

253
218
200
117
39
24
24
875
973

Drug¹ najpopularniejsz¹ poznañsk¹ uczelni¹ wœród cudzoziemców jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który w roku akademickim 2010/2011 kszta³ci³ 14% wszystkich zagranicznych studentów, czyli 229 osób. Wprawdzie w porównywanym roku 2008/2009 liczba to by³a wy¿sza o ponad 60 osób, to ju¿
w roku 2011/2012 — wed³ug danych Dzia³u Nauczania UAM — liczba cudzoziemskich studentów na tej uczelni wzros³a ponad dwukrotnie w stosunku
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do roku poprzedniego i wynios³a 498 osób. W tej liczbie 20% (95 osób) kszta³ci³o siê w ramach co najmniej rocznej wymiany miêdzyuczelnianej, a a¿ 403
osoby odbywa³y pe³en cykl kszta³cenia, przewa¿nie w jêzyku polskim. Najwiêksze grupy zagranicznych studentów UAM pochodz¹ z Ukrainy (103 osoby),
Bia³orusi (98), Niemiec (58), Hiszpanii (56), Rosji (47) i Kazachstanu (43).
Z kolei z danych pozyskanych z Dzia³u Programów Miêdzynarodowych
i Wspó³pracy z Zagranic¹ UAM wynika, ¿e w roku akademickim 2009/2010
studentów krótkoterminowych by³o a¿ 159, z czego blisko dwa razy wiêcej
w trybie semestralnym ni¿ rocznym (99 do 60). Widaæ zatem, ¿e UAM w swojej polityce rekrutacyjnej zmierza bardziej w kierunku pozyskiwania studentów
na pe³ne cykle studiów. Warte odnotowania jest jednak, ¿e we wspomnianym
roku 2009/2010 (semestr zimowy) a¿ 43% wszystkich cudzoziemców na wymianach miêdzynarodowych na UAM pochodzi³o z Turcji.
Grupê zagranicznych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza charakteryzuje olbrzymie rozproszenie — studiuj¹ oni na a¿ 15 wydzia³ach (83 osoby na Wydziale Prawa i Administracji, 67 na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 64 na Wydziale Neofilologii, 35 na Wydziale Historycznym,
33 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, 32 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, 26 na Wydziale Nauk Spo³ecznych, 25 na Wydziale
Studiów Edukacyjnych itd.). Ponadto w obrêbie poszczególnych wydzia³ów nie
tworz¹ zwartych spo³ecznoœci, studiuj¹ bowiem na ró¿nych kierunkach (np. cudzoziemcy na Wydziale Prawa i Administracji studiuj¹ a¿ na 6 kierunkach),
w ramach ró¿nych programów (pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz na ró¿nych latach. Jedynym wyj¹tkiem jest tutaj 78-osobowa
grupa studentów filologii polskiej jako obcej — ta jednak jest wyk³adana
w zamiejscowym oddziale UAM w pogranicznych S³ubicach, studiuj¹cy j¹ cudzoziemcy nie s¹ wiêc mieszkañcami Poznania.
Mimo i¿ w przypadku niektórych uczelni publicznych w porównywanych latach nast¹pi³ spadek liczby zagranicznych studentów, na przyk³ad na Politechnice
Poznañskiej a¿ o 60%, to widaæ wyraŸnie, i¿ zwiêksza siê liczba cudzoziemskich studentów na uczelniach niepublicznych (w trakcie dwóch lat akademickich o 30%).

NAUKA JÊZYKA POLSKIEGO

Cudzoziemcy przybywaj¹cy do Poznania maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w kursach jêzyka polskiego. Poza kilkoma ofertami prywatnych szkó³ jêzykowych
oraz mo¿liwoœci¹ pobierania indywidualnych korepetycji, z której najczêœciej
korzystaj¹ biznesmeni i mened¿erowie, najpopularniejszym miejscem takiej nauki jest Studium Jêzyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców prowadzone przez
Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Poza regularnymi kursami jêzyka
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polskiego, Studium prowadzi te¿ grupy przygotowuj¹ce do podjêcia studiów
w Polsce.
Prawo pobierania nieodp³atnej nauki w Studium maj¹ wspomniani ju¿ zagraniczni studenci UAM, w tym ci, którzy przyje¿d¿aj¹ do Poznania w ramach programu Erasmus, oraz cudzoziemscy pracownicy zatrudnieni na tej uczelni. Pozostali chêtni musz¹ p³aciæ na naukê, przy czym kwoty te nie s¹ niskie. Ponadto
inne uczelnie, które kszta³c¹ cudzoziemskich studentów, oferuj¹ im w³asne lekcje jêzyka polskiego w ramach programów studiów (przyk³adowo na Uniwersytecie Medycznym, mimo ¿e cudzoziemcy studiuj¹ na tej uczelni w wiêkszoœci
po angielsku, przez dwa semestry uczêszczaj¹ na lektorat jêzyka polskiego —
komunikacyjnego i medycznego).
Z danych pozyskanych ze Studium wynika, ¿e w semestrze zimowym 2009/2010
na naukê w tej placówce zdecydowa³o siê 336 cudzoziemców z ³¹cznie 57 krajów. W roku 2011/2012 z nauki w Studium korzysta³a taka bardzo zbli¿ona liczba osób z zagranicy (338). WyraŸnie dominowali wœród nich — podobnie jak
wœród cudzoziemskich studentów, którzy przyjechali na pó³roczn¹ i roczn¹ wymianê na UAM — Hiszpanie i Turcy (kolejno: 59 i 50 osób w roku 2009/2010
i 42 i 47 w roku 2011/2012). Inne liczne grupy tworzyli uczniowie z Niemiec,
Ukrainy, Korei, Chin, Francji i Rosji (tab. 11). Grupy — œrednio kilkunastoosobowe — s¹ w wiêkszoœci mieszane, jeœli chodzi o kraje pochodzenia uczniów.

TABELA 14.
Liczba cudzoziemców ucz¹cych siê w Studium Jêzyka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców UAM w semestrze zimowym 2009/2010 i 2011/2012
wed³ug krajów pochodzenia
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kraj
Hiszpania
Turcja
Niemcy
Ukraina
Korea
Chiny
Francja
Rosja
Kazachstan

2009/2010
57
50
22
19
16
15
14
11
2

2011/2012
42
47
22
25
12
11
10
12
15

Wiêkszoœæ uczniów Studium w semestrze zimowym roku 2011/2012 tworzyli
studenci (244 osób), ale bardzo widoczna by³a te¿ obecnoœæ osób prywatnych
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(80 osób); dwa lata wczeœniej by³a ona jeszcze wiêksza — 123 osoby prywatne
na 190 studentów. Zaskoczy³a nas bardzo niska liczba cudzoziemskich pracowników UAM — tylko 14 osób na 144 cudzoziemców zatrudnionych na UAM podjê³o w analizowanym semestrze naukê jêzyka polskiego, a w analogicznym semestrze w roku 2009/2010 by³o to 16 osób na 158. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e s¹ oni ju¿
od dawna mieszkañcami Polski i nie potrzebuj¹ tego rodzaju edukacji, b¹dŸ przeciwnie — ¿e s¹ mobilnymi edukatorami i nie wi¹¿¹ swojej przysz³oœci z Polsk¹,
a wyk³adaj¹c przede wszystkim na kierunkach filologicznych nie potrzebuj¹ znajomoœci jêzyka polskiego do sprawnego funkcjonowania w miejscu pracy.
Nauka w Studium odbywa siê przede wszystkim na poziomie podstawowym,
albowiem a¿ 240 osób w semestrze zimowym 2011/2012 uczêszcza³o na kurs
dla pocz¹tkuj¹cych, co stanowi³o 71% wszystkich uczniów przy 86 œredniozaawansowanych i tylko 12 zaawansowanych. T³umaczy to po czêœci du¿a obecnoœæ krótkoterminowych studentów z programu Erasmus.

PODSUMOWANIE

Powy¿sze analizy pozyskanych Ÿróde³ zastanych pokazuj¹, ¿e — przynajmniej
na poziomie rejestrowanej imigracji — nie mamy w Poznaniu, podobnie jak
w ca³ej Polsce, do czynienia z gwa³townie rosn¹c¹ liczb¹ imigrantów. Zarówno
dane dotycz¹ce zameldowania, jak i ró¿nych form legalizacji pobytu cudzoziemców utrzymuj¹ siê na sta³ym poziomie. O niewielkiej tendencji wzrostowej
mo¿emy mówiæ w przypadku wydawanych zezwoleñ na pracê. Widoczna jest
natomiast rosn¹ca regularnie i to w doœæ du¿ym tempie liczba cudzoziemskich
uczniów i studentów pobieraj¹cych naukê w Poznaniu. W pierwszym przypadku
mo¿na to wi¹zaæ z coraz bardziej osiedleñczym charakterem migracji, w drugim
zaœ z polityk¹ polskich uczelni, które staraj¹ siê przeciwdzia³aæ problemom z naborem studentów wynikaj¹cym z ni¿u demograficznego oraz zwiêkszaæ swoj¹
dochodowoœæ, kieruj¹c ofertê edukacyjn¹ do studentów z zagranicy. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e tendencja ta utrzyma siê, a nawet wzroœnie.
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JACEK SCHMIDT, KAROLINA SYDOW

IMIGRANCI-PROFESJONALIŒCI W SEKTORZE
BIZNESU

Przywo³any w rozdziale drugim podzia³ kategorii analitycznych imigrantów
uwzglêdnia³ jako oddzieln¹ grupê „profesjonalistów w sektorze gospodarczym
— pracowników kontraktowych miêdzynarodowych przedsiêbiorstw oraz prywatnych przedsiêbiorców”. W trakcie badañ okaza³o siê, ¿e tak zdefiniowana
grupa imigrantów jest znacz¹co zró¿nicowana wewnêtrznie i widoczne s¹ w niej
trzy autonomiczne œrodowiska: pracownicy kontraktowi du¿ych korporacji (np.
Bridgestone, Volkswagen, GlaxoSmithKline czy Beiersdorf), biznesmeni prowadz¹cy w³asne firmy, zwykle ma³e lub œrednie przedsiêbiorstwa, oraz drobni
przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w sektorze handlowym, posiadaj¹cy w³asne stragany
na bazarach. W zwi¹zku z tym, ¿e sposób funkcjonowania przedstawicieli ka¿dej z trzech wymienione grup w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym, czas pobytu
w Poznaniu, oczekiwania i plany zwi¹zane z migrowaniem s¹ wysoce odmienne,
a poza tym nie dochodzi do kontaktów miêdzy przedstawicielami tych grup, ich
charakterystyki bêd¹ przedstawione osobno. Dwa pierwsze wyró¿nione w³aœnie
œrodowiska zaprezentowane zostan¹ w tym rozdziale, a trzecie w rozdziale 5.

PRACOWNICY KONTRAKTOWI — PROFESJONALIŒCI ZATRUDNIENI
W DU¯YCH FIRMACH

Za stymulowanie nap³ywu nowych pracowników kontraktowych odpowiadaj¹
instytucje, w omawianym przypadku s¹ to g³ównie transnarodowe korporacje
wspomagaj¹ce miêdzynarodow¹ wymianê specjalistów i kadry mened¿erskiej.
Migracje wewn¹trzkorporacyjne, bêd¹ce czêœci¹ szerszego zjawiska migracji
osób wysoko wykwalifikowanych, zwi¹zane s¹ z rozwojem gospodarki opartej
na wiedzy i przyczyniaj¹ siê do tworzenia i przenoszenia na globaln¹ skalê zarówno ca³ych grup mobilnych jednostek, jak i „kultury korporacyjnej” (Su³kowski 2002; Kaczmarczyk, Okólski 2005: 73). Statystyki ogólnopolskie, g³ównie te
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prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, pokazuj¹, ¿e zatrudnienie cudzoziemców przez ostatnie 20 lat utrzymuje siê na sta³ym, doœæ niskim poziomie (KaŸmierkiewicz 2006: 44-48). Wed³ug ró¿nych szacunków stanowi¹ oni miêdzy 0,07 a 3,5% wszystkich zatrudnionych, czyli zarówno tych
rejestrowanych, jak i nierejestrowanych (Grabowska-Lusiñska 2010: 148-149).
Zwa¿ywszy fakt, i¿ odsetek zatrudnionych w Polsce cudzoziemców jest zjawiskiem marginalnym, w pe³ni zasadne wydaje siê stosowanie takiego podejœcia
w badaniach, które bierze pod uwagê perspektywê jednostkow¹. Spis ludnoœci z 2002 r. wskazuje na przewagê zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych
imigrantów nad tymi z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. Ponadto uwidacznia siê trend rosn¹cy w zatrudnieniu wykwalifikowanych imigrantów (Grabowska-Lusiñska 2010: 130-149). Cudzoziemcy, podobnie jak imigranci w innych pañstwach europejskich, koncentruj¹ siê w du¿ych oœrodkach miejskich,
takich jak Warszawa, Wroc³aw czy Poznañ. Jest to szczególnie widoczne
w przypadku pracowników kontraktowych. W pe³ni uzasadnione jest wiêc tak¿e
podejœcie badawcze uwzglêdniaj¹ce kontekst lokalny. Zastosowane przez nas
podejœcie lokalne i indywidualne pojawia siê te¿ w pracach osób z innych oœrodków badawczych w Polsce.
Z jednej strony pobyt wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców w Poznaniu i Wielkopolsce ma legalny charakter i w zwi¹zku z tym jest ujêty w statystykach ró¿nych urzêdów zajmuj¹cych siê sprawami imigracji. Z drugiej strony na
podstawie danych urzêdowych niewiele mo¿na o nich powiedzieæ, np. nie mo¿na
okreœliæ liczby wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców mieszkaj¹cych w Poznaniu, poniewa¿ zestawienia dotycz¹ce wydanych kart pobytu nie zawieraj¹
informacji o profilu zawodowym imigranta (por. rozdzia³ 3). Z kolei dane okreœlaj¹ce liczbê wydanych zezwoleñ na pracê i informuj¹ce, do jakich grup zawodowych nale¿¹ cudzoziemcy, nie daj¹ pe³nego obrazu omawianej grupy, bo od
roku 2007 nie uwzglêdniaj¹ obywateli Unii Europejskiej. Inne dane statystyczne
dotycz¹ kwalifikacji cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenia na pracê. Ale
i tu zmiany z 2007 roku dotycz¹ce obywateli UE, którzy dominowali w tych kategoriach, doprowadzi³y do zubo¿enia bazy danych o przybyszach. W ewidencji
z 2002 roku uwidacznia siê znaczna liczba kierowników, doradców i ekspertów,
ponad 220 osób w ka¿dym pó³roczu, a po 2008 roku liczba ta znacznie maleje
(por. rozdzia³ 3). Zreszt¹ te same problemy z ujêciami statystycznymi wystêpuj¹ w ca³ej Polsce, wspomina o nich wielu badaczy (np. Okólski 2010: 32-33).
W skali œwiatowej najwiêcej wysoko wykwalifikowanych emigrantów pochodzi
z krajów azjatyckich (Kaczmarczyk, Okólski 2005: 48). Tymczasem nasze badania
wskazuj¹, ¿e w sk³ad omawianej tu grupy pracowników wykwalifikowanych
wchodz¹ przede wszystkim obywatele UE, a ich liczba nie spada, przypuszczalnie nawet roœnie.
W sk³ad grupy pracowników kontraktowych wchodz¹ g³ównie wysoko wykwalifikowani pracownicy wy¿szego szczebla pracuj¹cy w kilkudziesiêciu miê-
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dzynarodowych koncernach oraz w polskich oddzia³ach firm z kraju pochodzenia, którzy przybyli do Polski w zwi¹zku z konkretn¹ ofert¹ pracy. Do grupy
nale¿¹ tak¿e rodziny tych pracowników — najczêœciej s¹ to niepracuj¹ce ¿ony
i dzieci uczêszczaj¹ce do miêdzynarodowych przedszkoli i szkó³. W wywiadach
pog³êbionych uczestniczy³y 24 osoby, 14 mê¿czyzn i 10 kobiet. Œrednia wieku
imigrantów wynosi³a 39,5 roku. A¿ 19 imigrantów przebywa w Poznaniu wraz
z ma³¿onk¹ lub ca³¹ rodzin¹, 4 osoby ¿yj¹ samotnie, a tylko 1 pozostaje
w zwi¹zku partnerskim z Polk¹. Imigranci z tej grupy legitymuj¹ siê posiadaniem wysokich kwalifikacji i zwi¹zanych z nimi poziomem wykszta³cenia:
20 osób ma wy¿sze wykszta³cenie (w tym dwie osoby stopieñ doktora), pozostali — œrednie zawodowe. Zdecydowana wiêkszoœæ przyjecha³a z krajów tzw.
starej Unii Europejskiej oraz Ameryki Pó³nocnej (17 osób) oraz krajów pozaeuropejskich (5 osób), nikt z nich nie posiada obywatelstwa polskiego i nie zamierza o nie zabiegaæ. Jest to, poza jednym przypadkiem, ich pierwszy pobyt
w Polsce, ma on charakter nieprzerwany i nie wi¹¿e siê z regularnym przemieszczaniem o charakterze wahad³owym czy cyrkularnym. Czas ich dotychczasowego w Polsce zwykle nie przekracza 5 lat (86%, czyli 20 osób), a najczêœciej s¹ to 3 lata. Poznañ postrzegaj¹ jako tymczasowe miejsce pobytu (91,3%
— 21 osób) i nie zamierzaj¹ tu przebywaæ d³u¿ej ni¿ kolejne 2 lata lub krócej
(ok. 80%). Blisko po³owa imigrantów nale¿¹cych do tej kategorii ma ju¿ jakieœ
wczeœniejsze doœwiadczenia migracyjne, w wiêkszoœci zwi¹zane z analogicznym statusem pobytowym, wynosz¹cym w ponad 70% przypadków 6 lub wiêcej lat. Mieszkaj¹, pomijaj¹c osoby samotne, wraz z rodzinami w Poznaniu
i podmiejskich „sypialniach”. Tylko co pi¹ty z przybyszy z omawianej próby
badawczej dokona³ inwestycji w postaci zakupu domu lub mieszkania. Ponad
po³owa z nich deklaruje s³ab¹ znajomoœæ jêzyka polskiego lub wrêcz jakikolwiek brak kompetencji w tym zakresie, a zaledwie 13,6% uwa¿a, ¿e dobrze lub
bardzo dobrze porozumiewa siê po polsku.
Niezale¿nie od danych Ÿród³owych pochodz¹cych z wywiadów z wy¿ej opisan¹ grup¹ przeprowadziliœmy seriê lustracji w firmach, które ich zatrudniaj¹.
Lustracje te polega³y na rozmowach z kadr¹ kierownicz¹, obserwacjach, a tak¿e
analizie dokumentów opisuj¹cych dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw; ³¹cznie sporz¹dziliœmy 20 not sprawozdawczych na ten temat. Dotarliœmy te¿ do 14 „instytucji”
o profilu gospodarczym, towarzyskim, edukacyjnym czy rekreacyjnym, w których realizuj¹ siê imigranci z omawianej grupy, a kilka z nich poddaliœmy dzia³aniom obserwacyjnym. Zakres zgromadzonych danych upowa¿nia nas do sformu³owania wniosków odnosz¹cych siê do ca³ego œrodowiska imigrantów
bêd¹cych pracownikami kontraktowymi du¿ych firm miêdzynarodowych.
Na charakterystykê typowego imigranta nale¿¹cego do omawianej kategorii
sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy: 1) Jest to osoba, która znalaz³a siê w Poznaniu ze wzglêdu na ofertê pracy i mieszka tu przez okres jej wykonywania, wynosz¹cy œrednio trzy lata; 2) W wiêkszoœci przypadków jest to mê¿czyzna;
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3) Pracuje on na kierowniczym stanowisku wysokiego lub œredniego szczebla;
4) Pierwsze kroki w kraju przyjmuj¹cym stawia przy wsparciu zatrudniaj¹cej go
firmy; 5) Jeœli ma rodzinê, przyje¿d¿a do Polski wraz z ni¹; 6) Dzieci imigranta
uczêszczaj¹ do anglojêzycznego przedszkola lub szko³y miêdzynarodowej;
7) Imigrant i jego ma³¿onka wstêpuj¹ do ró¿nego rodzaju klubów lub stowarzyszeñ cudzoziemskich, g³ównie tych o charakterze towarzyskim; 8) Imigrant z tej
grupy utrzymuje kontakty towarzyskie z innymi cudzoziemcami i g³ównie z nimi buduje relacje kole¿eñskie; 9) Uczy siê jêzyka polskiego, ale nie osi¹ga poziomu pozwalaj¹cego na swobodn¹ komunikacjê z Polakami. G³ównie brakiem
znajomoœci jêzyka t³umaczy te¿ niskie zainteresowanie sprawami dotycz¹cymi
Polski i Poznania; 11) Zachowuje styl ¿ycia i praktyki kulturowe wyniesione
z miejsca pochodzenia, utrzymuje regularny kontakt z mieszkaj¹c¹ tam rodzin¹
i znajomymi, interesuje siê bie¿¹cymi informacjami o wydarzeniach w ojczyŸnie; 12) Kiedy mija czas kontraktu, przenosi siê do kolejnego kraju, ponownie
kieruj¹c siê przede wszystkim atrakcyjn¹ ofert¹ pracy. Kraj ten zwykle bêdzie
kolejnym przystankiem w jego „podró¿y”.
Firmy, w których pracuj¹ pracownicy kontraktowi, to przedsiêbiorstwa z zagranicznym kapita³em, g³ównie miêdzynarodowe korporacje oraz, mniejsze od
nich, polskie oddzia³y firm zagranicznych. Wiêkszoœæ z nich zatrudnia niewielu
wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców (zwykle jedn¹, dwie osoby), ale s¹
te¿ takie, które realizuj¹ plan utworzenia miêdzynarodowego zespo³u pracowników wy¿szego szczebla, zazwyczaj kilkanaœcie osób. Siedziby czêœci firm znajduj¹ siê na terenie Wielkopolski, ale poza Poznaniem, jednak cudzoziemcy z regu³y decyduj¹ siê na zamieszkanie w Poznaniu i dojazdy do pracy. Poznañ,
w przeciwieñstwie do mniejszych miast Wielkopolski, zapewnia im bogatsz¹
ofert¹ kulturaln¹ i us³ugow¹ oraz edukacyjn¹ dla ich dzieci.
Profesjonaliœci kontraktowi pracuj¹cy w korporacjach zwykle uzyskuj¹
wsparcie ze strony zatrudniaj¹cej firmy, która u³atwia im przyjazd i zamieszkanie w Polsce. Jest to pomoc przy przeprowadzce i znalezieniu mieszkania, a tak¿e w kwestiach formalnoprawnych. Firmy nierzadko op³acaj¹ koszty zwi¹zane
z przenosinami, wynajmem mieszkania czy nauk¹ dzieci w prywatnych szko³ach. Dziêki temu, ¿e zatrudniaj¹ca firma za³atwia za nich wiêkszoœæ dokumentów zwi¹zanych z legalizacj¹ pracy i pobytu, sami cudzoziemcy nie orientuj¹
siê w tym temacie, nie pamiêtaj¹, w jakich urzêdach byli i w jakim dok³adnie
celu. Znacz¹cy jest tu te¿ fakt, i¿ jako obywatele UE nie potrzebuj¹ wielu dokumentów. Te i inne u³atwienia ze strony pracodawcy sk³adaj¹ siê na ogóln¹
atrakcyjnoœæ przyjmowanej oferty pracy i stanowi¹ du¿e wsparcie w inicjacji
i przebiegu imigracji. Jednoczeœnie, jeœliby rozpatrywaæ tê sytuacjê pod k¹tem
procesu integracji, forma pomocy zapewniana przez zatrudniaj¹ce firmy tworzy
parasol ochronny, który wp³ywa na spowolnienie procesu adaptacji, ogranicza
bowiem przestrzeñ funkcjonowania jednostki do homogenicznego otoczenia
spo³ecznego i nie sprzyja usamodzielnieniu siê (Rudolph, Hilmann 1998).
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Bardzo wa¿nym elementem ³¹cz¹cym wszystkich omawianych imigrantów
jest wspólna motywacja migracyjna, któr¹ jest atrakcyjna oferta pracy. To praca
sk³oni³a tych cudzoziemców do przyjazdu do Polski, a atrakcyjnoœæ oferty pracy
wi¹za³a siê dla nich g³ównie z podniesieniem pozycji zawodowej. W ich wczeœniejszych miejscach pracy wy¿sze stanowiska by³y rzadko zwalniane, a zatem
trudno osi¹galne, musieliby przynajmniej kilka lat czekaæ na awans. Zmiana
miejsca pracy automatycznie ten awans im zapewni³a. Grupê pracowników kontraktowych ³¹czy tak¿e kolejnoœæ dzia³añ towarzysz¹ca procesowi podejmowania decyzji o migracji. Imigranci zaczynali od poszukiwania pracy, trafiali na
interesuj¹c¹ ofertê, która pochodzi³a z firmy mieszcz¹cej siê w Poznaniu lub
Wielkopolsce i od tego momentu zaczynali rozwa¿aæ mo¿liwoœæ przeprowadzki
do Polski. Kolejny etap polega³ na „sprawdzaniu” kraju i miasta pod k¹tem
czynników sprzyjaj¹cych lub niesprzyjaj¹cych osiedleniu, a dopiero w sytuacji,
gdy te pierwsze przewa¿a³y, podejmowali decyzjê o przeniesieniu do Polski.
Cudzoziemcy czêsto odwiedzali Poznañ przed podjêciem ostatecznej decyzji.
Praca stanowi³a wiêc g³ówny powód osiedlenia siê w Poznaniu, a warunki ¿ycia
w tym mieœcie pe³ni³y rolê czynników dodatkowych, wp³ywaj¹cych na podjêcie
decyzji o migracji.
Wspó³czesne migracje do Polski, tak jak i w innych czêœciach Europy, maj¹
w wiêkszoœci charakter czasowy (Górny 2010: 194). Cudzoziemcy na kontraktach ca³kowicie wpisuj¹ siê w ten trend. Przeprowadzone badania pozwalaj¹
okreœliæ, ¿e mieszkaj¹ oni w Poznaniu kilka lat, œrednio s¹ to trzy lata. Teoretycznie d³ugoœæ ich pobytu ustalona jest w umowie o pracê, ale w praktyce kontrakt okreœla jedynie jego minimalny czas, który mo¿e zostaæ przed³u¿ony. Charakterystyczna dla tej grupy imigrantów jest nieumiejêtnoœæ podania dok³adnej
d³ugoœci planowanego pobytu w Polsce i elastycznoœæ w podejœciu do tej kwestii. Niektórzy z imigrantów chcieliby spêdziæ w Polsce wiêcej czasu, ni¿ pierwotnie zak³ada³ to ich kontrakt, nie zawsze jednak realizuj¹ ten plan, a wp³ywaj¹ na to zarówno czynniki zwi¹zane, jak i niezwi¹zane z prac¹. W badanej
grupie tylko jedna para jednolita narodowo zdecydowa³a siê na d³u¿sze osiedlenie w Polsce, a wa¿nym elementem œwiadcz¹cym o tej decyzji by³ zakup domu
w Poznaniu. Niew¹tpliwie istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmianê planów odnoœnie do d³ugoœci pobytu w Polsce jest wejœcie imigranta w zwi¹zek
z Polk¹ b¹dŸ Polakiem, co w omawianej grupie jest zjawiskiem rzadkim. Wówczas wizja pobytu w Polsce siê wyd³u¿a, aczkolwiek najczêœciej nie oznacza to
rezygnacji z planów zmiany kraju zamieszkania, a jedynie odsuwa j¹ w czasie.
Inn¹ wspóln¹ cech¹ omawianej grupy s¹ dalsze plany migracji. Wszyscy cudzoziemcy deklaruj¹ chêæ kolejnych migracji w nieodleg³ej przysz³oœci. Jednoczeœnie cechuje ich ogromna elastycznoœæ w sferze wyboru przysz³ego miejsca
czy kraju zamieszkania. Otwartoœæ w tej kwestii wykazuj¹ zarówno zatrudnieni
pracownicy, jak i ich partnerzy. Wybór nastêpnego miejsca zamieszkania
uzale¿niaj¹ od nowej, interesuj¹cej oferty pracy. Sw¹ ³atwoœæ podejmowania
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decyzji o kolejnej migracji t³umacz¹ tym, ¿e ju¿ obecnie mieszkaj¹ poza krajem
rodzinnym. Inne miejsce zamieszkania nie ma im zast¹piæ domu, traktuj¹ je
jako tymczasowe. Taki maj¹ te¿ stosunek do Poznania, który stanowi jedynie
przystanek w ich drodze ¿yciowej. Na koñcu swej podró¿y widz¹ miejsce docelowe, w którym chcieliby siê osiedliæ, zwykle jest to ich ojczyzna b¹dŸ inny,
preferowany kraj.
Podczas badañ prowadzonych w œrodowisku pracowników kontraktowych
czêœciej spotykaliœmy cudzoziemców ni¿ cudzoziemki. Migruj¹cy mê¿czyŸni,
którzy maj¹ rodzinê, zwykle przyje¿d¿aj¹ do Poznania wraz z ni¹. W przypadku
singli zdarza siê, ¿e wchodz¹ w zwi¹zki w Polsce. Natomiast wœród pracuj¹cych
cudzoziemek natrafiliœmy tylko na jedn¹ imigrantkê, która przyjecha³a do Polski z mê¿em, pozosta³e w momencie przyjazdu by³y niezamê¿ne, czêœæ z nich
zwi¹za³a siê z kimœ w Polsce. Najczêœciej spotykanym wzorcem jest wiêc ten,
w którym to mê¿czyzna podejmuje pracê, przyje¿d¿a wraz z ¿on¹, która zajmuje siê dzieæmi i nie pracuje zawodowo. Z za³o¿enia jedna pensja ma wystarczyæ
im na wygodne ¿ycie w Polsce. Taki model spotykany jest te¿ w innych du¿ych
miastach, w których prowadzone by³y badania nad cudzoziemcami, m.in.
w Warszawie czy Wroc³awiu.
Czasami zdarza siê, ¿e kobiety bêd¹ce ¿onami pracowników kontraktowych
chcia³yby podj¹æ pracê w Poznaniu, niekoniecznie ze wzglêdów finansowych,
ale ambicjonalnych lub po to, by wype³niæ wolny czas. Okazuje siê jednak, ¿e
jej znalezienie jest bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe. Cudzoziemki mówi³y
o trudnoœciach w poszukaniu pracy odpowiadaj¹cej ich ambicjom i kwalifikacjom, a tak¿e o problemach formalnoprawnych. Tylko jedna z pañ kontynuowa³a pracê w kraju pochodzenia, podró¿uj¹c wahad³owo miêdzy Polsk¹ a Angli¹, spêdzaj¹c oko³o po³owê miesi¹ca w obu z tych miejsc. Znaczenie mia³ tu
nie tylko charakter pracy, który pozwala³ na tak¹ formê, ale i fakt, ¿e dzieci tej
pary by³y ju¿ doros³e. Czêœæ kobiet anga¿uje siê w dzia³alnoœæ charytatywn¹,
wolontariack¹. Aktywnie w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ szkó³, do których chodz¹
ich dzieci. Czêsto s¹ te¿ bardzo aktywne na polu towarzyskim, dzia³aj¹ w ró¿nych grupach zrzeszaj¹cych cudzoziemców.
Wiêkszoœæ pracowników kontraktowych, którzy przyjechali do Poznania
z rodzinami, ma dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Analiza badañ
z innych miast Polski pokazuje, ¿e niezale¿nie od narodowoœci imigranci d³ugoterminowi wysy³aj¹ dzieci g³ównie do szkó³ polskich, a imigranci krótkookresowi i transmigranci z Europy Zachodniej i innych krajów rozwiniêtych wybieraj¹
dla swych dzieci szko³y niepolskie (Piekut 2010: 203). Pracownicy kontraktowi
w Poznaniu potwierdzaj¹ ten trend. Posy³aj¹ dzieci do prywatnych przedszkoli
i szkó³, w których jêzykiem wyk³adowym jest angielski. W Poznaniu wybieraj¹
jedn¹ z dwóch szkó³: International School of Poznañ lub British International
School (Czerniejewska 2010). W obu tych placówkach oko³o 80% wszystkich
uczniów stanowi¹ polskie dzieci. Jednak dzieci cudzoziemskie utrzymuj¹ bli¿-
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szy kontakt g³ównie z dzieæmi innych imigrantów, analogiczn¹ sieæ kontaktów
tworz¹ te¿ ich rodzice spotykaj¹cy siê w szkole. Rodzice dzieci cudzoziemskich
znacznie czêœciej i aktywniej w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ parents-teachers organizations. W przypadku grupy pracowników kontraktowych posiadanie dzieci
w wieku szkolnym w bardzo niewielkim stopniu stymuluje rozwój relacji spo³ecznych z Polakami.
W zwi¹zku z tym, ¿e w poznañskiej ofercie edukacyjnej znajduj¹ siê tylko
dwie szko³y niepolskie, a poza brytyjsk¹ nie ma szkó³ narodowych (np. szko³y
francuskiej czy niemieckiej), imigranci nie maj¹ mo¿liwoœci wyboru profilu
kszta³cenia swoich dzieci ukierunkowanego na komunikacjê w jêzyku ojczystym i poznawanie kultury kraju pochodzenia. Wybór angielskojêzycznych
szkó³ t³umacz¹ tym, ¿e w nieodleg³ej przysz³oœci przenios¹ siê do innego kraju,
wiêc chc¹, by dzieci by³y nale¿ycie przygotowane do komunikowania siê w tym
jêzyku na kolejnym etapie edukacji w nowym miejscu. Poza tym system edukacji obowi¹zuj¹cy w tych szko³ach odpowiada standardom miêdzynarodowym.
W Poznaniu przebywa niewiele rodzin imigrantów kontraktowych, które maj¹
dzieci w wieku licealnym (por. rozdzia³ 3), a tylko jedna z wymienionych wy¿ej
szkó³ oferuje kszta³cenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Jednoczeœnie wed³ug opinii wiêkszoœci rozmówców, placówka ta nie zapewnia satysfakcjonuj¹cej ich jakoœci kszta³cenia na tym etapie edukacji, a to z kolei wp³ywa na decyzjê cudzoziemców o skróceniu b¹dŸ nieprzed³u¿aniu pobytu w Poznaniu.
We wszystkich badanych przypadkach najbli¿sza rodzina imigruj¹cego cudzoziemca przyby³a wraz z nim do Polski, a jedynie doros³e dzieci pozostawa³y
w kraju rodzinnym lub w innym, wczeœniejszym miejscu migracji. Natomiast
rodzice, rodzeñstwo i dalsza rodzina cudzoziemców nie by³a objêta planami migracyjnymi. W grupie imigrantów kontraktowych widoczna jest chêæ i starania
maj¹ce na celu utrzymywanie regularnego kontaktu z rodzin¹ pozostaj¹c¹
w kraju pochodzenia. Migranci pochodz¹cy z Europy spotykaj¹ siê z rodzin¹
kilka razy w roku. Niemal zawsze podró¿uj¹ do krewnych na œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, a poza tym spotykaj¹ siê te¿ z innych okazji: Wielkanocy czy œwi¹t
o charakterze rodzinnym. Kolejn¹ okazj¹ do podró¿y jest przerwa wakacyjna
w szkole. W zwi¹zkach, w których s¹ dzieci w wieku szkolnym, a kobieta nie
pracuje zawodowo, czêstotliwoœæ jej wyjazdów do krewnych jest wy¿sza ni¿
mê¿a. Zdarza siê, ¿e kobieta wraz z dzieckiem czy dzieæmi spêdza u rodziny
ca³e wakacje szkolne, podczas gdy m¹¿ pracuje i pozostaje w Poznaniu. Z kolei
pracuj¹cy mê¿owie nieraz ³¹cz¹ wyjazdy s³u¿bowe z krótkimi odwiedzinami
u krewnych. Cudzoziemcy z tej grupy czêsto opisywali wspólne wyjazdy do
kraju pochodzenia jako czas wype³niony odwiedzinami ró¿nych cz³onków rodziny i przyjació³. Krewni równie¿ odwiedzaj¹ ich w Poznaniu, nierzadko w ramach w³asnych wakacji. Przyjazdy rodziny maj¹ najczêœciej charakter turystyczny, po³¹czone s¹ ze zwiedzaniem Poznania oraz wycieczkami do innych
miast Polski. W tej grupie zdarza siê równie¿ inny wariant spotkañ z rodzin¹ —
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organizowanie ich w innym, trzecim kraju. Migranci spotykaj¹ siê z rodzin¹ na
przyk³ad przy okazji wakacji i wybieraj¹ do tego miejsce postrzegane pod tym
wzglêdem jako szczególnie atrakcyjne. Zdarza siê te¿, ¿e cudzoziemcy na spotkanie z rodzin¹ wybieraj¹ miejsce optymalne dla obu stron, czyli mniej wiêcej
w po³owie drogi miêdzy dwoma krajami.
Poza kontaktami bezpoœrednimi cudzoziemcy z tej grupy utrzymuj¹ te¿ regularny kontakt poœredni z krewnymi. Dzwoni¹ do siebie, pisz¹ maile, rozmawiaj¹ przez Internet, a tak¿e wysy³aj¹ paczki z prezentami. Im bardziej odleg³y
jest kraj pochodzenia cudzoziemca, tym wa¿niejsza staje siê rola kontaktów poœrednich. Na rzadsze odwiedziny krewnych wp³ywa wówczas cena biletu lotniczego. Jest to g³ówny problem dla wielu niepracuj¹cych zawodowo ¿on, które
dysponuj¹c du¿¹ iloœci¹ wolnego czasu, chêtnie spêdza³yby go w kraju pochodzenia. Z kolei dla ich pracuj¹cych mê¿ów istotn¹ barier¹ dla odbywania takich
wizyt, poza wzglêdami finansowymi, utrudnieniem jest te¿ czas potrzebny na
odbycie dalekiej podró¿y.
Bez wzglêdu na odleg³oœæ dziel¹c¹ imigrantów od kraju pochodzenia, czêstotliwoœæ wyjazdów i przyjazdów rodziny i przyjació³ maleje w trakcie trwania
migracji. Zale¿noœæ ta widoczna jest równie¿ w odniesieniu do przyjació³ i znajomych. Cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce piêæ lub wiêcej lat, czyli
d³u¿ej ni¿ wynosi œredni czas pobytu w tej grupie, mówili, ¿e ich kontakt ze
znajomymi z kraju pochodzenia jest teraz znacznie rzadszy ni¿ w pierwszym
czy drugim roku migracji. Jednak nie mieliœmy okazji przyjrzeæ siê dok³adniej
zmiennym tego typu, ze wzglêdu na fakt, ¿e wœród cudzoziemskich pracowników kontraktowych czas pobytu w Polsce rzadko lub w niewielkim stopniu wykracza poza planowany okres kilku lat.
Pracownicy kontraktowi w czasie swego pobytu w Polsce zachowuj¹
praktyki kulturowe wyniesione z kraju pochodzenia, wprowadzaj¹c jedynie
drobne elementy zaczerpniête z kultury polskiej, np. dekorowanie domu
wielkanocnymi pisankami. Wiêkszoœæ nie anga¿uje siê bezpoœrednio w sformalizowane dzia³ania maj¹ce na celu promocjê w³asnej kultury oraz nie nale¿y do stowarzyszeñ o profilu etnicznym. Generalnie, jeœli cudzoziemcy z tej
grupy promuj¹ swoj¹ kulturê, to robi¹ to zazwyczaj w wê¿szym gronie swych
znajomych, s¹siadów, w œrodowisku zwi¹zanym ze szko³¹, do której uczêszczaj¹ ich dzieci. Na przyk³ad Szwed odwiedza s¹siadów ze œwiec¹ z okazji
œwiêta Œw. £ucji. Czêsto okazj¹ do dzielenia siê wiedz¹ o kulturze w³asnego
kraju staje siê prezentacja rodzimych tradycji kulinarnych. Jedna z cudzoziemek zaprasza znajomych na typowe belgijskie obiady i sama chodzi do innych na takie posi³ki. Kolejny z imigrantów, po wizytach w Holandii, czêstowa³ wspó³pracowników przywiezionymi stamt¹d specja³ami, najczêœciej
s³odyczami, a podczas regularnych spotkañ z w³asnej inicjatywy opowiada³
o niektórych œwiêtach czy zwyczajach holenderskich. Kulinaria to chêtnie
podejmowany temat w kontekœcie tradycji z kraju pochodzenia, do których

86

Imigranci-profesjonaliœci w sektorze biznesu

imigranci przywi¹zuj¹ szczególn¹ wagê. W rezultacie tworz¹ na w³asny u¿ytek praktyczn¹ mapê poznañskich sklepów, w których mog¹ nabyæ sprawdzone produkty. Do jednego sklepu je¿d¿¹ np. po dobry ser, a w innym —
czasem mieszcz¹cym siê po przeciwnej stronie miasta — kupuj¹ miêso.
Szczególnie emocjonalnie mówili o tym W³osi, szukaj¹cy w Poznaniu produktów zbli¿onych do tych, które znaj¹ z W³och.
Imigranci bêd¹cy pracownikami kontraktowymi nie posiadaj¹ powi¹zañ
zawodowych z krajem pochodzenia poza tymi wynikaj¹cymi z faktu zatrudnienia w miêdzynarodowej firmie w charakterze „expata”. Formalne zasady
zatrudnienia pozwalaj¹ bowiem wyje¿d¿aj¹cym na kilkuletnie kontrakty na
otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z taryf¹ i w walucie kraju pochodzenia, co w przypadku imigrantów z Europy Zachodniej stanowi dodatkow¹ korzyœæ materialn¹ i przemawia za wyborem Polski na kraj imigracji. Pracownicy kontraktowi nie wysy³aj¹ pieniêdzy rodzinie, g³ównie dlatego, ¿e ich
rodziny nie borykaj¹ siê z problemami finansowymi. Pieni¹dze lokuj¹ najczêœciej w bankach innych ni¿ polskie lub równolegle w bankach zagranicznych
i polskich. Niektórzy wspominaj¹, ¿e lokuj¹ pieni¹dze na zagranicznych lokatach, ale rzadko inwestuj¹ w nieruchomoœci, choæ zdarza siê, ¿e pod koniec
swego pobytu w Polsce decyduj¹ siê na zakup domu w rodzimym kraju lub
w innym kraju emigracji, ale dopiero w momencie, kiedy okazuje siê, ¿e na
pewno bêdzie to ich nastêpne miejsce zamieszkania. W momencie, gdy decyduj¹ siê osi¹œæ w Polsce na sta³e, co zdarza siê w tej grupie incydentalnie,
zupe³nie trac¹ zainteresowanie inwestycjami w kraju pochodzenia. Cudzoziemcy czêsto nie zaprzestaj¹ robienia zakupów w kraju rodzinnym. Czyni¹
to zarówno przez sklepy internetowe, przy okazji wizyt w kraju, jak i przy
pomocy rodziny, która przesy³a zamówione rzeczy w paczkach. Dotyczy to
g³ównie ksi¹¿ek, prasy, odzie¿y i ulubionych wiktua³ów.
Pracownicy kontraktowi wykazuj¹ doœæ wysokie zainteresowanie sprawami
dotycz¹cymi kraju, z którego przybyli. Tym, co wydaje siê interesowaæ ich najmniej, jest polityka. Wspominaj¹, ¿e ten temat ich denerwuje i mêczy, a z dystansu wydaje siê znacznie mniej istotny, ni¿ kiedy mieszkali w swoim kraju.
Zdecydowana wiêkszoœæ wykupi³a w Poznaniu telewizjê kablow¹ lub satelitarn¹, by mieæ mo¿liwoœæ ogl¹dania kana³ów ze swojego kraju lub innych ulubionych programów. Wiêkszoœæ deklaruje, ¿e regularnie czyta w Internecie wiadomoœci z ich ojczyzny, znacznie rzadziej natomiast czytaj¹ prasê drukowan¹,
co t³umacz¹ trudnym do niej dostêpem. Kupuj¹ j¹ jedynie na lotniskach, ale
czêsto nie znajduj¹ tam dzienników z w³asnego kraju i wówczas zadowalaj¹ siê
tym, ¿e jest to gazeta w jêzyku angielskim. W kilku przypadkach, na proœbê
imigrantów, rodzina przysy³a im regularnie magazyny, najczêœciej tygodniki.
Cudzoziemcy z tej grupy regularnie czytaj¹ ksi¹¿ki, a jako ¿e czytaj¹ jedynie
we w³asnym jêzyku lub jêzyku angielskim, przywo¿¹ literaturê z kraju pochodzenia lub kupuj¹ ksi¹¿ki przez Internet.
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Rysem charakterystycznym kontaktów imigrantów bêd¹cych pracownikami kontraktowymi oraz cz³onków ich rodzin z rodakami i innymi cudzoziemcami, jakie utrzymuj¹ podczas pobytu w Poznaniu, jest przynale¿noœæ do ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ cudzoziemskich. Te lokalne instytucje maj¹
ró¿norodne cele, a ze wzglêdu na profil prowadzonej dzia³alnoœci mo¿na je
podzieliæ na:
a) Grupy o charakterze biznesowym: Netherlands-Polish Business Club1,
Polsko-Niemieckie Ko³o Gospodarcze w Poznaniu2, Scandinavian-Polish Chamber of Commerce3;
b) Grupy towarzyskie: PILC — Poznañ International Ladies Club, International Men’s Club, Japanese group, French group, Dutch group;

1 Strona domowa Netherlands-Polish Business Club Wielkopolska www.npbusinessclub.com
(wgl¹d: 21.01.2012); Klub zosta³ powo³any przez kilku Holendrów w 2004 roku. W sk³ad grupy
wchodz¹ firmy mieszcz¹ce siê na terenie Wielkopolski, w których pracuj¹ Holendrzy lub polskie
firmy wspó³pracuj¹ce z Holandi¹. Finansowanie klubu odbywa siê poprzez sponsoring zaanga¿owanych firm oraz roczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹. W ramach klubu dzia³a komitet doradczy,
sk³adaj¹cy siê z kluczowych przedsiêbiorców i przedsiêbiorstw. Dzia³ania grupy s¹ skierowane do
Holendrów i Polaków. W za³o¿eniu klub ma stanowiæ p³aszczyznê dla kontaktów zawodowych
po³¹czonych z towarzyskimi. Oficjalne cele grupy to: integracja holenderskich przedsiêbiorców
i pracowników w Polsce, rozwijanie wspó³pracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej miêdzy
Polsk¹ a Holandi¹, rozwijanie regionalnej wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Holandi¹, wsparcie zawodowej aktywnoœci przedsiêbiorców holenderskich w Polsce i polskich w Holandii, reprezentowanie przedsiêbiorców holenderskich w Polsce i polskich w Holandii w kontaktach z w³adzami, organizacjami i instytucjami. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci odbywaj¹ siê miêdzy innymi
comiesiêczne spotkania tzw. Business Mixers — w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, czasem ³¹czone z konferencjami biznesowymi czy wizytami studyjnymi w firmach, a tak¿e imprezy o charakterze rodzinnym promuj¹ce kulturê holendersk¹: obchody urodzin królowej w kwietniu czy
przyjêcie œwi¹teczne w grudniu.
2 Strona domowa Polsko-Niemieckie Ko³o Gospodarcze w Poznaniu www.dwk-poznan.pl
(wgl¹d: 21.01.2012); Polsko-Niemieckie Ko³o Gospodarcze w Poznaniu powsta³o z Niemieckiego
Ko³a Gospodarczego, za³o¿onego na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych jako nieformalne forum
niemieckich inwestorów. Celem dzia³alnoœci Ko³a jest wymiana doœwiadczeñ gospodarczych,
tworzenie kontaktów z lokaln¹ administracj¹ i instytucjami, a tak¿e stwarzanie p³aszczyzny kontaktów dla niemieckich i polskich inwestorów. Cz³onkami Ko³a s¹ firmy z Wielkopolski, g³ównie
z polsko-niemieckim kapita³em, a tak¿e przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzyszeñ. Partnerzy regionalni oprócz celów ekonomicznych realizuj¹ równie¿ cele kulturalne i spo³eczne. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci odbywaj¹ siê comiesiêczne spotkania przedsiêbiorców, klub zapewnia tak¿e bazê informacyjn¹ dotycz¹c¹ tematyki dzielnoœci i us³ugi z ni¹ zwi¹zane.
3 Strona domowa Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) http://www.spcc.pl/ (dostêp 21.01.2012); Izba jest ogólnopolsk¹ organizacj¹ biznesow¹, której g³ówna siedziba mieœci siê
w Warszawie, w Poznaniu znajduje siê jeden z oddzia³ów, pozosta³e s¹ w Gdyni, Krakowie
i Szczecinie. SPCC jest organizacj¹ samorz¹du gospodarczego, dzia³a na podstawie ustawy z dnia
30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych zrzesza cz³onków korporacyjnych i indywidualnych.
Cele jej dzia³alnoœci i sposoby ich realizacji s¹ formalnie okreœlone w statusie Izby. Cz³onków
obowi¹zuj¹ roczne sk³adki, których wysokoœæ uzale¿niona jest od wielkoœci firmy.
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c) Grupy wyznaniowe: 5N Babtist Church4, Poznan International Church5,
Church of the Nazarene6;
d) Grupy realizuj¹ce konkretny cel (inny ni¿ wy¿ej wymienione), np. sportowy czy edukacyjny, które czêsto stanowi¹ „sekcje” wy¿ej wymienionych instytucji: nieformalne kursy jêzykowe (jêzyk angielski i polski), Toastmasters, parents-teacher organizations, grupy sportowe (joga, nordic walking), klub ksi¹¿ki,
klub filmowy, zajêcia artystyczne.
Wymienione kluby i stowarzyszania ró¿ni wielkoœæ, stopieñ sformalizowania,
charakter prowadzonej dzia³alnoœci, warunki cz³onkostwa itd. Poza tym przedstawiony podzia³ ma charakter umowny, poniewa¿ wiêkszoœæ tych instytucji spe³nia
jednoczeœnie wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, np. ³¹czy dzia³alnoœæ biznesow¹ z towarzysk¹. Cudzoziemcy czêsto bywaj¹ cz³onkami kilku grup jednoczeœnie, a ponadto wewn¹trz jednej rodziny mo¿na zaobserwowaæ przynale¿noœæ do ró¿nych klubów. Rzadziej zdarza siê, ¿e obcokrajowcy wiedz¹ o istnieniu ró¿nych grup, ale
sami nie uczestnicz¹ w ¿adnej z nich. Wiêkszoœæ klubów, do których nale¿¹ imigranci kontraktowi, ma przede wszystkim charakter towarzyski. S¹ to grupy,
w których zdecydowana wiêkszoœæ cz³onków to cudzoziemcy. Przynale¿noœæ do
tych klubów zapewnia obcokrajowcom mo¿liwoœæ spotykania siê z osobami, które znalaz³y siê w podobnej do nich sytuacji, zawarcia nowych znajomoœci, wzajemnego wsparcia w nowym kraju, wymiany praktycznych informacji. Pracownicy kontraktowi chêtnie uczestnicz¹ w tego rodzaju zrzeszeniach, jest to dla nich
dogodna forma aktywnoœci towarzyskiej, która nie wymaga ani znajomoœci jêzyka polskiego, ani podejmowania samodzielnej inicjatywy organizacji spotkañ.
Dwa najbardziej popularne kluby, do których nale¿y najwiêcej cudzoziemców,
z którymi zetknêliœmy siê podczas badañ w Poznaniu, to Poznañ International
Ladies Club i International Men’s Club. Jak wskazuj¹ nazwy, jeden zrzesza kobiety, drugi mê¿czyzn, oba maj¹ nieformalny charakter i prawie wy³¹cznie cudzoziemski sk³ad.
International Ladies Club jest znacznie aktywniejszy. Klub ma swoj¹ prezeskê i komitet, którego cz³onkinie na zasadzie wolontariatu podejmuj¹ siê organizacji dorocznych i comiesiêcznych spotkañ oraz imprez, oczywiœcie przy
wsparciu innych pañ nale¿¹cych do klubu. Klub zosta³ za³o¿ony w 1999 roku
i zrzesza obecnie ponad 50 kobiet. Ich liczba jest w miarê sta³a, natomiast sk³ad
ulega ci¹g³ym zmianom, albowiem jedne kobiety wyje¿d¿aj¹, a ich miejsce zajmuj¹ nowe przybyszki. Do grupy nale¿¹ bowiem g³ównie te panie, które znalaz³y siê w Polsce ze wzglêdu na pracê mê¿a lub partnera, w zwi¹zku z czym
4 Strona domowa Koœció³ 5N — Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów http://www.k5n.baptist.poznan.pl/ (dostêp 25.07.2012).
5 Strona domowa Poznan International Church http://www.international.pl/ (wgl¹d: 25.07.2012).
6 Dane kontaktowe mo¿na znaleŸæ m.in. na oficjalnej stronie internetowej Church of the Nazarene
http://app.nazarene.org/FindAChurch/details.jsp?q=nd&p=50&id=135549 (wgl¹d: 25.07.2012).

89

JACEK SCHMIDT, KAROLINA SYDOW

ich pobyt w Poznaniu zwi¹zany jest z czasowym charakterem tej pracy. Niepisana zasada klubu mówi, ¿e cz³onkiniami mog¹ byæ tylko cudzoziemki, ewentualnie Polki bêd¹ce partnerkami cudzoziemców. Sta³ym i najbardziej istotnym
elementem dzia³alnoœci PILC s¹ regularne, comiesiêczne przedpo³udniowe spotkania, które s¹ otwarte dla wszystkich chêtnych. Informacje o nich mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej klubu7. Poza tymi spotkaniami, w ramach dzia³alnoœci klubu odbywa siê szereg profilowanych zajêæ dla cz³onkiñ (artystyczne,
joga, marszruta z kijkami, czyli nordic walking, spotkania dla mam z dzieæmi
i wiele innych). Od czasu do czasu maj¹ miejsce wyjazdy turystyczne, a kilka
razy w roku organizowane s¹ sta³e imprezy, takie jak charytatywny bal œwi¹teczny i piknik rodzinny. Klub stawia sobie za cel pomoc imigrantkom w odnalezieniu siê w nowym œrodowisku, Wed³ug relacji cz³onkiñ grupa integruje œrodowisko poznañskich cudzoziemek, staje siê pierwszym krokiem w budowaniu
ich ¿ycia towarzyskiego w Poznaniu, a czasami pozostaje jego jedynym lub
g³ównym elementem.
Z kolei International Men’s Club jest niejako mêskim odpowiednikiem
PILC, dzia³aj¹cym jednak na o wiele mniejsz¹ skalê. Jedyn¹ form¹ dzia³alnoœci
tej grupy mê¿czyzn s¹ comiesiêczne, wieczorne spotkania, które w przeciwieñstwie do spotkañ PILC nie maj¹ sta³ego miejsca ani jednego scenariusza przebiegu, a co miesi¹c ich organizacj¹ zajmuje siê inna osoba. Spotkania te zwykle
obejmuj¹ jakiœ element rozrywki (np. gokarty czy paintball), a nastêpnie wyjœcie do pubu lub restauracji. Grupê tworz¹ przede wszystkim cudzoziemcy, którzy s¹ partnerami kobiet nale¿¹cych do PILC, ale tak¿e i inni cudzoziemcy oraz
Polacy, których partnerki s¹ cudzoziemkami. Cz³onkostwo ma charakter otwarty, ale do³¹czyæ do grupy mo¿na tylko poprzez znajom¹ osobê, poniewa¿ potrzebny jest dostêp do informacji o szczegó³ach kolejnego spotkania.
Przygl¹daj¹c siê kontaktom pracowników kontraktowych ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym, wyraŸnie widaæ, ¿e s¹ one znacznie rzadsze ni¿ z cudzoziemcami. Mimo czêstych deklaracji, ¿e chcieliby mieæ wiêkszy kontakt z Polakami, ich ¿ycie towarzyskie bazuje jednak na spotkaniach z innymi
cudzoziemcami lub wrêcz siê do nich ogranicza. S¹ to albo grupy miêdzynarodowe, takie jak PILC czy International Men’s Club, albo œrodowiska osób pochodz¹cych z tego samego kraju, np. aktywna, nieformalna grupa Holendrów
(Dutch group). Wiêkszoœæ naszych rozmówców twierdzi³a, ¿e mimo podejmowanych inicjatyw nie udaje im siê zawrzeæ bli¿szych znajomoœci z Polakami.
Niew¹tpliwie istotn¹ barier¹, równie¿ w opinii samych imigrantów, jest ich
s³aba znajomoœæ jêzyka polskiego, która znacznie zawê¿a grono potencjalnych
znajomych. Ci Polacy, z którymi wchodz¹ w kontakt, mówi¹ po angielsku albo
w jêzyku ojczystym cudzoziemców.
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Tymczasem ci imigranci z grupy pracowników kontraktowych, którzy zdecydowali siê na d³u¿szy pobyt w Polsce i (najczêœciej) dobrze znaj¹ jêzyk polski, zwykle deklaruj¹, ¿e nie chc¹ wchodziæ w kontakty z innymi cudzoziemcami, poniewa¿ s¹ to znajomoœci niestabilne i krótkotrwa³e — koñcz¹ce siê wraz
z wygaœniêciem umowy „na czas okreœlony”. Wol¹ „inwestowaæ” w kontakty
z Polakami, które to relacje postrzegaj¹ jako bardziej wzbogacaj¹ce, optymalizuj¹ce funkcjonowanie w otoczeniu spo³ecznym kraju przyjmuj¹cego. W tych
przypadkach obszarem zawierania znajomoœci z Polakami staje siê grupa s¹siedzka, œrodowisko szko³y ich dzieci, a tak¿e wspó³pracownicy. Charakter grupy towarzyskiej wygl¹da jeszcze inaczej w przypadku par mieszanych, gdzie
jednym z partnerów jest Polak b¹dŸ Polka. Grono znajomych poszerza siê o kolegów i rodzinê partnera, w naturalny wiêc sposób cudzoziemiec obcuje z Polakami, nawet gdy komunikacja z nimi wci¹¿ opiera siê o jêzyk inny ni¿ polski.
Z jednej strony imigranci twierdz¹, ¿e jêzyk polski jest barier¹ utrudniaj¹c¹
za³atwianie spraw administracyjnych oraz integracjê ze spo³eczeñstwem. Z drugiej strony przyznaj¹, ¿e s¹ w stanie z powodzeniem funkcjonowaæ w Polsce
bez znajomoœci jêzyka polskiego. Praca w miêdzynarodowych firmach najczêœciej nie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ posiadania takich kompetencji jêzykowych,
bez jêzyka polskiego s¹ te¿ w stanie zorganizowaæ swoje ¿ycie prywatne i towarzyskie. Niejednoznaczny jest tak¿e ich stosunek do samej nauki polskiego.
Pocz¹tkowo wykazuj¹ zwykle du¿¹ chêæ jego poznania i zapisuj¹ siê na kursy
jêzykowe, zwykle w formie lekcji indywidualnych. Jednak, poza nielicznymi
przypadkami, maj¹ s³ab¹ motywacjê do nauki, w zwi¹zku z tym nie przyk³adaj¹
siê do niej i czêsto przerywaj¹ kurs, nie osi¹gaj¹c poziomu pozwalaj¹cego na
w miarê swobodn¹ komunikacjê. Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e
wszyscy imigranci z omawianej grupy, z którymi nawi¹zaliœmy kontakt, zdecydowali siê na podjêcie nauki polskiego, nawet jeœli zosta³a ona szybko zarzucona. Mamy jednak wiedzê o istnieniu w œrodowisku pracowników kontraktowych i ich rodzin osób, które w ogóle nie podjê³y trudu nauki jêzyka polskiego,
s¹ ma³o zainteresowane poznawaniem miasta i kraju migracji, adaptuj¹ siê do
nowego œrodowiska i miejsca zamieszkania tylko w niezbêdnym, minimalnym
zakresie. Charakterystyczne, ¿e cudzoziemcy, którzy nauczyli siê jêzyka polskiego w stopniu wystarczaj¹cym na swobodn¹ komunikacjê, chêtniej i ³atwiej
wchodz¹ w kontakty towarzyskie z Polakami. Ich grono towarzyskie zmienia
charakter z cudzoziemskiego na mieszany, a nawet z przewag¹ Polaków. Wydaje siê, ¿e obok wejœcia w zwi¹zek partnerski z osob¹ z Polski jest to drugi,
g³ówny czynnik powoduj¹cy wyjœcie poza relatywnie zamkniêty kr¹g cudzoziemców.
Imigranci kontraktowi zwykle przed przyjazdem do Polski zbieraj¹ informacje na temat naszego kraju. Pocz¹tkowo dotyczy to g³ównie kwestii praktycznych, niezbêdnych do podjêcia decyzji o migracji. Kiedy zdecyduj¹ siê ju¿ na
przyjazd, zazwyczaj dalej pog³êbiaj¹ wiedzê na temat Polski, wówczas z uwagi
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na chêæ bli¿szego poznania nowego miejsca, w którym zamierzaj¹ przebywaæ
przez kolejne kilka lat. Poziom wiedzy na temat Polski jest wœród imigrantów
bardzo zró¿nicowany. S¹ tacy, którzy przeczytali kilka historycznych i podró¿niczych ksi¹¿ek i na tym nie poprzestaj¹, inni ograniczyli siê do lektury jednego
przewodnika b¹dŸ kilku artyku³ów. W przypadku tych drugich osób deklarowane zainteresowanie krajem imigracji nie koresponduje z ich dzia³aniami na
rzecz pozyskiwania takiej wiedzy. To, ¿e nie czytaj¹ na temat Polski, t³umacz¹
brakiem czasu i znajomoœci jêzyka. Cudzoziemscy poszukuj¹ te¿ innych, niezwi¹zanych z lektur¹, sposobów na pozyskanie informacji o kraju osiedlenia.
Przyk³adowo, jeden z imigrantów poprosi³ w swojej firmie o zorganizowanie
szkolenia na temat kultury i historii Polski. Zosta³o ono przeprowadzone tylko
dla niego — mimo ¿e w jego firmie pracuje kilkunastu cudzoziemców, to nie
wyrazili oni zainteresowania kursem. Innym sposobem na zdobywanie wiedzy
o Polsce s¹ rozmowy z polskimi znajomymi i kolegami z pracy. Imigranci pytaj¹ o rzeczy zwi¹zane z ¿yciem spo³ecznym, politycznym, edukacj¹, kultur¹.
Przy okazji rocznic i œwi¹t pañstwowych chc¹ dowiedzieæ siê czegoœ o historii
Polski. Interesuj¹ ich bie¿¹ce, g³oœne wydarzenia w Polsce, o których dowiaduj¹
siê od kolegów z pracy lub wrêcz od rodziny z kraju pochodzenia, bo mówiono
o tym w tamtejszych mediach.
Pracownicy kontraktowi zwykle nie interesuj¹ siê polskim kinem, teatrem
czy literatur¹. Niektórzy jedynie w celach poznawczych obejrzeli kilka polskich
filmów. Inaczej jest tylko w przypadku nielicznych imigrantów, którzy w dobrym stopniu opanowali jêzyk polski. Cudzoziemcy nie przejawiaj¹ wiêkszego
zainteresowania lokalnymi sprawami miejskimi, poza tymi, które s¹ im bezpoœrednio przydatne w codziennym ¿yciu, czyli zakupami, infrastruktur¹ drogow¹
i komunikacj¹ miejsk¹, informacjami o atrakcyjnych formach spêdzania czasu
wolnego (np. koncerty). Z powodu braku kompetencji jêzykowych nie czytuj¹
lokalnej prasy, z tych samych powodów nie ogl¹daj¹ polskiej telewizji. Jedyny
regularny kontakt z polskimi mediami maj¹ za spraw¹ radia, którego s³uchaj¹
w samochodzie, gdzie do wyboru maj¹ tylko polskojêzyczne stacje. Bariera jêzykowa jest g³ównym powodem, który przywo³uj¹ cudzoziemcy kontraktowi,
t³umacz¹c swój niski poziom zainteresowania lokalnymi sprawami Poznania
i sytuacj¹ w Polsce. Jednak wœród pracowników kontraktowych s¹ te¿ tacy, którzy postanowili poznawaæ kraj osiedlenia w inny, bardziej praktyczny i zarazem
wybiórczy sposób — interesuje ich polska kuchnia i w tym celu regularnie
chodz¹ do barów mlecznych i restauracji, gdzie zamawiaj¹ wszystko, co uwa¿aj¹ za typowo polskie.
Cudzoziemcy z omawianej grupy maj¹ wiele obserwacji dotycz¹cych kultury polskiej i mentalnoœci Polaków, tworzonych na zasadzie porównañ z w³asnym krajem i ewentualnie krajami wczeœniejszych migracji. Lubi¹ dzieliæ siê
tymi spostrze¿eniami, jak równie¿ rozmawiaæ o plusach i minusach ¿ycia
w Polsce. Przyk³adowo, jeden z imigrantów zwraca³ uwagê na ró¿nice miêdzy
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Polsk¹ a Holandi¹ w kwestii podejœcia do konsumpcjonizmu, twierdz¹c, ¿e Polska znajduje siê na wczeœniejszym etapie rozwoju i to go w tym kraju fascynuje.
Jednoczeœnie podkreœla³, ¿e stara siê przy Polakach nie krytykowaæ ich kraju
i rodaków, poniewa¿ ze wzglêdu na kompleksy nie potrafi¹ przyjmowaæ tej krytyki, a zale¿y mu, by widzieli, ¿e ich szanuje. Wed³ug niego arogancja jest nieœwiadomym b³êdem wielu cudzoziemców, bardzo Ÿle odbieranym przez Polaków. Wiele obserwacji na temat Polaków dokonywanych przez imigrantów
wi¹¿e siê ze œrodowiskiem pracy, jako ¿e jest to miejsce, gdzie spêdzaj¹ najwiêcej czasu i w którym maj¹ najintensywniejszy kontakt z Polakami. Cudzoziemcy komentuj¹ miêdzy innymi polski styl zarz¹dzania czy relacje miêdzy wspó³pracownikami. Kilka osób zwróci³o uwagê, ¿e Polacy maj¹ trudnoœci z prac¹
w grupie, umiejêtnoœci¹ podejmowania kompromisowych rozwi¹zañ. Inni imigranci krytycznie oceniaj¹ zjawiska zwi¹zane z infrastruktur¹ (np. budowa licznych centrów handlowych w przestrzeni miejskiej) czy poziomem oferty edukacyjnej. Jednoczeœnie imigranci, w szczególnoœci osoby przyby³e z krajów
Europy Zachodniej, twierdz¹, ¿e przed przyjazdem mieli inne wyobra¿enie
o Polsce i zostali pozytywnie zaskoczeni. Bardzo podoba im siê Poznañ, zarówno ogólnie, jako atrakcyjne miasto w skali europejskiej, jak i w lokalnym kontekœcie porównawczym, na tle innych polskich miast. Maj¹ swoje ulubione miejsca w Poznaniu, do których nale¿¹ Stary Rynek, Stary Browar, okolice jeziora
Malta, park Cytadela, okolice Warty i inne tereny zielone znajduj¹ce siê blisko
ich miejsca zamieszkania. Imigranci z tej grupy regularnie bywaj¹ w poznañskich kawiarniach i restauracjach.
Zdecydowana wiêkszoœæ elementów wy¿ej przywo³anej charakterystyki imigrantów — pracowników kontraktowych, znakomicie koresponduje z ustaleniami badaczy poczynionymi w trakcie badañ w Warszawie (Iglicka, Weinar
2004: 371-373). Imigranci ci aktywnie anga¿uj¹ siê w ¿ycie towarzyskie wielokulturowych œrodowisk mened¿erskich i uczestnicz¹ w spotkaniach towarzysko-biznesowych. Obracaj¹ siê na ogó³ w œrodowisku anglojêzycznym, w którym uczestnicz¹ i Polacy, i cudzoziemcy. Czêsto s¹ to ludzie nale¿¹cy do tzw.
„elity migracyjnej”, która obecna jest w ka¿dym kraju w³¹czonym w sieæ globalnych powi¹zañ ekonomicznych, na terenie którego znajduj¹ siê oddzia³y
transnarodowych korporacji. Nasze badania tak¿e pokazuj¹, ¿e cudzoziemscy
pracownicy kontraktowi na gruncie towarzyskim kontaktuj¹ siê g³ównie z innymi cudzoziemcami, innymi pracownikami korporacji i migrantami tymczasowymi. Nawi¹zuj¹ relacje towarzyskie w takich miejscach jak stowarzyszenia i kluby
cudzoziemskie, organizacje biznesowe, szko³y miêdzynarodowe czy wspólnoty
religijne. Wyjœcie poza tê enklawê ma miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w momencie wejœcia w zwi¹zek z partnerem Polakiem i za³o¿eniem gospodarstwa domowego w Polsce. Po drugie, kiedy cudzoziemiec opanowuje jêzyk
polski w stopniu umo¿liwiaj¹cym swobodn¹ komunikacjê. A to z kolei zdarza
siê w tej grupie rzadko.
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BIZNESMENI PROWADZ¥CY W£ASNE FIRMY

W sk³ad grupy biznesmenów prowadz¹cych w³asne firmy wchodz¹ w³aœciciele
oraz wspó³w³aœciciele ma³ych lub œrednich przedsiêbiorstw ukierunkowanych na
dzia³alnoœæ w sektorze handlu i us³ug, takich jak restauracje, kluby, sklepy, hurtownie oraz import towarów, g³ównie z kraju pochodzenia. W wywiadach pog³êbionych uczestniczy³o 10 osób, 8 mê¿czyzn i 2 kobiety. Œrednia wieku imigrantów wynosi³a 39 lat (najm³odszy liczy³ 32 lata, najstarszy 47 lat). Wiêkszoœæ
z nich (6 osób) jest w zwi¹zku ma³¿eñskim lub partnerskim z Polk¹ lub Polakiem, 3 osoby w zwi¹zku ma³¿eñskim z obcokrajowcem, 1 biznesmen ¿yje samotnie. Po³owa z nich ma wykszta³cenie œrednie, po³owa ukoñczy³a studia wy¿sze. Pochodz¹ zarówno z krajów starej UE, pañstw europejskich nie nale¿¹cych
do UE, jak i krajów pozaeuropejskich. Tylko jedna, bynajmniej nie czuj¹ca siê
Polakiem osoba posiada podwójne obywatelstwo, pozostali karty sta³ego pobytu. Ich pobyt w Polsce ma, poza jednym przypadkiem, charakter nieprzerwany
i wynosi w zdecydowanej wiêkszoœci 6-10 lub wiêcej lat. Tylko dla co trzeciego
uczestnika badañ Polska i Poznañ s¹ docelowymi miejscami pobytu, pozostali
traktuj¹ je jako miejsce tymczasowe, ale nie maj¹ sprecyzowanych planów odnoœnie do dalszego migrowania.
W wiêkszoœci nie mieli wczeœniejszych doœwiadczeñ migracyjnych, poza
dwoma przypadkami relatywnie krótkiego funkcjonowania poza ojczyzn¹ w roli
migranta. Mieszkaj¹ w Poznaniu lub okolicznych miejscowoœciach: 6 osób
mieszka z rodzin¹, 2 same, 1 z innymi cudzoziemcami. Zdecydowana wiêkszoœæ, poza 2 imigrantami, dokona³a inwestycji w postaci zakupu domu, mieszkania lub ma to w planach. Analogicznie wygl¹daj¹ ich inwestycje w firmy prowadzone w Polsce. Wiêkszoœæ (7 imigrantów) zna jêzyk polski dobrze lub
bardzo dobrze, 3 deklaruj¹ œredni¹ lub s³ab¹ znajomoœæ tego jêzyka.
Niezale¿nie od wielkoœci prowadzonej firmy, charakter prowadzonej dzia³alnoœci bezpoœrednio wi¹¿e siê z krajem pochodzenia imigrantów, z posiadanymi
tam powi¹zaniami spo³ecznymi i ekonomicznymi oraz kompetencjami kulturowymi. W przypadku ma³ych firm dotyczy to g³ównie profilu prowadzonej dzia³alnoœci — biznesmeni prowadz¹ restauracje oferuj¹ce potrawy swojej kuchni
narodowej czy sklepy z produktami regionalnymi. W wiêkszych przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê handlem, imigranci sprowadzaj¹ towar z kraju pochodzenia, na przyk³ad tekstylia z Turcji czy kwiaty z Holandii. W przypadku wiêkszych przedsiêbiorstw, gdzie w grê wchodzi zagraniczny kapita³, cudzoziemcy
zak³adaj¹ polskie oddzia³y firm z kraju pochodzenia lub przedsiêbiorstwa œciœle
zwi¹zane z tamtejszym rynkiem ekonomicznym. Zdarza siê, ¿e imigranci-biznesmeni zatrudniaj¹ rodaków lub innych cudzoziemców, ale nie jest to regu³¹,
zale¿y od profilu prowadzonej dzia³alnoœci. W badanej grupie taka sytuacja dotyczy g³ównie restauracji. W Poznaniu dzia³a niewiele sklepów, które nale¿¹ do
cudzoziemców i w zwi¹zku z tym s¹ one ma³o zauwa¿alne w przestrzeni miej-
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skiej. Nale¿¹ do nich, przyk³adowo, prowadzony przez Libañczyka sklep arabski oferuj¹cy produkty spo¿ywcze oraz sklep z bi¿uteri¹ orientaln¹, której w³aœcicielem jest obywatel Turcji. Powstaje natomiast coraz wiêcej mini-marketów
oferuj¹cych wielobran¿owy asortyment z Chin, których w³aœcicielami s¹ obywatele chiñscy. Jeœli chodzi o bran¿ê gastronomiczn¹, wybór jest wiêkszy, ale
— w porównaniu z Warszaw¹ — wci¹¿ niewielki, a wiêkszoœæ tych lokali
prowadz¹ obecnie Chiñczycy i Turcy (patrz te¿ rozdzia³ 5). Wgl¹d w przedsiêbiorcz¹ dzia³alnoœæ cudzoziemców uwidacznia te¿ inne ró¿nice miêdzy Poznaniem a innymi du¿ymi miastami w Polsce, m.in. brak znacz¹cej spo³ecznoœci
wietnamskiej, która zdominowa³a us³ugi gastronomiczne i handlowe w Warszawie (Kindler, Szulecka 2010: 220).
Motywacje, jakimi kierowali siê imigranci-przedsiêbiorcy, podejmuj¹c decyzjê o opuszczeniu kraju pochodzenia i wyborze Polski jako miejsca imigracji,
nie by³y jednorodne, jak w przypadku imigrantów bêd¹cych pracownikami kontraktowymi. Widoczne jest tutaj przenikanie siê ró¿nych czynników wypychaj¹cych i przyci¹gaj¹cych o charakterze ekonomicznym, politycznym, edukacyjnym oraz zwi¹zanych z ¿yciem prywatnym. Co prawda po³owa z nich wskazywa³a
na perspektywê zwi¹zan¹ z prowadzeniem dzia³alnoœci biznesowej jako najistotniejszy powód przyjazdu do Polski, jednak pozostali osiedlili siê w Poznaniu w zwi¹zku z planami odbywania studiów lub z powodu posiadania polskiej
partnerki.
Bycie w zwi¹zku partnerskim lub ma³¿eñskim z Polk¹, wieloletni pobyt
w Poznaniu i poczynione tu inwestycje sprawiaj¹, ¿e biznesmeni wi¹¿¹ z obecnym miejscem osiedlenia swoje plany na przysz³oœæ oraz s¹ znacznie lepiej zintegrowani ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym ani¿eli imigranci bêd¹cy pracownikami kontraktowymi. Ich decyzje o dalszym pozostawaniu w Polsce wi¹¿¹ siê
te¿ z pozytywn¹ ocen¹ uwarunkowañ ekonomicznych istniej¹cych w kraju imigracji na tle sytuacji w kraju pochodzenia oraz zadowoleniem z efektów prowadzonej dzia³alnoœci biznesowej i uzyskiwanych dochodów.
W œrodowisku zawodowym, w którym funkcjonuj¹ biznesmeni, najistotniejszym jêzykiem komunikacji jest polski, co zmotywowa³o ich do nauki
i relatywnie szybkiego opanowania tego jêzyka. Bez w¹tpienia znacz¹cym
u³atwieniem na tym polu jest posiadanie partnerki z Polski — pos³ugiwanie
siê jêzykiem polskim w sferze domowej oraz podczas kontaktów z jej znajomymi i rodzin¹. Badania uwidoczni³y zale¿noœæ pomiêdzy poziomem znajomoœci jêzyka biznesmena a jego pochodzeniem. Najlepiej opanowali nasz
jêzyk imigranci z krajów pozaeuropejskich oraz pañstw nie nale¿¹cych do
UE, a najgorzej biznesmeni pochodz¹cy z Zachodniej Europy, którzy wol¹
komunikowaæ siê w jêzyku angielskim, a ich nauka polskiego przebiega z du¿ymi trudnoœciami.
Profil prowadzonej dzia³alnoœci oraz to, czy biznesmen jest w zwi¹zku
z Polk¹, istotnie wp³ywaj¹ na zakres i charakter jego kontaktów z rodakami
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w ojczyŸnie, innymi cudzoziemcami w Poznaniu i Polakami. Np. w³aœciciel
ma³ej szko³y jêzykowej, p³ynnie pos³uguj¹cy siê jêzykiem polskim, twierdzi,
¿e woli nawi¹zywaæ kontakty z Polakami, poniewa¿ tutaj toczy siê teraz jego
¿ycie, a znajomoœci z rodakami by³yby jego zdaniem nawi¹zywane na si³ê.
Z kolei wspó³w³aœciciel firmy handluj¹cej kwiatami, którego dziewczyna jest
Polk¹, ale on sam s³abo zna jêzyk polski, te¿ nie ma wœród znajomych cudzoziemców, a jego kontakty towarzyskie obejmuj¹ g³ównie znajomych i rodzinê partnerki. Sytuacja wygl¹da inaczej w bran¿y gastronomicznej, poniewa¿
restauracje s¹ czêsto miejscem spotkañ grupy narodowej czy wyznaniowej.
Na przyk³ad jeden w przedsiêbiorców mówi³, ¿e jego restauracja jest popularnym wœród Turków miejscem spotkañ towarzyskich. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
Turcy pracuj¹cy w poznañskiej bran¿y gastronomicznej z regu³y utrzymuj¹
silne relacje w obrêbie w³asnej grupy, spotykaj¹c siê ze sob¹ w kilku wybranych barach i restauracjach nawet kilka razy w tygodniu. W spotkaniach tych
uczestnicz¹ te¿ inni cudzoziemcy zwi¹zani z bran¿¹ gastronomiczn¹, pochodz¹cy z Indii, Tunezji czy Pakistanu (wiêcej szczegó³ów na ten temat patrz
rozdzia³ 5). Jednak nawet ci imigranci, którzy podkreœlaj¹ silne kontakty
z rodakami b¹dŸ z innymi cudzoziemcami, maj¹ wiêkszy kontakt z Polakami
w porównaniu z grup¹ pracowników kontraktowych. Relacje z Polakami utrzymuj¹ zarówno na p³aszczyŸnie zawodowej, towarzyskiej, jak i rodzinnej (za
spraw¹ zwi¹zku z Polk¹).
Wizerunek kraju i spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego przedstawiany przez imigrantów-przedsiêbiorców zale¿y od poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy,
poczucia odniesionego sukcesu ekonomicznego. Zadowolenie z pracy, która
zajmuje imigrantom wiêkszoœæ dnia, spycha inne aspekty ¿ycia w Polsce na dalszy plan, i to zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Sukces zawodowy sprawia te¿, ¿e w lepszym œwietle przedstawiaj¹ oni polsk¹ biurokracjê, bagatelizuj¹
utrudnienia, z którymi spotykaj¹ siê na co dzieñ.
Wiêkszoœæ imigrantów z tej grupy wykazuje bardzo niskie zainteresowanie
polsk¹ kultur¹ i histori¹. Nie czytaj¹ ksi¹¿ek ani czasopism o tym profilu tematycznym, a ich zainteresowanie sprawami polskimi dotyczy tylko spraw bie¿¹cych i codziennych, choæ i w tym wypadku jest relatywnie ma³e. Dziêki znajomoœci jêzyka polskiego biznesmeni ogl¹daj¹ polsk¹ telewizjê, a tak¿e znaj¹
wybrane, g³oœniejsze wydarzenia z ¿ycia kraju i miasta. Informacje te trafiaj¹
do nich zwykle przypadkowo, z telewizji lub od innych osób, ale sami ich nie
œledz¹ i nie poszukuj¹. Nie przykuwaj¹ te¿ ich uwagi sprawy polityki i gospodarki Polski, co t³umacz¹ ogólnym brakiem zainteresowania tymi tematami, datuj¹cym siê sprzed okresu migracji. Równie¿ poziom uczestnictwa w ¿yciu miasta z regu³y jest w tej grupie niski. Przedsiêbiorcy narzekaj¹ na znacz¹cy deficyt
wolnego czasu i nim t³umacz¹ ma³¹ aktywnoœæ w wydarzeniach spo³ecznych
i kulturalnych w Poznaniu. Najbardziej zainteresowany lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi by³ mê¿czyzna, który prowadzi dobrze prosperuj¹c¹ firmê i ma
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w porównaniu z innymi imigrantami z tej grupy du¿o wolnego czasu. Z kolei
w³aœciciel tureckiej restauracji, która nie prosperuje najlepiej, narzeka³ na nudê
w mieœcie i brak w Polsce zwyczaju chodzenia do restauracji.
Cudzoziemcy deklaruj¹ natomiast du¿e zainteresowanie wydarzeniami spo³ecznymi i politycznymi, które maj¹ miejsce w ich krajach pochodzenia. Wszyscy twierdz¹, ¿e na bie¿¹co sprawdzaj¹ w Internecie wiadomoœci z kraju, ogl¹daj¹ tamtejsz¹ telewizjê. Szczególnie grupa turecka wydaje siê aktywna na tym
polu. W restauracjach tureckich niemal zawsze s³ychaæ tureck¹ muzykê i chêtnie ogl¹dane s¹ tureckie programy telewizyjne. Przedsiêbiorcy twierdz¹, ¿e
chêtnie czytaliby prasê drukowan¹ z kraju pochodzenia, ale rzadko maj¹ do niej
bie¿¹cy dostêp. Jeden z w³aœcicieli restauracji, bywaj¹c regularnie w Berlinie,
gdzie mieszka jego ¿ona, kupuje tureckie gazety.
W³aœciciele firm utrzymuj¹ czêsty, regularny kontakt z rodzin¹ i przyjació³mi, którzy pozostali w kraju pochodzenia, a do tego celu wykorzystuj¹
g³ównie Internet. Spotykaj¹ siê te¿ z krewnymi bezpoœrednio, przy okazji biznesowych podró¿y do ojczyzny, rzadziej s¹ odwiedzani przez cz³onków rodziny
lub znajomych w Polsce. Wówczas zwykle spêdzaj¹ czas nie tylko w Poznaniu,
ale tak¿e podró¿uj¹ po Polsce. Tak jak w przypadku grupy imigrantów kontraktowych, im d³u¿szy jest pobyt biznesmenów w Polsce, tym wzajemne odwiedziny cz³onków rodziny staj¹ siê rzadsze, ale zanikaj¹ tylko w incydentalnych
przypadkach. Znacznie szybciej s³abnie lub wrêcz ustaje kontakt ze znajomymi
z kraju pochodzenia.
Imigranci z grupy biznesmenów, niezale¿nie od wyznania, nie uczestnicz¹
w praktykach religijnych (zob. tak¿e rozdzia³ 5). Czêœæ z nich deklaruje, ¿e
nie by³y osobami religijnymi tak¿e przed migracj¹, ale nawet osoby, które
przyznaj¹, ¿e wczeœniej uczestniczy³y w takich praktykach, to zarzuci³y je po
przyjeŸdzie do Poznania. Pochodz¹cy z Turcji muzu³manie nie zainteresowali
siê tym, czy w Poznaniu istnieje miejsce modlitw dla wyznawców ich religii,
natomiast twierdz¹, ¿e staraj¹ siê obchodziæ œwiêta muzu³mañskie. Spotykaj¹
siê, by wspólnie kultywowaæ tradycjê tych œwi¹t. Jeden z w³aœcicieli restauracji
zorganizowa³ w swoim lokalu obchody Kurban Bajram dla szerszego grona rodaków. Imigranci-biznesmeni nie nale¿¹ te¿ do ¿adnych stowarzyszeñ o profilu
etnicznym ani organizacji zrzeszaj¹cych cudzoziemców.
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IMIGRANCI W SEKTORZE HANDLU I US£UG

WPROWADZENIE
Natalia Bloch

Wed³ug oficjalnych danych Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, zarówno
hurtowy, jak i detaliczny handel oraz bran¿a hotelarsko-gastronomiczna stanowi¹ kolejno trzeci i czwarty najpopularniejszy wœród imigrantów sektor gospodarki pod wzglêdem liczby wydanych zezwoleñ na pracê (Bloch 2010: 52-53).
W przeciwieñstwie do budownictwa i przetwórstwa przemys³owego, które uplasowa³y siê na dwóch pierwszych miejscach w skali województwa, s¹ to sektory,
co do których mo¿na podejrzewaæ, ¿e zatrudnieni w nich cudzoziemcy — przynajmniej w wiêkszej czêœci — mieszkaj¹ w Poznaniu. By³ to powód, dla którego imigranci pracuj¹cy w handlu i gastronomii zostali objêci badaniami w ramach niniejszego projektu. Tym bardziej, ¿e na poznañskim rynku us³ug s¹
w niewielkim stopniu obecni cudzoziemcy wykonuj¹cy prace domowe czy zajmuj¹cy siê opiek¹ nad osobami niesamodzielnymi (dzieæmi, osobami w podesz³ym wieku). Ta forma pracy ma zwykle charakter nierejestrowany, nie jest
wiêc widoczna w danych urzêdowych, niemniej z przeprowadzonego przez nas
rekonesansu wynika, ¿e w sektorze tym pracuje w Poznaniu niewielu cudzoziemców. Wynikaæ to mo¿e po czêœci z usytuowania miasta w zachodniej Polsce, czyli z wiêkszej ni¿ w przypadku Warszawy odleg³oœci od krajów by³ego
ZSRR, z których pochodzi wiêkszoœæ kobiet trudni¹cych siê œwiadczeniem
us³ug domowych. Jest to o tyle istotne, ¿e migracje w tym sektorze maj¹ zwykle
charakter cyrkulacyjny (Kindler, Szulecka 2010: 223), a rekrutacja nowych imigrantów odbywa siê za poœrednictwem migranckich sieci spo³ecznych (Piekut
2010: 227-228).
Do studium przypadku imigrantów zatrudnionych w sektorze handlu wybraliœmy cudzoziemców pracuj¹cych na poznañskich targowiskach. Nie jest to
liczna grupa, niemniej obecna w przestrzeni miasta od blisko æwieræwiecza,
bêd¹c kontynuacj¹ boomu na handel bazarowy z pocz¹tków transformacji systemowej. Badania pilota¿owe do niniejszego projektu maj¹ce na celu sporz¹dze-
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nie mapy imigracyjnej Poznania pokaza³y, ¿e sprzeda¿ na targowiskach to wci¹¿
dominuj¹ca wœród imigrantów forma handlu detalicznego. Nieliczne w Poznaniu s¹ przypadki sklepów prowadzonych przez cudzoziemców, takich jak sklep
arabski otwarty przez Libañczyka czy sklep z bi¿uteri¹ orientaln¹, której w³aœcicielem jest obywatel Turcji. Od niedawna pojawi³y siê te¿ tzw. markety chiñskie, czyli du¿e sklepy samoobs³ugowe oferuj¹ce po niskich cenach wielobran¿owy asortyment z Chiñskiej Republiki Ludowej — te jednak, mimo i¿ ich
w³aœcicielami s¹ obywatele ChRL (najczêœciej ma³¿eñstwa), zatrudniaj¹ na stanowiskach sprzedawczyñ Polki. Z kolei czêœæ punktów handlowych, które pod
wzglêdem oferowanego asortymentu odwo³uj¹ siê do odmiennoœci kulturowej,
jak tzw. sklepy indyjskie czy sklepy z kaw¹ „z Afryki”, s¹ prowadzone przez
obywateli polskich. Charakterystyczne jest zatem, ¿e motyw egzotyki w handlu
wykorzystuj¹ przedstawiciele spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, podczas gdy cudzoziemcy handluj¹ towarem, w który zaopatruj¹ siê w polskich hurtowniach.
Zdecydowana wiêkszoœæ imigrantów handluj¹cych na poznañskich targowiskach, z którymi nawi¹zaliœmy kontakt, ma ju¿ kilkunastoletni sta¿ pobytu
w Polsce. S¹ to cudzoziemcy, którzy przecierali szlaki migracyjne w latach 90.
XX wieku, wykorzystuj¹c mo¿liwoœci uzyskania szybkiego i zdecydowanie
wy¿szego ni¿ w ich krajach pochodzenia dochodu, jakie stworzy³o przejœcie od
gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej przy jednoczesnych udogodnieniach prawnych zwi¹zanych z otwarciem granic. W polskiej literaturze
przedmiotu migrantów tych okreœlano mianem „pseudoturystów” (Okólski
2010: 38), a sam typ migracji — „turystyk¹ bazarow¹” (Szulecka 2007). Ze
wzglêdu na swój wahad³owy charakter by³a ona najbardziej popularna wœród
obywateli pañstw powsta³ych po rozpadzie ZSRR. St¹d wœród osób, które znalaz³y siê w badanej grupie, s¹ obywatele Ukrainy, Litwy, Gruzji i Armenii. Bardzo szybko stworzyli oni sieci migranckie, po których docierali na polskie bazary kolejni handlarze.
Poznañskie Targowisko im. gen. Józefa Bema, potocznie nazywane „Bema”,
w latach 90. w³aœciwie zmonopolizowane przez cudzoziemców, przetrwa³o s³ynny Jarmark Europa w Warszawie, choæ handluje tu obecnie jedynie kilkunastu
imigrantów. W Poznaniu, w przeciwieñstwie do Warszawy i innych du¿ych
miast Polski, handel uliczny prowadzony „na chodniku” nigdy nie by³ znacz¹cy,
co z kolei nie wymusi³o na lokalnych w³adzach akcji jego „ucywilizowywania”
poprzez przeniesienie sprzeda¿y do hal targowych i magazynów (por. Kindler,
Szulecka 2010: 218). W rezultacie pozostali w stolicy Wielkopolski imigranci
wci¹¿ handluj¹ na targowiskach, wtopiwszy siê w wiêkszoœciow¹ grupê sprzedawców polskich.
W powy¿szym studium przypadku interesowa³o nas, na ile — po tylu latach doœwiadczeñ migracyjnych w Polsce — przejœcie od migracji cyrkulacyjnej do bardziej osiedleñczych form faktycznie mia³o miejsce. Badacze podkreœlaj¹, ¿e pobyty w Polsce cudzoziemców nale¿¹cych do tej kategorii z czasem
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wyd³u¿a³y siê, imigracja przekszta³ca³a siê w trwa³¹, a prowadzona dzia³alnoœæ
ulega³a legalizacji (Stola 1997). Nasze badania pokaza³y jednak, ¿e w tym przypadku nie mamy do czynienia z przekszta³ceniem siê migracji czasowej w osiedleñcz¹, a jedynie z utrwaleniem siê czasowej formy mobilnoœci oraz transmigracji, czyli zamieszkiwania w co najmniej dwóch krajach jednoczeœnie (Basch,
Glick-Schiller, Szanton Blanc 1994: 7). Okazuje siê, ¿e taki rodzaj migracji
mo¿e byæ praktykowany przez lata i nie zamyka on mo¿liwoœci powrotu do kraju pochodzenia b¹dŸ kontynuacji migracji, jeœli zaistniej¹ po temu sprzyjaj¹ce
okolicznoœci. Potwierdza to, ¿e krótko po zakoñczeniu badañ dwoje z bior¹cych
w nim udzia³ imigrantów — z czego jeden po 16 latach handlowania na polskich bazarach — zdecydowa³o siê opuœciæ Polskê. Pozostali wci¹¿ migruj¹
wahad³owo, przy czym czasami ta forma mobilnoœci przybiera postaæ transmigracji.
Sektor us³ugowy reprezentuje w projekcie bran¿a gastronomiczna. Przy braku znacz¹cej spo³ecznoœci wietnamskiej, która zdominowa³a us³ugi gastronomiczne w Warszawie (por. Kindler, Szulecka 2010: 220), w Poznaniu prym
wiod¹ obywatele Chin i Turcji. W przypadku tego sektora przyjêliœmy odmienne w porównaniu z handlem kryterium wyboru przypadku. Restauracje chiñskie
s¹ obecne w przestrzeni miasta od czasu transformacji ustrojowej, podczas gdy
lokale szybkiej obs³ugi oferuj¹ce szeroko pojêt¹ kuchniê turecko-arabsk¹ to relatywnie nowe i wyraŸnie nasilaj¹ce siê zjawisko w stolicy Wielkopolski, dlatego te¿ postanowiliœmy przyjrzeæ siê bli¿ej w³aœnie jemu. W tê formê zarobkowania zaanga¿owani s¹ przede wszystkim obywatele Turcji — zarówno jako
w³aœciciele, jak i pracownicy, przede wszystkim kucharze i ich pomocnicy.
Wed³ug oficjalnych danych, Turcy pojawili siê na wielkopolskim rynku pracy
w drugim pó³roczu 2005 roku, a w roku 2008 znaleŸli siê ju¿ na drugim miejscu, jeœli chodzi o liczbê wydanych zezwoleñ na pracê. Jest to zatem m³oda,
prê¿nie rozwijaj¹ca siê imigracja. Sprzyja temu, z jednej strony, wci¹¿ nienasycony poznañski sektor us³ug gastronomicznych typu fast food, z drugiej natomiast migracje z Turcji do Polski oparte na sieciach migranckich, co zosta³o zaobserwowane w przypadku tureckich imigrantów pracuj¹cych w sektorze
handlu i przemys³u tekstylnego. Sieci te powstawa³y od koñca lat 80. XX wieku, kiedy to Turcy posiadaj¹cy czêsto rozbudowane kontakty z drobnymi polskimi handlarzami, zaczêli przyje¿d¿aæ do liberalizuj¹cej siê ekonomicznie Polski (Koryœ, ¯uchaj 2000: 6-7). Charakterystyczne dla imigrantów tureckich
zatrudnionych w sektorze gastronomicznym jest wykorzystywanie kapita³u kulturowego zwi¹zanego z krajem pochodzenia i istniej¹cych na jego temat wyobra¿eñ w kraju przyjmuj¹cym, co sprawia, ¿e Turcy prowadz¹ restauracje i bary szybkiej obs³ugi serwuj¹ce dania kojarzone z szeroko rozumian¹ kuchni¹
Bliskiego Wschodu.
Badacze migracji w Polsce wskazuj¹, ¿e zarówno sektor handlu, jak i us³ug
gastronomicznych sprzyja nap³ywowi kolejnych imigrantów dziêki rozleg³ym
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sieciom spo³ecznym obejmuj¹cym kraje pochodzenia. Prowadzi to do wzrostu
zatrudnienia cudzoziemców w tych sektorach oraz mo¿e skutkowaæ powstawaniem nisz czy enklaw etnicznych (Kindler, Szulecka 2010: 226-227). Jednoczeœnie handel i gastronomia s¹ wymieniane jako te bran¿e, które sprzyjaj¹
trwalszym formom migracji — wprawdzie stwarzaj¹ ograniczone mo¿liwoœci
wyjœcia poza dany sektor, ale daj¹ szanse na awans w jego obrêbie (Piekut
2010: 226). Nasze badania potwierdzaj¹ te tezy jedynie w odniesieniu do imigrantów zatrudnionych w gastronomii. Wnioski innych badaczy dotycz¹ce handlu zosta³y wysuniête na podstawie badañ prowadzonych przede wszystkim
w spo³ecznoœci imigrantów z Wietnamu. Badani przez nas cudzoziemcy wywodz¹cy siê z potransformacyjnej „turystyki bazarowej” handluj¹cy na poznañskich bazarach nie maj¹ mo¿liwoœci przejœcia od handlu detalicznego do hurtowego czy od handlu na straganie do sprzeda¿y w sklepie, który to awans jest
mo¿liwy wœród imigrantów wietnamskich w ramach stworzonej przez nich niszy
etnicznej.

Studium przypadku I:
SPRZEDAWCY NA POZNAÑSKICH BAZARACH
Robert Rydzewski

W pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej, pomiêdzy rokiem 1989 a 1999,
liczba cudzoziemców, którzy wjechali do Polski, wzros³a dziewiêciokrotnie
(Okólski 2010: 37). Du¿a czêœæ przyby³ych, korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie
dawa³o otwarcie granic krajów by³ego bloku socjalistycznego, znalaz³a miejsca pracy w handlu detalicznym na targowiskach ca³ej Polski. Dzisiaj, nieca³e
æwieræ wieku póŸniej, na poznañskich bazarach wci¹¿ mo¿emy spotkaæ przyby³ych w tamtym okresie Ukraiñców, Ormian, Bia³orusinów czy Bu³garów
(g³ównie Pomaków1), jak i póŸniejszych imigrantów, na przyk³ad z Chin.
Przeprowadzone w ramach projektu badania objê³y trzy najwiêksze targowiska w Poznaniu: Targowisko im. gen. Józefa Bema (inaczej Targowisko Dolna
Wilda, potocznie nazywane „Bema”) oraz bazary na Rynku Je¿yckim i na Placu
Wielkopolskim. Ponadto cudzoziemców mo¿na spotkaæ na Rynku £azarskim
(g³ównie Pomaków) oraz okazjonalnie na cotygodniowym bazarze w Starej
RzeŸni. Na mniejszych targowiskach, takich jak Rynek Wildecki oraz rynek
1 Mianem Pomaków okreœla siê ludnoœæ s³owiañskojêzyczn¹ w Bu³garii wyznaj¹c¹ islam sunnicki. Pochodzenie Pomaków jest dyskusyjne. Mo¿emy wskazaæ co najmniej dwie tezy t³umacz¹ce ich korzenie. Pierwsza g³osi, ¿e jest to ludnoœæ pochodzenia s³owiañskiego, która przesz³a na islam podczas panowania Imperium Osmañskiego. Druga teza mówi, ¿e Pomacy nale¿¹ do
ludów tureckich, które przyby³y na tereny dzisiejszej Bu³garii w XI wieku (Marushiakova, Popov
bdw: 3-4).
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przy Placu Bernardyñskim, pracuj¹ tylko Polacy. Wszêdzie jednak cudzoziemcy stanowi¹ wœród sprzedawców zdecydowan¹ mniejszoœæ. Nie przekraczaj¹
liczby czterech osób na ca³y bazar, na którym w zale¿noœci od pogody pracuje
od 20 do 70 ludzi. Wyj¹tkiem jest najwiêksze w Poznaniu targowisko „Bema”,
gdzie handluje kilkunastu imigrantów.
Poznañskie targowiska nie s¹ jednolite, ka¿de ma w³asn¹ specyfikê. Na
„Bema” handluje siê przede wszystkim artyku³ami przemys³owymi. Targowisko to — swoj¹ histori¹, oferowanym asortymentem oraz wieloetnicznymi przynale¿noœciami sprzedawców — przypomina nieistniej¹cy ju¿ Stadion Dziesiêciolecia w Warszawie (por. Szulecka 2007; Krzy¿aniak 2002). Oba miejsca powsta³y na prze³omie lat 80. i 90. w rezultacie nowych mo¿liwoœci ekonomicznych, jakie dawa³y przemiany ustrojowe. W tym pierwszym okresie oprócz
Polaków handlowali na nich g³ównie sprzedawcy pochodz¹cy zza wschodniej
granicy.
Targowisko „Bema” dzieli siê na trzy czêœci. Pierwsza i najwiêksza mieœci
siê w namiocie ci¹gn¹cym siê wzd³u¿ ulicy Dolna Wilda. Drug¹ czeœæ tworz¹
zadaszone stragany obok ulicy Olimpijskiej. Obie czêœci s¹ zarz¹dzane przez
spó³kê „Targowiska”. Czêœæ trzecia to najmniej zagospodarowana przestrzeñ,
w której towary sprzedawane s¹ z prowizorycznych lad lub kontenerów; graniczy ona z zaniedbanym stadionem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego i znajduje siê pod zarz¹dem klubu sportowego Warta Poznañ. Imigranci upodobali sobie czêœæ drug¹ ze wzglêdu na ni¿sze op³aty ni¿ za
miejsca handlowe w namiocie oraz lepsze warunki, jakie oferuj¹ drewniane
stragany w porównaniu ze sprzeda¿¹ z kontenerów. Ponadto, zdaniem jednego
z rozmówców, w namiocie latem jest za gor¹co, poniewa¿ nie ma w nim wentylacji (A183). Cudzoziemcy z „Bema” pochodz¹ g³ównie z Bu³garii i Armenii,
a pojedyncze osoby z innych republik by³ego ZSSR. Ze wzglêdu na kraj pochodzenia oraz wspólnotê dziedzictwa postradzieckiego lingua franca handluj¹cych na „Bema” imigrantów jest rosyjski.
Tym, co szczególnie wyró¿nia ten bazar od innych, jest wci¹¿ panuj¹ca na
nim atmosfera niepewnoœci i braku zaufania. Prawdopodobnie wynika ona z przesz³oœci miejsca: to tutaj handlowa³o najwiêcej imigrantów, czêsto o nieuregulowanym statusie, nie zawsze legalnym towarem. Zauwa¿alna jest ¿ywa pamiêæ
o „nalotach” stra¿y granicznej oraz policji szukaj¹cych „podróbek” i cudzoziemców „bez papierów”. Wiele osób z tego targowiska deportowano. Ponadto,
jak twierdzi jeden z rozmówców, „Bema” mia³o swoj¹ mafiê, z³o¿on¹ g³ównie
z Ormian (A180). Regulowa³a ona funkcjonowanie bazaru w warunkach niepe³nej legalnoœci sprzedaj¹cych. Egzekwowa³a sp³aty wzajemnych po¿yczek,
wyjaœnia³a spory, chroni³a przed zewnêtrznymi próbami pobierania haraczy, korumpowa³a policjantów i negocjowa³a z nimi pokazowe akcje pacyfikacyjne, takie jak np. konfiskata nielegalnych p³yt. System ten zacz¹³ zanikaæ wraz ze
spadkiem obrotów na targowisku, deportacjami tzw. nielegalnych handlarzy,
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stopniow¹ legalizacj¹ pobytu pozosta³ych sprzedawców i ich dzia³alnoœci. Dzisiaj tylko jeden z bior¹cych udzia³ w badaniach imigrantów nielegalnie handlowa³ — obok legalnej sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych — papierosami.
Jeszcze jednym czynnikiem kszta³tuj¹cym specyficzn¹ atmosferê panuj¹c¹ na
„Bema” jest brak inwestycji ze strony zarz¹dców terenu. Podobnie jak w przypadku warszawskich Kupieckich Domów Towarowych, w Poznaniu od lat toczy siê debata na temat przeznaczenia terenu znajduj¹cego siê w atrakcyjnym
miejscu w centrum miasta, który systematycznie ulega degradacji. W rezultacie
handluj¹cy na nim ludzie ¿yj¹ w ci¹g³ej niepewnoœci, obawiaj¹c siê ka¿dego
dnia, ¿e targowisko zostanie zamkniête, a oni sami pozostan¹ bez pracy.
Czêœæ handluj¹cych ju¿ przenios³o siê z Targowiska im. gen. Józefa Bema
na Rynek Je¿ycki, ciesz¹cy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród klientów ze wzglêdu
na asortyment towarów, g³ównie spo¿ywczych, oraz dogodn¹ lokalizacjê w centralnej czêœci dzielnicy Je¿yce. Z rynkiem graniczy ruchliwe skrzy¿owanie,
a w okolicy znajduje siê kilka przystanków autobusowych i tramwajowych. Na
tym targowisku panuje dosyæ du¿a rotacja sprzedawców oraz wiêksza anonimowoœæ. Cudzoziemcy handluj¹cy na Rynku Je¿yckim to Bu³garzy, Rumuni i Chiñczycy.
Bazar na Placu Wielkopolskim jest najmniejszy z trzech badanych targowisk. Mieœci siê w samym centrum miasta, tu¿ obok Starego Rynku. Wiêkszoœæ
sprzedawców, których liczba jest sta³a, zna siê tutaj z imienia. Czêsto ze sob¹
rozmawiaj¹, ¿artuj¹. Na bazarze panuje dosyæ du¿e zaufanie handluj¹cych
wzglêdem siebie — zostawiaj¹ sobie pod opiek¹ stragany na czas pójœcia do
sklepu czy do toalety. Pracuje tutaj tylko trzech imigrantów: Ukrainka, Litwinka oraz Litwinka polskiego pochodzenia.
Cudzoziemcy handluj¹cy na poznañskich bazarach, którzy znaleŸli siê w badanej grupie — ³¹cznie 12 osób — przyjechali do Polski w wiêkszoœci w pocz¹tkowym okresie transformacji ustrojowej, choæ kilka osób trafi³o tutaj dopiero
na pocz¹tku XXI wieku. Wszyscy, z wyj¹tkiem obywatela Chiñskiej Republiki
Ludowej, pochodz¹ z krajów by³ego Uk³adu Warszawskiego, czyli Bu³garii,
Rumunii, Armenii, Ukrainy, Gruzji i Litwy, i przyjechali do Polski w celu uprawiania popularnej w tamtym czasie „turystyki bazarowej”. W zwi¹zku z charakterem tych migracji, przebywali w Polsce sami, zostawiaj¹c rodziny w krajach
pochodzenia. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest obywatel Rumunii, który wyemigrowa³ dziêki spotkanej w Niemczech Polce. Z kolei imigrant z Chiñskiej Republiki Ludowej przyby³ do Polski ju¿ z ¿on¹. Obaj cudzoziemcy emigrowali
z myœl¹ o sta³ym pobycie. W badanej grupie nie mo¿na wskazaæ dominacji ¿adnej z p³ci, w ten sposób migrowali bowiem zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety.
Pocz¹tkowo by³y to migracje wahad³owe. Cudzoziemcy handlowali przez
kilka miesiêcy w Polsce, po czym wracali do swoich krajów na kolejne kilka
miesiêcy. Po latach funkcjonowania pomiêdzy dwoma pañstwami, czêœæ z nich
zdecydowa³a siê przenieœæ swoje rodziny do kraju imigracji. Inni — tak mê¿-
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czyŸni, jak i kobiety — z czasem weszli w zwi¹zki z obywatelami polskimi.
Wiek rozmówców mieœci siê w przedziale od 35. do 60. roku ¿ycia, z czego
œrednio 15 lat spêdzili oni w Polsce. Wiêkszoœæ jest dobrze wykszta³cona, ukoñczywszy co najmniej szko³ê œredni¹. Doœæ niski jest natomiast poziom edukacji
tzw. pokolenia 1.5 w przypadku Pomaków, którzy po latach migracji wahad³owej zamieszkali w Polsce z rodzinami. Przyczyny tej sytuacji wymagaj¹ jednak osobnych badañ. Inaczej sytuacja wygl¹da w przypadku dzieci z ma³¿eñstw
mieszanych czy potomstwa emigrantów, którzy osiedlili siê w Polsce wczeœniej
— dzieci te regularnie uczêszczaj¹ do polskich szkó³. Znajomoœæ jêzyka polskiego wœród wiêkszoœci cudzoziemców jest co najmniej komunikatywna. Z poczynionych obserwacji wynika, ¿e najs³abiej mówi¹ po polsku imigranci wahad³owi z Bu³garii oraz obywatele Chin.
Handluj¹cy na poznañskich bazarach cudzoziemcy przyjechali do Polski kierowani nie tylko motywacjami ekonomicznymi, czyli z³¹ sytuacj¹ bytow¹
w kraju pochodzenia. Niektórych sk³oni³y do opuszczenia kraju czynniki spo³eczne, polityczne czy kulturowe albo wyjechali z przyczyn osobistych. Z powodów zdecydowanie ekonomicznych przyjechali do Polski m.in. Ukraiñcy,
Litwini oraz Chiñczyk. Sytuacja Ormian i Pomaków jest bardziej z³o¿ona.
W ich wypadku granica pomiêdzy tymi dwiema kategoriami motywacji jest
szczególnie p³ynna. Zdecydowali siê oni na emigracjê wprawdzie z przyczyn
ekonomicznych, te jednak by³y bezpoœrednio konsekwencj¹ sytuacji politycznej
w ich kraju (£ukowski 1997: 10). Wskutek blokad na³o¿onych przez Azerbejd¿an i Turcjê na pocz¹tku lat 90. dosz³o do zapaœci gospodarczej w Armenii. Do
pogorszenia i tak ju¿ fatalnej sytuacji ekonomicznej i politycznej przyczynia³a
siê wojna z Azerbejd¿anem o Górski Karabach (1990-1994). Wielu Ormian
zdecydowa³o siê na wyjazd z kraju czêsto z obawy o w³asne ¿ycie, osiedlaj¹c
siê w ca³ej Europie (Marciniak 1998: 128). Bior¹cy udzia³ w badaniach Ormianin pracuj¹cy na „Bema” uciek³ wraz z ca³¹ rodzin¹. Kilkoro kuzynów i siostra
osiedlili siê w Rosji, inni w Hiszpanii, a on w Polsce. Po wojnie tylko rodzice
rozmówcy wrócili do Armenii (A183).
Powody przyjazdu Pomaków do Polski równie¿ sytuuj¹ siê na pograniczu
motywacji ekonomicznych i pozaekonomicznych. W po³owie lat 80. XX wieku
w Bu³garii Teodor ¯iwkow przyst¹pi³ do kolejnego etapu bu³garyzacji. W jej
ramach mniejszoœciom wyznaj¹cym islam nakazano miêdzy innymi dokonaæ
zmiany nazwisk na bu³garskie oraz nawróciæ siê na chrzeœcijañstwo (Marushiakova, Popov bdw: 18-20). W odró¿nieniu od Turków, Bu³garzy wyznaj¹cy islam nie chcieli b¹dŸ nie mieli mo¿liwoœci wyjazdu do Turcji z powodu braku
powi¹zañ rodzinnych. Proces bu³garyzacji wi¹za³ siê równie¿ z dyskryminacj¹
na tle ekonomicznym. Pomacy, którzy zostali w Bu³garii, byli masowo zwalniani z pracy, a ich miejsca zajmowali prawos³awni mieszkañcy tego kraju. Transformacja ustrojowa jeszcze bardziej pogorszy³a sytuacjê wyznawców islamu
w Bu³garii. Na pocz¹tku lat 90. zaczêto zamykaæ fabryki oraz pañstwowe go-
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spodarstwa rolne, gdzie g³ównie pracowali (Marushiakova, Popov bdw: 18-20).
Nag³a utrata dochodów zmusi³a ich do emigracji z kraju. Bu³garka wyznaj¹ca
islam, pracuj¹ca na Rynku Je¿yckim, tak wspomina tamte czasy:
Mia³am pracê i dom pod hipotekê. Pracowa³am w fabryce œrodków do czyszczenia.
¯y³o siê dobrze, ale kiedy zaczê³a siê bu³garyzacja, straci³am pracê. Zmieni³am nazwisko i wszystko, co chcieli, wszystko. By³o coraz gorzej (...). Nie mia³am za co sp³acaæ
hipoteki. W 1994 wyjecha³am do Polski. Pracowaliœmy tutaj, ¿eby p³aciæ za dom i mieæ
na ¿ycie (A263).

Pokazuje to, ¿e przyczyny przyjazdu do Polski imigrantów uwa¿anych powszechnie za zarobkowych, s¹ du¿o bardziej z³o¿one. Wydarzenia polityczne
niejednokrotnie przyczyniaj¹ siê do pogorszenia sytuacji ekonomicznej ca³ych
spo³eczeñstw b¹dŸ poszczególnych grup, a co za tym idzie do utraty poczucia
bezpieczeñstwa w kraju pochodzenia.
W przypadku imigrantów zza wschodniej granicy oraz Pomaków tym, co
przes¹dzi³o o wyborze Polski jako kraju imigracji, by³a bliskoœæ geograficzna
oraz wysoka op³acalnoœæ sprzeda¿y w Polsce produktów zakupionych w republikach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego: „Sprowadza³o siê wszystko, jak sz³o:
plastikowe zabawki, rzeczy, które zrobi³ kuzyn we wsi” (A169); „W Wilnie
mia³am hurtownie bielizny robionej na Litwie, przyje¿d¿a³am i tu j¹ sprzedawa³am” (A187). Sprzeda¿ na bazarach w pocz¹tkach lat 90. kwit³a. Oto jak opisuje Monika Szulecka „z³ote czasy” handlu bazarowego:
Stadion Dziesiêciolecia zas³yn¹³ te¿ t³umami ‘turystów’ zza wschodniej granicy i wielkimi pieniêdzmi, które siê z tymi wycieczkami przez kolejne lata wi¹za³y. Charakterystyczne torby w kratkê i niezwyk³e umiejêtnoœci pakowania Rosjan przyje¿d¿aj¹cych na
Stadion po zakupy nadal kr¹¿¹ w opowieœciach kupców, którzy doœwiadczyli z³otych
dla Stadionu czasów, czyli pierwszej po³owy lat 90. (Szulecka 2007: 5).

Cudzoziemcy, podobnie jak i Polacy, dostrzegli w handlu na targowiskach
sposób na relatywnie ³atwy i szybki zarobek. Sprowadzanie tanich towarów
z krajów pochodzenia umo¿liwia³o imigrantom uzyskiwanie wzglêdnie wysokich
dochodów i pozwala³o im na czêste podró¿e do domu, a co za tym idzie pozostawanie w sta³ym kontakcie z rodzinami. Kobieta, która mia³a hurtownie na Litwie,
trzy miesi¹ce spêdza³a w Wilnie, po czym przyje¿d¿a³a do Polski na kolejne trzy
itd. Podobnie robili równie¿ Pomacy. Ówczesne migracje przybra³y zatem charakter wahad³owy (por. Grzyma³a-Kaz³owska 2008: 101; Szulecka 2007: 5).
W przypadku obywateli Armenii kluczow¹ rolê odegra³y natomiast sieci migranckie. Obecnoœæ Ormian w Polsce ma d³ug¹ historiê. Pierwsza fala nap³ywu
tej ludnoœci mia³a miejsce jeszcze w œredniowieczu. W nastêpstwie rzezi Ormian dokonanej przez Turków w 1915 roku dosz³o do drugiej wzmo¿onej migracji do Polski (£otocki 2005: 5). Uczestnicy trzeciej fali, pomimo braku bez-
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poœrednich zwi¹zków z wczeœniejszymi przybyszami z Armenii, znaleŸli u nich
wsparcie w pierwszych dniach pobytu w Polsce (Marciniak 1998: 128). Nap³ywaj¹cy imigranci udzielali pomocy kolejnym. Ormianka z „Bema” tak wspomina swoje pocz¹tki w Polsce: „Mia³am tu krewnych i znajomych, którzy handlowali w Poznaniu. Dziêki temu mia³am gdzie siê zatrzymaæ i zaczê³am
pracowaæ na bazarze” (A181).
Pocz¹tkowo cudzoziemcy nale¿¹cy do omawianej grupy wje¿d¿ali do Polski
na podstawie wiz turystycznych (ruch bezwizowy w odniesieniu do obywateli
Ukrainy, Bia³orusi i Rosji zosta³ zniesiony w roku 2003), co w zupe³noœci wystarcza³o, zwa¿aj¹c na wahad³owy charakter ówczesnych migracji. W rezultacie
prowadzony przez nich handel mia³ formê niezalegalizowan¹. Z czasem sta³o
siê to przyczyn¹ coraz czêstszych kontroli przeprowadzanych przez stra¿ graniczn¹, szczególnie na Targowisku im. gen. Józefa Bema. W ich efekcie wiele
osób deportowano. Przymusowo odes³any do swojego kraju Ormianin twierdzi,
¿e przyczyn¹ nieuregulowania sytuacji prawnej przez cudzoziemców w tamtych
czasach by³ brak informacji: „Wielu ludzi nie wiedzia³o, jak mo¿na zalegalizowaæ swój pobyt i dzia³alnoœæ handlow¹, przez co wiêkszoœæ zosta³a z czasem
deportowana. Teraz ludzie wiedz¹, jak to zrobiæ i nie ma z tym wiêkszego problemu” (A182). Po wydaleniu z Polski niektórzy wracali przez tzw. zielon¹ granicê i podejmowali próby uregulowania swojego statusu i prowadzonej dzia³alnoœci. Stosowano w tym celu szereg zabiegów. Najbardziej po¿¹dan¹ form¹
by³o uzyskanie polskiego obywatelstwa lub tzw. karty sta³ego pobytu, czyli zezwolenia na osiedlenie siê, co dawa³o mo¿liwoœæ legalnego uruchomienia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Za najkrótsz¹ drogê ku temu uwa¿a siê wejœcie
w zwi¹zek ma³¿eñski z obywatelem polskim. Jedna z kobiet bior¹cych udzia³
w badaniach — Ukrainka zamê¿na z Polakiem — w okresie oczekiwania na
kartê sta³ego pobytu zarejestrowa³a swój interes na mê¿a. Podczas kontroli stra¿y granicznej kobieta zosta³a ukarana za to, ¿e pracowa³a na straganie mê¿a pod
jego nieobecnoœæ:
To by³o jeszcze, jak mia³am firmê na mojego by³ego mê¿a. Przysz³a stra¿ graniczna
i da³a mi mandat za to, ¿e tu pracujê bez niego. Mandat 8 tysiêcy [z³otych]. Ja 4 tysi¹ce
i on 4 tysi¹ce. Wed³ug prawa ja nie mog³am sprzedawaæ sama. On tu musia³ byæ zawsze. Jak dosta³am prawo sta³ego pobytu, to od razu przepisa³am firmê na siebie (A189).

Sprzedawcy, którzy nie mog¹ prowadziæ w³asnej dzia³alnoœci ze wzglêdu na
brak odpowiednich dokumentów, zak³adaj¹ spó³ki (na przyk³ad komandytowe)
lub pracuj¹ nielegalnie. Jedna z Ormianek, zapytana na pocz¹tkowym etapie badañ o to, czy jest w³aœcicielk¹ straganu, odpowiedzia³a: „Dzisiaj tylko zastêpujê
kolegê, który musia³ coœ za³atwiæ na mieœcie” (A181). Kilka dni póŸniej wci¹¿
ta sama kobieta zastêpowa³a tego samego kolegê. Innym sposobem prowadzenia handlu w sytuacji nieuregulowanej jest praca przy du¿ym straganie, gdzie
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sprzedaje wiêcej ni¿ jedna osoba. W sytuacji kontroli prowadzonej przez stra¿
graniczn¹ lub policjê, taki imigrant oddala siê, zostawiaj¹c kolegê lub kole¿ankê, którzy maj¹ zezwolenie na pracê. Kolejn¹ praktyk¹ jest zostawienie straganu pozornie bez nadzoru. Sprzedawca podchodzi tylko wówczas, gdy zjawia siê
klient. Gdy pojawia siê ktoœ z instytucji kontroluj¹cych, w³aœciciel straganu po
prostu siê nie ujawnia. W stosowaniu powy¿szych strategii pomaga anonimowy
system pobierania op³at na targowisku. Pracownik zatrudniony przez zarz¹dcê
terenu dokonuje codziennego obchodu, w trakcie którego pobiera jednorazow¹
op³atê za stragan — jej wysokoœæ zale¿y od powierzchni, jak¹ zajmuje handluj¹cy. Ze wzglêdu na brak uprawnieñ i zakres obowi¹zków kasjer nie sprawdza, jaki status prawny ma sprzedawca. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e obecnie
prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej w sposób niezarejestrowany dotyczy mniejszoœci przypadków.
Od roku 1998 zaczêto wprowadzaæ nowe przepisy migracyjne, systematycznie uszczelniaæ granice oraz dostosowywaæ prawo polskie do unijnego (Szulecka 2007: 6; £ukowski 1997: 13). Koszty oraz ryzyko transportu towarów zza
wschodniej granicy wzros³y, a handel nimi sta³ siê mniej op³acalny. Wed³ug
Szuleckiej to jednak nie zmiana przepisów prawnych wp³ynê³a na spadek dochodów sprzedawców na targowiskach, ale „rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjnoœci innych form handlu” (Szulecka 2007: 5). Niema³e znaczenie mia³
tutaj zalew polskiego rynku tanimi towarami z Chiñskiej Republiki Ludowej
(Osiecki 2008), którymi dzisiaj przede wszystkim handluje siê na bazarach.
Wed³ug rozmówców, w tym okresie coraz czêœciej pojawia³y siê na placach targowych s³u¿by graniczne. Kombinacja tych czynników, prawnych i ekonomicznych, sprawi³a, ¿e dzisiaj na poznañskich targowiskach rzadkoœci¹ s¹ towary
pochodz¹ce z by³ych republik radzieckich, a cudzoziemcy sprzedaj¹ g³ównie
produkty zakupione w polskich hurtowniach. Osoby handluj¹ce odzie¿¹ je¿d¿¹
po zaopatrzenie w okolice £odzi, podczas gdy sprzedaj¹cy produkty chiñskie
najczêœciej nabywaj¹ je w hurtowniach podwarszawskich. W celu obni¿enia
kosztów transportu cudzoziemcy wespó³ z obywatelami polskimi wynajmuj¹ samochód, którym je¿d¿¹ po towar. Jest to jeden z czynników integruj¹cych spo³ecznoœci handluj¹ce, na przyk³ad na Placu Wielkopolskim. Wci¹¿ jednak —
choæ bardzo sporadycznie — mo¿na spotkaæ na poznañskich bazarach towary
przywiezione przez imigrantów z ich krajów pochodzenia. Jeden z Ormian tak
opisuje tê zmianê:
Pocz¹tkowo woziliœmy towar z by³ego ZSRR. Z czasem zaczêliœmy zakupywaæ w pobliskich hurtowniach. Teraz tylko czasami kupiê jak¹œ partiê towaru z Ukrainy lub
Bia³orusi — jeœli ktoœ przywiezie coœ ciekawego (A182).

Inna sprzedaj¹ca, Ukrainka, na co dzieñ oferuje produkty zakupione w Polsce, jednak okazjonalnie przywozi równie¿ towar z ojczyzny. W okresie przed-
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wielkanocnym mia³a w swojej ofercie drewniane, rêcznie wykonane pisanki
z bukowiñskiej Ukrainy: „Brat toczy jaja w drewnie, a siostra je maluje” (A189).
Aktywnoœæ zawodowa, jak pisze Aleksandra Grzyma³a-Kaz³owska, „stanowi niezwykle istotny element ¿ycia: okreœla pozycjê spo³eczn¹ i stanowi jego
Ÿród³o utrzymania” (2008: 98). Z wypowiedzi czêœci rozmówców wynika, ¿e
praca na bazarze jest poni¿ej ich kwalifikacji. W krajach pochodzenia wykonywali bardziej presti¿owe b¹dŸ, przez wzgl¹d na formê zatrudnienia, stabilniejsze zawody, takie jak urzêdnik pañstwowy, trener skoków do wody czy pracownik fabryki. Kilkanaœcie lat temu to du¿a op³acalnoœæ handlu trzyma³a ich
w Polsce, dzisiaj jest to brak alternatyw. Badani imigranci twierdz¹, ¿e ich praca nie doœæ, ¿e jest nierentowna, to w dodatku do ³atwych i przyjemnych nie nale¿y. Jeden z Ormian tak ocenia prowadzenie handlu na targowisku:
To jest, cz³owieku, ci¹g³a walka. Tu nic samo nie przychodzi. Zobacz, jak tu wygl¹da:
mróz, deszcz, od 7 do 18 trzeba zapierdalaæ, ¿eby potem pojechaæ na CPN swoim dwudziestoletnim samochodem i wstydziæ siê zatankowaæ, bo tak mam spuchniête rêce. Ja
tu walczê o prze¿ycie (…). W tym roku wszystko posz³o w górê: VAT, op³ata za stragan, benzyna, a ja nie podnoszê cen, ale w koñcu bêdê musia³ to zrobiæ (A183).

Wielokrotnie rozmówcy podkreœlali, ¿e ruch na targowiskach z dnia na dzieñ
s³abnie, co jest dla nich Ÿród³em lêku o przysz³oœæ. Czêsto podczas rozmów
kwestionowali sens bycia w Polsce. Z rozrzewnieniem wspominali lata, kiedy
handel „szed³ lepiej”, pozwalaj¹c im na utrzymanie siebie, wysy³anie pieniêdzy
rodzinie pozostawionej w kraju, a nawet budowê domu. S³abn¹c¹ kondycjê finansow¹ imigrantów pracuj¹cych na targowiskach zauwa¿y³ ju¿ w po³owie lat
90. Wojciech £ukowski (2007: 12). Wówczas pieni¹dze z handlu starcza³y tylko na utrzymanie w Polsce. Dzisiaj sprzedawcy zgodnie twierdz¹, ¿e ledwo
wi¹¿¹ koniec z koñcem, a codzienny utarg nie wystarcza nawet na bie¿¹ce
op³aty. Obywatel Chiñskiej Republiki Ludowej wspomina³ rozmowê z bratem,
który t³umaczy³ mu, ¿e je¿eli rozkrêci interes w Chinach, to nie ma sensu jechaæ
do Europy, bo „tam jest ciê¿ko”. Nie pos³ucha³ i — jak mówi — teraz ¿a³uje
(A180).
W zwi¹zku z powy¿szym, czêœæ osób trudni¹cych siê handlem na straganach
podjê³a próbê przekwalifikowania siê. Syn rozmówczyni, który kiedyœ handlowa³ na bazarach, otworzy³ sklep z odzie¿¹ w jednej z podpoznañskich miejscowoœci, ale po kilku miesi¹cach zbankrutowa³ (A263). Ukrainka próbowa³a znaleŸæ pracê jako sprz¹taczka w biurowcach, ale proponowano jej 5 z³otych za
godzinê, co by³o dla niej zbyt nisk¹ stawk¹ (A189). Wed³ug rozmówców, osoby
próbuj¹ce zmieniæ zawód stanowi¹ jednak mniejszoœæ. Zw³aszcza posiadane
wykszta³cenie na poziomie szko³y œredniej w po³¹czeniu z nieuregulowanym
statusem prawnym nie sprzyjaj¹ temu krokowi. Znacznie mniej na zarobki skar¿yli siê natomiast sprzedawcy mobilni, je¿d¿¹cy z towarem po ca³ej Wielkopol-
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sce i odwiedzaj¹cy codziennie inn¹ miejscowoœæ wed³ug rozk³adu tzw. dni targowych.
Cudzoziemcy, którzy pracuj¹ stacjonarnie na jednym bazarze, oferuj¹ bardzo
szeroki wachlarz sprzedawanych produktów. Pomacy handluj¹ g³ównie odzie¿¹.
Pozostali sprzedaj¹ praktycznie wszystko: od akcesoriów GSM, przez okulary,
a na czajnikach koñcz¹c. Zdecydowanie unikaj¹ produktów spo¿ywczych, co
czyni ich niezale¿nymi od warunków atmosferycznych. Nierzadko widywa³em
ich na bazarach zim¹, w temperaturze -20 stopni, kiedy po „spo¿ywce” nie by³o
ani œladu. Œwiadczy to o du¿ej determinacji i doœwiadczeniu handluj¹cych.
Takowej nie przypisuj¹ oni zatrudnianym przez siebie Polakom. Jedna z rozmówczyñ narzeka³a:
Przed wyjazdem na Litwê zatrudni³am emerytowan¹ Polkê, która chcia³a dorobiæ do
emerytury, aby sprzedawa³a pod moj¹ nieobecnoœæ. Wyt³umaczy³am jej co i jak, i wyjecha³am. Dwa dni póŸniej ona dzwoni i mówi, ¿e nie da rady i chce siê zwolniæ. Przez
dwa miesi¹ce stoisko sta³o puste (A187).

Inny sprzedawca, Ormianin, który zatrudnia dwóch m³odych Polaków do
handlu na straganie, równie¿ nie jest z nich zadowolony:
(...) s¹ leniwi i wydaje im siê, ¿e na rynku to nie ciê¿ka praca, ¿e mo¿na przyjœæ, o której
siê chce. A to ciê¿ka praca, trzeba rozumieæ ka¿dego [klienta], jaki ma humor, z jak¹
psychoz¹ dziœ siê obudzi³, czego chce — do ka¿dego trzeba innego podejœcia (...)
(A182).

Kontakty, jakie cudzoziemcy utrzymuj¹ z krajem pochodzenia, mo¿na podzieliæ na bezpoœrednie (osobiste) oraz poœrednie (utrzymywane za pomoc¹ nowych
œrodków komunikacji, takich jak telefon komórkowy czy Internet). Wszyscy handluj¹cy, którzy wziêli udzia³ w badaniach, czêœæ najbli¿szej rodziny maj¹ poza
granicami Polski. Coraz ni¿sze dochody przyczyniaj¹ siê do rzadszych odwiedzin
krewnych. Imigranci wahad³owi, którzy podró¿owali co kilka miesiêcy do kraju
pochodzenia, dzisiaj je¿d¿¹ tam tylko raz albo dwa razy w roku, wskazuj¹c jako
przyczynê zbyt wysokie koszty podró¿y w stosunku do zarobków. Tak jest na
przyk³ad w sytuacji sprzedawcy z Chin, od którego rodzina wymaga³a pojawienia
siê w domu co najmniej dwa razy w roku: na Nowy Rok Chiñski oraz 18 sierpnia, w Œwiêto Wczesnej Jesieni. Choæ by³o to dla niego trudne, jeszcze do niedawna udawa³o mu siê podtrzymywaæ ten kontakt. Jednak w trakcie dwunastu
miesiêcy poprzedzaj¹cych jego udzia³ w badaniach, ze wzglêdów finansowych
nie by³ w Chinach ani razu. Ci imigranci, którzy nie maj¹ do rodzinnego domu
tak daleko, jak na przyk³ad Ukraiñcy, skracaj¹ czas odwiedzin.
Nie tylko coraz mniej op³acalny handel wp³ywa na ograniczanie bezpoœrednich kontaktów z rodzin¹. Wygórowane wymagania, jakie stawia siê imigran-
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tom, którzy chc¹ pozyskaæ wizê dla najbli¿szych, s¹ przyczyn¹ d³ugotrwa³ych
roz³¹k. Ormianin posiadaj¹cy polskie obywatelstwo chcia³, aby jego matka zosta³a w Polsce na okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. Jednak, mimo jego licznych
wizyt w urzêdzie i sk³adanych odwo³añ, matka nie otrzyma³a przed³u¿enia wizy
i musia³a wracaæ do Armenii. Rozmówca twierdzi, ¿e wielu spoœród jego znajomych próbowa³o zalegalizowaæ pobyt bliskich, jednak bezskutecznie. Czêœæ zosta³a nielegalnie, inni wrócili:
(...) ilu tu spoœród znajomych pisa³o pisma do Warszawy. Siedem, osiem pism wys³a³
[znajomy], nerwy, pieni¹dze i nic. Na ani jedno pismo nie odpisali. Ja raz spróbowa³em
dla matki, ale te¿ nie wysz³o (A183).

Ormianka mieszkaj¹ca w Polsce od ponad 17 lat i posiadaj¹ca kartê sta³ego
pobytu nie mo¿e sprowadziæ do Polski swoich synów. Ch³opcy mieszkali ju¿
w Polsce piêæ lat, ale odk¹d nie przed³u¿ono im karty czasowego pobytu, musieli wróciæ do Armenii i tam kontynuowaæ naukê. Nie widzia³a siê z nimi dwa
lata (A181).
Rzadsze kontakty bezpoœrednie nie oznaczaj¹ ca³kowitego wykluczenia emigrantów z ¿ycia rodzinnego i obiegu informacji w kraju pochodzenia. Dziêki
demokratyzacji dostêpu do mediów, rozwoju telekomunikacji oraz rozpowszechnieniu dostêpu do Internetu, imigranci czêœciej pozostaj¹ w ci¹g³ym kontakcie z krewnymi i znajomymi. Wed³ug Moniki Metykovej media mo¿emy podzieliæ wed³ug kryterium ich u¿ywania (Metykova 2010: 325). Po pierwsze,
s³u¿¹ one jako œrodek taniej komunikacji. Dziêki portalom spo³ecznoœciowym
i komunikatorom internetowym imigranci s¹ w stanie du¿o czêœciej i d³u¿ej rozmawiaæ z najbli¿szymi, ni¿ gdyby robili to przez telefon. Jeden z rozmówców
mia³ przyk³adowo na straganie laptop z dostêpem do bezprzewodowego Internetu i zainstalowanym Skypem, za pomoc¹ którego kontaktowa³ siê z siostr¹
mieszkaj¹c¹ w Moskwie (A183). Po drugie, dziêki mediom imigranci s¹ w stanie byæ na bie¿¹co z wydarzeniami maj¹cymi miejsce w kraju pochodzenia. Cudzoziemcy, szczególnie ci m³odsi, poprzez czytanie prasy w Internecie czy
ogl¹danie filmów œci¹gniêtych z „sieci”, nie tylko maj¹ dostêp do najœwie¿szych informacji z kraju, ale równie¿ do rodzimej kultury i rozrywki. Wspó³czesne media pozwalaj¹ zatem imigrantowi odczuwaæ przynale¿noœæ do rodziny,
krêgu znajomych, miejsca, w którym siê wychowa³ i ¿y³ przed emigracj¹ —
podtrzymywaæ wiêzi emocjonalne i budowaæ nowe sieci spo³eczne (Metykova
2010: 325).
Niemniej trzeba zaznaczyæ, ¿e o ile rozmowy telefoniczne prowadzone œrednio raz w tygodniu s¹ norm¹ wœród wszystkich cudzoziemców bior¹cych udzia³
w badaniach, tak dostêp do Internetu ma zdecydowanie mniej osób. Komputery
oraz umiejêtnoœæ korzystania z nich posiadaj¹ g³ównie imigranci m³odsi i ci,
którzy mieszkaj¹ w Polsce na sta³e. Telefonia komórkowa czêœciowo jednak
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rekompensuje te braki, choæ jest najdro¿sz¹ form¹ komunikacji, przez co jej
czêstotliwoœæ jest mniejsza. Litwinka, podczas jednej z naszych rozmów, otrzyma³a sms o œmierci s¹siadki (A187). Inna rozmówczyni poinformowana o œmierci
cz³onka rodziny telefoniczne, zaczê³a nosiæ ¿a³obê (A189).
Wielu badaczy procesów integracyjnych zwraca uwagê, ¿e praca zawodowa
stwarza przestrzeñ, w której imigranci maj¹ najwiêcej okazji do kontaktów
z przedstawicielami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego (Grzyma³a-Kaz³owska 2008:
110; JóŸwiak, Romanowicz 2010: 99). W przypadku omawianej grupy to na targowiskach dochodzi do nawi¹zywania i podtrzymywania relacji spo³ecznych
z Polakami, zarówno innymi handluj¹cymi, jak i klientami. To tutaj imigranci
wzmacniaj¹ istniej¹ce wiêzi (na przyk³ad poprzez wspomniane wspólne wyprawy po towar), buduj¹ nowe, nabywaj¹ kompetencje kulturowe (na przyk³ad poprzez naukê jêzyka polskiego). Wynika to z charakteru wykonywanej pracy —
jej d³ugiego czasu oraz publicznej natury bazarów. Wielokrotnie by³em œwiadkiem d³ugich rozmów z zaprzyjaŸnionymi klientami na temat opieki zdrowotnej, problemów ze zdrowiem czy sytuacji rodzinnej. Trzeba tutaj zaznaczyæ, ¿e
imigranci z badanej grupy prowadz¹ skromne ¿ycie towarzyskie. Jedna z Ukrainek tak je opisa³a: „Jak wracam po tych godzinach na dworze, to nie mam
ochoty nigdzie wychodziæ” (A189). Miejscem, gdzie najchêtniej spêdzaj¹ czas
wolny, jest ich dom, nawet jeœli jest nim wynajmowane mieszkanie. Grupa znajomych imigrantów, poza osobami bêd¹cymi w zwi¹zkach mieszanych, ogranicza siê w³aœciwie wy³¹cznie do kolegów i kole¿anek z bazaru.
Podobnie wygl¹da integracja osób nale¿¹cych do badanej grupy w wymiarze
spo³ecznym w skali makro. Nasi rozmówcy nie potrafili wymieniæ ¿adnej organizacji czy instytucji, w której by siê zrzeszali lub przynajmniej takiej, z któr¹
mieliby jakikolwiek kontakt. Ukrainka mieszkaj¹ca w Polsce od 19 lat dopiero
pod koniec badañ dowiedzia³a siê, ¿e w Poznaniu jest cerkiew prawos³awna,
gdzie spotykaj¹ siê co niedzielê mieszkaj¹cy w Poznaniu Ukraiñcy (A189). Ormianin z „Bema” mówi, ¿e w stolicy Wielkopolski nie ma ¿adnego ormiañskiego
stowarzyszenia, bo na to potrzebne s¹ pieni¹dze, których oni nie maj¹ (A183).
Wydaje siê, ¿e izolacja imigrantów pracuj¹cych na targowiskach wynika ze
s³abej kondycji finansowej oraz chêci niewyró¿niania siê, aby unikn¹æ kontroli
w przypadku prowadzenia nieuregulowanej dzia³alnoœci.
Bazary s¹ równie¿ miejscem potencjalnych konfliktów. Odk¹d sprzedawczyni
pracuj¹ca na Placu Wielkopolskim zosta³a okradziona przez znanych jej klientów, a potem jeszcze publicznie obra¿ona, stara siê stroniæ od Polaków: „¯adnych Polaków do domu ju¿ nie zapraszam, jedynie znajomi mê¿a przychodz¹
ogl¹daæ pi³kê na Canal+. (...) Ty byœ utrzymywa³ [kontakt], gdyby ciebie wyzywali?” (A189). Na tego rodzaju traktowanie s¹ nara¿eni g³ównie cudzoziemcy,
którzy nie posiadaj¹ uregulowanego prawnie statusu i obawiaj¹c siê deportacji,
nie zwróc¹ siê po pomoc do oficjalnych instytucji (£ukowski 1997: 9; Szulecka
2007: 13).
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Generalnie jednak bior¹cy udzia³ w badaniach imigranci deklarowali, ¿e dobrze siê czuj¹ w Polsce i — poza sytuacj¹ ekonomiczn¹ — bardzo rzadko siê
na coœ skar¿yli. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e taka postawa by³a wyrazem
grzecznoœci wobec badacza bêd¹cego przedstawicielem spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e oprócz Chiñczyków i Pomaków, pomiêdzy
badanymi imigrantami a przedstawicielami kraju goszcz¹cego wystêpuj¹ ma³e
ró¿nice kulturowe oraz w wygl¹dzie zewnêtrznym, przez co imigranci ci s¹
ma³o widoczni. Ich pochodzenie zdradza dopiero akcent. Rozmówcom z trudem
przychodzi³o przyznawanie wprost, ¿e doœwiadczaj¹ dyskryminacji. S³owa
o nierównym traktowaniu pojawia³y siê miêdzy zdaniami: „Czasami ludzie coœ
tam mówi¹ — K..., ten Chiñczyk (...), ale ja tego nie s³ucham. (…) Po co?”
(A180). Inny rozmówca, Bu³gar o zdecydowanie ciemniejszej karnacji, dopiero
przy kolejnym spotkaniu stwierdzi³, ¿e jego zdaniem jedna czwarta Polaków
przejawia pogl¹dy rasistowskie. Jako takie interpretuje zw³aszcza utrudnianie
mu rozk³adania towaru: „Jak chcê siê roz³o¿yæ gdzieœ, gdzie jest pusty stragan,
powiedz¹ mi, ¿e nie mogê, bo to jego. Wtedy muszê iœæ i szukaæ jakiegoœ innego miejsca” (A167). Na poznañskich bazarach nie ma bowiem straganów w³asnoœciowych — wszystkie nale¿¹ do zarz¹dcy terenu, firmy „Targowisko”, które
podnajmuje je sprzedawcom za op³at¹. Podczas jednego z wywiadów z Rumunem, który nigdy nie skar¿y³ siê na praktyki dyskryminacyjne, by³em œwiadkiem tego, jak radzi sobie z poni¿aj¹c¹ rozmow¹ z — jak ich nazywa —
„trudnymi klientami” (A188):
— Sprzedasz te perfumy dwa za 20 z³otych?
— Nie mogê. Dwa za 30.
— No dalej, kupimy tyle, ¿ebyœ mia³ na benzynê na powrót do swojego kraju.
— Nie ma szans! [œmiech].
— Popatrz, kupimy ich osiem za stówê i bêdziesz mia³ na œwiêta. Co prawda Ramadan
siê ju¿ skoñczy³, ale i tak siê przyda.
— Za te pieni¹dze to jedynie bêdê móg³ zjeœæ ziemniaki z frytkami. A poza tym, na
œwiêta robimy bigos.
— Bigos? — powtórzy³ klient ze zdziwieniem.

Osob¹ mówi¹c¹ wprost o z³ym traktowaniu cudzoziemców by³a handluj¹ca
na bazarze Litwinka polskiego pochodzenia, która nieraz poczu³a, ¿e ze wzglêdu na jej akcent ludzie patrz¹ na ni¹ nieprzychylnie, mimo ¿e ona sama czuje
siê Polk¹: „(...) s¹ nacjonalistami tak samo jak Litwini. (...) Polacy nie lubi¹ obcokrajowców — wyœmiewacie siê z ludzi, którzy mówi¹ ze wschodnim akcentem” (A187).
Na z³e traktowanie imigranci byli nara¿eni równie¿ w instytucjach u¿ytecznoœci publicznej. Ze wzglêdu na koniecznoœæ regulacji pobytu i/lub prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej wszyscy nasi rozmówcy mieli czêsty kontakt
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z polskimi urzêdami, najczêœciej z Urzêdem Wojewódzkim oraz z ZUS-em. Cytowana wy¿ej kobieta tak wspomina swoj¹ wizytê sprzed kilku lat w instytucji
publicznej:
By³am siê zarejestrowaæ w Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu. (…) Taka pani
z okienka robi³a mi problemy na ka¿dym kroku, a¿ ludzie w kolejce siê dziwili (...).
Najpierw by³o pytanie, czy Litwa jest w Unii. Przecie¿ to jej obowi¹zek nauczenie siê
mapy Europy, prawda? To ja jej grzecznie, ¿e tak. Po wype³nieniu wszystkich dokumentów, ta sama pani robi mi awanturê, ¿e wpisa³am adres do korespondencji na Litwie
po litewsku. To ja jej grzecznie t³umaczê, ¿e jak wysy³a list do Niemiec, to te¿ musi zaadresowaæ go po niemiecku, w sensie niemieck¹ pisowni¹, ¿eby listonosz wiedzia³,
gdzie go dorêczyæ. To ona wtedy do kierownika pobieg³a (…). W ZUS-ie, w s³u¿bie
zdrowia, biegam od okienka do okienka. Nikt nie wie, jak wype³niaæ dokumenty. Teraz,
to ja ju¿ sama siê nauczy³am i im mówiê, co i jak (A187).

Kolejki w urzêdach oraz zawi³oœæ przepisów s¹ wskazywane przez imigrantów jako najwiêksze utrudnienie w funkcjonowaniu w polskiej rzeczywistoœci
administracyjnej. Osoby bior¹ce udzia³ w badaniach skar¿y³y siê na biurokracjê
i brak dostêpu do informacji. „Naprawdê nie rozumiem, po co mi ka¿¹ wyrabiaæ
polski PESEL, przecie¿ mam ten litewski, czyli z Unii. Jak pojadê do Francji do
pracy, to tam te¿ muszê wyrobiæ kolejny PESEL?” — pyta zdezorientowana
kobieta, której odmówiono przyjêcia do lekarza z powodu braku polskiego numeru PESEL (A187).
Imigranci zwracali jednak uwagê na to, ¿e sposób traktowania cudzoziemców
w Polsce uleg³ zdecydowanej poprawie. Przyczyn tej zmiany mo¿na upatrywaæ
w transformacji Polski z kraju socjalistycznego o zamkniêtych granicach w pañstwo demokratyczne bêd¹ce w strefie Schengen, w którym mobilnoœæ ludzi jest
du¿o wiêksza, a urzêdy lepiej przystosowane do obs³ugiwania cudzoziemców.
Podczas zmiany adresu firmy ta sama rozmówczyni, która mia³a problem z numerem PESEL, zauwa¿y³a znaczn¹ zmianê w podejœciu do niepolskich obywateli
w Urzêdzie Miasta: „Nie by³o ¿adnych g³upich pytañ, jak to, czy Litwa jest
w Unii, nie odsy³ano mnie z okienka do okienka. Nawet urzêdniczka spyta³a, czy
nie potrzebujê pomocy” (A187). Imigranci potwierdzaj¹ powszechnie panuj¹c¹
opiniê o polskich urzêdach, ¿e nie jest tak Ÿle, ale wszystko zale¿y od „pani
w okienku”. Imigrant z Rumunii, który w przesz³oœci mieszka³ w Niemczech
i równie¿ dostrzega poprawê w pracy polskich urzêdników, dodaje: „Do Niemiec
to nam jeszcze brakuje. Tam to porz¹dek, wiadomo co i po co” (A188).
Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e bariery w dostêpie do instytucji, na przyk³ad do systemu opieki zdrowotnej, na jakie napotkali badani imigranci, nie
ró¿ni¹ siê od tych, z którymi borykaj¹ siê obywatele polscy. Do najczêœciej wymienianych nale¿a³y dodatkowe op³aty za us³ugi stomatologiczne i kolejki
w przychodniach. Rozmówca z Chin tak opisywa³ swoj¹ wizytê z ¿on¹ u pol-

114

Imigranci w sektorze handlu i us³ug

skiego ginekologa: „Pe³no ludzi, dziesi¹ta rano, ciê¿arna kobieta z takim wielkim brzuchem czeka godziny w kolejce” (A180). Twierdzi³, ¿e w Chinach by³oby to nie do pomyœlenia. Problematyka ró¿nic kulturowych zosta³a poruszona
tylko raz, podczas wspomnianej wy¿ej wizyty chiñskiej pary u ginekologa.
¯ona sprzedawcy z Pañstwa Œrodka zasz³a w ci¹¿ê, a USG wykaza³o, ¿e spodziewa siê bliŸniaczek. Ma³¿eñstwo, zgodnie z prawem chiñskim, chcia³o
usun¹æ ci¹¿ê. Lekarz w szpitalu po³o¿niczym odmówi³ wykonania aborcji. M¹¿
t³umaczy³, ¿e jest Chiñczykiem, ma ju¿ dwóch synów i wiêkszej liczby dzieci
nie wolno mu posiadaæ. Doktor by³ jednak nieprzeb³agany. W koñcu ciê¿arna
kobieta wróci³a do Chin, by tam poddaæ siê aborcji ju¿ w bardzo zaawansowanej ci¹¿y.
Jak zauwa¿y³a Szulecka, „znacznie wiêkszy wp³yw na sytuacjê targowisk
maj¹ mechanizmy rynkowe, decyduj¹ce o poda¿y i popycie na okreœlone dobra,
ni¿ decyzje administracyjne, maj¹ce w za³o¿eniu kreowaæ strukturê gospodarki”
(2007: 6). Reforma prawa migracyjnego czy rozszerzenie Unii Europejskiej nie
przyczyni³y siê do zmniejszenia lub zwiêkszania liczby imigrantów na poznañskich targowiskach. To g³ównie zmiany gospodarcze w transformuj¹cej siê Polsce wp³ynê³y na pogarszaj¹ce siê zarobki imigrantów w tej bran¿y w porównaniu z tymi, jakie uzyskiwali w pierwszych latach pobytu na emigracji. Wci¹¿
jednak nie mo¿emy zapominaæ o innych czynnikach, takich jak nieuregulowany
status prawny, które doprowadzi³y do izolacji spo³ecznej oraz ma³ej mobilnoœci
na rynku pracy cudzoziemców handluj¹cych na poznañskich bazarach. Poza
tym niski poziom zaufania do administracji pañstwowej oraz brak pe³ni praw
obywatelskich przyczyni³y siê do niewykorzystywania mo¿liwoœci, jakie daj¹
urzêdy pracy czy fundusze unijne.
Wymienione powy¿ej czynniki zadecydowa³y o tym, ¿e wielu imigrantów
zaczê³o myœleæ o opuszczeniu Polski. W trakcie pisania tego tekstu trzech bior¹cych udzia³ w badaniach cudzoziemców ju¿ wyjecha³o na sta³e: Ormianin do
Moskwy, gdzie dziêki pomocy siostry za³o¿y³ sklep z armatur¹ ³azienkow¹
(A183); Litwinka polskiego pochodzenia, która wróci³a do Wilna (A187); oraz
¿ona sprzedawcy z Chin, która po aborcji nie przyjecha³a ju¿ do Polski; jego samego z kolei przed powrotem powstrzymuj¹ d³ugi, które musi sp³aciæ, zanim
wyjedzie (A180). Z pobytu w Polsce rezygnuj¹ osoby pochodz¹ce z krajów,
w których sytuacja gospodarcza uleg³a poprawie b¹dŸ osoby maj¹ce mo¿liwoœæ,
dziêki sieci kontaktów, znalezienia pracy w innym pañstwie. Wyje¿d¿aj¹cy imigranci byli m³odsi w porównaniu z cudzoziemcami deklaruj¹cymi chêæ zostania. Starsi rozmówcy mówili, ¿e s¹ w zbyt zaawansowanym wieku, aby coœ
zmieniaæ. Inni imigranci wykazuj¹cy brak chêci powrotu oraz wy¿szy poziom
integracji ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym to osoby, które wesz³y w zwi¹zek
z Polakiem lub Polk¹. Autorce wielokrotnie przywo³ywanej tutaj pracy o imigrantach pracuj¹cych na Stadionie Dziesiêciolecia wydawa³o siê absurdalne, ¿e
osoby handluj¹ce na bazarze tkwi¹ w Polsce w stanie permanentnej niepewno-
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œci, nie czerpi¹c z tego ¿adnych korzyœci finansowych (Szulecka 2007: 7). Przyk³ad poznañski pokazuje, ¿e tego rodzaju zawieszenie jest wci¹¿ doœæ powszechn¹ praktyk¹. Wydaje siê, ¿e imigranci bêd¹ handlowaæ na polskich targowiskach dopóty, dopóki bêd¹ w stanie zarobiæ na swoje utrzymanie.

Studium przypadku II:
PRACOWNICY BRAN¯Y GASTRONOMICZNEJ
Anna Adamowicz, Agata Kochaniewicz

Liczba obywateli Turcji mieszkaj¹cych w Poznaniu jest w porównaniu z przedstawicielami innych narodowoœci wci¹¿ niewielka, st¹d z pewnoœci¹ nie mo¿na
mówiæ w tym przypadku o istnieniu enklawy etnicznej, jak ma to miejsce w odniesieniu do spo³ecznoœci wietnamskiej w Warszawie (Grzyma³a-Kaz³owska
2008: 80). Niemniej mamy tu do czynienia z bêd¹c¹ wynikiem rozwiniêtej sieci
kontaktów koncentracj¹ imigrantów o tym samym pochodzeniu etnicznym
w bran¿y us³ug gastronomicznych. W obliczu rosn¹cej dynamicznie liczby lokali serwuj¹cych tzw. tureckie szybkie jedzenie w Poznaniu mo¿emy prognozowaæ
mo¿liwoœæ wykszta³cenia siê niszy etnicznej (Waldinger 1994).
Lokale gastronomiczne, w których prowadzone by³y badania, znajduj¹ siê
w centrum Poznania. Dwa z nich to bary szybkiej obs³ugi, których w³aœcicielami i pracownikami s¹ g³ównie Turcy, podczas gdy trzecie miejsce to restauracja serwuj¹ca bardziej wyrafinowan¹ kuchniê tureck¹. W momencie pisania
tego artyku³u ta ostatnia ju¿ nie istnieje, a jej w³aœciciel i pracownik s¹ zatrudnieni w jednym z wy¿ej wymienionych lokali. W badaniach wziêli równie¿ udzia³ dwaj mê¿czyŸni z innych bran¿ — tekstylnej oraz turystycznej
— powi¹zani z pracownikami gastronomii bliskimi relacjami spo³ecznymi.
W badanej grupie, z³o¿onej z 13 osób, znaleŸli siê ponadto imigranci pochodz¹cy z Indii (2 osoby) oraz z Armenii (1 osoba) zatrudnieni w interesuj¹cym
nas sektorze. Wszyscy badani to mê¿czyŸni, nie posiadaj¹cy zobowi¹zañ
matrymonialnych w kraju pochodzenia. Mo¿e to wynikaæ z preferowania
mê¿czyzn na stanowisku kucharza i to zarówno przez tureckich, jak i polskich w³aœcicieli lokali gastronomicznych. Kobiety, najczêœciej Polki, pracuj¹ w nich jako kelnerki lub pomoce kuchenne. Podczas naszych badañ
spotka³yœmy tylko jedn¹ migrantkê — obywatelkê Bia³orusi, zatrudnion¹
w charakterze pomocy kucharza w jednym z barów. Ponadto zmaskulinizowanie badanej grupy mo¿na t³umaczyæ wzglêdami kulturowymi; wed³ug informacji, których udzielali nam rozmówcy, rzadko zdarza siê, aby z Turcji
migrowa³y kobiety w celu podjêcia samodzielnej pracy zarobkowej.
W latach 90. XX wieku Turcy traktowali Polskê g³ównie jako kraj tranzytowy. Z czasem jednak zaczêli „odkrywaæ” j¹ jako potencjalny, wci¹¿ wzglêdnie
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niezagospodarowany rynek pracy i przestrzeñ dla inwestycji. Jak pisze Maria
Maleky, która bada³a spo³ecznoœæ tureck¹ w Warszawie, magnesem przyci¹gaj¹cym Turków do Polski by³o du¿e zapotrzebowanie na towary tekstylne, które oferowali, oraz brak konkurencji (Maleky 2002: 170). W badaniach dotycz¹cych Poznania tylko jeden ze znajomych naszych rozmówców pracowa³
w bran¿y tekstylnej. Na coraz czêstsze przyjazdy Turków do Polski wp³ynê³o
równie¿ istnienie licznej diaspory tureckiej w Niemczech i nasycenie tamtejszej
bran¿y gastronomicznej ofert¹ tureckich fast foodów. Jak pisze Maleky, „ograniczony i limitowany rynek (w³adze lokalne decyduj¹, ile mo¿e w danym mieœcie powstaæ tureckich sklepów i barów) w sektorze us³ugowo-handlowym
w Niemczech, sta³ siê przyczyn¹, i¿ niektórzy Turcy z Niemiec zaczêli równie¿
przyje¿d¿aæ do Polski” (2002: 170). Nie bez znaczenia jest tu bliskoœæ geograficzna Poznania, który od Berlina dziel¹ zaledwie nieca³e trzy godziny jazdy
poci¹giem. W kontekœcie imigrantów tureckich w Niemczech warto naszym
zdaniem wspomnieæ, ¿e w dyskursie publicznym funkcjonuj¹ oni ju¿ niemal¿e
jako mityczne figury migrantów. Ostatnie raporty o ich sytuacji wskazuj¹ zarówno na postêp integracji, jak i jej brak, w zale¿noœci od tego, kto i na czyje
zlecenie taki raport przedstawia i analizuje (zob. Przybyll 2012). Pomimo i¿
Maleky w swoim artykule siêga do przyk³adów imigracji tureckiej w Niemczech, my na obecnym etapie badañ sugerowalibyœmy powstrzymanie siê od
tego typu porównañ. Wydaje siê za wczeœnie, aby dopiero raczkuj¹c¹ i ukonstytuowan¹ na zupe³nie innych zasadach spo³ecznoœæ imigrantów tureckich
w Polsce odnosiæ do licznej i bardzo wewnêtrznie zró¿nicowanej spo³ecznoœci
tureckiej w Niemczech.
Wszystkie lokale, w których prowadzone by³y badania, s¹ stosunkowo nowe
i ¿aden nie dzia³a d³u¿ej ni¿ trzy lata. Najwiêkszy z nich cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców miasta. Pracuje w nim wielu cudzoziemców, którzy byli naszymi rozmówcami. Podobnie jak w przypadku pracowników drugiego lokalu szybkiej obs³ugi, mieszkaj¹ oni w wynajêtych w tym celu przez
w³aœcicieli barów mieszkaniach, znajduj¹cych siê nad miejscem pracy. Trzecia
restauracja znajdowa³a siê w œcis³ym centrum, w jednej z bocznych uliczek,
przez co by³a rzadko odwiedzana przez klientów. Pracowa³ w niej tylko w³aœciciel i jeden kelner. Regularnymi bywalcami tego miejsca byli jednak liczni znajomi w³aœciciela, wszyscy pochodzenia tureckiego. Czêœæ z nich z czasem zosta³a naszymi respondentami. Zauwa¿yliœmy, i¿ imigranci z Turcji, ale te¿
z innych krajów, jak Tunezja czy Indie, spêdzali du¿o czasu w lokalach prowadzonych przez naszych informatorów. Przychodzili tam nie tylko po to, ¿eby siê
posiliæ, ale przede wszystkim w celach towarzysko-rozrywkowych, ¿eby porozmawiaæ czy poogl¹daæ tureck¹ telewizjê. Zwykle zostawali o wiele d³u¿ej ni¿
przeciêtny klient.
Nasi rozmówcy to w wiêkszoœci ludzie m³odzi — ponad po³owa jest w wieku pomiêdzy 24. a 35. rokiem ¿ycia. Jeden z mê¿czyzn przebywa w Polsce od

117

ANNA ADAMOWICZ, NATALIA BLOCH, AGATA KOCHANIEWICZ, ROBERT RYDZEWSKI

18 lat, czterech — od 7 do 9 lat, wiêkszoœæ jednak od roku do 5 lat, jest to zatem imigracja relatywnie m³oda. Status prawny cudzoziemców, którzy wziêli
udzia³ w badaniach, jest zró¿nicowany. Dwóch z nich jest ju¿ posiadaczami polskiego obywatelstwa: pierwszy uzyska³ je dziêki zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego z Polk¹, drugi, jak deklarowa³, od pocz¹tku swojego zamieszkania w Polsce
nie mia³ problemów z legalizacj¹ pobytu, poniewa¿ zatrudni³ siê w s¹dzie jako
t³umacz dla przyje¿d¿aj¹cych do Poznania Turków. Dziêki temu procedury regulacji pobytu by³y dla niego zrozumia³e i bardziej przystêpne. Przyzna³ jednak,
¿e ma³¿eñstwo równie¿ by³o du¿ym u³atwieniem w uzyskaniu obywatelstwa
(A126). Turcy, którzy przebywaj¹ w Polsce d³u¿ej ni¿ 5 lat lub s¹ ¿onaci z Polkami, posiadaj¹ zezwolenie na osiedlenie siê. Ci, którzy przyjechali niedawno,
dysponuj¹ zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony. Charakterystyczne
dla badanej grupy jest to, ¿e a¿ oœmiu mê¿czyzn jest w zwi¹zku ma³¿eñskim
z Polkami, a dwóch takie ma³¿eñstwa ma ju¿ za sob¹. Szeœciu mê¿czyzn posiada dzieci. Pozostali otwarcie deklarowali chêæ zawarcia zwi¹zku z Polk¹, niektórzy pozostawali w zwi¹zkach nieformalnych.
Motywacje, jakimi kieruj¹ siê ludzie, podejmuj¹c decyzjê o opuszczeniu kraju pochodzenia i wyborze kraju imigracji, s¹ bardzo ró¿norodne. W praktyce
przyczyny o charakterze ekonomicznym, politycznym, edukacyjnym czy emocjonalnym nawzajem siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹. W przypadku badanej grupy
wa¿nym powodem stoj¹cym za wyborem Polski by³o poznanie, jeszcze w kraju
pochodzenia mê¿czyzny, Polki i zawarcie z ni¹ formalnego lub nieformalnego
zwi¹zku. Najczêœciej para poznawa³a siê podczas wyjazdów turystycznych Polek do Turcji. Zagadnienie zwi¹zków mieszanych oraz roli kobiety w procesie
integracji zostanie szerzej omówione w dalszej czêœci niniejszego podrozdzia³u,
zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e w sferze osobistych motywacji migrantów mi³oœæ
odgrywa³a znacz¹c¹ rolê (wiêcej na ten temat zob. rozdzia³ 8). Drug¹ kategoriê
motywacji, które kierowa³y naszymi rozmówcami, przy podejmowaniu decyzji
migracyjnej, stanowi¹ motywacje edukacyjne. Trzech rozmówców przyjecha³o
do Polski, aby podj¹æ studia i po ich ukoñczeniu postanowi³o zostaæ w Poznaniu. W dwóch pierwszych przypadkach by³y to studia licencjackie na uczelni
prywatnej, trzeci z imigrantów zosta³ w Poznaniu po ukoñczeniu dwóch semestrów w ramach programu wymiany miêdzyuczelnianej Erasmus. Pozostali rozmówcy deklarowali, ¿e powodem ich przyjazdu do Polski by³o posiadanie tutaj
znajomych, przyjació³ b¹dŸ cz³onków rodziny. Wskazuje to, ¿e mimo ma³ej liczebnie grupy, mo¿emy mówiæ o powstawaniu sieci migranckich i ich roli
w przyci¹ganiu nowych imigrantów. ¯aden z rozmówców jednak, mimo i¿ mówimy o cudzoziemcach, których na podstawie kryterium wykonywanej pracy
zaliczamy do imigrantów zarobkowych, nie wskaza³ na stricte ekonomiczn¹
motywacjê stoj¹c¹ za podjêciem decyzji migracyjnej. Z pewnoœci¹ towarzyszy
ona wy¿ej wymienionym czy wrêcz jest wobec nich nadrzêdna. Maciej Z¹bek
pisze, ¿e „po prze³omie 1989 roku, (...) dziêki uwolnieniu przede wszystkim
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handlu, szybko zostaliœmy dostrze¿eni jako kraj, w którym (...) sukces jest mo¿liwy” (2002: 14). Niemniej bior¹cy udzia³ w badaniach imigranci mieli œwiadomoœæ, ¿e Polska nie mo¿e siê równaæ z krajami „starej” Unii Europejskiej, jeœli
chodzi o zarobki. Przyje¿d¿aj¹c do Poznania lub zostaj¹c tutaj po studiach, wiedzieli, ¿e ich dochody bêd¹ znacznie ró¿ni³y siê od zachodnioeuropejskich.
Mimo to nie planuj¹ oni przeprowadzki do Berlina lub innego miasta w Europie
Zachodniej.
Posiadanie polskiego partnera ma kluczowe znaczenie w procesie integracji
imigrantów ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. W omawianym przypadku ¿ona
i jej polska rodzina tworz¹ kapita³ spo³eczny, który powinien sprzyjaæ lepszemu
funkcjonowaniu imigranta w obcym pocz¹tkowo kraju. Kapita³ spo³eczny to
specyficzny zasób, na który sk³adaj¹ siê ró¿norodne kontakty spo³eczne, umo¿liwiaj¹ce dostêp do po¿¹danych dóbr i mo¿liwoœci dziêki poœrednictwu znajomych osób, które je posiadaj¹ (Bourdieu 2001). Pojêcie to sta³o siê wyj¹tkowo
przydatnym narzêdziem w kontekœcie analiz procesów migracyjnych (Iglicka,
Gmaj, B¹biak 2011: 5). O tym, ¿e kapita³ spo³eczny sprzyja bardziej sta³ej migracji, œwiadcz¹ dane statystyczne, wskazuj¹ce, ¿e cudzoziemscy ma³¿onkowie
stanowi¹ jedn¹ z najliczniejszych grup cudzoziemców osiedlaj¹cych siê w Polsce. Co roku zawieranych jest oko³o 3-4 tysiêcy nowych ma³¿eñstw z niepolskimi obywatelami, przy czym ponad po³owa z nich dotyczy obywateli pañstw
trzecich (Iglicka, Gmaj, B¹biak 2011: 10).
Wszyscy badani przez nas mê¿czyŸni, którzy pozostawali w formalnych
i nieformalnych zwi¹zkach z Polkami, mieszkali ze swoimi partnerkami. Sta³y
kontakt z jêzykiem polskim utrzymywany w ten sposób by³ prawdopodobnie
przyczyn¹, dla której nawet ci z nich, którzy przybyli do Polski relatywnie niedawno, w ostatnich 2–3 latach, doœæ szybko nabywali umiejêtnoœæ pos³ugiwania
siê jêzykiem kraju przyjmuj¹cego. Nabywanie kompetencji kulturowych, obok
budowania powi¹zañ spo³ecznych, by³y w przypadku badanych przez nas imigrantów g³ównymi korzyœciami integracyjnymi wynikaj¹cymi z funkcjonowania w zwi¹zkach mieszanych. Wielu zaznacza³o, ¿e Polacy, z którymi siê przyjaŸni¹ i regularnie spotykaj¹, to g³ównie znajomi ¿ony b¹dŸ dziewczyny:
„Spotykam siê z rodzin¹ i znajomymi ¿ony. Jesteœmy zapraszani w goœci przy
okazji œwi¹t, imienin, urodzin” (A128). Polskie partnerki pe³ni¹ równie¿ rolê
„przewodniczek kulturowych”, wprowadzaj¹c cudzoziemców w realia ¿ycia
w nowym kontekœcie kulturowym. Daj¹ te¿ poczucie bezpieczeñstwa, gdy¿
wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o samopoczuciu imigrantów jest uznanie ze
strony rodziny ¿ony lub dziewczyny. Rozmówcy bardzo czêsto podkreœlali siln¹
relacjê z rodzin¹ partnerki oraz to, ¿e czuj¹ siê przez jej cz³onków akceptowani
(wiêcej na ten temat zob. w rozdziale 8).
Polskie partnerki, oprócz wprowadzania swoich cudzoziemskich mê¿ów
i ch³opaków w ¿ycie kulturalne i towarzyskie kraju przyjmuj¹cego, bardzo czêsto wspieraj¹ ich w za³atwianiu spraw w urzêdach, zw³aszcza tych dotycz¹cych
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legalizacji pobytu. Cudzoziemcy mieszkaj¹cy w Poznaniu nie mog¹ liczyæ na
wsparcie o charakterze instytucjonalnym ze strony organizacji pozarz¹dowych,
jak ma to miejsce na przyk³ad w Warszawie (zob. np. Centrum Powitania2), st¹d
ta forma wsparcia jest szczególnie istotna. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e tylko jeden
z naszych rozmówców zawdziêcza kontaktom nawi¹zanym dziêki ¿onie nie tyle
zatrudnienie, co mo¿liwoœci biznesowe: „¯ona jest Polk¹ i dziêki temu pozna³em Polaków w Berlinie. Na pocz¹tku spotykaliœmy siê wszyscy towarzysko, a potem ju¿ biznesowo. Ustaliliœmy, ¿e warto w Poznaniu otworzyæ knajpê
na zasadzie franczyzny” (A125).
Jednoczeœnie Turcy pracuj¹cy w poznañskiej bran¿y gastronomicznej utrzymywali œcis³e relacje w obrêbie w³asnej grupy. Spotykali siê ze sob¹ nawet kilka razy w tygodniu w wybranych miejscach, g³ównie w barach i lokalach gastronomicznych. Czêsto widywa³yœmy naszych rozmówców wychodz¹cych
razem do pubu czy na dyskotekê, mimo i¿ razem pracowali i w zwi¹zku z tym
spêdzali ze sob¹ wiêkszoœæ czasu. Nie chodzi tu tylko o sposób zape³niania wolnego czasu, ale, jak to nazywa Maleky, o rodzaj „niepisanego wymogu kulturowego” funkcjonuj¹cego w ramach spo³ecznoœci tureckiej, aby poœwiêcaæ czas
kolegom (2002: 175). Tak¹ interpretacjê wspiera fakt, ¿e z regu³y w spotkaniach tych nie uczestnicz¹ partnerki naszych rozmówców, z którymi ci spêdzaj¹
czas w innych miejscach, takich jak kino czy park, gdzie chodz¹ tylko z nimi
b¹dŸ z ich rodzin¹ (co nie stoi na przeszkodzie zapoznawaniu innych Polek podczas „mêskich” wyjœæ). Spotkania z kolegami nie s¹ jednak ekskluzywnie etniczne i uczestnicz¹ w nich inni cudzoziemcy zwi¹zani z poznañsk¹ bran¿¹
„szybkiej” gastronomii, pochodz¹cy z Indii, Tunezji czy Pakistanu, co mo¿na
t³umaczyæ wci¹¿ ma³¹ liczebnie spo³ecznoœci¹ tureckich imigrantów w stolicy
Wielkopolski. Osoby te stworzy³y sieæ kontaktów, która stanowi alternatywê
dla braku instytucjonalnego wsparcia. Za¿y³oœæ ta jest na tyle silna, ¿e po zamkniêciu jednej z restauracji jej pracownicy znaleŸli zatrudnienie w innym lokalu, w którym prowadzi³yœmy badania. Z kolei kiedy w³aœciciel jednego z pubów, w którym wiêkszoœæ naszych rozmówców bywa³a regularnie, ze
wzglêdów finansowych zamkn¹³ lokal, koledzy pomogli mu znaleŸæ pracê. Kilka dni po likwidacji pubu Turek ten pracowa³ ju¿ w restauracji, której wiêkszoœæ pracowników by³a wczeœniej jego klientami (A126).
Kolejny czynnik, który wp³ywa na funkcjonowanie imigranta w ró¿nych
sferach ¿ycia i jego szeroko pojêt¹ integracjê, to znajomoœæ jêzyka kraju
przyjmuj¹cego. Brak kompetencji jêzykowych mo¿e powodowaæ wykluczenie z pierwotnego rynku pracy, uniemo¿liwiaæ kontakty z urzêdami i kontakty towarzyskie (Grzyma³a-Kaz³owska 2008: 123). Tylko dwóch naszych rozmówców uczy³o siê jêzyka polskiego w Studium Jêzyka i Kultury Polskiej
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dla Cudzoziemców dzia³aj¹cym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Pozostali, którzy mieszkaj¹ w Polsce krócej ni¿ 5 lat, nie uczêszczaj¹ na zajêcia jêzykowe z powodu zbyt wysokich op³at za kurs oraz ze wzglêdu na brak
czasu wynikaj¹cy z charakteru wykonywanej pracy. Ucz¹ siê jêzyka od swoich partnerek, ich rodzin oraz znajomych. Ponadto praca w lokalach gastronomicznych wi¹¿e siê ze sta³ym kontaktem z polskimi klientami, a ten stwarza szansê na nabywanie umiejêtnoœci jêzykowych. W rezultacie wszyscy
nasi rozmówcy porozumiewali siê jêzykiem polskim w stopniu dobrym.
Dwóch z nich na pocz¹tku badañ komunikowa³o siê z nami w jêzyku angielskim, poniewa¿ nie znali jeszcze na tyle dobrze polskiego. Jednak pod koniec
badañ rozmawia³yœmy z nimi ju¿ po polsku, co œwiadczy o znacznym postêpie w tym obszarze. Jako g³ówn¹ motywacjê do nauki wskazywali chêæ nawi¹zywania kontaktów z przedstawicielami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego.
Ich zdaniem praca w lokalu gastronomicznym jest przyjemniejsza, gdy zna
siê jêzyk i mo¿na porozmawiaæ z klientami na poziomie nie tylko wyuczonych zwrotów. Jednego z imigrantów do nauki jêzyka polskiego zmobilizowa³o przykre doœwiadczenie: zosta³ oszukany przez polskiego pracodawcê,
który obieca³ dostarczyæ mu dokumenty niezbêdne do pozostania w Polsce
i tego nie zrobi³, przez co nasz rozmówca mia³ problemy. Jak sam mówi: „Jak
znam jêzyk, to nie mo¿na mnie tak ³atwo oszukaæ. Poza tym polski przydaje
mi siê w pracy i ¿eby za³atwiaæ ró¿ne sprawy w urzêdach, bo tam pracownicy
nie znaj¹ tureckiego, a ja nie mówiê po angielsku” (A152). Powy¿sza wypowiedŸ wskazuje na kolejn¹ prawid³owoœæ, ¿e tureccy imigranci, którzy znali
jêzyk angielski, wolniej uczyli siê polskiego, poniewa¿ — jak mówili —
wiêkszoœæ ich poznañskich znajomych mówi po angielsku.
Przeprowadzone badania dotyczy³y pracowników restauracji oraz ich
w³aœcicieli. Z naszych obserwacji wynika, ¿e dochody tych pierwszych pozwalaj¹ na prowadzenie ¿ycia na stosunkowo wysokim poziomie. Niemal
wszyscy nasi badani deklarowali, ¿e w Polsce, przynajmniej na razie, nie
mog¹ sobie pozwoliæ na od³o¿enie takiej iloœci pieniêdzy, która pozwoli³aby
im na zainwestowanie w budowê w³asnego domu czy kupno mieszkania.
Przeœwiadczenie to, zw³aszcza wœród niedawnych absolwentów poznañskich
uczelni, skutkowa³o prowadzeniem ¿ycia „tu i teraz”. Jak wynika z naszych
rozmów i obserwacji, ulubione miejsca Turków w Poznaniu to centra handlowe Stary Browar i Galeria Malta oraz kluby takie, jak Cuba Libre, Buddha
Bar czy Czekolada. Nasz¹ uwagê przyci¹gn¹³ fakt, ¿e miejsca odwiedzane
przez rozmówców s¹ w Poznaniu postrzegane jako modne i drogie. W przypadku klubów niekiedy dokonywana jest selekcja goœci, ceny alkoholu równie¿ s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w innych miejscach. Znane s¹ one równie¿ z tego,
¿e odwiedza je zwykle wielu cudzoziemców. Nasi rozmówcy w wiêkszoœci
przywi¹zywali wagê do ubioru, dysponowali najnowszymi modelami telefonów i sprzêtów elektronicznych. Wielu z nich posiada³o dobre samochody,
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czêsto poruszali siê te¿ taksówkami. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w niektórych restauracjach pracy jest tak du¿o, i¿ zarobki nawet powy¿ej przeciêtnej
okupione s¹ brakiem czasu i spêdzaniem wiêkszoœci dnia w pracy, nierzadko
siedem dni w tygodniu. Rozmówca, który zadeklarowa³, ¿e zdarza mu siê
pracowaæ nawet 240 godzin w miesi¹cu, przyzna³, ¿e nie ma czasu wychodziæ na imprezy, ¿ycie dzieli pomiêdzy pracê i dom (A152).
Obraz spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego kreowany przez imigrantów, z którymi
prowadzone by³y badania, nie jest tak negatywny, jak przypuszczaliœmy, czytaj¹c chocia¿by w lokalnych gazetach o rasistowskich zachowaniach wobec
imigrantów w Polsce. Wizerunki Polaków i poznaniaków s¹ bardziej z³o¿one
i zale¿¹ od tak wielu czynników, jak doœwiadczenia osobiste imigranta, motywacje migracyjne, posiadany status prawny, d³ugoœæ pobytu, rodzaj wykonywanej pracy i co za tym idzie (i co jest niesamowicie wa¿ne) — czy zosta³ odniesiony sukces ekonomiczny.
Wœród naszych rozmówców tylko jeden wykazywa³ zaanga¿owanie w sprawy
polityczne i spo³eczne Polski: „Wiem o Polsce wiêcej teraz ni¿ o Armenii. Interesujê siê polityk¹. Wiem, kto rz¹dzi i jakiego jest profilu politycznego” (A151).
Na jego zainteresowanie sprawami lokalnymi i krajowymi wp³yw mia³ d³ugoletni
pobyt w kraju przyjmuj¹cym wynosz¹cy 18 lat, przyjaciele, którzy mu du¿o
o Polsce opowiadali, oraz ogólne wczeœniejsze zainteresowanie polityk¹. Z podobnym zaanga¿owaniem wyra¿a³ siê o ¿yciu w Poznaniu Turek, który mieszka
tutaj od 9 lat: „Parokrotnie uczestniczy³em w wydarzeniach zwi¹zanych z festiwalem Malta oraz z okazji 11 listopada w pochodach œwiêtomarciñskich. Jestem
ju¿ tak przyzwyczajony do ¿ycia w Poznaniu, ¿e kiedy wyje¿d¿am do Turcji, to
czujê siê tam jak turysta” (A129). Wiêkszoœæ Turków, którzy wziêli udzia³ w badaniach, nie przejawia³a jednak zainteresowania sprawami politycznymi czy gospodarczymi Polski. T³umaczyli to ogólnym brakiem zainteresowania polityk¹,
nawet przed migracj¹. Kolejnym argumentem by³ brak kompetencji jêzykowych.
Rozmówcy twierdzili, ¿e nie potrafi¹ jeszcze zbyt dobrze czytaæ, w rezultacie
czego zapoznanie siê z nawet krótkim artyku³em w gazecie zajmuje im du¿o czasu. Ten czynnik ³¹czy siê z chronicznym brakiem czasu imigrantów. W Poznaniu
zwiêksza siê zapotrzebowanie na kucharzy specjalizuj¹cych siê w okreœlonej kuchni, co jest zwi¹zane z rozwojem coraz bardziej wielokulturowej oferty gastronomicznej, a co za tym idzie z miejscami pracy dla cudzoziemców. Praca ta jednak wi¹¿e siê czêsto, jak wynika z doœwiadczenia naszych rozmówców, ze
spêdzaniem w lokalu po 14 godzin dziennie i deficytem wolnego czasu. Ma to te¿
bezpoœredni wp³yw na anga¿owanie siê w lokalne sprawy Poznania; imigranci,
z którymi rozmawia³yœmy, czêsto deklarowali chêæ uczestnictwa w lokalnych
wydarzeniach, ale nie mieli na to czasu.
Jak ju¿ wspomina³yœmy, wp³yw na postrzeganie miejsca osiedlenia przez
imigranta ma jego status ekonomiczny, a zw³aszcza poczucie odniesienia sukcesu b¹dŸ pora¿ki na tym polu. Wed³ug Iwony B¹biak i Katarzyny Szot mo¿na
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zauwa¿yæ powi¹zanie integracji z mobilnoœci¹ pionow¹ imigrantów, która najczêœciej
prowadzi ich poza w³asn¹ zbiorowoœæ imigranck¹, do uprzywilejowanych pozycji
w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym. Proces ten nie musi oznaczaæ porzucenia przez imigrantów swoich tradycji kulturowych, a co wiêcej — wy¿sza pozycja spo³eczna mo¿e
u³atwiaæ zachowywanie i ujawnianie w³asnej odrêbnoœci (2010: 33).

Najbardziej zintegrowany ze spo³eczeñstwem polskim spoœród uczestnicz¹cych w badaniach mê¿czyzn wyda³ nam siê wy¿ej cytowany Turek, który
uczestniczy³ w lokalnych wydarzeniach, takich jak pochody czy festiwal teatralny (A129). Odnios³yœmy wra¿enie, ¿e jest to zwi¹zane z jego sukcesem ekonomicznym. Prowadzi bowiem w³asn¹, dobrze prosperuj¹c¹ firmê, ma stosunkowo du¿o wolnego czasu — czêsto widywa³yœmy go w ci¹gu dnia, jak spêdza³
godziny na rozmowach w jednej z restauracji, w której prowadzi³yœmy badania
— dziêki czemu móg³ spotykaæ siê równie¿ ze znajomymi Polkami i poznawaæ
miasto. Jako jedyny zna³ poznañskie ma³e parki, s³ysza³ o lokalnych wydarzeniach, których jego znajomi, pracuj¹cy ca³e dnie w lokalach gastronomicznych,
nie wymieniali (A129). Z kolei w³aœciciel tureckiej restauracji, która nie prosperowa³a najlepiej, mówi³ o mieœcie: „¯ycie w Poznaniu jest doœæ monotonne,
niezbyt du¿o siê dzieje. Praca te¿ wygl¹da inaczej, jest ma³o klientów, jedzenie
musi byæ dro¿sze ni¿ w Turcji, a ludzie nie s¹ przyzwyczajeni do jadania w restauracjach” (A126). Z kolei inny imigrant z Turcji po pracy w barze szybkiej
obs³ugi gra jako did¿ej w poznañskich klubach (A149). Pocz¹tkowo wystêpowa³ w pubie prowadzonym przez swojego rodaka, który by³ ulubionym miejscem spotkañ wiêkszoœci naszych rozmówców. Teraz gra w kilku innych
miejscach. Dziêki temu czuje siê w Poznaniu dobrze, interesuje siê lokaln¹
scen¹ muzyczn¹, chodzi na koncerty do ró¿nych klubów. Polscy znajomi przysy³aj¹ mu na Facebooku informacje dotycz¹ce ciekawych imprez w mieœcie.
Choæ trudno w tym przypadku mówiæ o sukcesie ekonomicznym, to z pewnoœci¹ mamy tu do czynienia z prac¹ zgodn¹ z zainteresowaniami, która daje poczucie samorealizacji, a ponadto stwarza dogodne warunki do integracji w wymiarze spo³ecznym. Wszystko to wp³ywa na pozytywne postrzeganie ¿ycia
w Poznaniu. Inni rozmówcy wykazywali zainteresowanie polsk¹ kultur¹ g³ównie pod postaci¹ polskich filmów, które czêsto ogl¹dali. Dwóch natomiast
stwierdzi³o, ¿e poczuli zwi¹zek z Polsk¹, kiedy dosz³o do katastrofy samolotu
prezydenckiego pod Smoleñskiem — by³o im z tego powodu bardzo przykro,
inaczej ni¿ gdyby to wydarzy³o siê w innym kraju (A154; A152). Z regu³y jednak badani imigranci nie poszukaj¹ samodzielnie informacji o kraju przyjmuj¹cym. Dowiaduj¹ siê o codziennych — lokalnych i krajowych — sprawach doœæ przypadkowo: jeœli us³ysz¹ jak¹œ informacjê w radiu, ktoœ przyniesie
do pracy gazetê czy poprzez rozmowy z klientami.
Jeœli chodzi o podtrzymywanie powi¹zañ z krajem pochodzenia, du¿¹ rolê
w przypadku badanej przez nas grupy, podobnie jak i innych imigrantów (Mety-
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kova 2010), odgrywaj¹ nowe technologie komunikacyjne, a zw³aszcza Internet.
Wszyscy nasi rozmówcy deklarowali, ¿e utrzymuj¹ kontakt z krewnymi i przyjació³mi, którzy pozostali w kraju pochodzenia. Do tego celu wykorzystuj¹
przede wszystkim komunikatory internetowe (takie jak Skype) oraz portale spo³ecznoœciowe (g³ównie Facebook). U¿ywaj¹ równie¿ telefonów komórkowych,
rzadziej jednak, gdy¿ miêdzynarodowe po³¹czenia telefoniczne s¹ zdecydowanie dro¿sze. Zdarza³o siê, ¿e rozmówcy byli odwiedzani przez cz³onków rodziny lub znajomych. Zwykle wówczas spêdzali czas nie tylko w Poznaniu, ale podró¿owali po Polsce — rozmówcy mówili nam o wizytach w Zakopanem,
Krakowie czy Oœwiêcimiu.
Media elektroniczne oraz telewizja satelitarna s³u¿y³y ponadto imigrantom
do pozyskiwania informacji na temat wydarzeñ maj¹cych miejsce w kraju pochodzenia. Wszyscy nasi rozmówcy twierdzili, ¿e na bie¿¹co sprawdzaj¹ w Internecie wiadomoœci z kraju. Kilku deklarowa³o, ¿e dziêki telewizji satelitarnej
ogl¹daj¹ w domach tureckie kana³y. W restauracjach, w których pracuj¹, praktycznie zawsze us³yszeæ mo¿na tureck¹ muzykê oraz obejrzeæ tureckie programy w telewizji. Zauwa¿y³yœmy, ¿e w jednym z lokali szczególnie chêtnie korzystano z telewizora podczas kampanii prezydenckiej maj¹cej miejsce w Turcji
w roku 2011, prowadz¹c przy tym o¿ywione dyskusje na tematy polityczne oraz
komentuj¹c relacjonowane wydarzenia.
Jednym z wyznaczników powi¹zañ transnarodowych w wymiarze ekonomicznym jest przesy³anie zarobionych na emigracji pieniêdzy do kraju pochodzenia. W kontekœcie migracji zarobkowej, o której mowa, zauwa¿yæ mo¿emy
jednak, ¿e nie jest to powszechna praktyka, albowiem jedynie dwóch naszych
rozmówców przyzna³o, ¿e wysy³a pieni¹dze swojej rodzinie (A129; A152). Jeden z nich prowadzi w³asn¹ firmê i ¿yje w Poznaniu sam, mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e uzyskiwane dochody pozwalaj¹ mu na wspieranie krewnych pozostawionych w Turcji. Drugi natomiast oœwiadczy³, ¿e dzieli siê zarobionymi
w Polsce pieniêdzmi z rodzeñstwem i rodzicami, gdy¿ nie maj¹ oni pracy
w Turcji. Inny z rozmówców, absolwent poznañskiej uczelni, przyzna³, ¿e czasami to rodzina z Turcji przesy³a mu pieni¹dze, jeœli akurat znajduje siê w trudniejszej finansowo sytuacji (A154).
Wa¿nym wyró¿nikiem badanej przez nas grupy mog³aby wydawaæ siê religijnoœæ: dziesiêciu mê¿czyzn okreœli³o siê jako muzu³manie, dwóch jako wyznawcy hinduizmu, jeden jako katolik. Obserwacja uczestnicz¹ca oraz mniej
formalne rozmowy pozwoli³y nam stwierdziæ jednak, ¿e imigranci uczestnicz¹cy w badaniach — w tym muzu³manie — maj¹ doœæ swobodny, uzale¿niony od sytuacji i nastroju, stosunek do praktykowania w³asnej religii.
Trwaj¹cy od kilkudziesiêciu lat proces laicyzacji Turcji oraz niemuzu³mañskie
otoczenie w Polsce sprawi³y, ¿e wiara nie odgrywa w ich ¿yciu znacz¹cej roli.
Z pewnoœci¹ wa¿n¹ tego przyczyn¹ jest równie¿ system wielogodzinnej pracy
i zwi¹zany z ni¹ brak czasu. W rezultacie niektórzy z naszych rozmówców py-
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tani o praktyki religijne w Polsce w ogóle nie chcieli rozmawiaæ na ten temat.
Inni przyznali, ¿e religia mia³a dla nich wiêksze znaczenie, gdy mieszkali
w Turcji. Czêœæ nawet nie zainteresowa³a siê tym, czy w Poznaniu istnieje miejsce modlitw dla muzu³manów i by³a zaskoczona, gdy od badaczek dowiedzia³a
siê o Muzu³mañskim Centrum Kulturalno-Oœwiatowym, w którym mieœci siê
sala modlitewna (zob. rozdzia³ 9). Tylko jeden z naszych rozmówców bywa³
w tym centrum i odwiedza³ poznañskiego imama w jego mieszkaniu (A150).
Równie¿ tylko jeden przestrzega³ zasad Ramadanu, czyli muzu³mañskiego postu (A126). Reszta albo w ogóle ignorowa³a post, chodz¹c na imprezy do klubów czy pij¹c alkohol, albo praktykowa³a jego zmodyfikowan¹ wersjê skrócon¹
do 14 dni lub sprowadzon¹ do odmawiania sobie wy³¹cznie alkoholu, co t³umaczono ciê¿szymi ni¿ w Turcji zimami oraz brakiem czasu. Jeszcze inni rozmówcy twierdzili, ¿e gdyby byli w Turcji, zapewne respektowaliby post, jednak
tutaj, daleko od rodzin i rodziców, nie zale¿y im na œwiêtowaniu. Stosunek
m³odych tureckich imigrantów w Poznaniu do ich tradycji religijnej ilustruje
dialog przeprowadzony przez badaczkê z jednym z nich (A129):
—
—
—
—
—
—

A Ty przestrzegasz Ramadanu?
Nie, mam problemy z jelitami, nie móg³bym nie jeœæ przez ca³y dzieñ.
A w Turcji przestrzega³eœ?
Czasami.
Ale papierosy palisz i nie szkodz¹ ci na ¿o³¹dek?
Przestañ, mówisz jak mój tata.

Wiêkszoœæ naszych rozmówców uwa¿a, ¿e skoro s¹ daleko od domu i tamtejszych zwyczajów, mog¹ sobie pozwoliæ na luŸniejszy stosunek do religii. Jeden
z mê¿czyzn powiedzia³ nam, ¿e traktuje te œwiêta „trochê u¿ytkowo”: „Jest to dobry czas, ¿eby komuœ coœ przebaczyæ, sprezentowaæ, spotkaæ siê z rodzin¹, pogodziæ” (A-125). Niektórzy deklaruj¹, ¿e modl¹ siê w samotnoœci, sporadycznie.
W kontekœcie praktykowania religii po raz kolejny interesuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ nowe technologie. Wszyscy nasi rozmówcy pos³uguj¹ siê takimi urz¹dzeniami jak laptopy, iPady czy smartfony. Przechowuj¹ na nich czêsto pliki w jakiœ sposób zwi¹zane z religi¹ czy te¿ szeroko rozumian¹ tradycj¹ — zdjêcia,
filmiki itp. Imigrant z Indii wyzna³, ¿e ma w telefonie hinduskie pieœni religijne,
których czasem sobie s³ucha (A226). Mówi¹c o tym zagadnieniu, nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na rolê portali spo³ecznoœciowych. Nasi rozmówcy przesy³ali sobie nawzajem ¿yczenia za poœrednictwem Facebooka z okazji œwi¹t zarówno muzu³mañskich, jak i katolickich, zdarzy³o nam siê równie¿ dostawaæ
smsy z ¿yczeniami napisanymi w jêzyku polskim. Podobne obserwacje poczyni³a w œrodowisku tureckich imigrantów w Warszawie Maleky (2002).
Mimo sporadycznych przejawów religijnoœci na emigracji religia jako czynnik okreœlaj¹cy to¿samoœæ jest wa¿na w procesie scalania i wspierania siê turec-
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kich imigrantów. Dlatego te¿ œwiêta muzu³mañskie spêdzaj¹ oni razem, staraj¹c
siê zachowaæ, choæby w szcz¹tkowej formie, tradycjê celebrowania tych dni. Na
obchody jednego, Kurban Bajram, zosta³yœmy zaproszone wraz z naszymi przyjació³mi, co œwiadczy o otwartym charakterze tych uroczystoœci. Ponadto we
wrzeœniu 2010 roku, z inicjatywy jednego z naszych rozmówców, na centralnym placu w Poznaniu zorganizowano rozdawanie jedzenia w ramach obchodów Ramadanu. W wydarzeniu tym, choæ skierowanym przede wszystkim do
Polaków, uczestniczyli równie¿ Turcy i inni muzu³manie. Z kolei inny mê¿czyzna by³ wspó³organizatorem Festiwalu Divali, który odby³ siê w jednym z poznañskich klubów muzycznych w 2011 roku. W imprezie udzia³ wziêli zarówno
mieszkaj¹cy w Poznaniu Indusi, jak i inni zaproszeni cudzoziemcy oraz Polacy.
Tego typu dzia³ania wskazuj¹ naszym zdaniem na zainteresowanie imigrantów
integracj¹ z polskim spo³eczeñstwem i promowaniem w nim w³asnej kultury.
Integracjê cz³onków badanej grupy ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym w wymiarze instytucjonalnym oceniamy jako raczej s³ab¹. Jedn¹ z odpowiedzi na brak
wsparcia o charakterze instytucjonalnym na rynku pracy jest, jak ju¿ pokaza³yœmy, sieæ kontaktów zbudowana przez tureckich imigrantów w Poznaniu, na
tyle silna, ¿e nie pozostawia ona ¿adnego z jej cz³onków w sytuacji bez pracy.
Nawet ci, którzy w pocz¹tkach swojego pobytu w Polsce nie znali jêzyka, byli
zatrudniani przez tureckich w³aœcicieli i wykonywali po prostu prace niewymagaj¹ce bezpoœredniego kontaktu z klientem, takie jak nak³adanie jedzenia. W zakresie kontaktów z polskimi urzêdami nasi rozmówcy narzekali na niekompetencjê urzêdników, a zw³aszcza na nieznajomoœæ jêzyków obcych. Ci, którzy
wyra¿ali w tej kwestii swoje niezadowolenie, przebywaj¹ w Polsce powy¿ej 5 lat.
Ich kontakty z urzêdami zaczê³y siê wiêc przed akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej. W œwietle braku takich opinii wœród m³odszych sta¿em migrantów, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e by³ to okres, kiedy w urzêdach niezbyt dbano o jakoœæ komunikacji z cudzoziemcami. Mo¿liwe, ¿e w ci¹gu ostatnich lat jakoœæ ta poprawi³a siê
na tyle, ¿e nie powoduje u cudzoziemców negatywnego wra¿enia, na podstawie
którego kszta³tuj¹ swoje opinie. Podobnie mia³y siê sprawy w poznañskich przychodniach, gdzie lekarze czêsto nie znali jêzyka angielskiego. Tymczasem „zrozumienie terminologii medycznej oraz zagadnieñ zwi¹zanych z kwestiami administracyjnymi towarzysz¹cymi leczeniu wymaga du¿ej kompetencji jêzykowej,
któr¹ nie zawsze mog¹ wykazaæ siê nawet sami ‘przeciêtni’ obywatele danego
kraju” (Miñkowska 2010: 153). Dlatego wielu rozmówców deklarowa³o, ¿e lecz¹
siê prywatnie. Ci, którzy mieszkaj¹ w Polsce d³u¿ej, dziel¹ siê ze swoimi cudzoziemskimi kolegami informacjami na temat lekarzy znaj¹cych jêzyk angielski.
Podsumowuj¹c, aby doprecyzowaæ charakter migracji, któr¹ opisujemy
w niniejszym podrozdziale, konieczne jest naszym zdaniem nadanie jej kontekstu odnosz¹cego siê do aktualnej sytuacji spo³eczno-ekonomicznej Polski. Rozwój gospodarczy, wysokoœæ zarobków, powstawanie klasy œredniej, bezrobocie
czy wykorzystywanie pracowników to kwestie, które w równym stopniu doty-
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czyæ mog¹ tak imigrantów, jak i polskich obywateli. To, co w dyskursie publicznym kojarzy siê z pewnymi grupami imigrantów w Europie Zachodniej,
czyli nadwerê¿anie systemu œwiadczeñ socjalnych danego kraju, czêsto odbierane jako dowód na nieprzystosowanie do lokalnych rynków pracy, w Polsce jest
niemo¿liwe. Œwiadczenia te s¹ tak niskie, ¿e imigrant nie mo¿e sobie pozwoliæ
na brak pracy, poniewa¿ pozbawi³oby go to wszelkich œrodków do ¿ycia. Paradoksalnie zatem gorsza sytuacja spo³eczno-ekonomiczna Polski w porównaniu
z tzw. starymi krajami Unii Europejskiej — a zw³aszcza niski poziom opieki
ze strony pañstwa — przyczyniaj¹ siê do szybszej integracji imigrantów w wymiarze tak ekonomicznym, jak i spo³ecznym.
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NATALIA BLOCH

IMIGRANCI-PROFESJONALIŒCI W SEKTORZE
EDUKACJI

Jak w ka¿dym akademickim mieœcie, równie¿ w Poznaniu niewielk¹, aczkolwiek stale obecn¹ grupê cudzoziemców stanowi¹ wysoko wykwalifikowani imigranci zatrudnieni w sektorze edukacji. W przeciwieñstwie jednak do specjalistów w dziedzinie technologii s¹ to osoby, na których kapita³ kulturowy bêd¹cy
si³¹ napêdow¹ ich migracji sk³ada siê nie tylko wykszta³cenie, ale równie¿ znajomoœæ jêzyka nabyta poprzez partycypacjê w rodzimej kulturze.
Przytoczone w rozdziale statystycznym dane mówi¹ o ok. 150 cudzoziemcach zatrudnionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, najwiêkszej
poznañskiej uczelni publicznej (zob. rozdzia³ 3). Pracownicy ci pochodz¹
z a¿ 50 krajów. Zró¿nicowanie to by³o widoczne równie¿ na poziomie badañ
jakoœciowych. W grupie 35 imigrantów1, którzy wziêli udzia³ w badaniach
i dla których podjêcie pracy w sektorze edukacyjnym by³o g³ówn¹ motywacj¹
stoj¹c¹ za decyzj¹ migracyjn¹, znaleŸli siê przedstawiciele a¿ 21 pañstw. Podobnie jak w skali ca³ego kraju, jest to zdecydowanie najbardziej heterogeniczny pod wzglêdem etnicznym sektor, w którym znajduj¹ zatrudnienie imigranci (por. Piekut 2010: 225). Ponad po³owê naszych rozmówców stanowili
obywatele krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej — zarówno „starej”, jak
1 Wyjaœnienia wymaga liczba osób, które poddane zosta³y analizie w niniejszym rozdziale.
Stanêliœmy przed dylematem, czy nale¿y rozpatrywaæ i klasyfikowaæ imigrantów przez odwo³anie
siê do motywacji przyci¹gaj¹cej (np. studia, nauczanie, praca), czy te¿ poprzez to, co robili oni
w czasie prowadzenia badañ i tego, w jakim œrodowisku funkcjonuj¹. Zreszt¹ tak¿e te ostatnie
okolicznoœci mog¹ byæ wielorakie i niejednoznaczne. Generalnie wychodzimy z za³o¿enia, ¿e
wa¿niejsze s¹ bie¿¹ce uwik³ania i zajêcia imigrantów. W zwi¹zku z tym w wyjœciowej bazie danych wœród profesjonalistów pracuj¹cych w sektorze edukacyjnym umieszczono zarówno tych,
którzy przybyli do Polski z zamiarem nauczania, jak i osoby obecnie t¹ prac¹ siê zajmuj¹ce, a które przyby³y pocz¹tkowo z innych powodów. By jednak unikn¹æ koniecznoœci rozstrzygania tego
rodzaju dylematów, nie rozmywaæ kategorii lub „dzieliæ w³osa na czworo”, grupê edukatorów
omawiamy na podstawie materia³u dotycz¹cego 35 osób, które do Poznania przyby³y bezpoœrednio w tym charakterze.
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i „nowej”. Ponadto pochodzenie lektorów odzwierciedla powstawanie i rozwijanie wydzia³ów filologicznych na poznañskim uniwersytecie; wœród naszych rozmówców znalaz³y siê osoby pochodz¹ce z Ba³kanów (Serbii, Macedonii, Chorwacji), krajów azjatyckich (Korei, Japonii, Tajlandii, Wietnamu,
Chin) oraz Turcji. Sta³e zapotrzebowanie na nauczycieli jêzyka angielskiego
jest natomiast widoczne w obecnoœci w Poznaniu osób pochodz¹cych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To samo, choæ w mniejszym stopniu,
dotyczy lektorów jêzyka rosyjskiego przyje¿d¿aj¹cych z krajów by³ego ZSRR.
W przeciwieñstwie do pozosta³ych, silnie zmaskulinizowanych kategorii imigrantów wyodrêbnionych w naszych badaniach, wœród edukatorów tylko nieznacznie przewa¿aj¹ mê¿czyŸni.
W badanej przez nas grupie 35 lektorów i wyk³adowców znalaz³y siê osoby
o bardzo ró¿nym sta¿u imigracyjnym w Polsce. Najliczniejsi byli imigranci,
których okres pobytu w Poznaniu nie przekroczy³ 5 lat (19 osób). By³y to zarówno osoby znajduj¹ce siê dopiero na pocz¹tku kariery zawodowej w Polsce,
ze sta¿em od 3 miesiêcy do pó³ roku, jak i lektorzy, którzy mieli ju¿ za sob¹ kilka rocznych b¹dŸ dwuletnich kontraktów. Jednak a¿ 2/5 cz³onków badanej grupy stanowi³y osoby, które mieszkaj¹ w Polsce ju¿ ponad 6 lat, z czego po³owa
w przedziale od 10 do 20 lat. Zró¿nicowanie etniczne oraz pod wzglêdem d³ugoœci czasu spêdzonego w Polsce znalaz³o odzwierciedlenie w ró¿nych statusach prawnych, jakie posiadaj¹ osoby zakwalifikowane przez nas do omawianej
kategorii. Pomijaj¹c obywateli krajów cz³onkowskich UE, najliczniejsz¹ grupê
stanowili posiadacze zezwoleñ na osiedlenie siê (przebywaj¹cy w Polsce od
3 do 20 lat), a nastêpnie zezwoleñ na zamieszkanie na czas oznaczony (osoby
bêd¹ce w Polsce od 3 miesiêcy do 6 lat) i wiz (g³ównie cudzoziemcy z krajów
azjatyckich). Co charakterystyczne, nikt w tak licznej grupie nie by³ posiadaczem polskiego obywatelstwa ani nie deklarowa³ chêci ubiegania siê o nie,
w³¹cznie z osobami o najd³u¿szym sta¿u imigracyjnym w Polsce. Wydaje siê
zatem, ¿e sta³y pobyt i prawa, jakie z niego wynikaj¹, s¹ satysfakcjonuj¹ce dla
tej grupy imigrantów i ¿e status ten jest traktowany przez nich jako docelowy.
Imigrantów pracuj¹cych w sektorze edukacyjnym, mimo i¿ zalicza siê ich
w literaturze przedmiotu do kategorii osób wysoko wykwalifikowanych, charakteryzuje zró¿nicowany poziom wykszta³cenia — od ukoñczonej szko³y
œredniej (w przypadku lektora jêzyka tureckiego), przez licencjat i najczêstszy
stopieñ magistra, po doktorat i habilitacjê. Wiêkszoœæ osób, które wziê³y udzia³
w badaniach, to wykszta³ceni filolodzy, ale w grupie tej znaleŸli siê równie¿
przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, którzy zdobyli posady lektorów
wy³¹cznie ze wzglêdu na kompetencje jêzykowe wyniesione z uczestnictwa
w kulturze kraju pochodzenia — historycy z Wietnamu, Stanów Zjednoczonych i Czech, prawnicy z Chin i Hiszpanii, psycholo¿ka z Japonii, absolwenci
literaturoznawstwa z Grecji i Republiki Po³udniowej Afryki (por. JóŸwiak, Romanowicz 2010: 117-119).
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Zdecydowana wiêkszoœæ osób, które znalaz³y siê w analizowanej kategorii,
to lektorzy zatrudnieni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na podstawie
kontraktów czasowych, przede wszystkim w Instytucie Jêzykoznawstwa, ale te¿
w Instytucie Filologii S³owiañskiej, Instytucie Filologii Angielskiej czy w Instytucie Wschodnim. Wielu narzeka³o na niskie pensje, co by³o powodem podejmowania siê przez nich zajêæ dodatkowych, g³ównie polegaj¹cych na uczeniu
w prywatnych szko³ach jêzykowych i na uczelniach niepublicznych, t³umaczeniu czy udzielaniu korepetycji z jêzyka obcego.
Imigranci zatrudnieni w sektorze edukacyjnym z regu³y trafiaj¹ do kraju
przyjmuj¹cego nie za poœrednictwem migranckich sieci spo³ecznych, ale przy
instrumentalnym wsparciu instytucji2. Mog¹ byæ nimi bezpoœrednio uczelnie
wy¿sze, og³aszaj¹c konkursy na wolne stanowiska, b¹dŸ organizacje, które napêdzaj¹ globaln¹ „cyrkulacjê mózgów” (Kaczmarczyk, Tyrowicz 2008), jednoczeœnie niejednokrotnie realizuj¹c misje narodowe. Przyk³adowo, niemieccy
lektorzy, którzy wziêli udzia³ w badaniach, przyjechali do Polski za poœrednictwem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer
Austauschdienst — DAAD), finansowanej ze œrodków publicznych Republiki
Federalnej Niemiec. S¹ oni postrzegani przez instytucjê wysy³aj¹c¹ jako „ambasadorzy” jêzyka i kultury niemieckiej3. W konsekwencji, poza wykonywaniem
pracy lektora na polskiej uczelni, maj¹ oni szereg innych obowi¹zków do wype³nienia. Przyk³adowo, jeden z naszych rozmówców pracuje jednoczeœnie
w polsko-niemieckim projekcie promuj¹cym naukê jêzyka niemieckiego w polskich szko³ach, jest zobowi¹zany do wyg³aszania goœcinnych wyk³adów o kulturze niemieckiej oraz prowadzenia jednego przedmiotu fakultatywnego przez
okres dwóch semestrów (A247). Z kolei lektorzy ze Stanów Zjednoczonych trafili do Poznania dziêki programom stypendialnym Fundacji im. J.M. Fulbrighta,
równie¿ finansowo wspieranym przez rz¹d. Ponadto niektórzy cudzoziemcy pracuj¹cy w sektorze edukacyjnym s¹ wysy³ani za granicê w celu propagowania jêzyka i kultury kraju pochodzenia bezpoœrednio przez rz¹dy pañstw, a ich pobyt
2 Ciekawym wyj¹tkiem od tej regu³y jest obywatel Stanów Zjednoczonych, absolwent Akademii Muzycznej w Filadelfii, który przyby³ do Poznania, pod¹¿aj¹c za swoim polskim nauczycielem gry na gitarze, który po kilku latach pracy w Stanach Zjednoczonych zdecydowa³ siê na powrót do Polski, a rozmówca, jak sam stwierdzi³, „pojecha³ za nim” (A209).
3 Na stronie internetowej DAAD tak okreœla „misjê” swoich lektorów: „(…) oddelegowanie
lektorów do innych krajów zajmuje wiod¹c¹ pozycjê w kontekœcie kulturalno-politycznym wœród
programów DAAD wspieraj¹cych jêzyk niemiecki za granic¹. Œrodki finansowe na ten cel przekazuje DAAD Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Obok dzia³alnoœci
dydaktycznej lektorki i lektorzy s¹ te¿ reprezentantami DAAD na zatrudniaj¹cych ich polskich
uczelniach. Informuj¹ wiêc o studiach i badaniach naukowych w Niemczech oraz o stypendiach
DAAD i innych organizacji. Ponadto doradzaj¹ i wspieraj¹ osoby zainteresowane stypendiami na
pobyty studyjne i badawcze w Niemczech w czasie przygotowywania wniosków, a tak¿e przejmuj¹ inne zadania z zakresu zagranicznej polityki kulturalnej Niemiec” (http://www.daad.pl/pl/09045/ index.html, wgl¹d: 09.07.2012).
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w Polsce jest oparty na wspó³pracy z ambasadami. Widaæ zatem wyraŸnie, ¿e
obecnoœæ cudzoziemskich lektorów w Polsce jest z jednej strony konsekwencj¹
popytu na nauczycieli jêzyków obcych w kontekœcie tworzenia i rozwijania nowych kierunków filologicznych, z drugiej natomiast jest stymulowana przez
kraje wysy³aj¹ce, które w ten sposób realizuj¹ w³asn¹ politykê kulturow¹.
Osobn¹, choæ zdecydowanie mniej liczn¹, grupê imigrantów w ramach omawianej kategorii stanowi¹ nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora, doktora
habilitowanego lub profesora (doktor nauk humanistycznych z Holandii, profesor lingwistyki z Niemiec, profesor lingwistyki z Korei). Do grupy tej mo¿na
te¿ zaliczyæ absolwenta Akademii Muzycznej w Filadelfii (zob. przypis 2), który pracuje na poznañskiej Akademii Muzycznej (specjalnoœæ gitara).
Charakterystyczny dla analizowanej kategorii imigrantów jest przypadkowy
wybór Polski i Poznania jako celu migracji. Rozmówcy szukali mo¿liwoœci pracy na uniwersytecie, jednoczeœnie chc¹c „poznaæ œwiat”, i trafiali na ofertê pracy. Jeœli ju¿ wskazywano jakieœ cechy kraju przyjmuj¹cego, które mog³y odegraæ rolê w podjêciu decyzji migracyjnej, to sytuowa³y siê one w opozycji:
„egzotycznoœæ” (rozumiana jako postsocjalistyczna peryferyjnoœæ — w przypadku niektórych imigrantów pochodz¹cych z Europy Zachodniej i Stanów
Zjednoczonych) — „nowoczesnoœæ” (w przypadku czêœci imigrantów spoza
Europy, dla których Polska by³a po prostu krajem europejskim). Ponadto w jednej z wypowiedzi lektorki z Belgii, Poznañ jawi³ siê jako „miasto europejskie,
maj¹ce bezpoœrednie po³¹czenie z Berlinem” (A238). Na tak rozumian¹ „europejskoœæ” miasta jako czynnik wyboru celu migracji wskazywali te¿ tajwañscy
studenci anglojêzycznych studiów medycznych (zob. rozdzia³ 7).
Niektórzy z naszych rozmówców, z regu³y osoby pochodz¹ce z krajów pozaeuropejskich, uczêszczali na lektoraty z jêzyka polskiego w krajach pochodzenia. Jednak równie¿ ten wybór by³ najczêœciej przypadkowy, gdy¿ akurat by³a
taka mo¿liwoœæ lub jêzyk wydawa³ siê egzotyczny. Jedna z lektorek jêzyka niemieckiego wspomina³a, ¿e po skoñczeniu studiów z zakresu germanistyki i anglistyki chcia³a w ramach jednego z programów Fundacji im. Roberta Boscha
nauczaæ jêzyka w Rosji. Opiekuj¹cy siê ni¹ profesor powiedzia³ jednak, ¿e s¹
stanowiska dla lektorów w Polsce i ¿e powinna na nie aplikowaæ. Choæ o tym,
¿e siê dosta³a, dowiedzia³a siê cztery tygodnie przed wyjazdem, spodoba³o siê
jej ¿ycie w Poznaniu i kolejny raz, po dwóch latach, ju¿ w pe³ni œwiadomie stara³a siê o pracê w Polsce z ramienia DAAD. Nie wie jeszcze, co bêdzie dalej,
tzn. po zakoñczeniu kontraktu z DAAD, ale chcia³aby „zajmowaæ siê tym, co
robi” (A88). Takie samo podejœcie reprezentuj¹ imigranci nale¿¹cy do kategorii
profesjonalistów w sektorze biznesu (zob. rozdzia³ 4).
Jedynie w grupie lektorów oddelegowanych przez DAAD mieliœmy do czynienia z osobami polskiego pochodzenia, dla których wyjazd do Polski nie by³
kwesti¹ przypadku, co jednak nie oznacza, ¿e wi¹¿¹ oni z ni¹ swoj¹ przysz³oœæ.
Przyk³adem mo¿e byæ rozmówca urodzony w Opolu, który — na prawach

133

NATALIA BLOCH

Aussiedlera — wyjecha³ w wieku 3 lat wraz z rodzin¹ do Niemiec. Mówi, ¿e
od zawsze „czu³ siê zwi¹zany z Polsk¹ i chcia³ ten kontakt podtrzymywaæ”
(A247). Wci¹¿ ma w Polsce dalszych krewnych, u których bywa³ niemal w ka¿de wakacje. W trakcie studiów odby³ praktyki w Instytucie Goethego w Warszawie, gdzie dowiedzia³ siê o stypendium DAAD i pomyœlnie przeszed³ kwalifikacje. Trzy dni po uzyskaniu tytu³u magistra przyjecha³ do Polski i rozpocz¹³
pracê.
Czêœæ osób nale¿¹cych do omawianej kategorii ma za sob¹ doœwiadczenie
migracji do innych krajów, g³ównie w celach edukacyjnych (stypendia, wymiany studenckie, studia doktoranckie itp.), wiêkszoœæ jednak przyjecha³a do Polski
bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów magisterskich w kraju pochodzenia.
To, co równie¿ ³¹czy cudzoziemskich edukatorów, to rodzaj zakwaterowania. Blisko po³owa osób, który wziê³y udzia³ w badaniach, mieszka w akademikach, a zw³aszcza w jednym domu studenckim, mieszcz¹cym siê w by³ym hotelu pracowniczym, w którym z regu³y kwaterowani s¹ cudzoziemscy pracownicy
UAM (od niedawna na osobnym piêtrze). Powszechne s¹ utyskiwania na standard tego rodzaju zakwaterowania, ale ze wzglêdu na niskie koszty nadal cieszy
siê ono popularnoœci¹. Ten sposób zamieszkiwania mo¿e przemawiaæ za czasowoœci¹ migracji z jednej strony, z drugiej natomiast œwiadczy o relatywnie niskim standardzie ¿ycia, jak na imigrantów o tzw. wysokich kwalifikacjach. Pozostali imigranci wynajmuj¹ mieszkania — ze znajomymi (najczêœciej innymi
lektorami) lub z partnerami.
Polskich partnerów posiada 1/4 cudzoziemców zatrudnionych w sektorze
edukacyjnym i objêtych analiz¹ w niniejszym rozdziale. W grupie tej mamy
równie¿ do czynienia ze sporadycznymi w pozosta³ych kategoriach imigrantów
zwi¹zkami cudzoziemskimi zawieranymi z regu³y z innymi lektorami (np.
zwi¹zek hiszpañsko-³otewski, wêgiersko-czeski czy grecko-niemiecki). To kolejna cecha, która ³¹czy cudzoziemskich edukatorów z mobilnymi mened¿erami
(zob. rozdzia³ 4).
Zaskakuj¹ce mo¿e wydawaæ siê, ¿e przy tak z za³o¿enia czasowej formie
mobilnoœci charakteryzuj¹cej siê prac¹ na maksymalnie kilkuletnich kontraktach, tymczasowym zamieszkiwaniem w domach studenckich i przypadkowym
wyborem kraju przyjmuj¹cego, blisko po³owa edukatorów, którzy wziêli udzia³
w badaniach, deklaruje chêæ pozostania w Polsce na d³u¿ej. Jedynie w 1/3 s¹ to
osoby, które ¿yj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim b¹dŸ niesformalizowanym z polskim
partnerem, co zwykle jest wskazywane w literaturze przedmiotu jako czynnik
sprzyjaj¹cy przekszta³ceniu siê migracji czasowej w bardziej trwa³¹ (Piekut
2010: 227). Z drugiej strony, na co równie¿ zwracaj¹ uwagê badacze, mimo i¿
rola partnera pochodz¹cego z kraju przyjmuj¹cego jest bardzo du¿a w wytwarzaniu silnych zwi¹zków z krajem imigracji, to powi¹zania te mog¹ równie¿ powstawaæ bez bezpoœredniego udzia³u tego rodzaju wiêzi spo³ecznych, na przyk³ad dziêki posiadaniu sta³ej, stabilnej pracy (Górny 2010: 193). Dlatego te¿
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wœród cudzoziemców zatrudnionych w sektorze edukacyjnym mamy do czynienia zarówno z osobami cyrkuluj¹cymi (jeœli kontrakt koñczy siê, a nie ma perspektyw na dalsze zatrudnienie), jak i z bardziej trwa³ymi formami migracji,
zw³aszcza w przypadku osób z wy¿szymi kwalifikacjami, które maj¹ szansê na
sta³¹ pracê i awans zawodowy (Piekut 2010: 227).
W grupie osób deklaruj¹cych chêæ zamieszkania w Polsce znaleŸli siê te¿
imigranci tworz¹cy wspomniane ju¿ zwi¹zki cudzoziemskie, dla których Polska
okaza³a siê rodzajem kompromisu, ziemi¹ „neutraln¹” (np. zwi¹zek ³otewsko-hiszpañski, od 10 lat w Polsce, zakupione wspólnie mieszkanie na kredyt;
zwi¹zek wêgiersko-czeski, od 5 lat w Polsce, planuj¹ zakup mieszkania). Rozmówca z Wêgier tak t³umaczy³, dlaczego po zakoñczeniu dwuletniego programu wymiany polsko-wêgierskiej, w ramach którego przyjecha³ do Polski, zdecydowa³ siê zostaæ na kontrakcie na UAM:
To jakoœ samo tak wysz³o. Dwa lata minê³y i… mo¿na jeszcze by³o tu zostaæ. To po
prostu tak wysz³o, ¿e nie chcia³em wróciæ, tam nie mia³em pracy. (…) Dwa lata minê³y,
znam ju¿ jakoœ tam jêzyk, mogê dalej siê uczyæ i to mogê wykorzystaæ w przysz³oœci.
I te¿ je¿eli poznajê jeszcze kulturê i kraj to…, je¿eli wrócê — to nie wiadomo, czy
póŸniej bêdzie jeszcze taka mo¿liwoœæ. Wiêc mówiê, ¿e teraz jeszcze trzeba wykorzystaæ ten czas, bo je¿eli cz³owiek wróci, to tam nie wiadomo, co bêdzie i nie wiadomo,
czy potem nie oka¿e siê, ¿e tu by³o lepiej, a tu ju¿ nie ma pracy wtedy (A200).

Niemniej równie¿ w tych przypadkach decyzji o pozostaniu w Polsce nie nale¿y myliæ z decyzj¹ o osiedleniu siê. Cytowany powy¿ej rozmówca stwierdzi³:
„Myœlê, ¿e kiedyœ w koñcu wrócimy do domu”, czyli na Wêgry lub do Czech.
Jednak nie w perspektywie najbli¿szych lat, co t³umaczy kryzysem ekonomicznym w kraju pochodzenia, postrzegaj¹c jednoczeœnie Polskê jako „zielon¹ wyspê”. Trudna sytuacja ekonomiczna w kraju pochodzenia by³a równie¿ podawana jako powód decyzji o pozostaniu w Polsce przez imigrantów, których nie
³¹czy³y z Polsk¹ ani wiêzi rodzinne (single), ani inwestycje (mieszkanie w akademikach), ani nawet znajomoœæ jêzyka polskiego, która czêsto wœród lektorów
jest doœæ s³aba, jako ¿e obracaj¹ siê oni w gronie osób w³adaj¹cych innymi jêzykami, a ich praca polega g³ównie na propagowaniu w³asnego jêzyka. Dotyczy to
na przyk³ad dwóch obywateli Grecji, mieszkaj¹cych w Poznaniu od 3-4 lat mê¿czyzn w wieku pomiêdzy 35. a 45. rokiem ¿ycia. Poza kryzysem narzekali oni
na dyskryminacjê na uniwersytetach w Grecji, gdzie, zdaniem jednego z rozmówców, „nale¿y pisaæ prace naukowe zgodnie z greck¹ racj¹ stanu” (A63).
Tymczasem wydzia³, na którym pracuj¹, postrzegaj¹ jako maj¹cy du¿e perspektywy rozwoju i ciesz¹cy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród studentów
(A62). Ten sam rozmówca stwierdzi³ jednak, ¿e jego decyzja mo¿e ulec zmianie, jeœli w Polsce zostanie wprowadzone euro. Uwa¿a, ¿e mo¿e to mieæ bardzo
negatywne konsekwencje dla polskiej gospodarki i dla jego kieszeni. Mamy tu
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zatem do czynienia z elastycznym reagowaniem na zmieniaj¹ce siê uwarunkowania ekonomiczne w kontekœcie ponadnarodowym.
W przypadku niektórych rozmówców decyzja o zamieszkaniu w Polsce by³a
motywowana ideologicznie. Lektorka jêzyka japoñskiego nie chce wracaæ do
Japonii, poniewa¿ okreœla siê jako feministka i nie zgadza siê z rol¹, jaka
w spo³eczeñstwie japoñskim jest przypisywana kobietom. Polskê postrzega jako
kraj, w którym mo¿e ¿yæ zgodnie ze swoimi pogl¹dami (A64). Z kolei lektor jêzyka chorwackiego trafi³ do Polski w konsekwencji wojny w by³ej Jugos³awii
i nie chce ju¿ wracaæ do z³ych wspomnieñ (A59). Oboje mieszkaj¹ w Polsce od
ponad 10 lat, mimo i¿ nie za³o¿yli tutaj rodzin ani nie poczynili ¿adnych inwestycji.
W grupie edukatorów deklaruj¹cych chêæ przed³u¿enia pobytu w Polsce, ale
te¿ tymczasowo, s¹ osoby, które u³o¿y³y sobie ¿ycie w zwi¹zkach homoseksualnych z polskimi partnerami. Ciekawe, ¿e kraj przedstawiany w publicznej debacie jako konserwatywny czy wrêcz homofobiczny, okaza³ siê dla tych osób
miejscem przyjaznym. Wynika to byæ mo¿e z liberalizmu i tolerancji œrodowiska naukowego, w którym obracaj¹ siê te osoby.
Chêæ pozostania w Polsce na sta³e zadeklarowa³a wyraŸnie tylko jedna osoba — Niemka w wieku 50 lat, maj¹ca stanowisko profesora na uczelni. Jako
powód swojej decyzji poda³a „odpowiedni wiek” na ustatkowanie siê oraz stabiln¹ sytuacjê zawodow¹. Mieszka w Polsce od 7 lat, zna bardzo dobrze jêzyk,
zakupi³a mieszkanie w Poznaniu. Byæ mo¿e jest to scenariusz przekszta³cenia
siê mobilnoœci zawodowej w imigracjê trwa³¹.
Jedynie piêæ osób z 35 zdecydowanie stwierdzi³o, ¿e nie pozostan¹ w Polsce na d³u¿ej, z czego trzy jako powód poda³y zamiar kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich. Wskazywano równie¿ niskie zarobki
na polskich uczelniach. Z kolei jedna z kobiet zdecydowa³a siê na wyjazd
z Polski po 7 latach, gdy¿ pozna³a obywatela Niemiec, do którego kraju pochodzenia postanowi³a siê przenieœæ (A61). Pozosta³a, du¿a grupa osób mia³a
k³opot z okreœleniem swoich planów migracyjnych. Uzale¿nia³a je g³ównie
od ofert pracy. Nasi rozmówcy zdawali sobie sprawê ze swojej ma³o stabilnej
sytuacji zawodowej, ale czêsto pada³y stwierdzenia, ¿e jeszcze bêd¹ mieli
czas na ustatkowanie siê. Na razie s¹ m³odzi, a taki model pracy daje im mo¿liwoœæ „poznawania œwiata”. 27-letni Niemiec, w Polsce przebywaj¹cy od
3 miesiêcy w roli lektora oddelegowanego przez DAAD, traktuje ten czas
jako „s³u¿¹cy orientacji [przemyœleniu tego], co chcê w³aœciwie robiæ”. Nie
chce, przynajmniej „na razie”,
udaæ siê w jednym, jasnym kierunku, uczyniæ ekspertem w jednej dziedzinie. Raczej
próbuje tego i tamtego, stara siê jak najwiêcej rzeczy poznaæ i zyskiwaæ ogóln¹ wiedzê
o œwiecie i o tym, co jest mo¿liwe, co wykonalne (A247).
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Przygl¹da siê potencjalnym miejscom dalszego zatrudnienia, w tym lektoratom
w Polsce. Mo¿liwe wiêc, ¿e zostanie d³u¿ej, ale mo¿liwe te¿, ¿e wróci do Niemiec — zrobi tam doktorat albo zatrudni siê w biznesie (A247). Równie¿
27-letnia kobieta z Belgii nie wie, co bêdzie robiæ dalej. Uzale¿nia to od ludzi,
których spotka i od tego, co bêdzie chcia³a zrobiæ ze swoim ¿yciem: „Na razie
jestem ci¹gle m³oda, wiêc jest fajnie i nie muszê siê martwiæ” (A238). Pomyœli
o powa¿niejszych decyzjach za trzy lata, gdy skoñczy jej siê kontrakt. Chcia³aby zrobiæ doktorat — dla samej siebie, bo zdaje sobie sprawê, ¿e poza uczelni¹ ten stopieñ nic nie daje. Wie, ¿e nie zostanie tu na zawsze. Bêdzie szukaæ
innego miejsca, gdzie mo¿e znajdzie bardziej stabiln¹ posadê ni¿ czasowy kontrakt, który musi co roku lub co dwa lata odnawiaæ: „Któregoœ dnia bêdê pewnie
potrzebowa³a czegoœ bardziej stabilnego i nie znajdê tego tutaj. Ale teraz tego
nie potrzebujê, dlatego zostajê” (A238). Bycie w zwi¹zku z obywatelem kraju
przyjmuj¹cego nie wydaje siê mieæ tutaj decyduj¹cego wp³ywu — podobnie
jak w grupie osób deklaruj¹cych chêæ pozostania na jakiœ czas w Poznaniu,
równie¿ tu 1/3 rozmówców mia³a polskich partnerów.
Podsumowuj¹c, charakterystyczna dla omawianej kategorii imigrantów jest
du¿a elastycznoœæ w odniesieniu do planów migracyjnych. Imigranci zatrudnieni w sektorze edukacyjnym — przynajmniej do pewnego wieku — to osoby
wysoce mobilne, czêsto uzale¿niaj¹ce swoje miejsce zamieszkania od aktualnej
sytuacji ekonomicznej i zapotrzebowania na pracê. Z pewnoœci¹ jest to po czêœci wynikiem posiadanych kompetencji, które daj¹ im mo¿liwoœæ pracy w wielu
miejscach na œwiecie oraz zatrudnienia w systemie kontraktowym. Ten brak
sprecyzowanych planów co do kolejnego kraju imigracji przy jednoczesnej chêci kontynuacji wzorca mobilnoœci zawodowej jest równie¿ charakterystyczny
dla pracowników kontraktowych zatrudnionych w ponadnarodowych przedsiêbiorstwach. W przeciwieñstwie do nich jednak imigrantom pracuj¹cym w sektorze
edukacyjnym nie chodzi³o wy³¹cznie o rozwój kariery zawodowej, lecz bardziej
o to, co okreœlali mianem rozwoju osobistego — mieszkania w odmiennym
kulturowo kraju, „poznawania”, „zyskiwania ogólnej wiedzy o œwiecie”. Paradoksalnie zatem, wysoki kapita³ kulturowy, który jest wskazywany w literaturze
przedmiotu jako jeden z czynników sprzyjaj¹cych bardziej trwa³ym formom migracji (zob. Piekut 2010: 209-210), w przypadku omawianej grupy jest Ÿród³em
zwiêkszonej mobilnoœci. Dotyczy to zarówno imigrantów, którzy bezpoœrednio
przyznawali, ¿e nie wiedz¹, jak potocz¹ siê ich losy migracyjne, jak i tych, którzy w czasie prowadzenia badañ deklarowali chêæ pozostania w Polsce. Prawie
nigdy nie by³a to decyzja o osiedleniu siê, ale o zamieszkaniu „jeszcze przez jakiœ czas”, „na razie”, „przez kilka najbli¿szych lat”. Z drugiej strony jednak, ta
tymczasowoœæ okazywa³a siê czasem bardzo trwa³a. Obywatelka Niemiec, deklaruj¹ca, ¿e nie wie, co bêdzie robiæ w przysz³oœci, mieszkaj¹ca w wynajmowanym mieszkaniu i doœæ s³abo znaj¹ca jêzyk polski („nie widzi takiej potrzeby”
— nie ma czasu ani ochoty na dalsz¹ naukê, a dotychczas zdobyte umiejêtnoœci
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jej wystarczaj¹) mieszka w Polsce od 14 lat (A88). Lektorka jêzyka hiszpañskiego nie wie, czy chce tu zostaæ na zawsze. Na pewno nie na staroœæ, ale nie
wie, gdzie chcia³aby wtedy byæ. Mieszka w Poznaniu, jak sama mówi „na razie”, od 12 lat (A106).
Wiêkszoœæ imigrantów pracuj¹cych w sektorze edukacyjnym utrzymuje regularny kontakt z przyjació³mi i znajomymi, którzy pozostali w kraju pochodzenia,
za poœrednictwem Internetu — g³ównie portali spo³ecznoœciowych, komunikatorów oraz poczty elektronicznej. Coraz rzadziej takim narzêdziem komunikacji
jest telefon, jako ¿e Internet jest znacznie tañsz¹ opcj¹ i, w przypadku portali
spo³ecznoœciowych, umo¿liwiaj¹c¹ kontakt z wieloma znajomymi jednoczeœnie.
Ponadto Skype daje mo¿liwoœæ prowadzenia kilkugodzinnych rozmów przy jednoczesnym kontakcie wizualnym. Kilka osób stwierdzi³o jednak, ¿e z czasem
ich krêgi znajomych ograniczaj¹ siê do kilku najbli¿szych osób. Ci z edukatorów, którzy pochodz¹ z Europy, odwiedzaj¹ rodziny i znajomych pozostawionych w krajach pochodzenia g³ównie z okazji œwi¹t, uroczystoœci rodzinnych
i wakacji, które w przypadku pracy na uczelni s¹ doœæ d³ugie. Imigranci z krajów nie nale¿¹cych do Unii Europejskiej wyra¿ali chêæ utrzymywania osobistego kontaktu z bliskimi, ale na przeszkodzie temu stoj¹ wysokie ceny biletów
lotniczych, zw³aszcza w odniesieniu do zarobków. Tego rodzaju bezpoœrednie
powi¹zania transnarodowe s¹ równie¿ podtrzymywane w drug¹ stronê i imigrantów czêsto odwiedzaj¹ znajomi nie tylko z kraju pochodzenia, ale te¿ w ramach, jak to okreœli³a jedna z imigrantek, „europejskiej sieci znajomych”
(A238). Kontakty naszych rozmówców z rodakami i innymi cudzoziemcami s¹
jednak przede wszystkim wpisane w profil wykonywanej pracy, gdy¿ wielu ich
wspó³pracowników zatrudnionych w edukacji to równie¿ imigranci. Tak¿e model
zamieszkiwania — we wspomnianym domu studenckim na „cudzoziemskim
piêtrze” czy w wynajmowanych wspólnie z innymi cudzoziemcami, g³ównie
lektorami, mieszkaniach — sprawia, ¿e po godzinach pracy imigranci spêdzaj¹
czas wolny g³ównie z innymi imigrantami, w dodatku zwi¹zanymi z tym samym sektorem rynku pracy.
W analizowanej grupie mamy wiêc do czynienia z budowaniem homogenicznych sieci spo³ecznych pod wzglêdem sytuacji migracyjnej. Jednak —
w przeciwieñstwie do pracowników kontraktowych zatrudnionych w ponadnarodowych korporacjach (zob. rozdzia³ 4) i tajwañskich studentów medycyny
(zob. rozdzia³ 7) — nie nale¿y tej praktyki wi¹zaæ bezpoœrednio ze strategi¹
utrzymywania dystansu wobec spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Wielu naszych
rozmówców deklarowa³o chêæ nawi¹zania relacji spo³ecznych z Polakami i ubolewa³o, je¿eli nie by³o to mo¿liwe. Wed³ug lektora jêzyka angielskiego ze Stanów Zjednoczonych, który przebywa w Polsce od pó³ roku,
jednym z problemów jest jêzyk — idiomy, niuanse, które trudno przet³umaczyæ —
a drugim to, ¿e on chce siê uczyæ polskiego, Polacy chc¹ siê uczyæ angielskiego, i przez
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to te spotkania s¹ trochê instrumentalne. Chcia³by spotykaæ siê wiêcej dla samego spotkania, bez ¿adnego celu. Ale te¿ poziom jêzyka, jaki ma obecnie, pozwala raczej na
rozmowy o pogodzie albo o tym, co kupiæ w sklepie, co go frustruje. Bardzo chcia³by
poznaæ wiêcej Polaków (…). Jest zdeterminowany, ¿eby uczyæ siê jêzyka i zaprzyjaŸniaæ siê z Polakami. Chcia³by spêdziæ w Polsce œwiêta, pójœæ na wesele — na razie nie
by³ zaproszony (M. Skowroñska; fragment noty A214).

W analizowanej grupie zdarzaj¹ siê nawet osoby, które celowo rezygnuj¹
z podtrzymywania powi¹zañ transnarodowych w wymiarze spo³ecznym, chc¹c
jak najmocniej wnikn¹æ w polsk¹ rzeczywistoœæ. Mieszkaj¹cy od 3 miesiêcy
w Poznaniu Irlandczyk uzna³, ¿e
przyje¿d¿aj¹c do Polski wykona³ wa¿ny dla siebie krok i chce to doœwiadczenie prze¿yæ, naprawdê bêd¹c na miejscu, a nie w po³owie tu, w po³owie tam. Kiedy by³ w Niemczech, by³ na Facebooku i codziennie widzia³, dok¹d wybieraj¹ siê jego przyjaciele, dostawa³ zaproszenia na imprezy (…) (M. Skowroñska; fragment noty A249).

Tê deklarowan¹ otwartoœæ mo¿na wi¹zaæ ze wskazan¹ powy¿ej motywacj¹ rozwoju osobistego poprzez „poznawanie œwiata”. Wed³ug obywatela
Stanów Zjednoczonych mieszkaj¹cego w Polsce od 1,5 roku, najpiêkniejsz¹
rzecz¹ wi¹¿¹c¹ siê z wyjazdami jest mo¿liwoœæ „otwarcia sobie okna na inny
œwiat, inn¹ perspektywê spojrzenia”: „Dla mnie to jest jedno ogromne doœwiadczenie, w³aœciwie [mieszkanie tutaj] daje mi tylko pozytywy, ¿adnych
negatywów, jest niezwykle interesuj¹ce” (A209). Z kolei lektor z Grecji,
¿yj¹cy od roku w Poznaniu, podkreœla³: „Bardzo wa¿ne by³o dla mnie to,
¿eby poznaæ Poznañ nie jako nauczyciel, jako outsider, lecz w³aœnie od wewn¹trz, a wiêc w ramach tutejszych grup, w których jest siê akceptowanym
jako ich cz³onek” (A239). Obywatel Niemiec swoje doœwiadczenia z bywania
na jednym z poznañskich sk³otów opisywa³ jako mo¿liwoœæ obcowania z czymœ „autentycznym”, ciesz¹c siê, ¿e ma okazjê poznaæ kraj i miasto od tak
bezpoœredniej strony, „bo mo¿na tu przecie¿ d³ugo mieszkaæ, a wci¹¿ pozostaæ turyst¹” (A247).
Pomocni w wychodzeniu z „bañki œrodowiskowej” (Fechter 2007), w ramach której funkcjonuj¹ pocz¹tkowo cudzoziemscy lektorzy i wyk³adowcy, s¹
polscy wspó³pracownicy, a zw³aszcza studenci, którzy wydaj¹ siê pe³niæ rolê
„przewodników kulturowych” (culture brokers). To oni oprowadzaj¹ swoich
zagranicznych nauczycieli po mieœcie, pokazuj¹ im „nieturystyczne” miejsca,
zabieraj¹ do pubów i na imprezy do klubów. Z pewnoœci¹ przenoszeniu kontaktów na linii student — wyk³adowca na grunt kontaktów nieformalnych sprzyjaj¹ stosunkowo nieliczne grupy lektoratów. Z czasem takie sieci ulegaj¹ stopniowemu poszerzeniu, co pokazuje przyk³ad lektorki jêzyka francuskiego
z Belgii, mieszkaj¹cej w Poznaniu od 3 lat:
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[W domu studenckim] ca³e piêtro zajmowali nauczyciele jêzyków obcych, tak wiêc to
byli pierwsi ludzie, jakich pozna³a w Poznaniu — osoby z ca³ego œwiata, Afryki, Azji,
Ameryki i Europy. „Tak wiêc pierwsi Polacy, jakich pozna³am, to byli moi studenci
oraz osoby, z którymi pracujê na uniwersytecie”. Oznacza to te¿, ¿e komunikowa³a siê
i nadal komunikuje g³ównie w jêzyku angielskim. Natomiast przez te trzy lata stopniowo poznawa³a kolejnych Polaków, za poœrednictwem tych pierwszych (…). Teraz
mieszka ju¿ nawet z dwoma Polkami, choæ rozmawia z nimi po angielsku — bo wprowadzaj¹c siê, nie mówi³a wci¹¿ ani s³owa po polsku. Obecnie ma ju¿ du¿o polskich znajomych — zarówno w pracy, gdzie koleguje siê z wieloma osobami, jak i poza ni¹. S¹
to na tyle dobrzy znajomi, ¿e na przyk³ad za ich poœrednictwem ma „wejœcia”, kiedy
idzie do lekarza. Tak¿e dziêki jednemu z jej znajomych spotykamy siê na wywiadzie
(F. Schmidt, fragment noty A238).

Drugim Ÿród³em dywersyfikacji sieci spo³ecznych s¹ tandemy jêzykowe,
które tworz¹ edukatorzy z Polakami, oparte na wymianie us³ug nauki jêzyka.
Z pewnoœci¹ poszerzanie sieci kontaktów o obywateli spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego ma miejsce za poœrednictwem partnera pochodz¹cego z kraju imigracji.
Podobnie jednak, jak bycie w zwi¹zku miêdzyetnicznym nie wydaje siê mieæ
w analizowanej grupie decyduj¹cego wp³ywu na plany migracyjne, tak równie¿
tutaj nie oznacza ono automatycznie wiêkszego stopnia integracji w wymiarze
spo³ecznym. Anglik mieszkaj¹cy w Poznaniu od 8 lat i zarêczony z Polk¹
nie ma za bardzo bliskich znajomych Polaków. Mia³ jednego bliskiego kumpla, z którym gra³ w pi³kê no¿n¹. On sam jest trochê nieœmia³y, co mo¿e byæ jednym z powodów.
Uwa¿a, ¿e trudno siê gada z Polakami, byæ mo¿e, jak twierdzi, jest to jego wina. Ma
wra¿enie, ¿e rozmowa z Polakami czêsto sprowadza siê do tych samych pytañ: sk¹d
przyjecha³eœ, co tu robisz, jak ci siê tu podoba (M. Skowroñska, fragment noty A204).

Powy¿szy przyk³ad pokazuje te¿, ¿e badaj¹c spo³eczny wymiar integracji, nie
wolno nam zapominaæ o czêsto pomijanym — zw³aszcza w analizach iloœciowych — uwarunkowaniu, jak¹ s¹ indywidualne cechy osobowoœciowe imigrantów. One bowiem w du¿ej mierze determinuj¹ obierane strategie w relacjach miêdzyludzkich. Ilustruj¹ to historie dwójki naszych rozmówców o tym samym,
trzymiesiêcznym sta¿u pobytu w Polsce — obywatela Niemiec i Irlandii:
W ci¹gu tych trzech miesiêcy pozna³ mnóstwo ludzi, nie tylko studentów i wspó³pracowników, ale i wielu innych. Pocz¹tkowo chodzi³ sam do klubów i tam poznawa³
ca³kowicie nowych ludzi, którzy teraz s¹ ju¿ jego znajomymi. ZaprzyjaŸni³ siê te¿ z kilkoma DJami — muzyka jest jego hobby i sam nieraz DJ-owa³, tak wiêc u³atwia³o mu
to zawi¹zywanie takich przyjaŸni. Jak sam wskazuje, dobra adaptacja towarzyska wynika
z jego ogólnej komunikatywnoœci i ³atwoœci w szybkim poznawaniu ludzi (F. Schmidt,
fragment noty A247).
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Stara siê znaleŸæ znajomych, ale idzie to doœæ wolno (…). Opowiedzia³ mi o sytuacji,
w której spacerowa³ po Wielkopolskim Parku Narodowym i spotka³ parê, któr¹ zapyta³
o drogê. Potem spotka³ ich znowu, zaproponowali mu, ¿e podwioz¹ go do Poznania.
By³o to bardzo mi³e popo³udnie, towarzysze wskazywali mu w parku rzeczy, których
sam by nie dostrzeg³ (np. œlady bobra na k³odzie drewna), które uœwiadomi³y mu, ¿e jest
samotny. Ta samotnoœæ wydaje mu siê specyficznym rodzajem samotnoœci, której doœwiadcza siê, bêd¹c daleko od domu, gdy dzieje siê wiele nowych rzeczy i ma siê ochotê
podzieliæ tym z kimœ, ale obok brakuje bliskiej osoby (M. Skowroñska, fragment noty
A249).

W wiêkszoœci imigranci pracuj¹cy w sektorze edukacyjnym zwracali uwagê
na „autentyczn¹ goœcinnoœæ” — w odró¿nieniu od „sztucznej uprzejmoœci” —
któr¹ postrzegali jako polsk¹ cechê narodow¹. W ich ocenie Polacy s¹ wprawdzie pocz¹tkowo doœæ zamkniêci w sobie, ale jeœli ju¿ uda siê do nich zbli¿yæ,
chêtnie zapraszaj¹ do domów, szczodrze karmi¹c i poj¹c. Ta mo¿liwoœæ przekroczenia sfery prywatnej i przeniesienia kontaktów na poziom bardziej „autentyczny” by³a w rozmowach z edukatorami bardzo doceniana.
Nie zauwa¿yliœmy te¿ zjawiska budowania powi¹zañ transnarodowych
w wymiarze spo³ecznym na poziomie makro, czyli instytucjonalnym. Imigranci
pracuj¹cy w sektorze edukacyjnym w Poznaniu — w przeciwieñstwie do cudzoziemskich mened¿erów zatrudnionych na kontraktach (zob. rozdzia³ 4) —
nie wi¹¿¹ siê ani z oficjalnymi, ani z nieformalnymi instytucjami (klubami, organizacjami, stowarzyszeniami) o etnicznym czy cudzoziemskim profilu cz³onkowstwa. Lektor jêzyka niemieckiego nale¿y wprawdzie do polskiego oddzia³u
Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Œrodkowej i Wschodniej
(Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa —
GFPS), którego celem jest przeprowadzenie semestralnych wymian studenckich
pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami oraz opieka nad niemieckimi stypendystami4, ale
na spotkaniu dzia³aj¹cej w Poznaniu grupy lokalnej, której cz³onkowie spotykaj¹ siê nieregularnie w celu podjêcia jakiejœ „kulturalnej aktywnoœci” i lepszej
integracji, by³ tylko raz. Ponadto raz pojecha³ na spotkanie krajowe do £odzi
(A89). Jeden z czeskich lektorów wspomina³ o sporadycznych kontaktach
z Czeskim Centrum mieszcz¹cym siê w Warszawie (A100). Lektor z Wêgier
stwierdzi³ natomiast, ¿e Poznañskie Towarzystwo Polsko-Wêgierskie go nie interesuje, gdy¿ „s¹ to g³ównie starsi ludzie, którzy mieli kontakt z Wêgrami
50 lat temu” (A200). Jedynym wyj¹tkiem wydaj¹ siê lektorzy i wyk³adowcy pochodz¹cy z Chin (np. A194). Maj¹ oni w³asn¹ grupê na chiñskim portalu spo³ecznoœciowym QQ, bêd¹cym odpowiednikiem Facebooka. Konto na QQ jest

4 Zob. http://www.gfps.pl/ (wgl¹d: 12.07.2012). GFPS finansowany jest z czterech Ÿróde³:
Fundacji im. Roberta Boscha, Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej
Wspó³pracy M³odzie¿y oraz ze sk³adek cz³onkowskich i darowizn.
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jednoczeœnie adresem skrzynki pocztowej posiadacza, co umo¿liwia bezpoœrednie kontakty. Za poœrednictwem tego komunikatora mieszkaj¹cy w Poznaniu
Chiñczycy, zreszt¹ nie tyko zatrudnieni w sektorze edukacyjnym, wymieniaj¹
siê doœwiadczeniami i radami oraz umawiaj¹ siê na spotkania i imprezy (np.
„parapetówkê” u kucharzy, grill u sklepikarza). Grupa ta nie jest ca³kowicie
hermetyczna, nale¿y do niej ograniczone grono polskich znajomych, z których
pomocy korzystaj¹ poznañscy Chiñczycy w za³atwianiu spraw wymagaj¹cych
bieg³ej znajomoœci jêzyka polskiego lub posiadania polskiego obywatelstwa.
Przyk³ad ten pokazuje, ¿e omawiana kategoria wysoko wykwalifikowanych
imigrantów pracuj¹cych w sektorze edukacyjnym nie jest jednolita. W jej obrêbie mog¹ przebiegaæ podzia³y wynikaj¹ce z kryterium pochodzenia, w rezultacie których stosowane s¹ ró¿ne strategie integracji w wymiarze spo³ecznym.
Tak zatem dla lektorów chiñskich bêdzie to budowanie powi¹zañ w obrêbie
spo³ecznoœci chiñskiej Poznania, podczas gdy dla pozosta³ych omówionych wy¿ej edukatorów — integracja w miêdzynarodowym œrodowisku zawodowym.
Warto o tym pamiêtaæ, pisz¹c o „typowych” strategiach adaptacyjnych.
W analizowanej kategorii spotkaliœmy siê te¿ z kilkoma przypadkami transmigracji. 50-letnia obywatelka Niemiec, która przyjecha³a do Polski przed trzynastoma laty jako nauczycielka jêzyka niemieckiego, prowadzi obecnie polsko-niemieck¹ instytucjê gospodarcz¹, zatrudniaj¹c kilku polskich obywateli
(A86). Planuje swoj¹ przysz³oœæ w Poznaniu — czuje siê tu bardzo dobrze, jej
zdaniem miasto oferuje wiele mo¿liwoœci zawodowych, a bliskoœæ Niemiec
i dobre po³¹czenia z Berlinem umo¿liwiaj¹ podtrzymywanie kontaktów z krajem pochodzenia i mieszkaj¹cym w Berlinie partnerem, którego odwiedza co
kilka tygodni. Otwarcie granic w ramach strefy Schengen oraz dobre po³¹czenia
komunikacyjne (3 godziny jazdy poci¹giem) umo¿liwiaj¹ jej funkcjonowanie
w zwi¹zku transnarodowym. Rodzinê transnarodow¹5 tworzy równie¿ ponad
50-letni obywatel Holandii, który po rozwodzie w kraju pochodzenia zosta³ samotnym ojcem dwójki dzieci (A253). Zdecydowa³ siê wówczas skorzystaæ
z oferty pracy na uniwersytecie w Poznaniu, gdy¿ uzna³ to za „interesuj¹ce doœwiadczenie”. Zna³ Polskê wczeœniej, przyje¿d¿a³ tu okazjonalnie w odwiedziny
do ówczesnej dziewczyny. Dzieci pos³a³ jednak do szko³y w Berlinie. Wskaza³
na dwa powody takiej decyzji. Po pierwsze, brak znajomoœci jêzyka polskiego,
co jego zdaniem bardzo utrudni³oby dzieciom funkcjonowanie w ramach polskiej szko³y oraz nieznajomoœæ jêzyka angielskiego, co wyklucza³o umieszczenie ich w jednej z poznañskich szkó³ miêdzynarodowych, podczas gdy zna³y
one niemiecki, jako ¿e wczeœniej mê¿czyzna pracowa³ przez jakiœ czas w Niem5 Deborah Fahy Bryceson i Ulla Vuorela definiuj¹ rodziny transnarodowe jako „rodziny, które
przez pewien lub wiêkszoœæ czasu mieszkaj¹ osobno, jednak trzymaj¹ siê razem, tworz¹c coœ, co
mo¿e byæ postrzegane jako poczucie wspólnego dobrobytu i jednoœci, czyli rodzinnoœci (familyhood), nawet ponad granicami pañstw narodowych” (2002: 3).
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czech. Po drugie, wy¿szy poziom edukacji niemieckiej rozumiany przez niego
jako mniejszy nacisk na uczenie siê pamiêciowe, wiêkszy na myœlenie koncepcyjne, samodzielnoœæ i pracê zespo³ow¹. W rezultacie rozmówca spêdza wiêksz¹ czêœæ tygodnia w Poznaniu, a dni wolne w Berlinie z dzieæmi. W Poznaniu
nie dokona³ ¿adnych inwestycji — mieszka w akademiku. Jednoczeœnie jednak
deklaruje chêæ pozostania w Polsce na d³u¿ej. Z kolei Czeszka, która przejecha³a do Polski przed dziesiêcioma laty i ¿yje w zwi¹zku z wêgierskim lektorem, w sumie spêdza w kraju pochodzenia od 4 do 5 miesiêcy w roku. W Czechach zostali jej rodzice i najbli¿sza przyjació³ka. Wszystkie te powi¹zania s¹
mo¿liwe dziêki bliskoœci geograficznej pomiêdzy Poznaniem a „drugimi domami” transmigrantów.
Powi¹zania transnarodowe w wymiarze kulturowym w analizowanej kategorii
imigrantów-edukatorów dotycz¹ przede wszystkim jêzyka. Stanowi on podstawowe narzêdzie pracy, jest te¿ œrodkiem komunikacji z innymi lektorami pochodz¹cymi z tego samego kraju, a tak¿e — w przypadku osób, dla których jêzykiem macierzystym jest angielski — z przedstawicielami spo³eczeñstwa
przyjmuj¹cego. Cudzoziemscy edukatorzy, równie¿ ze wzglêdu na charakter wykonywanej pracy, s¹ zaanga¿owani w propagowanie w³asnej kultury w Polsce.
Poza nauczaniem kultury w³asnego kraju, pisaniem na ten temat artyku³ów
i wyg³aszaniem referatów na konferencjach, odbywa siê to przede wszystkim na
poziomie wspó³organizowania ró¿nego rodzaju wydarzeñ kulturalnych, które
z kolei przyczyniaj¹ siê do urozmaicania oferty miasta. Przyk³adowo jedna z lektorek pochodz¹ca z Hiszpanii na sta³e wprowadzi³a w ¿ycie kulturalne Poznania
Tydzieñ Cuentacuentos (opowiadania opowieœci), podczas którego mi³oœnicy jêzyka hiszpañskiego opowiadaj¹ i œpiewaj¹ stworzone przez siebie historie w radiu, teatrze, pubach, czemu towarzysz¹ warsztaty, prezentacje ksi¹¿ek, pisanie
opowieœci. Do innych tego rodzaju wydarzeñ nale¿¹ Dni Kultury Greckiej, Serbski Nowy Rok, Dzieñ Kultury Polsko-Wêgierskiej i Tydzieñ Kina Wêgierskiego,
Dzieñ Kultury Koreañskiej itd. Trudno jednoznacznie oceniæ, na ile dzia³ania te
mia³yby miejsce, gdyby nie presja, jakiej podlegaj¹ cudzoziemscy edukatorzy zarówno ze strony instytucji deleguj¹cych, jak i przyjmuj¹cych, aby wype³niaæ rolê
„ambasadorów” rodzimej kultury. Z pewnoœci¹ dotyczy to tych wydarzeñ, które
s¹ organizowane z ramienia uczelni. Jeden z naszych rozmówców wydawa³ siê
ju¿ bardzo zmêczony t¹ rol¹, zw³aszcza ¿e mieszka w Polsce od 8 lat, co rzutowa³o na ograniczanie przez niego kontaktów z Polakami:
Chcia³by, aby Polacy nie widzieli w nim Anglika — nie chodzi o to, ¿e s¹ uprzedzeni
do Anglików, raczej odwrotnie, nastawieni bardzo pozytywnie, tylko o to, ¿e jest zawsze „obcokrajowcem”, a nie „po prostu goœciem z knajpy”, „zwyk³ym kolesiem”. To
bycie obcokrajowcem zawsze go w jakiœ sposób wyró¿nia. A on siê czuje prostym
ch³opakiem, szczerym i zwyczajnym, chcia³by mieæ takie relacje (M. Skowroñska, fragment noty A204).
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W sferze prywatnej upowszechnianie kultury kraju pochodzenia odbywa siê
przede wszystkim poprzez tradycje kulinarne; imigranci gotuj¹ dla zapraszanych goœci i przywo¿¹ z wizyt w domu specja³y, którymi czêstuj¹ znajomych.
Czêœæ osób deklarowa³a, ¿e obchodzi w Polsce œwiêta w sposób, jaki znaj¹
z kraju pochodzenia, jeœli akurat w tym czasie nie jad¹ z wizyt¹ do domu. Wiedzê o wydarzeniach w kraju pochodzenia, przede wszystkim politycznych, cudzoziemscy edukatorzy czerpi¹ g³ównie z Internetu — od znajomych, z którymi
utrzymaj¹ kontakt za poœrednictwem wspomnianych portali czy komunikatorów, a tak¿e z lektury elektronicznych wydañ tytu³ów prasowych oraz œledz¹c
programy telewizyjne online. W tym wzglêdzie nie ró¿ni¹ siê oni jednak od
osób o tej samej pozycji spo³ecznej i w tym samym wieku, nie bêd¹cych migrantami.
Internet stanowi te¿ g³ówne Ÿród³o informacji na temat wydarzeñ w kraju
przyjmuj¹cym, choæ w tym przypadku wynika to z bariery jêzykowej — prasa
w Polsce jest wydawana w³aœciwie wy³¹cznie w jêzyku polskim. St¹d du¿¹ popularnoœci¹ wœród osób bior¹cych udzia³ w naszych badaniach ciesz¹ siê operuj¹ce prostym jêzykiem darmowe gazety typu „Echo Miasta” czy „Metro”.
Z tego samego powodu, czyli nabywania kompetencji jêzykowych, niektórzy
z naszych rozmówców ogl¹daj¹ seriale i reklamy. Ceni¹ w nich powtarzalnoœæ
zwrotów i ilustracjê wizualn¹, która pozwala zrozumieæ sens wypowiedzi. Lektor jêzyka wêgierskiego tak wspomina swoje pocz¹tki w Polsce przed piêcioma
laty:
Wiem, ¿e to nie jest wysoka kultura, ale to by³y bardzo dobre wyra¿enia — „Nie jestem pantoflarzem, nie jestem pantoflarzem!” albo „Kochanie, ile razy mam ci powtarzaæ…?!”. To jest bardzo prosty jêzyk, a bardzo przydatny, na przyk³ad: „Co siê sta³o?
Musimy porozmawiaæ” (…). Albo pamiêtam tak¹ scenê, jak facet wraca do domu i mówi: „Po pierwsze, nie by³em w knajpie, a po drugie…”. I tak nauczy³em siê zwrotu „po
pierwsze” i „po drugie” — potem sprawdzi³em go w podrêczniku (A200).

Stosunkowo w niewielkim stopniu omawiani imigranci interesuj¹ siê polityk¹, nawet ci, którzy spêdzili w Polsce wiele lat, choæ kojarz¹ najwiêksze partie polityczne i najwa¿niejszych polityków. G³ównym Ÿród³em wiedzy o tzw.
kulturze polskiej i bie¿¹cych wydarzeniach s¹ dla nich jednak studenci, ponownie wystêpuj¹cy w roli „przewodników kulturowych”. Wymusza to niejako formu³a lektoratów, podczas których studenci maj¹ za zadanie prowadzenie dyskusji na ró¿ne tematy, zw³aszcza w duchu porównañ miêdzykulturowych. Z jednej
strony zatem zajêcia s³u¿¹ cudzoziemskim edukatorom do propagowania w³asnej kultury, z drugiej natomiast stwarzaj¹ platformê do budowania powi¹zañ
z krajem przyjmuj¹cym w³aœnie w wymiarze kulturowym. Ponadto, podobnie
jak ich rówieœnicy o podobnym wykszta³ceniu, bywaj¹ w kinie, na koncertach,
czasem w teatrze. Bariera jêzykowa sprawia, ¿e — zw³aszcza na pocz¹tkowym
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etapie imigracji — rzadziej siêgaj¹ po polskie ksi¹¿ki, czêœciej po filmy zaopatrzone w angielskie napisy (wœród ulubionych tytu³ów by³y wymieniane:
Seksmisja Juliusza Machulskiego przez obywatela Wêgier, Wesele Wojciecha
Smarzowskiego przez Anglika czy filmy Krzysztofa Kieœlowskiego przez Wêgra i Amerykanina). Najwiêkszy entuzjazm jednak — podobnie jak w przypadku powi¹zañ kulturowych z krajem pochodzenia — wzbudza kuchnia. Nasi
rozmówcy s¹ fanami go³¹bków, pyz z sosem pieczeniowym, placków ziemniaczanych, pierogów, ch³odnika i œledzi, chêtnie jadaj¹ w barach mlecznych i odwiedzaj¹ bazary, gdzie zaopatruj¹ siê w warzywa. Dwoje rozmówców przyzna³o siê te¿ do nabycia nowych „zwyczajów alkoholowych”, na przyk³ad
obywatel Wêgier nauczy³ siê w Polsce piæ piwo, a Anglik wódkê.
Wœród rzeczy, które krytykowano w tzw. polskiej kulturze, dominowa³y dwa
w¹tki: nadmiar religii w sferze publicznej i patriotyczny patos uroczystoœci pañstwowych. Narzekali na nie cudzoziemcy wywodz¹cy siê z ró¿nych kontekstów
kulturowych — Czesi, Holender, Koreañczyk czy obywatel RPA. Zwracano
te¿ uwagê, choæ z przymru¿eniem oka, na figurê „powszechnego biadolenia”
(Buchowski 1996). Mieszkaj¹cy od 8 lat w Polsce Anglik opowiada:
Moi znajomi z UK twierdz¹, ¿e zacz¹³em narzekaæ. Jak siê mnie pytaj¹, jak siê mam,
odpowiadam, ¿e Ÿle. Oni na to: „Rozchmurz siê, miserable bastard, co z tob¹?”, wtedy
poprawiam siê i mówiê: „Aha, tak, wszystko w porz¹dku” (A204).

Imigrantów z krajów wielokulturowych uderza w Polsce „jednoœæ, homogenicznoœæ i trwa³oœæ kultury” (A213) — zwracali na nie uwagê rozmówcy
z RPA i USA. W miarê wyd³u¿ania siê pobytu pocz¹tkowe egzotyzuj¹ce wyobra¿enia o Polsce ustêpowa³y dostrzeganiu cech wspólnych dla kraju przyjmuj¹cego i kraju pochodzenia. Ta zmiana percepcji dotyczy³a zarówno imigrantów pochodz¹cych z pañstw europejskich (bli¿szych i dalszych geograficznie od
Polski), jak i spoza nich, wi¹za³a siê bowiem z jednej strony z poczuciem
wspólnej europejskiej to¿samoœci, z drugiej natomiast z globalizacj¹. Lektorka
jêzyka niemieckiego, która ma za sob¹ doœwiadczenie imigracji na £otwie,
twierdzi, ¿e kultura ³otewska j¹ fascynuje jako „inna i egzotyczna”, ale gdy
przeprowadzi³a siê do Poznania, „to trochê by³o jak powrót do domu”. Dostrzega pewne ró¿nice miêdzy Polsk¹ a Niemcami, „ale nie tak wiele”. Uwa¿a, ¿e
gdy mieszka siê ca³e ¿ycie w Polsce, Niemcy mog¹ wydaæ siê bardzo kulturowo
odmienni, „ale w skali europejskiej i œwiatowej jesteœmy bardzo blisko, jesteœmy podobni” (A246). Równie¿ wed³ug Greka mieszkaj¹cego w Poznaniu od
roku, „Polska wesz³a na œcie¿kê zachodnioeuropejskiego sposobu ¿ycia (…).
Mam wra¿enie, ¿e dzielimy wspóln¹ europejsk¹ to¿samoœæ” (A239). Wed³ug
obywatela Irlandii, Poznañ ma „miêdzynarodowy klimat”, który rozumie jako
obecnoœæ sieci sklepów, restauracji czy kawiarni, które mo¿na spotkaæ w ka¿dym miejscu na Zachodzie (A249). Koreañczyk pracuj¹cy w Polsce od szeœciu
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lat uwa¿a, ¿e „wbrew podejrzeniom studentów, ¿e w Korei jest inny œwiat,
wszêdzie ¿ycie wygl¹da podobnie na skutek ujednolicania, jakiego dokonuje
kapitalizm. Podobne s¹ sklepy, relacje z s¹siadami” (A240). Wci¹¿ jednak obywatele krajów zachodnioeuropejskich zwykli t³umaczyæ pewne „polskie zachowania” spuœcizn¹ socjalizmu. Wyk³adowca z Holandii
zastanawia siê nad tym, ¿e ¿elazna kurtyna wci¹¿ w pewien sposób istnieje w ludzkich
umys³ach. Za „normalne” uwa¿a siê na przyk³ad pracê w Warszawie i mieszkanie w Poznaniu. Ale to, ¿e on kr¹¿y miêdzy Berlinem a Poznaniem ju¿ jest uznawane za du¿¹ odleg³oœæ. Jemu zaœ wydaje siê, ¿e ta odleg³oœæ jest ma³a, a cena przejazdu stosunkowo
niedu¿a. Równie¿ z drugiej strony, wielu Niemców mieszkaj¹cych w Berlinie lub niedaleko granicy nigdy nie by³o w Polsce. Odra, zdaniem rozmówcy, wci¹¿ jest symboliczn¹ i mentaln¹ granic¹, trudn¹ do przekroczenia (M. Skowroñska, fragment noty
A253).

Powi¹zania w wymiarze kulturowym z krajem przyjmuj¹cym w omawianej
grupie s¹ jednak du¿o bardziej widoczne na poziomie lokalnym ni¿ krajowym.
Poznañ zajmuje du¿o miejsca w narracjach cudzoziemskich edukatorów i jest
postrzegany jako „miejsce, gdzie bardzo dobrze mo¿na ¿yæ” (A246). G³ówne
jego zalety wymieniane przez rozmówców to bezpieczeñstwo na ulicach, spokojne tempo ¿ycia, czystoœæ w miejscach publicznych, otwartoœæ mieszkañców
i przytulnoœæ rozumiana jako przestrzeñ, w której mo¿na ³atwo siê poruszaæ:
„[Poznañ] nie jest tak du¿y, jak Warszawa, ale jest ju¿ kino, opera i teatry,
a centrum ma bardzo dobre wymiary” (A246). Tego rodzaju opinie wyra¿aj¹
zw³aszcza osoby, które mieszkaj¹ w wynajmowanych mieszkaniach, usytuowanych najczêœciej w okolicach Starego Miasta. Osoby te czêsto spaceruj¹, uczestnicz¹ w ¿yciu nocnym miasta, bywaj¹c w klubach i pubach popularnych wœród
studentów, spêdzaj¹ czas na miejskich terenach zielonych. Interesuj¹ siê histori¹
miasta i znaj¹ najwa¿niejsze zabytki, co mo¿e wynikaæ z koniecznoœci oprowadzania odwiedzaj¹cych ich znajomych i krewnych z kraju pochodzenia. Stopieñ
identyfikacji z miastem ilustruj¹ przypadki anga¿owania siê cudzoziemców
w promocjê Poznania w swoim kraju pochodzenia. Lektor z Wielkiej Brytanii
mieszkaj¹cy w Polsce od kilku lat prowadzi od czerwca 2011 roku anglojêzyczny blog o ¿yciu w Poznaniu, w którym, jak pisze, „jest zakochany po uszy”6.
Wskazywanymi przez rozmówców barierami w integracji w wymiarze ekonomicznym, które napotykaj¹ w swojej pracy, poza niestabilnoœci¹ zatrudnienia wpisan¹ w system pracy kontraktowej, jest hierarchicznoœæ i formalizm relacji panuj¹cych na uczelni, zarówno na linii wyk³adowcy — studenci, jak i wy¿si —
ni¿si stopniem pracownicy. Lektor pochodz¹cy z RPA podkreœla³, ¿e w jego kraju
stosunki miêdzy studentami a profesorami s¹ „bardziej na luzie”, wszyscy mówi¹
6 Zob.
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sobie po imieniu, podczas gdy w Polsce „pani doktor”, „pani profesor” (A213).
Wyk³adowca z Holandii postrzega te stosunki jako ma³o „demokratyczne” (A253).
Lektorka z Belgii uwa¿a za niesprawiedliwe to, ¿e „kiedy jest jakiœ problem z terminami lub salami, to ona lub inny magister zostanie poproszony o zmianê sali lub
terminu czy dodatkowe przyjœcie w innym terminie, ale nie profesor — bo on jest
profesorem” (A238). S¹dzi te¿, ¿e „kiedy masz doktorat, otrzymujesz znacznie ciekawsze zajêcia do prowadzenia oraz masz wiêkszy wp³yw na to, jakie to bêd¹ zajêcia. Jako magister masz zajêcia zmieniane ka¿dego roku, tak ¿e nigdy nie wiesz,
czego bêdziesz uczyæ. To g³upie, bo to nie jest dobry sposób na jakoœæ kszta³cenia”
(A238). Wspomina sytuacje, gdy bra³a udzia³ w konferencji dotycz¹cej tematu,
który jest szczególnie bliski jej zainteresowaniom i kompetencjom jako native-speakera, ale na liœcie prelegentów zosta³a umieszczona jako ostatnia, poniewa¿ ma
najni¿szy stopieñ: „Pierwsi bêd¹ wiêc mówiæ ‘wielcy’ ludzie, nawet jeœli nie zajmuj¹ siê tym tematem” (A238). Warto jednak w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e
bariery te nie tyle wynikaj¹ z ró¿nic kulturowych i faktu, ¿e rozmówcy s¹ cudzoziemcami. Odnosimy wra¿enie, granicz¹ce z pewnoœci¹, i¿ te same bol¹czki wyraziliby prawdopodobnie m³odzi polscy naukowcy, gdyby przeprowadziæ wœród nich
badanie na temat stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy. Problemy te s¹ wynikiem wewnêtrznych relacji w³adzy panuj¹cych w polskiej akademii, a badani imigranci odczuwaj¹ je tym bardziej, ¿e w wiêkszoœci — mówi¹c o lektorach —
posiadaj¹ najni¿szy w tej hierarchii stopieñ magistra. Z drugiej strony, czêœæ rozmówców wskazywa³a jako walor to, ¿e mog¹ pracowaæ w nauce bezpoœrednio po
ukoñczeniu studiów magisterskich: „W Grecji nie móg³bym pracowaæ na uczelni,
nie maj¹c doktoratu” (A239).
Jednoczeœnie jednak praca lektora, na co wskazywa³ rozmówca pochodz¹cy
z RPA, wi¹¿e siê z walk¹ z emblematyzuj¹cymi wyobra¿eniami:
Niektórym ludziom wydaje siê, ¿e skoro przyjecha³em z Afryki, to znaczy, ¿e przyjecha³em z miejsca bêd¹cego na ni¿szym poziomie cywilizacyjnym ni¿ Polska i traktuj¹
Afrykê, jakby by³a pañstwem, a nie kontynentem, zró¿nicowanym i du¿ym. Nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e RPA jest doœæ specyficznym krajem i ¿e jest doœæ wysoko rozwiniête:
uniwersytety s¹ na wysokim poziomie, a wiele rzeczy jest rozwiniête lepiej ni¿ w Polsce
(A213).

Mê¿czyzna uwa¿a te¿, ¿e choæ bycie cudzoziemcem bez w¹tpienia u³atwi³o
— czy wrêcz umo¿liwi³o mu — znalezienie pracy, to mo¿e byæ ono przeszkod¹ w integracji:
Ludzie w pracy — Polacy — dobrze siê znaj¹, pozostaj¹ w swoich dobrze znanych
uk³adach. Obcokrajowcy s¹ przejœciowi — dlatego nie traktuje siê ich jakoœ specjalnie. Wiadomo, ¿e obcokrajowiec nie zrozumie wszystkiego dok³adnie, dlatego mo¿na
przydzieliæ mu gorsze miejsce zamieszkania na przyk³ad, bo siê nie zorientuje (A213).
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Imigranci zatrudnieni w sektorze edukacyjnym, którzy posiadaj¹ powi¹zania
z krajem pochodzenia w wymiarze ekonomicznym, to znaczy ich ga¿e — pensje b¹dŸ stypendia — s¹ op³acane przez rz¹dy ich pañstw b¹dŸ instytucje deleguj¹ce (DAAD czy Fullbright), mog¹ pozwoliæ sobie na ¿ycie na doœæ wysokim
poziomie. Wiêkszoœæ jednak, która takich powi¹zañ nie posiada, jest op³acana
przez polskie uczelnie, st¹d liczne, wskazane na pocz¹tku niniejszego rozdzia³u,
próby „dorabiania” do uczelnianej pensji. To oni zwykle narzekali na niskie
pensje.
Osoby nale¿¹ce do omawianej kategorii, o czym by³a ju¿ mowa, trafi³y do
Polski przy instrumentalnym wsparciu instytucji jako po¿¹dani, wysoko wykwalifikowani imigranci. Dlatego natrafi³y na zdecydowanie mniejsze bariery
o charakterze instytucjonalnym ni¿ na przyk³ad „zwykli” us³ugodawcy czy cudzoziemcy trudni¹cy siê handlem. Ponadto w grupie tej licznie reprezentowani
s¹ obywatele pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej, co dodatkowo ogranicza
formalnoœci zwi¹zane z legalizacj¹ pobytu i zatrudnienia. Indywidualne wra¿enia z kontaktów z polskimi instytucjami zale¿a³y w du¿ej mierze od wczeœniejszych doœwiadczeñ obecnych imigrantów w kraju pochodzenia, niemniej trzy
w¹tki pojawia³y siê w wielu narracjach. Po pierwsze, imigranci, choæ wszyscy
posiadaj¹ ubezpieczenie z tytu³u pracy i czêsto mieszkaj¹ w Polsce od wielu lat,
unikaj¹ kontaktów z pañstwow¹ opiek¹ zdrowotn¹, bo nie rozumiej¹ rz¹dz¹cych
ni¹ regu³. W rezultacie nie korzystaj¹ z przys³uguj¹cych im praw i p³ac¹ dodatkowo za prywatne us³ugi medyczne, np. A246 (por. Miñkowska 2010: 156-164).
Jeœli ju¿ natomiast udaj¹ siê do lekarza, to czêsto w towarzystwie t³umacza,
któr¹ to rolê pe³ni polski znajomy b¹dŸ wspó³pracownik. Po drugie, po pewnym
czasie ucz¹ siê, ¿e kontakty z administracj¹ s¹ ³atwiejsze, jeœli wykorzysta siê
w nich „znajomoœci”:
Jeœli chcesz dostaæ to, co chcesz, kiedy porozmawiasz o tym ze swoimi znajomymi,
zawsze bêdzie tak, ¿e masz kogoœ, kto zna kogoœ, kto zna kogoœ, do kogo Ci dadz¹ kontakt i tak ³atwiej dostaniesz to, co chcesz — przez ludzi, którzy znaj¹ ludzi (A238).

W ten sposób lektorka z Belgii porusza siê po labiryncie formalnoœci w Poznaniu. Pocz¹tkowo, jak wyznaje, mia³a z tego powodu wyrzuty sumienia, ale
potem powiedzia³a sobie:
To tak tu po prostu dzia³a. Ka¿dy, kto ma mo¿liwoœæ tak to zrobiæ, tak to robi. A skoro
tak to dzia³a, to znaczy pewnie, ¿e system s³u¿by zdrowia nie jest chyba dobrze zorganizowany, ale z drugiej strony ludzie sobie pomagaj¹, co te¿ jest pozytywne (A238).

Mo¿na to interpretowaæ jako przejaw integracji w wymiarze kulturowym —
nabycie kompetencji, która umo¿liwia sprawczoœæ przy wykorzystaniu niepisanych regu³ i nieformalnych kontaktów spo³ecznych. Po trzecie, wszyscy nasi
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rozmówcy, którzy byli lokatorami wspominanego ju¿ wielokrotnie domu studenckiego, podlegali w³adzy „szefa kluczy”, czyli kierownika akademika, dysponuj¹cego na przyk³ad kluczem do pralni. Cytowana powy¿ej osoba, na pytanie o kontakty z polskimi instytucjami, od razu poruszy³a ten temat:
[On by³] wa¿n¹ instytucj¹. Jako „w³adca kluczy” musia³ byæ zawsze proszony o wydanie kluczyka, zapisywa³ nazwisko w swojej ksi¹¿ce, a odwiedzaj¹cy musieli dawaæ mu
swój dowód osobisty (…). I najwyraŸniej tu chodzi tylko o zarz¹dzanie, zarz¹dzanie dla
zarz¹dzania. A ten cz³owiek mo¿e ci sprawiæ mnóstwo k³opotów. On mo¿e postanowiæ,
¿e nie da ci klucza (A238).

Wszystkie powy¿sze przyk³ady pokazuj¹, ¿e imigrantów pracuj¹cych w sektorze edukacyjnym w Polsce nie da siê jednoznacznie zaklasyfikowaæ do kategorii tzw. imigrantów uprzywilejowanych (Amit 2007). W odró¿nieniu od cudzoziemskich mened¿erów zatrudnionych na kontraktach w ponadnarodowych
korporacjach czy nawet tajwañskich studentów p³atnych anglojêzycznych studiów medycznych, „ochronny parasol” instytucji, w ramach której funkcjonuj¹
edukatorzy, nie jest zbyt szczelny (por. Piekut 2010: 215-216). Wielu z nich
zmuszonych jest dorabiaæ do pensji i mieszkaæ, mówi¹c eufemistycznie, w ma³o
luksusowych warunkach domu studenckiego. Nie posiadaj¹ te¿ ubezpieczenia
w prywatnej klinice lekarskiej. Przede wszystkim jednak podejmuj¹ próby wyjœcia z „bañki mydlanej”, w jakiej na pocz¹tkowym etapie imigracji funkcjonuj¹ (Meyer, Geschiere 1999). Posiadane przez nich kwalifikacje, najczêœciej
pod postaci¹ znajomoœci jêzyka i dyplomu ukoñczenia studiów magisterskich,
umo¿liwiaj¹ im jednak realizowanie modelu mobilnoœci zawodowej czy te¿ migracji p³ynnej (Engbersen, Snel, de Boom 2010). St¹d tak niesprecyzowane
w tej grupie plany migracyjne i podtrzymywana tymczasowoœæ.
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IMIGRANCI-STUDENCI

WPROWADZENIE
Natalia Bloch

Poznañ jest jednym z najwa¿niejszych oœrodków szkolnictwa wy¿szego w Polsce, zajmuj¹c czwarte miejsce po Warszawie, Krakowie i Wroc³awiu pod wzglêdem liczby studentów1. Na dwudziestu piêciu uczelniach publicznych i niepublicznych studiuje ponad 140 tysiêcy osób. Wed³ug danych zgromadzonych
przez Wydzia³ Rozwoju Miasta Urzêdu Miasta w roku akademickim 2010/2011
kszta³ci³o siê w Poznaniu 1652 studentów z zagranicy, co stanowi ponad 1%
wszystkich osób studiuj¹cych w stolicy Wielkopolski (por. Bloch 2010: 42-43)2.
Prawie co drugi zagraniczny student pochodzi z Europy, blisko co czwarty
z Ameryki Pó³nocnej lub Azji3.
Studenci stanowi¹ zatem najliczniejsz¹ grupê imigrantów, która znalaz³a siê
w obszarze naszych zainteresowañ badawczych, a jednoczeœnie bardzo wewnêtrznie zró¿nicowan¹. Jak pokazaliœmy w rozdziale poœwiêconym statystycznej analizie obecnoœci cudzoziemców w Poznaniu, zagraniczni studenci pochodz¹ z ponad 70 krajów i ucz¹ siê na wszystkich publicznych uczelniach
wy¿szych, przy czym coraz wiêcej prywatnych placówek równie¿ stara siê ich
przyci¹gaæ. Trend ten — w obu przypadkach — bêdzie z pewnoœci¹ nasila³
siê w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem wy¿szym
w Polsce ni¿ demograficzny4.

1 „Miejski Informator Multimedialny”, http://www.poznan.pl/mim/s8a/studiuj-w poznaniu,doc,
935/studiuj-w-poznaniu,5332.html (wgl¹d: 20.02.2012).
2 W liczbie tej nie mieszcz¹ siê studenci przebywaj¹cy w Poznaniu w ramach programu wymiany miêdzyuczelnianej Erasmus.
3 „Informator Akademicki”, http://www.poznan.pl/mim/studia/witamy-w-poznaniu,p,16033.html
(wgl¹d: 20.02.2012).
4 Przyk³adem mo¿e byæ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który w trakcie jednego tylko
roku akademickiego podwoi³ liczbê swoich zagranicznych studentów (z 229 w 2010/2011 do 498
w 2011/2012).
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W zwi¹zku z tym olbrzymim zró¿nicowaniem zdecydowaliœmy siê przeprowadziæ trzy studia przypadku, aby w ten sposób zobrazowaæ heterogenicznoœæ
analizowanej kategorii. Do analizy wybraliœmy tajwañskich studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, rosyjskojêzycznych studentów
skupionych wokó³ Wspólnoty Polskiej oraz bia³oruskich stypendystów Programu im. Konstantego Kalinowskiego. Przypadki te pokazuj¹, ¿e nawet uznawane
w literaturze przedmiotu za oczywiste wyznaczniki omawianej grupy, takie jak
wiek i zwi¹zany z nim etap edukacji czy motywacja stoj¹ca za migracj¹ (por.
Piekut 2010: 209), nie s¹ sta³e. Przyk³adowo, wiek tajwañskich studentów medycyny mieœci siê w przedziale miêdzy 18. a 30. rokiem ¿ycia, a chêæ podjêcia
studiów w przypadku studentów z krajów by³ego ZSRR czêsto wi¹¿e siê z motywacj¹ ekonomiczn¹, co potwierdza fakt podejmowania siê przez przedstawicieli tej grupy prac dorywczych. Studentów ró¿ni¹ te¿ plany migracyjne
(w przeciwieñstwie do imigrantów zza wschodniej granicy, Tajwañczycy nie
bior¹ w ogóle pod uwagê pozostania w Polsce), kompetencje jêzykowe (Tajwañczycy studiuj¹ po angielsku, studenci niep³ac¹cy za studia po polsku), sposoby
zamieszkiwania (studenci kierunków p³atnych czêœciej wynajmuj¹ mieszkania)
czy formy legalizacji pobytu (w porównaniu z innymi studentami, którzy wziêli
udzia³ w badaniach, osoby z krajów pozaeuropejskich du¿o czêœciej przebywaj¹
w Polsce na podstawie wiz, nawet jeœli ich pobyt trwa kilka lat). Ponadto, jak
pokazuj¹ przeprowadzone badania, równie¿ w obrêbie wybranych do analizy
grup istniej¹ wewnêtrzne podzia³y i napiêcia.
Wybór pierwszego poddanego analizie przypadku by³ podyktowany kilkoma
czynnikami. Po pierwsze, liczebnoœci¹ badanej grupy, która — obok studentów
ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii — stanowi najwiêksz¹ spo³ecznoœæ zagranicznych studentów w Poznaniu (258 osób w roku akademickim 2010/2011).
Po drugie, Uniwersytet Medyczny, maj¹cy w swojej ofercie program studiów
w jêzyku angielskim, to zdecydowany lider wœród poznañskich uczelni, jeœli
chodzi o liczbê cudzoziemskich studentów: 1044 osoby w roku akademickim
2010/2011, czyli prawie 2/3 wszystkich studentów z zagranicy kszta³c¹cych siê
w Poznaniu. Od kilku lat placówka ta przyjmuje co roku ponad 100 cudzoziemców, w tym kilkudziesiêciu z Tajwanu5. Po trzecie, Tajwañczycy, postrzegani
przez innych studentów jako grupa egzotyczna i hermetyczna, s¹ najmniej poznan¹ spo³ecznoœci¹ studenck¹ Poznania i jak dot¹d nie doczekali siê ¿adnych
opracowañ naukowych, mimo i¿ wpisali siê w krajobraz miasta, a nap³yw kolejnych osób odbywa siê nie tylko przy instrumentalnym wsparciu instytucji, jak¹
jest uczelnia wy¿sza, ale równie¿ dziêki rozbudowanym ju¿ bardzo sieciom migranckim. Wielu naszych rozmówców zna³o siê jeszcze sprzed przyjazdu na
5 Wed³ug danych Dziekanatu Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim UM w Poznaniu
w roku 2010 liczba studentów zagranicznych pierwszego roku wszystkich programów wynios³a
136 osób, w tym 30 Tajwañczyków.
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studia do Poznania. Ponadto jest to grupa charakterystyczna dla stolicy Wielkopolski, niespotykana tak licznie w ¿adnym innym polskim mieœcie (por. Okólski
2010: 49). Z tego wzglêdu to studium przypadku jest obszerniejsze ni¿ pozosta³e.
Studenci tajwañscy ucz¹cy siê w Poznaniu w pe³ni realizuj¹ wzorzec migracji
czasowej, co oznacza, ¿e po ukoñczeniu edukacji nie planuj¹ pozostania w Polsce. W du¿ej mierze nale¿¹ do tzw. drugiego pokolenia imigrantów urodzonych
w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach oraz pochodz¹ z rodzin lekarskich, co czyni z nich tzw. imigrantów uprzywilejowanych (por. Amit 2007).
G³ównym czynnikiem, który zadecydowa³ o ich przyjeŸdzie do Polski i Poznania,
jest przeœwiadczenie o ³atwoœci ukoñczenia kierunku medycznego w Polsce przy
relatywnie niskim koszcie samych studiów i utrzymania siê oraz presja ze strony
rodziców, którzy namaœcili ich na spadkobierców swych prywatnych klinik i gabinetów. Towarzyszy temu chêæ wyrwania siê spod rodzicielskiej pieczy i korzystania z uroków m³odoœci, a Poznañ jawi siê m³odym Tajwañczykom jako doskona³a baza wypadowa do podró¿owania po Europie. Tak wiêc, mimo i¿ nie
napotykaj¹ oni na wiêksze bariery w wymiarze integracji instytucjonalnej, gdy¿
uczelnia udziela im pe³niejszego instrumentalnego wsparcia ni¿ w przypadku studentów niep³ac¹cych za studia, to s¹ zdecydowani na powrót i nie podejmuj¹ ¿adnych dzia³añ na rzecz integracji w Polsce, czy to w wymiarze spo³eczno-kulturowym, czy ekonomicznym. Nie przyk³adaj¹ siê do nauki jêzyka polskiego, gdy¿
op³acane przez ich rodziców studia s¹ anglojêzyczne, a obowi¹zkowy lektorat
z jêzyka polskiego trwa tylko dwa semestry. Obracaj¹ siê prawie wy³¹cznie we
w³asnym, etnicznie homogenicznym œrodowisku, nie szukaj¹ w Polsce partnerów
lub partnerek, czêsto wynajmuj¹ wspólnie mieszkania na tym samym strze¿onym
osiedlu w pobli¿u uczelni. Ponadto, jako osoby dobrze sytuowane, nie musz¹ podejmowaæ siê prac dorywczych, czyli nie integruj¹ siê na rynku pracy. Utrzymywanie dystansu wobec spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego sprawia, ¿e nie zadzierzguj¹
oni kontaktów spo³ecznych, które mog³yby stanowiæ podstawê do integracji
i ewentualnej decyzji o pozostaniu w Polsce.
Drugim studium przypadku objêliœmy studentów pochodz¹cych z krajów
by³ego ZSRR (Ukrainy, Bia³orusi, Litwy i Kazachstanu), gdy¿ stanowi¹ oni kolejn¹ istotn¹ pod wzglêdem liczebnoœci kategoriê cudzoziemskich studentów
w Poznaniu, która w roku akademickim 2010/2011 wynosi³a blisko 300 osób.
Najczêœciej wybieraj¹ oni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, najwiêksz¹
uczelniê wy¿sz¹ w Poznaniu i drug¹ po Uniwersytecie Medycznym, jeœli chodzi
o liczbê zagranicznych studentów (patrz przypis 4). Wa¿nym czynnikiem sprzyjaj¹cym podjêciu decyzji o migracji wydaje siê tutaj bliskoœæ geograficzna,
umo¿liwia ona bowiem studiowanie „na Zachodzie”6 przy jednoczesnym podtrzymywaniu wiêzi z krajem pochodzenia na poziomie osobistych kontaktów,
6 Jedna

z respondentek z Ukrainy okreœli³a Polskê jako „bramê do Europy” (A164).
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takich jak czêste wyjazdy na œwiêta i wakacje czy odwiedziny krewnych w Polsce. Ta bliskoœæ przestrzenna idzie zreszt¹ w parze z bliskoœci¹ kulturow¹,
o czym piszemy poni¿ej.
Ze wzglêdu na fakt, i¿ studenci ci s¹ rozproszeni na ró¿nych wydzia³ach
i kierunkach, zdecydowaliœmy siê na objêcie badaniami grupy osób skupionych
wokó³ Wspólnoty Polskiej (WP). Najczêstsz¹ odpowiedzi¹ na pytanie o motywacje stoj¹ce za podjêciem decyzji o studiowaniu w Polsce, jakiej udzielali rozmówcy nale¿¹cy do tej grupy, by³a „mo¿liwoœæ studiowania ze wzglêdu na polskie pochodzenie”. W kontekœcie takich wypowiedzi oraz deklarowanych celów
i oficjalnej misji WP, rodzi siê oczywiœcie pytanie, dlaczego do badañ, które dotycz¹ imigrantów, wybraliœmy cz³onków Klubu Studentów Polonijnych WP. Po
pierwsze, w œwietle prawa s¹ oni cudzoziemcami, poniewa¿ Karta Polaka (KP)
u³atwia uzyskanie polskiego obywatelstwa, nie jest jednak z nim to¿sama. Po
drugie, jak pokaza³y nasze badania, choæ KP jest dokumentem potwierdzaj¹cym
przynale¿noœæ do narodu polskiego, to jej uzyskanie wcale nie musi oznaczaæ
autoidentyfikacji jej posiadacza jako Polaka b¹dŸ Polki (por. £adykowski 2011).
Po trzecie, nawet jeœli mamy do czynienia z takim uto¿samieniem, osoba wcale
nie musi byæ — i najczêœciej nie jest — postrzegana przez cz³onków spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego jako „swoja” (w sprawie opisu tego rodzaju mechanizmu, patrz Ardener 1992).
Wiele osób nale¿¹cych do omawianej grupy traktowa³o swoj¹ „polskoœæ” instrumentalnie jako œrodek umo¿liwiaj¹cy im odbycie studiów „za granic¹” na
uprzywilejowanych zasadach, obejmuj¹cych m.in. nieodp³atne zakwaterowanie
i stypendium. Udokumentowane polskie pochodzenie wpisuj¹ce siê w etniczn¹
koncepcjê to¿samoœci nie znajduje zatem prostego prze³o¿enia na autoidentyfikacje naszych rozmówców, jest jednak przez nich wykorzystywane w celu
zwiêkszenia swoich szans na rynku pracy dziêki uzyskaniu wy¿szego wykszta³cenia. Doprowadzi³o to do powstania sieci migranckich obejmuj¹cych
krewnych oraz znajomych, którzy przyjechali do Polski wczeœniej w celu odbycia studiów i trafili do Wspólnoty Polskiej. Tym samym WP udziela instrumentalnego (czyli organizacyjnego), towarzyskiego i emocjonalnego wsparcia
studentom pochodz¹cym z krajów by³ego ZSRR, których uto¿samienie z polskoœci¹ czêsto nie jest jednoznaczne.
Trzecie studium przypadku dotyczy grupy bardzo nielicznej, ale specyficznej, gdy¿ oficjalnie przyjazd jej cz³onków do Polski wynika z powodów politycznych. Chodzi o bia³oruskich studentów bêd¹cych uczestnikami przygotowanego przez rz¹d RP we wspó³pracy z Konferencj¹ Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich i Konferencj¹ Rektorów Uniwersytetów Polskich Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego. Zostali nim objêci studenci i doktoranci uczelni bia³oruskich, których wydalono ze studiów z przyczyn politycznych lub którym w ogóle uniemo¿liwiono podjêcie studiów po protestach, jakie
mia³y miejsce na Bia³orusi po wyborach prezydenckich w roku 2006. W Pozna-
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niu studenci ci trafili na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz na Politechnikê Poznañsk¹. Interesowa³ nas praktyczny wymiar funkcjonowania studentów
w ramach tego programu, który stanowi ciekawy przyk³ad polityki migracyjnej
pañstwa. Mamy tu bowiem do czynienia z preferencyjnym traktowaniem grupy
imigrantów wyodrêbnionych wed³ug kryterium politycznego i udzielaniem jej
wsparcia w zakresie integracji. Jak pokaza³y badania, z programu skorzysta³y
zarówno osoby mocno zaanga¿owane w dzia³alnoœæ polityczn¹ i ukierunkowane
na powrót na Bia³oruœ po ukoñczeniu studiów, jak i osoby, dla których stypendium by³o szans¹ wyjazdu na studia do Polski i którzy ³¹cz¹ motywacjê edukacyjn¹ z ekonomiczn¹.
We wszystkich wymienionych studiach przypadku zwraca uwagê rola, jak¹
odgrywaj¹ instytucje — Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Klub Studentów Polonijnych
przy poznañskim oddziale Wspólnoty Polskiej oraz Studium Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim bêd¹ce koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego. Tworz¹ one ramy, w których
przebiega proces adaptacji cudzoziemskich studentów do nowej rzeczywistoœci
spo³eczno-kulturowej. Dlatego te¿ opis tych instytucji, z uwzglêdnieniem deklarowanych przez nie celów oraz rzeczywistych dzia³añ, stanowi wa¿ny element
poszczególnych analiz. Jak siê okazuje, tylko w odniesieniu do tajwañskich studentów medycyny mamy do czynienia z istotnym wsparciem instrumentalnym,
jakie przypisuje siê w literaturze przedmiotu uczelniom wy¿szym (Piekut 2010:
208), choæ paradoksalnie nie prowadzi ono do d³ugofalowej integracji zagranicznych studentów, a jedynie umo¿liwia im sprawne odbycie studiów. W przypadku pozosta³ych placówek i programów edukacyjnych ta pomoc jest znacznie
mniejsza, st¹d poszukiwanie przez studentów innych form instrumentalnego
wsparcia, na przyk³ad w ramach Wspólnoty Polskiej.

Studium przypadku I:
TAJWAÑSCY STUDENCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Agata Stanisz

Dane statystyczne w odniesieniu do studentów tajwañskich nale¿y traktowaæ
jako orientacyjne, gdy¿ osoby objête niniejszym studium przypadku czêsto posiadaj¹ podwójne obywatelstwo krajów, do których wyemigrowali ich rodzice
i które na sta³e zamieszkuj¹: Stany Zjednoczone, Kanadê, Australiê, Now¹ Zelandiê, Republikê Po³udniowej Afryki czy Wielk¹ Brytaniê. Stosowane tu pojêcie „studenta tajwañskiego” obejmuje równie¿ te osoby. Mamy wiêc do czynienia z sytuacj¹, ¿e w statystykach Stra¿y Granicznej oraz w³adz uczelni studenci
tajwañscy umieszczani s¹ w kategorii studentów pochodz¹cych z wymienionych
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w³aœnie krajów. Sprawê komplikuje ponadto fakt, ¿e tajwañscy Amerykanie czy
tajwañscy Kanadyjczycy, którzy przechodz¹ przez proces rekrutacji na studia
medyczne organizowany przez firmê Lin’s International Education Management Group of Cos. Inc (LIEMG)7 z siedzib¹ na Tajwanie, do Polski wje¿d¿aj¹
pos³uguj¹c siê paszportem tajwañskim. W konsekwencji nie da siê precyzyjnie
ustaliæ, z iloma Tajwañczykami z Tajwanu mamy do czynienia, a najlepszym
Ÿród³em informacji na ten temat s¹ sami studenci. Mówi¹c wiêc o Tajwañczykach — przy uwzglêdnieniu zarówno czynników obiektywnych (takich jak obywatelstwo), jak i subiektywnych (poczucie przynale¿noœci do okreœlonej grupy
etnicznej b¹dŸ narodowej) — nale¿y pamiêtaæ, i¿ stanowi¹ oni grupê niejednolit¹, zró¿nicowan¹ ponadto pod k¹tem biografii migracyjnej, p³ci czy wieku8.
Niemniej wed³ug samych studentów, jak i pracowników Dziekanatu Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
(UM), od roku 2009 systematycznie spada liczba studentów pochodz¹cych z samego Tajwanu, co jest rezultatem wyraŸnego przesycenia rynku pracy w tym
kraju. W tamtejszych szpitalach pracuje bowiem coraz wiêcej lekarzy, którzy
ukoñczyli uczelnie w innych krajach ni¿ Tajwan. Wzbudzi³o to falê protestów
wœród absolwentów rodzimych uczelni medycznych. W lokalnej prasie pojawi³o siê sporo artyku³ów kwestionuj¹cych poziom nauczania miêdzy innymi
w Polsce, których autorzy twierdzili, ¿e zarówno proces rekrutacji, jak i same
studia w Polsce s¹ du¿o ³atwiejsze ni¿ na Tajwanie (Wang 2009)9. Zrodzi³o to
pomys³, aby ka¿dy absolwent uczelni medycznej — niezale¿nie od tego, czy
tajwañskiej, czy zagranicznej — zdawa³ specjalny egzamin, trudny dla Tajwañczyków koñcz¹cych studia za granic¹. Protesty absolwentów uczelni tajwañskich, reforma edukacji na Tajwanie, a tak¿e niejasnoœæ co do zasad akredytacji
dyplomów zagranicznych uczelni medycznych by³y bezpoœredni¹ przyczyn¹
spadku liczby tajwañskich studentów na UM. Jednak mimo tych perturbacji
obecnie wci¹¿ absolwenci polskich uczelni medycznych mog¹ podejmowaæ pracê na Tajwanie na takich samych zasadach jak absolwenci tajwañskich uczelni,
7 LIEMG na terenie Polski wspó³pracuje nie tylko z UM w Poznaniu, ale tak¿e z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Warsaw International Studies in Psychology, Collegium Civitas
w Warszawie, ze School of Medicine w Katowicach, bêd¹cym czêœci¹ Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, a tak¿e z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Politechnik¹ Poznañsk¹.
8 Przyk³adowo wœród studentów rozpoczynaj¹cych studia w roku akademickim 2010/2011 odnaleŸæ mo¿na zarówno osiemnastolatków, jak i trzydziestolatków.
9 Por. List opublikowany przez administracjê portalu internetowego „Poland. Com. Tw”, który
promuje wspó³pracê miêdzy spo³ecznoœciami Tajwanu i Polski: http://www.poland.com.tw/index.php/pol/Spolecznosc/Wiadomosci/Tajwanczycy-studiujacy-na-polskich-uniwersytetach (wgl¹d:
26.04.20100; Notatka prasowa w „Gazecie Wyborczej Poznañ”: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6515754,Tajwan__kampania_przeciw_polskim_uczelniom_medycznym.html (wgl¹d:
26.04.2010); Notka prasowa „The China Post”: http://www.chinapost.com.tw/health/medicine/
2009/04/20/204878/Govt-urged.htm (wgl¹d: 04.05.2010).
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podobnie jak m³odzi lekarze po studiach w ca³ej Unii Europejskiej, USA i Australii (Bielicka 2009; Shen 2009; Yueh 2009). Wed³ug jednego z prorektorów
UM, protesty na Tajwanie by³y bezzasadne, poniewa¿ czêœæ studentów tajwañskich
od zawsze deklarowa³a, i¿ pragnie poszukiwaæ pracy w USA lub Kanadzie i nie zamierza wracaæ do kraju. To s¹ najczêœciej osoby, które ukoñczy³y szko³y w krajach zachodnich i znaj¹ specyfikê Zachodu. Obawiaj¹ siê za to Chin i ewentualnej aneksji Tajwanu
(B65).

Metody badañ
W ramach badañ zdecydowa³am siê na d³ugoterminow¹ i pog³êbion¹ obserwacjê
niewielkiej, kilkunastoosobowej grupy studentów tajwañskich, która rozpoczê³a
studia w roku akademickim 2010/2011. Ich sk³onnoœæ do kolektywnego spêdzania
czasu oraz towarzyski charakter naszych spotkañ stwarza³ liczne sytuacje, w których poznawa³am innych studentów tajwañskich z ró¿nych lat studiów, przebywaj¹cych w Poznaniu nawet od 6 lat. Studenci mieli pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e spêdzaj¹c z nimi czas w ró¿nych sytuacjach ich ¿ycia codziennego realizujê badania.
Nasze relacje odznacza³y siê znaczn¹ za¿y³oœci¹, wyra¿aj¹c¹ siê we wspólnych
zakupach, spacerach, jadaniu kolacji w restauracjach, wyjœciach do klubów, odwiedzinach w domach czy wizytach u lekarzy. Moim celem by³o równie¿ rozpoznanie kontekstu instytucjonalnego (administracyjnego i akademickiego) oraz
spo³ecznego (w obrêbie szeroko rozumianej spo³ecznoœci studentów cudzoziemskich oraz polskich), w których funkcjonuj¹ studenci tajwañscy. Dziêki obserwacji i wywiadom swobodnie ukierunkowanym z pracownikami poszczególnych
jednostek UM, zw³aszcza Dziekanatu Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim
oraz administracji kampusu akademickiego, mog³am siê przyjrzeæ ich pracy.
Przez okres trwania projektu analizowa³am równie¿ stronê internetow¹ Centrum,
dziêki czemu mo¿liwe by³o wychwycenie zmian zachodz¹cych w polityce Uniwersytetu wzglêdem studentów cudzoziemskich, przejawiaj¹cej siê w zmianach
w nomenklaturze, ofertach doradczych i pomocowych oraz wewnêtrznych regulacjach o charakterze dydaktycznym i administracyjnym. Œrodowisko studenckie
obserwowa³am te¿ na drodze wspó³uczestnictwa w wielu wydarzeniach organizowanych przez cudzoziemskie samorz¹dy studenckie, Centrum Nauczania w jêzyku Angielskim, UM oraz organizacje pozaakademickie, takie jak Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej (Taipei Economic and Cultural Office)10 czy firmê
China-Poland. Nawi¹za³am kontakt z przedstawicielami poszczególnych samoStrona domowa Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej: http://www.taiwanembassy.org/PL/mp.asp?mp=197 (wgl¹d: 23.02.2012).
10
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rz¹dów — Poznan Taiwanese Student Government, American Student Government, North American Student Government, English Programs’ Student Union
oraz Rady Uczelnianej Samorz¹du Studenckiego.
Towarzyszy³am grupie wybranych studentów pierwszego roku w procesie
ich wstêpnej adaptacji do œrodowiska przyjmuj¹cego. Wraz z nimi uczestniczy³am w Orientation Days, w uroczystoœci inauguracji roku akademickiego,
obserwowa³am ich dzia³ania zwi¹zane z regulacj¹ pobytu w Polsce, wypracowywanie sposobów korzystania z tego, co oferuje Poznañ. Przeprowadzi³am obserwacje w kampusie akademickim oraz na osiedlu mieszkaniowym, na którym
studenci tajwañscy wynajmuj¹ mieszkania, osobiœcie doœwiadczy³am te¿ przejawów mniej lub bardziej wyraŸnej dyskryminacji na tle rasowym. Dokona³am
analizy wszelkiego typu internetowych przestrzeni aktywnoœci studentów cudzoziemskich UM w Poznaniu. Zaznajomi³am siê z opiniami i doœwiadczeniami
studentów i absolwentów tej uczelni, którzy wypowiadaj¹ siê na forach internetowych, blogach i portalach spo³ecznoœciowych.
Wejœcie w œrodowisko studentów tajwañskich pocz¹tkowo nie by³o ³atwe. Badania zaczê³am prowadziæ w kwietniu 2010, ale ich intensyfikacja, czyli nawi¹zanie konstruktywnego i trwa³ego kontaktu ze studentami tajwañskimi nast¹pi³o
dopiero w sierpniu. Wœród przyczyn moich pocz¹tkowych niepowodzeñ wymieniæ warto przede wszystkim te o charakterze instytucjonalnym oraz kulturowym.
Pierwsz¹ barierê stwarza³y UM, poznañskie przedstawicielstwo tajwañskiego
biura rekrutacyjnego LIEMG oraz liderzy tajwañskiego samorz¹du. Dla prowadzenia badañ na terenie kampusu akademickiego okaza³a siê niezbêdna ich akredytacja ze strony w³adz uczelni. Podczas jej zdobywania odkry³am liczne napiêcia
pomiêdzy UM jako ca³oœci¹, Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim, kierownictwem kampusu, samorz¹dami studenckimi oraz samymi studentami. Zarówno
owe napiêcia, jak wynikaj¹ce z nich moje pocz¹tkowe problemy z dotarciem do
grupy mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e czas rozpoczêcia badañ zbieg³ siê z nasileniem
poczucia niepewnoœci co do zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia
na Tajwanie na skutek wspomnianych ju¿ protestów skierowanych przeciwko
studentom medycyny spoza wyspy. Utrudnieniem o charakterze kulturowym by³a
natomiast relatywna hermetycznoœæ grupy studentów tajwañskich, którzy rzadko
wchodz¹ w g³êbsze relacje z innymi studentami anglojêzycznymi i nie nawi¹zuj¹
ich w³aœciwie wcale ze studentami polskimi czy w ogóle Polakami. Najlepszym
sposobem okaza³o siê wiêc wejœcie w œrodowisko studentów tajwañskich dopiero
co przyby³ych do Poznania.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i rekrutacja studentów zagranicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi wiod¹c¹ uczelniê medyczn¹ w Polsce o ponad dziewiêædziesiêcioletnich trady-
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cjach11. Posiada zaplecze szeœciu szpitali klinicznych i na œwiecie jest rozpoznawany jako dynamicznie rozwijaj¹ca siê placówka akademicka (Dobrowolski
2009). W 1993 roku w³adze rektorskie ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu podjê³y decyzjê o uruchomieniu Oddzia³u Kszta³cenia w Jêzyku Angielskim, który wszed³ w sk³ad Dziekanatu Wydzia³u Lekarskiego II12. Pocz¹tkowo
Oddzia³ oferowa³ jedynie czteroletni Program Lekarski, który w ca³oœci bazowa³
na amerykañskim systemie nauczania, by móc spe³niæ wymogi United States
Medical Licensing Examination13. Kolejny wprowadzony przez UM szeœcioletni
Program Lekarski bazowa³ ju¿ na mieszanym polsko-europejskim modelu nauczania. Rozwój projektu kszta³cenia w jêzyku angielskim trwa³ do roku 200914.
Dzisiejsze Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim przekszta³ci³o siê w samodzieln¹ jednostkê miêdzywydzia³ow¹, której regulacje oraz funkcjonowanie maj¹ charakter autonomiczny wzglêdem UM. Jest ono przeznaczone wy³¹cznie dla
studentów cudzoziemskich, w tym osób pochodzenia polskiego lub posiadaj¹cych podwójne obywatelstwo. Jest to instytucja bardzo wa¿na dla przebiegu
adaptacji studentów cudzoziemskich (B-8-S).
Rekrutacja na anglojêzyczne studia medyczne na UM ró¿ni siê w zale¿noœci
od kraju pochodzenia kandydata. Wynika to ze scedowania naboru przez UM na
biura rekrutacyjne znajduj¹ce siê w USA, Kanadzie, na Tajwanie, w Norwegii
czy Izraelu15. Rozpoczyna siê on ju¿ w okresie zimowo-wiosennym, kiedy to
UM bierze udzia³ na przyk³ad w zagranicznych targach edukacyjnych. W przypadku tajwañskich kandydatów na studia medyczne w Polsce, a póŸniej studen-

11 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego zaj¹³ pierwsze miejsce wœród uczelni
medycznych w ramach Rankingu Szkó³ Wy¿szych 2011 przygotowanym przez „Perspektywy”
i „Rzeczpospolit¹”: http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3835
&Itemid=853 (wgl¹d: 20.02.2012).
12 Informacje ze strony domowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: http://old.amp.edu.
pl/2011/index.php?strona=12_12_1310930728&department=129 (wgl¹d: 20.02.2012).
13 USMLE to trzystopniowy system egzaminów weryfikuj¹cy wiedzê i umiejêtnoœci osób pragn¹cych wykonywaæ zawód lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych. System obejmuje egzaminy: Step 1 (nauki podstawowe), Step 2 (nauki kliniczne, czêœæ teoretyczna i praktyczna) oraz
Step 3 (praktyczne zastosowanie wiedzy medycznej umo¿liwiaj¹ce samodzieln¹ praktykê na terenie Stanów Zjednoczonych). Do rozpoczêcia podyplomowego szkolenia zawodowego w USA —
rezydentury — potrzebny jest dyplom uczelni medycznej i wyniki co najmniej egzaminów Step 1
oraz Step 2. Egzamin Step 3 najczêœciej mo¿na zdawaæ ju¿ po rozpoczêciu rezydentury: http://
www.usmle.org/ (wgl¹d: 20.02.2012).
14 Informacje pochodz¹ ze strony domowej filipiñskiej firmy rekrutacyjnej Lin’s International
Education Management Group of Cos. Inc. http://www.liemg.com.tw/en/modules/tinyd1/content/
index.php?id=2 (wgl¹d: 20.02.2012).
15 S¹ to: United State Office w Somers w stanie Nowy Jork, Minneola Enterprises Inc. w Ontario w Kanadzie, Lin’s Int’l. Education Management Group of Cos. w Taipei na Tajwanie, Agder
Vitenskapsakademi w Kristiansand w Norwegii, MSIP Agency w Tel-Avivie w Izraelu oraz Think
Poland University Library w Warszawie: http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=3_350_1158829443&department=3 (wgl¹d: 20.02.2012).
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tów Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim — czêsto niezale¿nie od tego,
czy na sta³e zamieszkuj¹ Tajwan, USA czy Kanadê — istotn¹ instytucj¹ rekrutacyjno-us³ugow¹ jest LIEMG. Jest to filipiñska firma obs³uguj¹ca cudzoziemców studiuj¹cych na Uniwersytecie Medycznym na Filipinach oraz tych, którzy
podejmuj¹ studia na uczelniach zagranicznych, z którymi LIEMG wspó³pracuje. G³ówne biura firmy znajduj¹ siê w Valenzueli i Manili (Filipiny) oraz w Taipei, Taichung i Kaoshiung (Tajwan). Firma posiada tak¿e liczne przedstawicielstwa na terenie USA, Kanady, Chin oraz Polski (w Poznaniu, na Œl¹sku oraz
w Lublinie). Zajmuje siê ona nie tylko rekrutacj¹, ale tak¿e zaspokajaniem ró¿norodnych potrzeb studentów kszta³c¹cych siê w oœrodkach akademickich powi¹zanych z LIEMG. Dzia³anie firmy opiera siê na wspó³pracy z placówkami
opieki zdrowotnej, biurami podró¿y i agencjami nieruchomoœci, akademikami,
szko³ami jêzykowymi czy instytucjami odpowiedzialnymi za wydawanie wiz.
Dziêki LIEMG wielu studentów tajwañskich kszta³c¹cych siê w Poznaniu nie
musia³o borykaæ siê z potencjalnymi problemami zwi¹zanymi z adaptacj¹
w wymiarze instytucjonalnym. Chodzi tu g³ównie o organizacjê grupowego
przybycia nowych studentów na miejsce studiów, pomoc w wynajêciu mieszkañ
w pobli¿u uczelni, uiszczaniu stosownych op³at i kaucji wi¹¿¹cych siê ze studiami, legalizacji pobytu czy te¿ zdobyciu ubezpieczenia zdrowotnego. Ma to
zasadniczy wp³yw na charakter procesów integracyjnych studentów tajwañskich
z UM jako instytucj¹ oraz z innymi studentami cudzoziemskimi i polskimi.
Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim prowadzi zajêcia w szeœciu dzia³ach programowych. S¹ to — najczêœciej wybierany przez Tajwañczyków —
program czteroletni Lekarski oraz program szeœcioletni Lekarski, program piêcioletni Oddzia³u Stomatologii, program piêcioletni i szeœcioletni Oddzia³u Farmacji oraz trzyletni Fizjoterapeutyczny. Do podstawowych wymogów rekrutacyjnych nale¿¹: posiadanie œwiadectwa ukoñczenia szko³y œredniej na poziomie,
który pozwoli³by kandydatom sk³adaæ podanie na uczelnie medyczne w ich
w³asnych krajach, posiadanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu fizyki, chemii, biologii i matematyki, która sprawdzana jest na dalszych etapach procesu
rekrutacyjnego oraz udokumentowana znajomoœæ jêzyka angielskiego (wymagane jest posiadanie certyfikatu, np. TOEFL). Studia czteroletnie mog¹ rozpocz¹æ wy³¹cznie studenci, którzy posiadaj¹ ukoñczone, z wymagan¹ liczb¹
punktów, dwuletnie studia licencjackie na tzw. kierunkach biologicznych, podczas gdy piêcio- oraz szeœcioletnie nie wymagaj¹ wczeœniejszego licencjatu.
Fakt, ¿e grupa studentów tajwañskich jest zró¿nicowana pod wzglêdem pochodzenia i biografii migracyjnej, powoduje, ¿e przechodz¹ oni przez dwie ró¿ne procedury rekrutacyjne. Tajwañczycy z Tajwanu musz¹ zdaæ dodatkowy egzamin wstêpny sprawdzaj¹cy ich wiedzê z zakresu biologii, chemii oraz fizyki,
podczas gdy inni — pochodz¹cy z USA, Australii, Wielkiej Brytanii lub Kanady — sk³adaj¹ jedynie podania i odbywaj¹ rozmowê kwalifikacyjn¹ (musz¹
przed³o¿yæ oryginalne odpisy ewaluacji odpowiednich zestandaryzowanych te-
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stów). Studia w Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim s¹ p³atne. Wysokoœæ
czesnego za okres jednego semestru, w zale¿noœci od wybranego programu,
waha siê miêdzy 39 a 58 tysiêcy z³otych16.
Proces wdra¿ania w system kszta³cenia przyjêty na UM dla studentów cudzoziemskich rozpoczyna siê kursem przygotowawczym (pre-study course), który nie jest obowi¹zkowy tylko dla osób zamierzaj¹cych kszta³ciæ siê w ramach
programów czteroletniego Lekarskiego i piêcioletniego Farmaceutycznego. Op³ata za kurs jest jednoczeœnie bezzwrotn¹ kaucj¹ rezerwuj¹c¹ miejsce na studiach17. Celem kursu jest sprawdzenie wiedzy studentów z zakresu biologii,
chemii i fizyki. W trakcie jego trwania cudzoziemcy rozpoczynaj¹ tak¿e naukê
jêzyka polskiego oraz odbywaj¹ szkolenie biblioteczne. Dwumiesiêczny kurs
przygotowawczy w sierpniu i wrzeœniu obejmuje nauczanie na odleg³oœæ (forma
e-learningu, studenci mog¹ braæ w nim udzia³ z domów) do oko³o po³owy
sierpnia oraz etap drugi, który odbywa siê ju¿ w Poznaniu i rozpoczyna siê tzw.
Orientation Days. Zdarza siê, ¿e w trakcie trwania pre-study course lub po jego
zakoñczeniu m³odzi cudzoziemcy rezygnuj¹ z ró¿nych wzglêdów — nie s¹ zadowoleni z dzia³ania systemu nauczania, nie radz¹ sobie z têsknot¹ za rodzin¹
i przyjació³mi, nie potrafi¹ odnaleŸæ siê w Polsce b¹dŸ dostaj¹ siê na inne studia.
Orientation Days trwaj¹ od trzech do czterech dni i s¹ wspó³organizowane
przez Dziekanat Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim, Residential Advisors (Ras)18, NASG (North American Student Government) oraz EPSU (English
Programs’ Student Union). W ten sposób w wydarzenie zaanga¿owani s¹ tak¿e
studenci z wy¿szych lat studiów, ale wy³¹cznie cudzoziemscy — najczêœciej
amerykañscy i kanadyjscy. Orientation Days maj¹ dwojaki charakter — oficjalny oraz mniej formalny, oddolny. Ich zadaniem jest wprowadzenie studentów w sprawy organizacyjne zwi¹zane z edukacj¹ i mieszkaniem w Polsce.
Obejmuj¹ one indywidualne konsultacje z pracownikami Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu

16 Informacje ze strony internetowej UM:
http://ump.edu.pl/index.php?strona=3_504_1299508348&am=793,888;
http://ump.edu.pl/index.php?strona=3_506_1299580148&am=794,0;
http://ump.edu.pl/index.php?strona=3_507_1299580305&am=792,892;
http://ump.edu.pl/index.php?strona=3_508_1299581560&am=858,865;
http://ump.edu.pl/index.php?strona=3_509_1299582097&am=851,885 (wgl¹d: 23.03.2012).
17 Firma LIEMG obs³uguj¹ca studentów tajwañskich dzia³a jednak na tyle skutecznie, ¿e
w przypadkach rezygnacji potencjalnego studenta z edukacji w Poznaniu jest w stanie odzyskaæ
kaucjê wp³acon¹ w postaci op³aty za kurs przygotowawczy.
18 Residential Advisors to jeden z dzia³ów administracyjnych Dziekanatu Centrum Nauczania
w Jêzyku Angielskim. Jest odpowiedzialny za promowanie dobrego wspó³¿ycia studentów mieszkaj¹cych w domach studenckich znajduj¹cych siê na terenie kampusu akademickiego UM. Podejmuje dzia³ania personalne, s³u¿y rad¹ i wsparciem cudzoziemskim rezydentom akademików.
Wraz z administracj¹ kampusu jest odpowiedzialny za egzekwowanie polityki UM (regulacje i regu³y) w sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem akademików.
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Miasta, Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicielami firm udzielaj¹cych
po¿yczek studenckich, administracj¹ Dziekanatu oraz kampusu akademickiego
UM. M³odym cudzoziemcom przedstawiany jest równie¿ kontekst spo³eczno-kulturowy, w którym przyjdzie im funkcjonowaæ przez najbli¿sze kilka lat.
Prezentacji takiej dokonuje Cultural Anthropology Counsellor. Prezentacja ma
charakter wyk³adu na temat historii Polski z uwzglêdnieniem Poznania oraz
na temat stereotypowych zachowañ, z jakimi potencjalnie mo¿na siê spotkaæ
w polskich przestrzeniach publicznych. Mniej sformalizowane dzia³ania to g³ównie spotkania towarzyskie organizowane przez reprezentantów NASG i EPSU.
Spotkania te polegaj¹ na wyjœciu do klubów w centrum Poznania lub imprezach
na terenie kampusu akademickiego (B-52).

Legalizacja pobytu i ubezpieczenie zdrowotne
Cudzoziemscy studenci przyjêci na UM musz¹ spe³niæ wymogi proceduralne
stawiane im zarówno przez polskie ustawodawstwo, jak i przez regulamin uczelni.
S¹ to procedury zwi¹zane z legalizacj¹ pobytu i ubezpieczeniem zdrowotnym,
uzyskaniem numeru PESEL, odbyciem odpowiednich szczepieñ czy za³o¿eniem
kont bankowych. W zale¿noœci od tego, czy i z jakiej firmy rekrutacyjnej korzystaj¹ studenci, tak bêd¹ kszta³towaæ siê ich pierwsze doœwiadczenia zwi¹zane
z polsk¹ biurokracj¹. Samo Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim s³u¿y pomoc¹ i rad¹ w tym zakresie, œwiadczon¹ przez Cultural Anthropology Counsellor, poszczególnych pracowników Dziekanatu, mediatora pomiêdzy administracj¹ UM a studentami, czy te¿ w postaci informacji zamieszczanych i na bie¿¹co
aktualizowanych na stronie UM.
Studenci tajwañscy posiadaj¹ obywatelstwo krajów, które pozwala im na
bezwizowy wjazd do Polski oraz przebywanie na jej terytorium przez 90 dni. Za
pomoc w legalizacji ich pobytu odpowiedzialna jest firma LIEMG — podobnie jak w przypadku nabycia numeru PESEL czy ubezpieczenia zdrowotnego.
Wiêkszoœæ spraw zwi¹zanych z uregulowaniem pobytu w Polsce Tajwañczycy
za³atwiaj¹ kolektywnie: udaj¹ siê do odpowiednich urzêdów w kilku lub kilkunastoosobowych grupach z ju¿ wype³nionymi przez firmê dokumentami, na
przyk³ad w asyœcie odpowiedniego doradcy (B-55). W ten sposób rzadko korzystaj¹ z oferty doradczo-pomocowej zapewnianej przez Dziekanat Centrum.
UM wymaga od studentów cudzoziemskich legalizacji pobytu przed up³ywem terminu wa¿noœci wizy. W tym celu studenci otrzymuj¹ odpowiednie
dokumenty z Dziekanatu potwierdzaj¹ce podjêcie studiów na UM oraz Ÿród³o
ich utrzymania (zak³ada siê, ¿e studenci zagraniczni powinni dysponowaæ co
najmniej dwoma tysi¹cami z³otych na miesi¹c). Wczeœniej musz¹ wyrobiæ
tzw. kartê mieszkañca, o ile zamieszkuj¹ w akademiku, lub, jeœli wynajmuj¹
mieszkanie, zarejestrowaæ siê w Urzêdzie Miasta w wydziale meldunkowym.
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M³odzi cudzoziemcy bardzo czêsto wyrabiaj¹ sobie tak¿e wizê typu C, które
pozwalaj¹ im podró¿owaæ po terytorium krajów europejskich nale¿¹cych do
strefy Schengen19.
Wszyscy studenci s¹ zobligowani do posiadania wa¿nego ubezpieczenia
zdrowotnego, które umo¿liwi im korzystanie z opieki medycznej w Polsce.
W przypadkach osób, które nie ureguluj¹ tej kwestii, UM wyraŸnie zaznacza, ¿e
nie bêdzie ponosi³ kosztów zwi¹zanych z ewentualnym leczeniem. Studenci cudzoziemscy czêsto nie posiadaj¹ tego ubezpieczenia, co prowadzi do póŸniejszych komplikacji w sytuacjach, kiedy musz¹ udaæ siê do lekarza. Uzyskanie
ubezpieczenia zdrowotnego wymaga z³o¿enia w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) formularza, który przeznaczony jest dla
osób, które posiadaj¹ kartê czasowego pobytu20. Jako przyczynê czêstego nieposiadania ubezpieczenia studenci podaj¹ niezrozumia³e dla nich procedury
NFZ. Bez pomocy osób polskojêzycznych trudno jest im zorientowaæ siê co do
warunków ubezpieczenia czy wymaganych dokumentów, które nale¿y uzupe³niaæ w jêzyku polskim.
Problemem, który spotyka anglojêzycznych studentów Uniwersytetu Medycznego, którzy nie znaj¹ jêzyka polskiego, jest korzystanie z opieki zdrowotnej.
UM u³atwia cudzoziemcom dostêp do podstawowej opieki medycznej w postaci
uniwersyteckiego lekarza rodzinnego, który dy¿uruje w Szpitalu Klinicznym
znajduj¹cym siê w pobli¿u kampusu akademickiego. Wskazany lekarz rodzinny
przyjmuje studentów anglojêzycznych przez 5 godzin w tygodniu (jedna godzina
dziennie). Studenci nie zostan¹ obs³u¿eni, je¿eli nie dokonaj¹ wczeœniejszej telefonicznej lub osobistej rejestracji u jednego z pracowników Dziekanatu. Jest to
uci¹¿liwoœæ, zw³aszcza jeœli uwzglêdni siê fakt, i¿ studenci, którzy znaj¹ jêzyk
polski, nie musz¹ dokonywaæ wczeœniejszej rejestracji i s¹ obs³ugiwani przez lekarza rodzinnego 35 godzin w tygodniu. W celu skorzystania z us³ug lekarza rodzinnego student musi przed³o¿yæ odpowiednie dokumenty. Osoby posiadaj¹ce
ubezpieczenie zdrowotne musz¹ dysponowaæ paszportem wraz z wa¿n¹ kart¹
ubezpieczeniow¹ wydan¹ przez NFZ. Od pozosta³ych wymagane jest wniesienie
op³aty w wysokoœci 60 z³otych21. W okresie pomiêdzy rokiem 2010 a 2012,
w którym przypatrywa³am siê funkcjonowaniu UM, powy¿sza oferta mia³a charakter jedynie teoretyczny, a w roku 2011 zosta³a nieoficjalnie zawieszona.
W tym samym czasie zosta³a jednak opracowana lista prywatnych gabinetów le19 Informacje ze strony Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego: http://www.poznan.uw.
gov.pl/web/en (wgl¹d: 23.02.2012) oraz strony domowej Centrum Kszta³cenia w Jêzyku Angielskim: http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=3_186_1046086451 (wgl¹d: 23.02.2012).
20 Informacje ze strony domowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/ue/?katnr=5&dzialnr=2&artnr
=716&czartnr=2 (wgl¹d: 23.02.2012) oraz Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim: http://www.
ump.edu.pl/index.php?strona=3_185_1046089244&am=826,828 (wgl¹d: 23.02.2012).
21 Informacje ze strony domowej Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim: http://www.ump.
edu.pl/index.php?strona=3_354_1173942342&am=826,746 (wgl¹d: 23.02.2012).
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karzy specjalistów, którzy s¹ w stanie przyjmowaæ studentów anglojêzycznych22.
S¹ to gabinety ortopedyczne, ginekologiczne, neurologiczne, laryngologiczne,
dermatologiczne, chirurgiczne, dentystyczne i psychiatryczne. W wiêkszoœci gabinety te s¹ prowadzone przez profesorów, adiunktów, starszych wyk³adowców
czy te¿ asystentów pracuj¹cych na UM.

Organizacje studenckie
Ka¿dy student UM jest cz³onkiem samorz¹du studenckiego, którego poczynania
koordynuje wybierana co dwa lata Rada Studencka. Zadaniem Rady jest negocjowanie z w³adzami uczelni spraw zwi¹zanych z zakwaterowaniem, stypendiami, organizacj¹ imprez studenckich, a tak¿e wspó³praca z innymi organizacjami
studenckimi funkcjonuj¹cymi tak w Polsce, jak i za granic¹. Rada Studentów
wchodzi w sk³ad European Medical Student Association (EMSA), które zajmuje
siê miêdzy innymi organizacj¹ letnich wymian studenckich. Najliczniejsze grupy studentów cudzoziemskich, które pobieraj¹ nauki w ramach Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim, tworz¹ ponadto swoje w³asne narodowe samorz¹dy. I tak mamy do czynienia z samorz¹dem amerykañskim (American Student
Government23), norweskim (Norwegian Student Government) oraz tajwañskim
(Poznan Taiwanese Student Government24). Funkcjonowanie samorz¹dów tych
poszczególnych grup studentów nastawione jest na zaspokajanie ich potrzeb
i rozwi¹zywanie konkretnych problemów. Najaktywniejszym z nich jest samorz¹d amerykañski, który stara siê wspó³pracowaæ z samorz¹dem studentów
polskich. Kooperacja ta mo¿liwa jest przez wzgl¹d na to, ¿e w dzia³alnoœæ ASG
zaanga¿owane s¹ osoby znaj¹ce jêzyk polski, przede wszystkim Amerykanie
polskiego pochodzenia. Poza tymi samorz¹dami istnieje jeszcze North American Student Government, aktywny w zakresie organizacji imprez studenckich
z okazji otrzêsin, Halloween, Dnia Niepodleg³oœci, balów absolutoryjnych oraz
wspó³organizacji Orientation Days. Poza narodowymi samorz¹dami w ramach
Uniwersytetu Medycznego funkcjonuje EPSU (English Programs’ Student
Union), którego dzia³ania pokrywaj¹ siê w zasadzie z przedsiêwziêciami podejmowanymi przez NASG. Jedn¹ z ofert samorz¹du studentów pó³nocnoamerykañskich jest tzw. buddy system skierowany do kandydatów i póŸniej studentów
pierwszego roku. W systemie tym dzia³aj¹ wolontariusze, którzy s³u¿¹ prakLista lekarzy specjalistów obs³uguj¹cych cudzoziemców komunikuj¹cych siê w jêzyku angielskim: http://www.ump.edu.pl/files/3_354_we_would_like_to_inform_that_the_universi.pdf (wgl¹d:
23.02.2012).
23 Strona domowa American Student Government: http://www.asg.amp.edu.pl/ (wgl¹d: 23.02.
2012).
24 Strona domowa Poznan Taiwanese Student Government: www.myptsg.org/xoop/index.php
(wgl¹d: 23.02.2012).
22
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tycznymi radami — od kwestii zwi¹zanych z kontaktami z polsk¹ biurokracj¹,
poprzez te dotycz¹ce zakupu podrêczników, po zagadnienia rozrywki, cen taksówek czy legalnoœci okreœlonych dzia³añ w Polsce (B-52). W porównaniu z poziomem aktywnoœci studentów, których mo¿na okreœliæ jako amerykañskich
i kanadyjskich, funkcjonowanie samorz¹du tajwañskiego jest raczej ograniczone.
Samorz¹d ten powsta³ w roku akademickim 2006/2007 — kooperuje z NASG
i EPSU, ale jedyn¹ aktywn¹ osob¹ w jego strukturze jest przewodnicz¹cy.
Poza samorz¹dami cudzoziemscy studenci medycyny maj¹ mo¿liwoœæ
uczestnictwa w wielu innych organizacjach, w ramach których mog¹ zaspokajaæ
i rozwijaæ swoje zainteresowania, nawi¹zywaæ kontakty o charakterze miêdzynarodowym oraz nabywaæ dodatkowe, nie zwi¹zane ze specjalizacj¹ studiów,
umiejêtnoœci. Studenci mog¹ dzia³aæ lub korzystaæ z oferty Medyk Student
Tourist Club, Academic Sports Assosiation, Chóru Uniwersytetu Medycznego
czy International Federation of Medical Student Associations25, które stanowi
najwiêksz¹ organizacjê zrzeszaj¹c¹ studentów medycyny z ca³ego œwiata. Dla
studentów chc¹cych w przysz³oœci rozwijaæ karierê naukow¹ do dyspozycji s¹
ko³a naukowe istniej¹ce przy Student’s Scientific Association26, umo¿liwiaj¹ce
udzia³ w badaniach naukowych, miêdzynarodowych konferencjach, programach
wolontariackich czy rozmaitych praktykach studenckich w okresie letnim27.
W jego ramach funkcjonuje kilkadziesi¹t kó³ naukowych, wœród których tylko
Ko³o Naukowe Neurologii przy Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych
Uk³adu Nerwowego jest anglojêzyczne.
Organizacjami pozaakademickimi, które pojawiaj¹ siê z ró¿n¹ intensywnoœci¹ w ¿yciu studentów tajwañskich, s¹: ekumeniczny Miêdzynarodowy Koœció³
w Poznaniu (Poznan International Church), Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej oraz China-Poland Centrum Wspó³pracy Gospodarczej. W ramach mieszcz¹cego siê w Warszawie Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej funkcjonuje tzw. Dzia³ Kulturalny nastawiony miêdzy innymi na oferowanie pomocy
studentom tajwañskim (zarówno tym dysponuj¹cym w³asnymi œrodkami, jak
i sponsorowanym przez polski rz¹d), którzy zdecydowali siê podj¹æ studia
w Polsce, organizuje wydarzenia maj¹ce promowaæ kulturê tajwañsk¹28. China25 Strona domowa International Federation of Medical Student Associations: http://www.ifmsa.ump.edu.pl/ (dostêp 23.02.2012). W Polsce stowarzyszenie istnieje od roku 1956. Obecnie w jego sk³ad wchodzi 11 polskich uniwersytetów medycznych. Jego dzia³alnoœæ nastawiona jest na realizacjê oraz upowszechnianie idei pracy spo³ecznej, integracji spo³ecznoœci studentów medycyny
i promocjê wiedzy medycznej poza œrodowiskiem lekarskim.
26 Strona domowa Student’s Scientific Association: http://www.stn.ump.edu.pl/stnm_index.
php (wgl¹d: 23.02.2012).
27 Informacje ze stron Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim: http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=3_298_1072544873&am=826,848 (wgl¹d: 23.02.2012).
28 Przyk³adem mo¿e byæ zorganizowane przez Biuro wraz z Wydzia³em Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM „Taiwan Day” w 2010 roku, w którym brali udzia³ tak¿e tajwañscy studenci Uniwersytetu Medycznego.
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-Poland Centrum Wspó³pracy Gospodarczej z siedzib¹ w Poznaniu29 urz¹dza od
czasu do czasu imprezy integracyjne przeznaczone dla zró¿nicowanego etnicznie i strukturalnie œrodowiska azjatyckiego, którego przedstawiciele przebywaj¹
w Poznaniu czasowo b¹dŸ na sta³e.

Szok kulturowy i próby jego neutralizacji
W retoryce zwi¹zanej ze studentami cudzoziemskimi, zarówno w³adze, jak
i pracownicy Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim szczególn¹ wagê przywi¹zuj¹ do pojêcia szoku kulturowego. Jest on wskazywany jako g³ówne
Ÿród³o nieporadnoœci studentów w odniesieniu do zrozumienia i wdra¿ania siê
w systemy polskiej biurokracji — pocz¹wszy od instytucji odpowiedzialnych za legalizacjê pobytu, przez zasady ubezpieczenia zdrowotnego, a na
sposobie prowadzenia zajêæ koñcz¹c. St¹d bierze siê dok³adnoœæ w wyjaœnianiu studentom pierwszego roku (ju¿ w trakcie Orientation Days) struktury
dzia³ania uczelni oraz przygotowanie oferty pomocy o charakterze mediacyjnym i psychologicznym (B-52). Wœród studentów zagranicznych Dziekanat
jest pierwsz¹ i najbardziej rozpoznawaln¹ jednostk¹ administracyjn¹, g³ównym adresatem, gdy chodzi o rozwi¹zywanie problemów, jakie napotykaj¹
w przystosowaniu siê do warunków edukacyjno-spo³ecznych w Polsce. Dziekanat zajmuje siê organizacj¹ procesu dydaktycznego oraz mobilizacj¹
studentów do tego, by wype³niali swoje obowi¹zki zwi¹zane nie tylko z dostarczaniem indeksów i kart egzaminacyjnych, ale te¿ dokumentów potwierdzaj¹cych legalizacjê pobytu czy nabycie praw do bezp³atnej opieki medycznej. Teoretycznie nie ma on nic wspólnego z innymi jednostkami UM,
w ramach których funkcjonuj¹ zagraniczni studenci. Przyk³adem nieporozumieñ na linii Dziekanat — cudzoziemcy s¹ sprawy zwi¹zane z kampusem
akademickim. Choæ Dziekanat nie ma wp³ywu na administracjê kampusu, to
jest on pierwszym miejscem, do którego studenci zg³aszaj¹ wszelkie roszczenia i skargi zwi¹zane z jego dzia³aniem. W celu zminimalizowania spornych
i nie zawsze zrozumia³ych przez cudzoziemców procedur administracyjnych,
Dziekanat oferuje pomoc w rezerwacji pokojów w akademikach dla studentów pierwszego roku.
Uczelnia zarz¹dza piêcioma domami studenckimi, które znajduj¹ siê na terenie kampusu akademickiego. Kampus zlokalizowany jest w pobli¿u g³ównych
placówek UM na pograniczu dwóch poznañskich dzielnic — Je¿yc oraz Grunwaldu — pomiêdzy ulicami Rokietnick¹, Przybyszewskiego i Wawrzyniaka.
S¹ to akademiki: „Eskulap”, „Medyk”, „Aspirynka”, „Wawrzynek” oraz najStrona domowa China-Poland Centrum Wspó³pracy Gospodarczej: http://www.china-poland.org/pl/index.php?id=20 (wgl¹d: 23.02.2012).
29
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nowszy „Karolek”, którego otwarcie mia³am okazjê obserwowaæ na pocz¹tku
roku akademickiego 2010/2011. „Medyk”, „Aspirynka” oraz „Karolek” w ca³oœci przeznaczone s¹ dla studentów zagranicznych. S¹ to akademiki nowoczesne
i o wysokim standardzie, co ró¿ni je od dwóch pozosta³ych — „Eskulapa” oraz
„Wawrzynka”, które tylko czêœciowo zamieszkiwane s¹ przez cudzoziemców
(B-54). Polscy studenci odczytuj¹ to jako dzia³anie preferuj¹ce studentów zagranicznych (por. Przybylska, Nowak 2005).
Wokó³ akademików rodzi siê najwiêcej konfliktów pomiêdzy grupami studentów rekrutuj¹cych siê z poszczególnych grup narodowoœciowych. Wobec
licznych napiêæ i niemo¿noœci ich neutralizacji przez Dziekanat czy administracjê kampusu powo³ano do ¿ycia wspomniany ju¿ dzia³ Residential Advisor, maj¹cy rozwi¹zywaæ sporne kwestie pojawiaj¹ce siê w zró¿nicowanej
kulturowo i etnicznie spo³ecznoœci studentów medycyny. Podobn¹ funkcjê
pe³ni mediator dzia³aj¹cy przy Dziekanacie, którego zadaniem jest poœredniczenie pomiêdzy organizacjami studenckimi a administracj¹ uczelni. Mediator regularnie spotyka siê z reprezentantami samorz¹dów studenckich oraz
udziela indywidualnych porad. Od niedawna funkcjê konsultacyjn¹ pe³ni
równie¿ wspomniany Cultural Anthropology Counsellor — osoba maj¹ca
wspieraæ studentów cudzoziemskich w ich adaptacji kulturowej. Wyjaœnia
ona normy i zasady obowi¹zuj¹ce w ¿yciu codziennym, pomaga w wype³nianiu dokumentów i podañ sk³adanych w urzêdach oraz towarzyszy studentom
w trakcie wizyt w poszczególnych instytucjach, pomaga w kontaktach z nauczycielami akademickimi (np. wyjaœnia ró¿nice w sposobach komunikacji).
Ma tak¿e zadanie zaznajomiæ studentów z ide¹ i praktyk¹ relatywizmu kulturowego, przedstawiæ walory zró¿nicowania kulturowego oraz promowaæ integracjê ogólnostudenck¹. Krótko mówi¹c, Cultural Anthropology Counsellor wspiera studentów w procesie choæby minimalnej, a niezbêdnej do ¿ycia
w Polsce enkulturacji. Cultural Anthropology Counsellor zajmuje siê równie¿ organizacj¹ wyk³adów i warsztatów przeznaczonych dla pracowników
UM oraz polskich studentów.
Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim gwarantuje cudzoziemskim studentom równie¿ pomoc psychologiczn¹. Po pomoc tego typu mog¹ zg³aszaæ siê
wszyscy studenci, którzy odczuwaj¹ problemy z przystosowaniem siê do œrodowiska przyjmuj¹cego. Celem wsparcia psychologicznego jest zminimalizowanie
stresu i kryzysów ¿yciowych powodowanych znalezieniem siê w nowych warunkach kulturowych i spo³ecznych, a tak¿e problemami natury osobistej — têsknot¹ za domem, œmierci¹ bliskiej osoby, zajœciem w ci¹¿ê, uzale¿nieniami, zaburzeniami ¿ycia seksualnego oraz wszelkiego rodzaju dysfunkcjami o pod³o¿u
psychosomatycznym. Psycholodzy, z których porad mog¹ korzystaæ studenci cudzoziemscy, nie s¹ afiliowani przy Uniwersytecie Medycznym. W ten sposób
w³adze uczelni staraj¹ siê zapewniæ poczucie dyskrecji i anonimowoœci studentom, którzy borykaj¹ siê z problemami i potrzebuj¹ wsparcia psychologicznego.
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Genealogia spo³eczna i edukacyjna studentów tajwañskich
Wiek studentów tajwañskich mieœci siê w zakresie pomiêdzy 18. a 30. rokiem
¿ycia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zdecydowana ich wiêkszoœæ jest stanu wolnego.
Wielu posiada jednak partnerów i partnerki, traktuj¹c te zwi¹zki jako trwa³e.
Niektóre pary decyduj¹ siê na wspóln¹ edukacjê w Polsce i przybywaj¹ do Poznania razem. Sporo osób, zw³aszcza m³odych mê¿czyzn, trwa w zwi¹zkach na
odleg³oœæ, które podtrzymuj¹ dziêki mo¿liwoœci komunikowania siê przez Internet oraz telefoniê komórkow¹. Niektórzy wchodz¹ w nowe zwi¹zki ju¿ w trakcie
studiów na UM. Do rzadkoœci nale¿¹ zwi¹zki mieszane — Tajwañczycy sporadycznie wchodz¹ w trwa³e relacje intymne z nie-Azjatami, a jeœli do tego dochodzi, s¹ to relacje Tajwañczyka z Europejk¹ i maj¹ niemal wy³¹cznie pod³o¿e erotyczne. Z obserwacji i przede wszystkim rozmów wynika, i¿ wielu studentów
tajwañskich zna³o siê przed przyjazdem do Poznania. Za kluczowe w tym wzglêdzie nale¿y uznaæ relatywnie zbli¿one pochodzenie spo³eczno-ekonomiczne studentów, które przyczyni³o siê do tego, i¿ uczêszczali oni do tych samych szkó³
œrednich w USA, Kanadzie lub na Tajwanie. Rodzice wiêkszoœci studentów tajwañskich nale¿¹ do klasy wy¿szej œredniej — reprezentuj¹ lekarskie, in¿ynierskie i akademickie œrodowiska zawodowe (B55). Czêsto znaj¹ siê nawzajem
i bywa, ¿e albo s¹ wspó³pracownikami, albo byli ze sob¹ zwi¹zani towarzysko,
gdy¿ ich dzieci kszta³ci³y siê razem w szko³ach, albo te¿ s¹ dawnymi kolegami
ze szkó³ œrednich lub uniwersytetów, cz³onkami tych samych kongregacji katolickich czy buddyjskich grup modlitewnych (por. Avenarius 2002: 5).
Dla studentów tajwañskich, którzy maj¹ ponad 20 lat, studia medyczne w Poznaniu nie s¹ ich pierwszymi. Czêœæ z nich odby³a studia licencjackie na kierunkach biologicznych albo chemicznych, maj¹ce przygotowaæ ich do studiów w zakresie medycyny. Inni studiowali kierunki zupe³nie nie zwi¹zane z medycyn¹, na
przyk³ad ekonomiê, psychologiê, filologiê, socjologiê czy kulturoznawstwo. Warto nadmieniæ, ¿e niektórzy m³odzi Tajwañczycy studiuj¹cy obecnie w Poznaniu,
a pochodz¹cy z USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii, maj¹ za sob¹ doœwiadczenie edukacyjne na Tajwanie, najczêœciej roczne lub dwuletnie. Wi¹¿e siê
to z transnarodowym charakterem rodzin, z których pochodz¹, oraz d¹¿eniem do
podtrzymania forowanej przez rodziców to¿samoœci tajwañskiej (B55). Na Tajwanie istniej¹ zarówno szko³y prowadzone w tradycyjnym stylu azjatyckim z jêzykiem mandaryñskim jako wyk³adowym, jak i realizuj¹ce program zamerykanizowany, prowadzony w jêzyku angielskim. Tajwañczycy pochodz¹cy z wyspy, którzy
podejmuj¹ studia w Poznaniu, kszta³cili siê w szko³ach okreœlanych mianem buxiban (tzw. cram school), z których korzysta oko³o 70% tajwañskiej m³odzie¿y30.
30 Informacje ze strony domowej Department of Investment Services amerykañskiej organizacji zajmuj¹cej siê promocj¹ inwestycji zagranicznych na Tajwanie: http://dois.pristine.com.tw/
en/news/200509/2005090201.html (dostêp 29.02.2012).
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Specyfik¹ buxiban jest poszerzony program nauczania zarówno na poziomie
szkó³ podstawowych, jak i œrednich, który powoduje, ¿e m³odzi Tajwañczycy
spêdzaj¹ dzieciñstwo prawie wy³¹cznie na nauce. Wœród tajwañskich rodziców
panuje przekonanie, ¿e jest to najskuteczniejsza metoda gwarantuj¹ca ich dzieciom dostanie siê w przysz³oœci na presti¿owe uczelnie wy¿sze. Szko³y te k³ad¹
nacisk na dyscyplinowanie uczniów, wyrabianie w nich umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na radzenie sobie z wszelkiego typu egzaminami oraz podnoszenie poziomu wspó³zawodnictwa (Chen 2007: 119-124; Huang 1981: 8-24; Lei 1999:
12-13).
M³odzi mê¿czyŸni pochodz¹cy z Tajwanu, zanim rozpoczêli studia na poznañskim UM, musieli odbyæ obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹. Obejmuje ona
mê¿czyzn pomiêdzy 19. a 35. rokiem ¿ycia. Jeden z Tajwañczyków ze wspó³pracuj¹cej ze mn¹ grupy po ukoñczeniu szko³y œredniej w Taipei studiowa³
przez jakiœ czas farmacjê, po czym odby³ s³u¿bê w armii, w której by³ kierowc¹
ambulansu wojskowego i s³u¿y³ jako wojskowy farmaceuta, móg³ wiêc wypisywaæ recepty oraz wydawaæ lekarstwa. W tym czasie pobiera³ ¿o³d, wynosz¹cy,
pos³uguj¹c siê jego s³owami, „600 polskich dolarów” (A221). W roku 2012 Ministerstwo Obrony Narodowej na Tajwanie podjê³o decyzjê o utworzeniu wojska zawodowego i od roku 2013 obowi¹zek s³u¿by wojskowej bêdzie obejmowa³ jedynie czteromiesiêczny kurs, który musz¹ odbyæ wszyscy mê¿czyŸni,
tak¿e studiuj¹cy31.
Kwestie wiary nie nale¿a³y do tematów chêtnie poruszanych przez Tajwañczyków. Ich ró¿norodne pochodzenie i niejednorodne historie migracyjne nie
pozwalaj¹ na jednoznaczne stwierdzenie, jakie wyznanie dominuje wœród studentów. Na samym Tajwanie wiod¹cymi religiami s¹ buddyzm i taoizm (odpowiednio 35% i 33%), nie mniej wa¿ne mniejszoœci religijne stanowi¹ protestanci
(2,6%) i katolicy (1,3%)32. Wœród studentów, z którymi mia³am okazjê rozmawiaæ, spotka³am wy³¹cznie takich, którzy uwa¿ali siê za katolików, protestantów b¹dŸ ateistów. Wed³ug jednego z nich, jedynie kilkunastu Tajwañczyków
na UM praktykuje religie chrzeœcijañskie i nale¿y do Koœcio³a Miêdzynarodowego.
Wspomina³am, ¿e okreœlenie „studenci tajwañscy” jest du¿ym uogólnieniem
zaciemniaj¹cym wewnêtrzne zró¿nicowanie tej grupy pod wzglêdem kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa. Uogólniaj¹c, mo¿na mówiæ o trzech
podgrupach Tajwañczyków studiuj¹cych na UM w Poznaniu. Wœród nich mamy do czynienia z osobami, które w nomenklaturze amerykañskich czy kana-

31 http://sg.news.yahoo.com/taiwan-military-exempts-men-born-jan-1-94-065007543.html (wgl¹d:
20.02.2012).
32 Dane wed³ug statystyk z 2005 Wydzia³u Spraw Obywatelstwa Ministerstwa ds. Wewnêtrznych na Tajwanie: http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/22Religion.htm (wgl¹d:
29.02.2012).
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dyjskich studiów migracyjnych okreœla siê jako tajwañskich Amerykanów i tajwañskich Kanadyjczyków, reprezentuj¹cych drugie pokolenie emigrantów
tajwañskich w USA i Kanadzie, czêsto zaœ tzw. pokolenie 1.5, czyli takie, które
doœwiadczy³o emigracji w wieku dzieciêcym. Pojêcie pokolenia 1.5 oznacza, ¿e
jego reprezentanci posiadaj¹ wyraŸne znamiona kulturowe i spo³eczne wyniesione z kraju pochodzenia, ale podlegaj¹ procesom integracji i enkulturacji
w nowym kraju osiedlenia. To¿samoœæ takich osób jest rozpatrywana jako kombinacja nowych oraz starych elementów kulturowych. Jej subiektywne odczucie
zale¿y od wieku osoby migruj¹cej, spo³ecznoœci, w której ¿yje w nowym miejscu, oraz czasu trwania edukacji w kraju pochodzenia. Te i inne czynniki decyduj¹ o stopniu identyfikacji z krajem pochodzenia. Pokolenie 1.5 jest najczêœciej dwujêzyczne i z wiêksz¹ swobod¹ integruje siê ze œrodowiskiem
przyjmuj¹cym. W jego przypadku mówi siê tak¿e o dwukulturowoœci (Park
1999; Rojas 2012; Rumbaut 2004).
Pozostali tajwañscy studenci to Tajwañczycy pochodz¹cy z Tajwanu —
tam wychowani, mieszkaj¹cy i wyedukowani na poziomie szko³y œredniej lub
wy¿szym niepe³nym, ale tak¿e na Tajwanie wychowani i pomieszkuj¹cy, ale
wykszta³ceni w amerykañskich, kanadyjskich czy brytyjskich szko³ach œrednich. Trzeci¹ podgrupê tworz¹ przedstawiciele drugiego pokolenia emigrantów
tajwañskich z Australii, Nowej Zelandii i RPA. Wzglêdna bliskoœæ Australii
i Nowej Zelandii od Tajwanu powoduje, ¿e owo drugie pokolenie emigrantów
pod wzglêdem to¿samoœciowym i w wielu zachowaniach odznacza siê cechami
charakterystycznymi dla pokolenia 1.5.
Pojêcie tajwañskich Amerykanów nie jest jednoznaczne, bowiem terminem
tym okreœla siê zarówno obywateli Stanów Zjednoczonych pochodzenia tajwañskiego, jak i osoby mieszkaj¹ce na Tajwanie, których przodkowie powrócili
z USA w latach 40. XX wieku. Tajwañskich Amerykanów niekiedy okreœla siê
mianem chiñskich Amerykanów lub Chiñczyków zamorskich (overseas Chinese),
co stanowi Ÿród³o licznych kontrowersji33. Zwolennicy niezale¿noœci Tajwanu
zdecydowanie sprzeciwiaj¹ siê takiej klasyfikacji, podczas gdy adwokaci ponownego zjednoczenia wyspy z Chinami kontynentalnymi podkreœlaj¹, ¿e tajwañscy Amerykanie powinni byæ wykluczeni z kategorii Chiñczyków. Ci studenci UM, których mo¿na ulokowaæ w kategorii tajwañskich Amerykanów, to
dzieci drugiej fali emigrantów tajwañskich, jaka nap³ywa³a do USA w latach
70. oraz 80. XX wieku. Posiadaj¹ oni podwójne obywatelstwo i, jak nadmie-

33 Zob. dane z Asian alone or in combination with one or more other races, and with one or
more asian categories for selected groups. United States Census Bureau. United States Department of Commerce 2011, (http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.
xhtml?pid=DEC_10_SF1_PCT7&prodType=table (wgl¹d: 20.02.2012); The Ranking of Overseas
Chinese. Overseas Compatriot Affairs Commission, R.O.C. (Taiwan) 2007, http://www.ocac.
gov.tw/english/public/public.asp?selno=1163&no=1163&level=B (wgl¹d: 20.02.2012).
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nia³am, wje¿d¿aj¹c do Polski, w zale¿noœci od firmy rekrutuj¹cej na studia,
z której us³ug skorzystali, pos³uguj¹ siê paszportem b¹dŸ amerykañskim, b¹dŸ
tajwañskim. Pochodz¹ z rodzin pracowników wysoko kwalifikowanych, zatrudnionych w korporacjach oraz placówkach naukowych i akademickich lub prowadz¹cych w³asne, dobrze prosperuj¹ce firmy — w tym kliniki medyczne. Tajwañczycy w USA od samego pocz¹tku stanowili wyró¿niaj¹c¹ siê grupê imigrantów azjatyckich — nie tylko przez wzgl¹d na ich poziom wykszta³cenia
oraz zasoby ekonomiczne, ale tak¿e na przyjmowan¹ strategiê osiedleñcz¹
(Avenarius 2002; Yu 2003).
Przyczyny decyzji o emigracji nie tkwi³y w ich przypadku wy³¹cznie w sytuacji politycznej na Tajwanie, ale równie¿ w sposób oczywisty wi¹za³y siê z d¹¿eniem do polepszenia warunków ¿ycia i rozwiniêcia kapita³u spo³ecznego
rodziny — chodzi tu g³ównie o dostêp do jakoœciowo lepszej, ale i znacznie
bardziej zliberalizowanej ni¿ na Tajwanie edukacji (por. Yen, Stevens 2004).
Miêdzy innymi dlatego g³ównymi miejscami ich osiedlania by³y miejsca, które
gwarantowa³y ³atwy dostêp do dobrych szkó³. Tajwañscy imigranci osiedlali siê
nie w wielkich miastach, lecz na amerykañskich przedmieœciach, omijaj¹c kantoñskojêzyczne Chinatown i tworz¹c nowe tajwañskie spo³ecznoœci, z których
w du¿ej mierze rekrutuj¹ siê studenci UM w Poznaniu. Pochodz¹ oni z metropolitarnych obszarów znajduj¹cych siê w okolicach Los Angeles, Waszyngtonu,
San Francisco, Seattle, Atlanty czy Houston.
Z kolei tajwañscy Kanadyjczycy to kategoria osób o pochodzeniu tajwañskim, która w Kanadzie przebywa od lat 70. XX wieku. Spoœród nich wielu wyemigrowa³o dalej do USA, zasilaj¹c szeregi tajwañskich Amerykanów. To tak¿e
Tajwañczycy, którzy przybyli do Kanady w ostatnich latach. Silnymi oœrodkami
imigrantów tajwañskich w Kanadzie, z których pochodz¹ studenci edukuj¹cy
siê w Poznaniu, s¹ Toronto, Vancouver wraz z ca³¹ Kolumbi¹ Brytyjsk¹, Burnaby i Richmond34. Wskazuje siê, ¿e historia imigrantów tajwañskich w Kanadzie
jest znacznie krótsza ni¿ w USA. Wiêkszoœæ m³odych tajwañskich Kanadyjczyków to reprezentanci pokolenia 1.5, którzy dorastali na Tajwanie i tam przeszli
edukacjê na poziomie podstawowym, po czym ich rodzice wyemigrowali do
Kanady. Kraj ten bywa traktowany przez imigrantów tajwañskich jako miejsce,
w którym mog¹ siê skupiæ na ¿yciu rodzinnym — wielu z nich przechodzi tam
na emeryturê i nie kontynuuje w Kanadzie ¿ycia zawodowego. Nierzadko jednak rodziny, z których tak¿e pochodz¹ studenci UM w Poznaniu, to rodziny
o wyraŸnym charakterze transnarodowym — tzw. rodziny astronauckie: podczas gdy kobieta z dorastaj¹cymi lub doros³ymi dzieæmi pozostaje w Kanadzie,

34 Informacje pochodz¹ ze stron domowych Taiwanese Canadian Association of Toronto:
http://tcatoronto.com/ (wgl¹d: 20.02.2012), Taiwanese Canadian Community Network: http://
www.twbbs.ca/bbs/forum.php (wgl¹d: 20.02.2012) oraz Taiwanese Canadian Cultural Society:
http://www.tccs.ca/ (wgl¹d: 20.02.2012).
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mê¿czyzna nadal zarabia na ¿ycie w Azji, na Tajwanie, w Japonii czy w Chinach kontynentalnych (Chiang 2008; Waters 2001).
Studenci tajwañscy z Tajwanu to osoby, które urodzi³y siê po roku 1980 i na
Tajwanie okreœlani s¹ jako reprezentanci pokolenia Dot com lub Y (Yu, Miller
2003: 2-3), czasem te¿ „pokolenia truskawek” (strawberry generation). Pokolenie Dot com jest pokoleniem ni¿u demograficznego, wychowanym w warunkach
dobrobytu ekonomicznego, doœwiadczaj¹cym i wspó³tworz¹cym procesy zmian
w systemie wartoœci na Tajwanie, polegaj¹cym na zmianach w etosie pracy, preferencji zwi¹zanych ze stylem ¿ycia itd. Okreœlenie „pokolenie truskawkowe”
czêsto pojawia siê w tajwañskich debatach publicznych dotycz¹cych wspó³czesnej m³odzie¿y, o której uwa¿a siê, ¿e zosta³a wychowana w warunkach nadopiekuñczoœci rozumianej jako d³ugoterminowa kuratela ekonomiczna oraz zapewnienie liberalnej i mniej wymagaj¹cej, lecz znacznie bardziej presti¿owej edukacji
za granic¹35. Wskazuje siê tak¿e na wiêŸ emocjonaln¹ ³¹cz¹c¹ doros³e dzieci i ich
rodziców, co przek³ada siê na wizje przysz³oœci oraz plany m³odych Tajwañczyków. Nadopiekuñczoœæ ekonomiczno-emocjonaln¹ t³umaczy siê, odnosz¹c j¹ do
sytuacji politycznej oraz demograficznej na Tajwanie. U¿ycie pojêcia „truskawki” ma na celu podkreœlenie delikatnoœci i kruchoœci m³odego pokolenia. Jest to
pierwsza generacja, która najwyraŸniej uto¿samia siê z „tajwañskoœci¹” w inny
ni¿ ich rodzice sposób. W obliczu istniej¹cej sytuacji politycznej oraz ideologii
podzielanej przez starsze pokolenia wydaje siê ona nieugruntowana (por. Kang
2011).
Z kolei sytuacja demograficzna na Tajwanie, który posiada najni¿szy przyrost
naturalny w Azji oraz jeden z najni¿szych na œwiecie, sta³a siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ nadopiekuñczoœci rodziców dzieci urodzonych w latach 80. oraz 90.
XX wieku. W efekcie pokolenie to jest przez opiniê publiczn¹ postrzegane jako
rozpieszczone, samolubne, aroganckie, niewytrzymuj¹ce presji spo³ecznej i nastawione przede wszystkim na konsumpcjê. Podsumowuj¹c, kreowana w debatach publicznych s³aboœæ „truskawkowego pokolenia” wynika z faktu, ¿e dorasta³o ono w warunkach porównywanych do kosztownego sposobu uprawiania
szklarniowych truskawek. Choæ sami studenci tajwañscy, o których mowa w niniejszym studium, nie okreœlaj¹ samych siebie za pomoc¹ pojêcia „truskawkowego pokolenia”, to jednak wpisuj¹ siê w jego ramy. Wiêkszoœæ z nich to osoby pochodz¹ce z rodzin dobrze sytuowanych, nie posiadaj¹ce licznego rodzeñstwa
35 Opinie na temat „truskawkowego pokolenia” mo¿na znaleŸæ miêdzy innymi w nastêpuj¹cych artyku³ach: The Strawberry Generation, http://sex.ncu.edu.tw/members/Ho/pr/looking/strawberry/rachel.htm (wgl¹d: 10.11.2011); Strawberry Generation. „Schott’s Vocab. The New York
Times” — „The Opinion Pages” 2008, http://schott.blogs.nytimes.com/2008/11/30/strawberry-generation/ (wgl¹d: 10.11.2011); The Strawberry Generation. „English People Daily” 2010, http://
english.peopledaily.com.cn/90001/90782/6862355.html (wgl¹d: 10.11.2011); Nation of wimps,
„Psychology Today” 2004 http://www.psychologytoday.com/articles/200411/nation-wimps (wgl¹d:
10.11.2011).

172

Imigranci-studenci

(B-55). Czêsto s¹ to dzieci najm³odsze, które otaczane s¹ intensywn¹ opiek¹ rodzicielsk¹, wyra¿aj¹c¹ siê w formie rozbudowanego wsparcia finansowego.

Motywacja przyjazdu do Poznania
Tajwañczycy, którzy korzystaj¹ z us³ug firmy LIEMG, przybywaj¹ do Poznania
grupowo zawsze w sierpniu, prosto na obowi¹zuj¹cy na UM kurs przygotowawczy. Przebywaj¹ w Polsce od miesi¹ca do 6-7 lat. Do czynników wp³ywaj¹cych
na d³ugoœæ pobytu nale¿¹: rodzaj wybranego programu nauczania, czêstotliwoœæ
zmiany tych¿e (Tajwañczycy w trakcie trwania studiów czêsto decyduj¹ siê na
zmianê wybranego programu, co mo¿e wyd³u¿aæ okresu nauki), powtarzanie poszczególnych lat studiów ze wzglêdu na niezaliczone egzaminy, stopieñ adaptacji do nowych warunków oraz trajektorie ¿ycia osobistego. Z ca³¹ pewnoœci¹
Tajwañczycy nie zamierzaj¹ osiedlaæ siê w Polsce po ukoñczeniu edukacji na
UM. Polska jest wiêc przez nich traktowana wy³¹cznie jako miejsce nauki. Nie
sprzyja temu wspomniane ju¿ unikanie trwalszych zwi¹zków z Polkami b¹dŸ
Polakami oraz brak dzia³añ, które mog³yby ich mocniej zwi¹zaæ ze spo³eczeñstwem goszcz¹cym. Celem Tajwañczyków jest zdobycie wykszta³cenia, a nastêpnie podjêcie pracy albo na Tajwanie, w USA czy Kanadzie, albo w innych
krajach poza Europ¹.
Wybór studiów medycznych jest elementem strategii wzmocnienia rodzinnego kapita³u spo³eczno-ekonomicznego. Wykszta³cenie znajduje siê na szczycie
systemu wartoœci Tajwañczyków, st¹d rodziny inwestuj¹ w edukacjê swoich
dzieci. Medycyna cieszy siê wœród nich szczególn¹ estym¹, co ma pod³o¿e historyczne. Podczas japoñskiej okupacji Tajwanu w latach 1895-1945, Tajwañczycy nie mogli zajmowaæ wysokich stanowisk administracyjnych, ale w zamian mieli mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w zakresie medycyny. Zawody lekarza
i pielêgniarki sta³y siê presti¿owe i traktowane jako umo¿liwiaj¹ce awans spo³eczny (Shiyung 2004). Studia medyczne na Tajwanie, w USA, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii s¹ drogie i trudno siê na nie dostaæ, maj¹ tak¿e swoje
mankamenty, np. zapewniaj¹ ma³o praktyk, co ma wp³yw na d³ugoœæ póŸniejszych sta¿y. Rodzicom tajwañskich studentów, zw³aszcza tych pochodz¹cych
z Tajwanu, zale¿y, by ich dzieci ukoñczy³y wy¿sze uczelnie poza wysp¹. Tajwañska edukacja nierzadko jest przez nich postrzegana jako anachroniczna
i stresogenna. Studenci poddawani s¹ licznym rygorom i presji, a poza nauk¹
nie maj¹ szans na zdobycie dodatkowych doœwiadczeñ ¿yciowych (Becert,
Storm 2004; Yang 2001). W zwi¹zku z powy¿szym od d³u¿szego czasu du¿¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê studia za granic¹ — bardziej liberalne, ugruntowuj¹ce
kompetencje jêzykowe (angielski), wyrabiaj¹ce umiejêtnoœci stosowania zachodniej logiki i racjonalizacji, które postrzega siê za niezbêdne we wspó³czesnym, stechnologizowanym œwiecie (Chao 2012). Powszechna jest te¿ opinia, i¿
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zagraniczna edukacja sprawia, ¿e m³odzi ludzie staj¹ siê bardziej konkurencyjni
na rynku pracy na Tajwanie.
Decyzja o rozpoczêciu studiów na poznañskiej uczelni medycznej jest wypadkow¹ kilku czynników. Po pierwsze, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego jest placówk¹ rozpoznawaln¹ na ca³ym œwiecie i cieszy siê
dobr¹ opini¹, co wobec relatywnej ³atwoœci dostania siê na studia, dzia³a na
jego korzyœæ. Po drugie, zachêcaj¹ce wydaje siê, wedle opinii samych studentów, niewygórowane czesne. S¹ to te czynniki, które przede wszystkim bior¹
pod uwagê rodzice studentów tajwañskich, decyduj¹cy siê na finansowanie
swoich dzieci przez najbli¿sze 4-6 lat. Motywacje samych m³odych Tajwañczyków s¹ zgo³a odmienne. Perspektywa studiowania z dala od domu jest kusz¹ca,
oferuje bowiem wolnoœæ od kontroli rodziców. Sam Poznañ jest postrzegany
jako doskona³a baza wypadowa do popularnego w œrodowisku nie tylko Tajwañczyków, ale i Amerykanów oraz Kanadyjczyków, podró¿owania po Europie.
Jednoczeœnie jest on uznawany za dobre miejsce do studiowania, jako miasto
spokojne, niewielkie i ciche (B55). Nie nêci zbyt wieloma rozrywkami, które
mog³yby rozpraszaæ, maj¹cych przecie¿ intensywnie uczyæ siê studentów. Studia na UM ciesz¹ siê opini¹ raczej ³atwych, co pozwala Tajwañczykom w umiejêtny sposób ³¹czyæ koniecznoœæ zaliczania kolejnych przedmiotów z ¿yciem towarzyskim oraz podró¿owaniem. Mo¿na rzec, i¿ ich podejœcie do studiowania
w Polsce ma charakter ambiwalentny. S¹ przekonani o tym, ¿e poziom studiów
nie jest tak wysoki, jak w innych krajach zachodnioeuropejskich, lecz mimo to
daj¹ gwarancjê przysz³ej konkurencyjnoœci na rynku pracy na Tajwanie, w USA
i Kanadzie, poniewa¿ system, w którym s¹ zaprojektowane poszczególne programy, jest amerykañski — wszystkie egzaminy s¹ sporz¹dzane w USA, tam
te¿ wysy³ane i sprawdzane (B54, B55, B8-S).
Tajwañczycy nie przejmuj¹ siê specjalnie mo¿liwoœci¹ skreœlenia ich z listy
studentów, na przyk³ad z powodu niezdanych egzaminów czy nieuregulowania
spraw formalnych. Wielu z nich studia medyczne w Poznaniu rozpoczyna kilkakrotnie. Zdarza siê, ¿e wczeœniej nie zdo³ali zaliczyæ egzaminów lub zrezygnowali ze studiów dobrowolnie, by podj¹æ próbê dostania siê na uczelnie medyczne
na Tajwanie czy w USA. Wizja przed³u¿enia siê studiów nie przera¿a, gdy¿ czuj¹
siê bezpieczni ekonomicznie. Tajwañczycy s¹ tak¿e œwiadomi, ¿e w³adze Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim niechêtnie siê ich pozbywaj¹. W efekcie
nieopresyjnego systemu nauczania studenci tajwañscy przebywaj¹ na studiach
medycznych w Poznaniu znacznie d³u¿ej ni¿ pocz¹tkowo planuj¹ (B55).

Enklawy mieszkaniowe i relacje z polskim otoczeniem
Studenci tajwañscy czêsto dzia³aj¹ kolektywnie, co wraz z relatywn¹ hermetycznoœci¹ tej grupy wp³ywa na ich ¿ycie codzienne w Poznaniu. Przejawem tego
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kolektywizmu s¹ wybory miejsca zamieszkania. Czêœæ Tajwañczyków mieszka
na terenie kampusu akademickiego w wymienionych powy¿ej czterech domach
studenckich, pozostali zaœ wynajmuj¹ mieszkania prywatne na pobliskich osiedlach, np. na Osiedlu U³añskim. Przestrzeñ codziennych dzia³añ Tajwañczyków,
czyli ta, w obrêbie której zamieszkuj¹, kszta³c¹ siê, uprawiaj¹ sport36 i zaspokajaj¹ podstawowe potrzeby konsumpcyjne, ogranicza siê do ma³ego wycinka
przestrzeni miasta. Prywatne mieszkania s¹ wynajmowane przez dwie do czterech osób i nie zdarza siê, by studenci tajwañscy za wspó³lokatorów mieli studentów innego pochodzenia. Mieszkania wynajmuje siê na dwa sposoby: albo za
poœrednictwem firmy LIEMG, albo dziêki pomocy starszych kolegów studiuj¹cych na UM. Mieszkania studenckie na wspomnianym Osiedlu U³añskim
s¹ mieszkaniami dwupokojowymi, w pe³ni umeblowanymi i wyposa¿onymi
w sprzêt AGD, i s¹ koedukacyjne tylko w przypadkach, gdy wœród wspó³lokatorów znajduje siê para. Kontakt z w³aœcicielami oraz z administracj¹, przedstawicielstwami firm energetycznych czy telekomunikacyjnych jest dla lokatorów
prawie zawsze problematyczny. K³opotliwa jest nieznajomoœæ jêzyka angielskiego przez pracowników biur obs³ugi klienta, co prowadzi do licznych nieporozumieñ, niemo¿liwoœci przed³u¿enia umów abonenckich, niewiedzy co do
kwestii zwi¹zanych z regulacj¹ odpowiednich rachunków za energiê elektryczn¹, telewizjê kablow¹ lub Internet, a koñczy siê na przyk³ad przerwaniem
dostawy wymienionych mediów. S¹siadami Tajwañczyków s¹ zazwyczaj inni
Tajwañczycy, co pozwala im na prowadzenie intensywnego ¿ycia towarzyskiego, które jednak bardzo rzadko wykracza poza to œrodowisko etniczne (B-55).
Ci studenci tajwañscy, których nie staæ na wynajêcie mieszkania prywatnego, korzystaj¹ z oferty uczelni i mieszkaj¹ w wy¿ej wymienionych domach studenckich na terenie kampusu akademickiego. W sposób szczególny wygl¹da
sytuacja Tajwañczyków mieszkaj¹cych w akademiku „Eskulap”, który przez
polskich studentów medycyny jest okreœlany jako China Tower37. Tajwañczycy
maj¹ w nim do dyspozycji szeœæ i pó³ piêtra (od pierwszego po siódme), podczas gdy na pozosta³ych mieszkaj¹ studenci polskojêzyczni. Mieszkania w „Eskulapie” s¹ dwuosobowe i sk³adaj¹ siê ze wspólnego przedpokoju, dwóch odseparowanych od siebie pokojów oraz niewielkiej ³azienki.
Na siódmym piêtrze s¹siadami Tajwañczyków s¹ Polacy. Deklarowana nieznajomoœæ jêzyków powoduje wzajemne zamkniêcie obu tych grup. Polscy studenci twierdz¹, ¿e nie mówi¹ po angielsku, a studenci tajwañscy znaj¹ jedynie

36 Podobnie jak inni studenci Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim Tajwañczycy korzystaj¹ z oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które funkcjonuje w ramach UM. Studium znajduje siê na terenie kampusu akademickiego przy ulicy Marceliñskiej. Tajwañczycy korzystaj¹ przede wszystkim z si³owni oraz boiska do koszykówki.
37 Informacje na ten temat pochodz¹ z 2010 roku, zanim do u¿ytku zosta³ oddany budynek najnowszego akademika „Karolek”.

175

NATALIA BLOCH, AGATA PAKIE£A, ¯ANETA PRZEPIERA, AGATA STANISZ

podstawy jêzyka polskiego. Uniemo¿liwia to bli¿sze kontakty. W efekcie, choæ
studenci z obu grup zamieszkuj¹ wspóln¹ przestrzeñ, nie rozmawiaj¹ ze sob¹,
prawie nic o sobie nie wiedz¹, wrêcz siê nie rozpoznaj¹. Dla Polaków wszyscy
Tajwañczycy wygl¹daj¹ tak samo. Wzajemne relacje komplikuj¹ tak¿e postawy
bliskie rasistowskim, a nieobce niektórym polskim studentom. Przyk³adem mo¿e byæ u¿ywanie okreœleñ takich, jak „¯ó³tek”, „Skoœny”, „Japoniec”, „Pokemon”, „Kosmita” czy te¿ granicz¹ca z arogancj¹ ignorancja wobec to¿samoœci
narodowej Tajwañczyków opisywanych jako Chiñczycy, co nierzadko jest odbierane jako obraŸliwe.
Przyczyn¹ napiêæ miêdzy studentami polskimi a cudzoziemskimi bywa te¿
praktyka ich ró¿nego traktowania przez w³adze uczelni oraz administracjê akademików, które daj¹ pierwszeñstwo studentom zagranicznym i priorytetowo
traktuj¹ ich potrzeby. Unaoczni³y to protesty cudzoziemców, w tym Tajwañczyków, sprzed kilku lat dotycz¹ce podwy¿ek op³at za akademiki, jakie planowa³y
wprowadziæ w³adze UM. Jeden z mieszkañców DS „Eskulap” tak skomentowa³
tê sytuacjê:
Oni p³ac¹ mniej za akademik. By³a taka afera, ¿e im uczelnia chcia³a podnieœæ czterokrotnie sumê. T³umaczyli siê, ¿e ju¿ od wielu lat nie by³o podwy¿ek. Ale oni siê zorganizowali i do s¹du podali uczelniê. No ja tego nie widzê u nas. My byœmy to p³acili, jakby nam kazali, bo to by wygl¹da³o tak, ¿eby nam powiedzieli: albo p³acicie, albo won.
Wywaliliby nas wszystkich. Z drugiej strony, ja siê im nie dziwiê, skoro tak mieli zapisane umowy, to przecie¿ maj¹ do tego prawo38.

Faworyzowanie studentów cudzoziemskich doprowadzi³o nawet w 2005 roku, w ramach odgórnego zarz¹dzenia administracji UM, do przymusowych wyprowadzek Polaków z akademików (zob. Przybylska, Nowak 2005). Niemniej
przyczyn¹ niechêci polskich studentów wzglêdem tajwañskich bywa równie¿
sposób, w jaki wykorzystuj¹ oni przestrzenie wspólne, szczególnie kuchnie.
W opinii polskich studentów Tajwañczycy zaw³aszczaj¹ te pomieszczenia, co
wynika z ich kolektywnego sposobu ¿ycia oraz wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do wspólnych posi³ków. Kolektywne gotowanie i przebywanie w kuchni jest dla Tajwañczyków jednym ze sposobów spêdzania czasu wolnego i zawsze ma charakter
spotkania towarzyskiego (B54). Polaków najbardziej razi zapachowa specyfika
ich kuchni oraz sposób przygotowywania i spo¿ywania posi³ków.
„Eskulap” jest jedynym sta³ym miejscem, w którym dochodzi do stycznoœci
polskich studentów z Tajwañczykami; nie prowadzi to jednak do rzeczywistych
interakcji i obie strony ignoruj¹ siê nawzajem. Jak wczeœniej nadmieni³am, pro-

38 W umowach zawieranych miêdzy studentami cudzoziemskimi a administracj¹ akademików
okreœlona jest konkretna wysokoœæ czynszu w dolarach, w okresie prowadzenia badañ umowa nie
uwzglêdnia³a jednak zmieniaj¹cego siê kursu dolara ani inflacji.
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blematyczna jest kwestia jêzykowa — ogólny opór studentów polskich wobec
prowadzenia konwersacji w jêzyku angielskim i s³aba znajomoœæ jêzyka polskiego wœród Tajwañczyków. Gwarantowany przez UM kurs jêzyka polskiego
jest niewystarczaj¹cy. Lekcje jêzyka polskiego z naciskiem na tzw. medical Polish s¹ obowi¹zkowe tylko na pierwszym roku studiów wszystkich programów.
Sami Tajwañczycy traktuj¹ naukê jêzyka polskiego jako pewnego rodzaju egzotykê i nie przywi¹zuj¹ do niej zbyt du¿ej wagi. Z ich perspektywy jego opanowanie nie jest konieczne, poniewa¿ nie wi¹¿¹ oni swojej przysz³oœci z Polsk¹.

Stosunki i stereotypy miêdzyetniczne
Program nauczania dla studentów zagranicznych jest inny ni¿ ten realizowany
przez studentów polskich. W rezultacie proces kszta³cenia tych grup studentów
przebiega odrêbnie. Studenci cudzoziemscy tworz¹ ponad tysiêczn¹ enklawê
w ramach struktury uczelni, która ma ograniczone do minimum kontakty ze œrodowiskiem polskim. W tej sytuacji najbli¿sze, nietajwañskie otoczenie spo³eczne Tajwañczyków tworz¹ inni studenci zagraniczni. W opiniach pracowników
UM ró¿nego szczebla, ale równie¿ studentów polskich i anglojêzycznych, Tajwañczycy s¹ bardzo hermetyczni. Tymczasem podstawowym czynnikiem integruj¹cym studentów cudzoziemskich en mass jest pochodzenie etniczne. W podobny sposób izoluj¹ siê studenci amerykañscy, norwescy, pochodz¹cy z pañstw
afrykañskich czy osoby pochodz¹ce z krajów Unii Europejskiej. Wszyscy przyje¿d¿aj¹ do Polski z gotowymi wyobra¿eniami o samych sobie i Innych.
Stereotypy funkcjonuj¹ce wœród Tajwañczyków ukszta³towa³y siê w oparciu
o wczeœniejsze doœwiadczenia, jakie zdobyli, ucz¹c siê ze studentami amerykañskimi i kanadyjskimi w USA czy w Kanadzie. Studiowanie w Poznaniu nie
wp³ywa na likwidowanie napiêæ pomiêdzy tymi grupami, gdy¿ zosta³y one
przeniesione ze œrodowisk, z których siê wywodz¹. Przyk³adowo, w opinii moich rozmówców Amerykanie przyjmuj¹ postawê „nabijania siê ze wszystkich”,
pocz¹wszy od Tajwañczyków za ich ³aman¹ angielszczyznê (twierdz¹, ¿e „niektórzy w ogóle nie mówi¹ po angielsku”), brak otwartoœci, „niechêæ do nawi¹zywania kontaktów z bia³ymi”, osobliwoœci kuchni, „mêski szowinizm
i hierarchicznoœæ” (Amerykanie twierdz¹, ¿e „w «Eskulapie» mieszka ch³opak,
który jest tajwañskim guru i z którym nieustannie konsultuj¹ siê inni Tajwañczycy, a mo¿na go poznaæ po iPodzie”). Z kolei Norwegów uwa¿aj¹ za „idiotów, którzy w po³owie rozmowy potrafi¹ odwróciæ siê na piêcie i pójœæ sobie,
i ¿yj¹ w przeœwiadczeniu, ¿e wszystko wiedz¹ najlepiej”. Takie k¹œliwoœci dotycz¹ te¿ samych Amerykanów, którzy pochodz¹ z innych stanów (np. studenci
ze wschodniego wybrze¿a nabijaj¹ siê z tych z Kalifornii za to, ¿e „pewnie bêd¹
chodziæ na solarium i intensywnie korzystaæ z centrów sportowych”). Z kolei
Tajwañczycy postrzegaj¹ Amerykanów, Europejczyków czy Kanadyjczyków
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w negatywnym œwietle ze wzglêdu na sposób spêdzania czasu wolnego — potêpiaj¹ na przyk³ad zakrapiane alkoholem liczne imprezy odbywaj¹ce siê w akademikach, co ich samych nie odstrêcza od robienia tego samego (B-52, B-54).
Studenci tajwañscy wytwarzaj¹ te¿ w³asny wizerunek, który kreuj¹ przede
wszystkim liderzy dzia³aj¹cy w organizacjach studenckich, takich jak Poznañ
Taiwanese Student Government czy English Programs’ Student Union. Akcentuj¹ oni, ¿e Tajwañczycy niejako z natury s¹ hermetyczni, spokojni i skoncentrowani na nauce, co wp³ywa na ¿ycie codzienne i towarzyskie tej grupy. Studenci mówi¹c o samych sobie uwypuklaj¹ wrêcz kulturowe ró¿nice istniej¹ce
pomiêdzy Tajwañczykami z Tajwanu, a tymi pochodz¹cymi z Ameryki i Kanady. Maj¹ siê oni ró¿niæ sposobami zachowania, poziomem otwartoœci, zainteresowaniami, stylem ubierania i preferencjami konsumpcyjnymi, strategiami uczenia siê i kompetencjami jêzykowymi (B-54).
Kwestia znajomoœci jêzyka angielskiego jest poruszana równie czêsto jak zagadnienie tajwañskiej hermetycznoœci. O rzekomych niedostatkach w znajomoœci angielskiego przez Tajwañczyków wspominaj¹ pracownicy UM, studenci
polscy oraz studenci amerykañscy czy kanadyjscy. Z kolei studenci tajwañscy
czêsto mówi¹ o niskim poziomie jêzyka angielskiego, jakim pos³uguj¹ siê wyk³adowcy. Wed³ug jednego z polskich studentów
Tajwañczycy podobno maj¹ ³atwiej, bo p³ac¹, podobno niektórzy wcale nie potrafi¹ tak
dobrze mówiæ po angielsku, a niektórzy wyk³adowcy twierdz¹, ¿e Tajwañczycy s¹ zdolni i ciê¿ko pracuj¹, inni zaœ, ¿e s¹ g³upi i trzeba im wszystko jak dzieciom t³umaczyæ.

Zró¿nicowan¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego wœród Tajwañczyków potwierdzaj¹ liderzy PTSG. Podkreœlaj¹, ¿e dotyczy to g³ównie Tajwañczyków
przyje¿d¿aj¹cych z Tajwanu; Tajwan bywa traktowany przez imigrantów tajwañskich z na przyk³ad USA czy Kanady jako „zadupie i wiocha”, a studenci
stamt¹d s¹ uznawani za „niezbyt wyrafinowanych, jeœli chodzi o ¿ycie kulturalne i ogólny gust — pop i nic innego, po prostu lenistwo” (A170). Ujawnia to
wewn¹trzgrupowe napiêcia i potwierdza zró¿nicowanie studentów tajwañskich,
których nie nale¿y traktowaæ jako homogenicznej grupy reprezentuj¹cej ten sam
styl ¿ycia.

Studiowanie na polskiej uczelni
Najistotniejsz¹ instytucj¹ w ¿yciu Tajwañczyków pozostaje uczelnia z centralnym dla nich Dziekanatem Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim. To jego
funkcjonowanie, inicjatywy oraz przyœwiecaj¹ce dzia³aniom idee w du¿ym stopniu decyduj¹ o sposobie postrzegania i ¿ycia miasta, a tak¿e kszta³tuj¹ relacje
studentów cudzoziemskich z otoczeniem. Opinie polskich studentów dotycz¹ce

178

Imigranci-studenci

preferowania cudzoziemców przez w³adze UM s¹ przerysowane, zw³aszcza
w odniesieniu do studentów tajwañskich. Przeprowadzone badania pokazuj¹, ¿e
Centrum nie uprzywilejowuje ¿adnej z grup etnicznych czy narodowych. Przede
wszystkim, jak twierdz¹ pracownicy UM, by³oby to politycznie niepoprawne
i mog³oby byæ odczytane jako dyskryminuj¹ce. Co wiêcej, wizja ogromnej liczby obowi¹zków oraz konsekwencji ich niewype³nienia roztaczana przez Dziekanat ma zmobilizowaæ cudzoziemców do jak najszybszej legalizacji pobytu
w Polsce, terminowego uiszczania op³at czy wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Wytwarza to presjê, maj¹c¹ sk³aniaæ do dba³oœci o sprawy wizowe. Zapobiega to tak¿e próbom szanta¿u emocjonalnego ze strony studentów wobec pracowników Dziekanatu oraz wyk³adowców UM. Dziekanat nie wyrêcza nikogo
w za³atwianiu jakichkolwiek spraw urzêdowych. Z jednej strony, dzia³ania takie
mo¿na postrzegaæ jako „drêczenie” nie znaj¹cych jêzyka polskiego ani zawi³oœci
polskiej biurokracji studentów cudzoziemskich, a z drugiej, z uwagi na udzielane przez Dziekanat oraz firmy rekrutacyjne rzetelne informacje na temat procedur zwi¹zanych z pobytem w Polsce, odwo³uje siê do samodzielnoœci studentów.
W trakcie kilku lat mieszkania w Poznaniu studenci tajwañscy musz¹ zmierzyæ
siê z polsk¹ biurokracj¹ w Urzêdzie Wojewódzkim, Urzêdzie Miasta czy Narodowym Funduszu Zdrowia. Wielu postrzega to jako „przera¿aj¹ce” doœwiadczenie,
ale w rzeczywistoœci za³atwianie spraw odbywa siê bez wiêkszych problemów.
Moje pocz¹tkowe wyobra¿enie, ¿e kontakt z urzêdnikami musi byæ traum¹, nie
potwierdzi³o siê, gdy¿ pomoc ze strony Dziekanatu UM czy, w przypadku Tajwañczyków, firmy LIEMG, wydaje siê odpowiednia.
Bardziej szokuj¹ca, zw³aszcza dla studentów znaj¹cych amerykañski system
edukacyjny, jest administracyjna organizacja nauki na UM. Wed³ug jednego
z Tajwañczyków „najwiêkszym absurdem jest sam system edukacji w Polsce”
(A170). Twierdzi on, ¿e ani on, ani pozostali Tajwañczycy czy te¿ inni cudzoziemcy nie pojmuj¹ sensu istnienia „zielonych ksi¹¿eczek”, czyli indeksów. Nie
rozumiej¹, dlaczego musz¹ „polowaæ na wyk³adowców, dzwoniæ do nich, umawiaæ siê, dlaczego tamci nie przychodz¹ na dy¿ury albo siê spóŸniaj¹, albo okazuje siê, ¿e w³aœnie s¹ na drugim koñcu miasta i trzeba tam pojechaæ po wpis
lub piecz¹tkê” (A170).

Powi¹zania transnarodowe
Jeœli chodzi o transnarodowe powi¹zania studentów tajwañskich, zwracaj¹ uwagê bardzo silne wiêzi o charakterze emocjonalnym z rodzicami (por. Lin, Yan,
Harwood 2004). Jak ju¿ wspomnia³am, czêsto s¹ to najm³odsze b¹dŸ jedyne
dzieci, w które rodzice inwestuj¹ i co do których maj¹ nadziejê, ¿e przejm¹ czy
te¿ odtworz¹ rodzinny kapita³ spo³eczno-ekonomiczny. Pod wzglêdem sytuacji
ekonomicznej grupa tajwañskich studentów jest ma³o zró¿nicowana, choæ ist-
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niej¹ pewne ró¿nice w zasobach finansowych studentów pochodz¹cych z ró¿nych krajów. Znaczna ich czêœæ pochodzi z rodzin lekarskich, spoœród których
wielu ma przej¹æ kliniki czy gabinety lekarskie rodziców. W œwietle tego decyzja m³odych Tajwañczyków o podjêciu studiów medycznych jawi siê jako z³o¿ona, albowiem bywa podjêta pod przymusem ze strony rodziców i jest odpowiedzi¹ na ich oczekiwania. Poczucie zobowi¹zania wywo³uje z kolei stres,
potêgowany perspektyw¹ kilkuletniej roz³¹ki z bliskimi. Tajwañczycy rzadko
spêdzaj¹ w Poznaniu czas przerw œwi¹tecznych czy miêdzysemestralnych i nigdy nie spêdzaj¹ w Polsce wakacji. W rozmowach o rodzinie wyra¿aj¹ szacunek
wobec rodziców. Tajwañczycy chêtnie opowiadaj¹ o swoich rodzinach, ale s¹ to
rozmowy raczej powœci¹gliwe, które rzadko wykraczaj¹ poza kr¹g najbli¿szej
rodziny (B55).
Studenci niemal codziennie kontaktuj¹ siê ze swoimi rodzicami drog¹ telefoniczn¹ b¹dŸ internetow¹. Dzwoni¹ zazwyczaj rodzice, którzy nie tylko kontroluj¹ postêpy dzieci w nauce, ale tak¿e staraj¹ siê uprzyjemniæ ich pobyt, na
przyk³ad przysy³aj¹c paczki z niedostêpnym w Polsce jedzeniem, takim jak
sosy, przyprawy i marynowane warzywa, ale tak¿e ry¿. Zdarzaj¹ siê przypadki
odwiedzin rodziców, zw³aszcza ojców, przyje¿d¿aj¹cych przy okazji podró¿y
s³u¿bowych do Europy (B54, B55).
Tajwañczycy, decyduj¹c siê na studia w Poznaniu, porzucaj¹ na d³u¿ej swoje
œrodowiska. Niektórzy z ich przyjació³ tak¿e podejmuj¹ studia poza krajami
swojego pochodzenia, co dzia³a konsoliduj¹co. Kontakt z nimi staje siê wa¿ny
i jest podtrzymywany, g³ównie za poœrednictwem elektronicznych œrodków komunikacji. Tajwañczycy korzystaj¹ z komunikatorów internetowych oraz portali spo³ecznoœciowych, takich jak Facebook, co pozwala im na dzielenie siê wypowiedziami i fotografiami dokumentuj¹cymi wycieczki czy inne wydarzenia
¿yciowe, takie jak uroczystoœci uniwersyteckie, przyjêcia i imprezy z okazji
œwi¹t, urodzin, wspólnego gotowania itd. Posiadanie przyjació³ w ró¿nych krajach, zw³aszcza europejskich, zachêca do podró¿owania i studenci wzajemnie
siê odwiedzaj¹. Studia w Polsce przerywaj¹ niekiedy dotychczasowe zwi¹zki
Tajwañczyków lub je komplikuj¹. Podtrzymywanie ich wymaga wysi³ku, a przyk³adem mo¿e byæ pewien dziewiêtnastoletni ch³opak, który ka¿dego wieczoru
„melduje siê” swojej dziewczynie przez komunikator internetowy (B55).
Pobyt w Poznaniu jest w ca³oœci op³acany przez rodziców m³odych Tajwañczyków. Istotne jest te¿ wysokie kieszonkowe, które umo¿liwia konsumpcyjny
styl ¿ycia. Bez problemu mog¹ oni sobie pozwoliæ na liczne wyjazdy turystyczne poza granice Polski. Moi rozmówcy w ci¹gu jednego roku akademickiego
odwiedzili takie miasta, jak Berlin, Londyn, Barcelona, Pary¿, Rzym i Praga
(B55).
Sta³y kontakt ze œrodowiskiem rodzinnym, przyjació³mi oraz znajomymi
wzmaga w studentach tajwañskich g³ód wiedzy o wydarzeniach w ich krajach
pochodzenia. By go zaspokoiæ, codziennie zagl¹daj¹ na internetowe portale in-
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formacyjne. Zainteresowanie sprawami politycznymi i gospodarczymi nie oznacza identyfikacji politycznej. Brakuje im w Poznaniu dostêpu do amerykañskich, kanadyjskich, tajwañskich czy japoñskich stacji telewizyjnych (B55).
Szczególnie intensywnie œledzili wydarzenia na Tajwanie w 2009 roku, kiedy
mia³y tam miejsce protesty absolwentów uczelni medycznych, które w efekcie
wymusi³y na tajwañskim Ministerstwie Zdrowia wprowadzenie zmian w zakresie przyjmowania na sta¿e i praktyki lekarzy, którzy ukoñczyli medycynê za
granic¹. Ró¿nica pomiêdzy m³odymi rdzennymi Tajwañczykami a przyby³ymi
do Poznania spoza wyspy przejawia siê te¿ w tym, i¿ ci pierwsi s¹ o wiele
g³êbiej zaanga¿owani w sprawy dziej¹ce siê w ich kraju (B54). Uwidacznia to
siê najwyraŸniej w rozmowach na temat relacji Tajwanu z Chinami kontynentalnymi, USA czy Japoni¹, zmianami w obyczajowoœci czy tworzeniem siê narodowoœci tajwañskiej. Osoby te chêtnie rozmawiaj¹ o ni¿u demograficznym
na wyspie, popularnoœci ma³¿eñstw mieszanych, która wzrasta wraz z coraz
wiêksz¹ emancypacj¹ Tajwanek, rynku pracy i zarobkach oraz specyfice tajwañskiego systemu edukacji.

¯ycie towarzyskie i spêdzanie czasu wolnego
M³odzi Tajwañczycy s¹ towarzyscy, ale prawie wy³¹cznie w relacjach z innymi
Tajwañczykami, ewentualnie Koreañczykami z USA lub Kanady. Zdarzaj¹ siê,
choæ rzadko, kontakty ze studentami innych poznañskich uczelni, lecz towarzysze
zabawy dobierani s¹ wed³ug klucza etnicznego b¹dŸ wrêcz rasowego („azjatyckoœæ”). Z up³ywem czasu Tajwañczycy izoluj¹ siê coraz bardziej od spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, gdy¿ oferta kulturalna Poznania nie pokrywa siê z ich oczekiwaniami. Pierwsze miesi¹ce spêdzone w Poznaniu wi¹¿¹ siê z eksploracj¹
miasta w poszukiwaniu restauracji — zw³aszcza azjatyckich, klubów, centrów
handlowych i sportowych, lecz po pó³ roku ¿ycie towarzyskie Tajwañczyków
ogranicza siê do kampusu akademickiego. W efekcie im d³u¿ej przebywaj¹ w Poznaniu, tym rzadziej wychodz¹ z domów. Przy okazji, jak mówi¹, oszczêdzaj¹
pieni¹dze na podró¿e po Europie. Ich imprezy domowe czêsto maj¹ charakter
spontaniczny. Odbywaj¹ siê zarówno w akademikach, jak i w wynajmowanych
mieszkaniach i zawsze uczestnicz¹ w nich s¹siedzi. Okazj¹ do domowego œwiêtowania s¹ tak¿e urodziny, zdany egzamin, zakoñczenie roku akademickiego, studiów czy sesji. Spotkania te zawsze maj¹ podobny przebieg, a ich zasadniczym
celem jest spo¿ywanie niebywa³ych iloœci mieszanek alkoholu lub wspólne gotowanie i jedzenie przysmaków kuchni regionalnej, np. hot pot-ów czy chiñskich
piero¿ków (B-55).
Wspólne jedzenie jest dla Tajwañczyków niezwykle wa¿ne i stanowi jedn¹
z cech charakterystycznych ich kultury. W grê wchodz¹ nie tylko wspólne wyjœcia do restauracji, ale tak¿e gotowanie, które przybiera dwie ró¿ne formy: s¹ to
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specjalnie zaaran¿owane spotkania kilkunastu osób lub te¿ spontaniczne przygotowywanie posi³ków w gronie wspó³lokatorów. Wynika to z potrzeby, „bo jedzenie w Polsce jest odra¿aj¹ce, okropnie straszne, niejadalne, tego nie da siê
jeœæ” (A170). W Poznaniu mo¿na oczywiœcie znaleŸæ restauracje b¹dŸ bary
z kuchni¹ azjatyck¹, jednak nie s¹ one wœród Tajwañczyków popularne:
Mówili mi, ach polska kuchnia. zobaczysz, spróbujesz. Ale to jest paskudne. S¹ w Poznaniu jakieœ chiñskie restauracje, ale nie s¹ wcale chiñskie. Te chiñskie potrawy maj¹
polski smak i naprawdê Tajwañczyk musi umieraæ, ale to strasznie umieraæ z g³odu,
¿eby tam pójœæ. Jeœli ju¿, to jemy international cuisine [pizza i kebaby — A.S.] (A170).

Brak dobrego jedzenia tajwañskiego odczuwaj¹ jako najwiêksz¹ uci¹¿liwoœæ. Co ciekawe, wielu z Tajwañczyków nie potrafi gotowaæ, st¹d gromadne
gotowanie jest najbezpieczniejsze. Nade wszystko wzmacnia za¿y³oœæ grupy
oraz przypomina dom i rodzinê. Wi¹¿e siê wiêc z poczuciem to¿samoœci. Osobami, które najbardziej cierpi¹ z powodu braku preferowanego jedzenia, s¹
Tajwañczycy z Tajwanu, gdzie wspólne spo¿ywanie posi³ków z przyjació³mi
jest jednym z elementów ¿ycia towarzyskiego, a bary i restauracje s¹ tam otwarte 24 godziny na dobê. Z kolei Tajwañczycy-emigranci pochodz¹ w wiêkszoœci
z miast, w których charakterystyczna jest kulinarna ró¿norodnoœæ. Nieraz odchorowuj¹ dostosowywanie siê do polskich warunków, dostêpnych w sklepach
ryb i owoców morza. Niemniej, poszukiwanie swojskich smaków niekoniecznie
musi byæ codzienn¹ praktyk¹, poniewa¿ ¿ywi¹ siê oni czêsto tym samym co typowy student w Polsce: „No wiesz, spaghetti, spaghetti, spaghetti, naleœniki,
spaghetti, bleah i znowu spaghetti” (A221).
Kolektywny konsumpcjonizm Tajwañczyków przejawia siê tak¿e w ich ulubionych wyprawach do centrów handlowych. Zami³owanie do zakupów czy choæby
tzw. window-shoppingu staje siê bodŸcem do wyjazdów do innych du¿ych miast
w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków czy Wroc³aw. Zwiedzanie tych miast polega g³ównie na fotografowaniu najbardziej rozpoznawalnych miejsc, robieniu
zakupów i poszukiwaniu restauracji z kuchni¹ regionaln¹. Tajwañczycy nie korzystaj¹ z bardziej wyrafinowanych ofert kulturalnych, nie wchodz¹ do muzeów,
koœcio³ów czy galerii sztuki. Podró¿owanie po Polsce i Europie stanowi dla Tajwañczyków nieod³¹czny element studiowania za granic¹ (B-55).
Wielu Tajwañczyków przyjecha³o na studia w parach i tworz¹ zwi¹zki, które
mo¿na nazwaæ kohabitatem. Mieszkaj¹ ze sob¹, gotuj¹ razem, imprezuj¹, robi¹
zakupy, podró¿uj¹, razem spêdzaj¹ przerwy miêdzysemestralne. Czêsto wystêpuj¹cym zjawiskiem, zw³aszcza w odniesieniu do m³odych mê¿czyzn, s¹ zwi¹zki na odleg³oœæ. Ich dziewczyny czy partnerki pozostaj¹ w krajach pochodzenia
studentów. Relacje takie s¹ w ich mniemaniu uk³adem idealnym, gdy¿ daj¹ im
poczucie wolnoœci. Nie chodzi tu o mo¿liwoœæ romansowania, ale o swobodê
zachowañ zwi¹zanych g³ównie z rozrywk¹ (picie, palenie, narkotyki, sport, gry
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hazardowe), i zwolnienie z obowi¹zku chodzenia na „babskie” zakupy. Posiadanie dziewczyny „na odleg³oœæ” jest te¿ spor¹ oszczêdnoœci¹. Wielu moich rozmówców uwa¿a, ¿e ich dziewczyny nie s¹ takie jak Polki i inne bia³e kobiety,
których zachowanie jest bardzo swobodne. Wprawdzie marz¹ oni o romansie
z bia³ymi dziewczynami, ale zdarza siê to bardzo rzadko, poniewa¿ trudno im
prawid³owo odczytaæ ich sposób bycia (B-55).
Tajwanki praktycznie nie wchodz¹ w ¿adne relacje z mê¿czyznami, które
mog³yby sugerowaæ za¿y³oœæ (por. Wu 2007). Sprawiaj¹ wra¿enie zamkniêtych
w sobie, ma³o asertywnych, a poniewa¿ podobaj¹ siê Polakom, to czêsto znajduj¹ siê w sytuacjach, które odbieraj¹ jako molestowanie seksualne (np. nachalnoœæ werbalna). Choæ Tajwañczycy staraj¹ siê chroniæ swoje przyjació³ki
i dziewczyny przed czymœ, co okreœlaj¹ jako yellow fever, czyli modê wœród
bia³ych Amerykanów i Europejczyków na posiadanie azjatyckiej dziewczyny,
to z regu³y nie radz¹ sobie w dwuznacznych sytuacjach. Asertywne reakcje czêsto utrudnia czy wrêcz uniemo¿liwia nieznajomoœæ jêzyka angielskiego wœród
Polaków, a tak¿e uprzejmy sposób bycia Tajwañczyków. Kwestia ró¿nic w zachowaniach jest interesuj¹ca równie¿ dla samych studentów tajwañskich i czêsto stawa³a siê przedmiotem naszych rozmów (B-55).
Studenci rozmawiaj¹ miêdzy sob¹ w jêzyku mandaryñskim. Oznacza to, ¿e
nawet w przypadku osób pochodz¹cych z rodzin emigranckich kultywuje siê jêzyk ojczysty. Jednak tajwañscy Amerykanie i Kanadyjczycy, Australijczycy
i Nowozelandczycy panuj¹ nad nim s³abiej i poziom znajomoœci mandaryñskiego czy dominuj¹cego na Tajwanie dialektu hokkien39, zale¿y od rodziny, z której wywodzi siê dana osoba, od zakresu jej powi¹zañ transnarodowych oraz od
odbytej edukacji (mog³a to byæ szko³a mandaryñska, amerykañska, ale „zmandaryzowana”, tj. ze znaczn¹ liczb¹ rówieœników pos³uguj¹cych siê jêzykiem
mandaryñskim). Ró¿nie przedstawia siê te¿ poziom jêzyka angielskiego wœród
studentów pochodz¹cych z Tajwanu. Osoby w obserwowanej grupie porozumiewa³y siê w obu tych jêzykach naraz, m.in. dlatego, ¿e czêsto w jej ¿yciu bierze udzia³ Koreanka, dziewczyna jednego ze studentów tajwañskich i z uwagi
na ró¿nice w poziomie opanowania mandaryñskiego. Tajwañczycy z Tajwanu
pos³uguj¹ siê „zachodnimi” imionami, które najczêœciej zosta³y im nadane
przez nauczycieli jêzyka angielskiego. W œrodowisku innych obcokrajowców
u¿ywaj¹ jêzyka angielskiego. Niektórzy ze studentów tajwañskich znaj¹ równie¿ jêzyk japoñski, a Japonia pojawia siê w ¿yciorysach Tajwañczyków doœæ
czêsto. Wynika to nie tylko z relacji ekonomicznych i zwi¹zków politycznych
Tajwanu, Japonii oraz USA, ale równie¿ z trendu kulturowego, który mo¿na
okreœliæ jako japonizacjê stylu ¿ycia Tajwañczyków (por. Yi, Wu 2001).
39 Jest tajwañska odmiana jêzyka minnan, u¿ywana jako jêzyk ojczysty przez oko³o 70%
mieszkañców Tajwanu, g³ównie przez cz³onków najwiêkszej chiñskiej grupy etnicznej zwanej
Hoklo.
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Studenci tajwañscy przywi¹zuj¹ szczególn¹ wagê do celebracji œwi¹t i wydarzeñ, które mo¿na okreœliæ jako narodowe. S¹ to tradycje zarówno chiñskie, takie
jak obchody Chiñskiego Nowego Roku, jak i amerykañskie (Halloween, Dzieñ
Niepodleg³oœci, bale promocyjne). Studenci uczestnicz¹ w tych wydarzeniach
z wielk¹ ochot¹, z luboœci¹ przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cej etykiety. Potrafi¹ odnaleŸæ siê w oficjalnych sytuacjach i dostosowaæ do nich odpowiedni strój, nieraz
wykorzystuj¹c je przy tym do zaprezentowania nowych markowych ubrañ.
Uczestnicz¹ w nich tak¿e z innego prozaicznego powodu — mo¿na siê na nich
najeœæ i napiæ za darmo. Chodz¹ na te imprezy z przyjació³mi, wspó³lokatorami
b¹dŸ w towarzystwie najbli¿szych s¹siadów i rzadko integruj¹ siê z innymi studentami cudzoziemskimi. Nie s¹ w swej ekskluzywnoœci osamotnieni, gdy¿ inni
te¿ nie wykazuj¹ specjalnie potrzeby integracji w poprzek podzia³ów etnicznych.
Tajwañczycy posiadaj¹ swoj¹ organizacjê samorz¹dow¹ — Poznañ Taiwanese Student Government. PTSG jest jedyn¹ organizacj¹ czysto tajwañsk¹, ale
praktycznie martw¹, i to pomimo i¿ Tajwañczycy tworz¹ jedn¹ z najliczniejszych grup studentów cudzoziemskich na UM. Jak nadmieni³am, tajwañski samorz¹d powsta³ w 2007 roku, a wraz z nim strona internetowa, blog oraz grupa
dyskusyjna, wszystkie dziœ nieczynne. Spowodowa³ to opisywany ju¿ konflikt
pomiêdzy studentami medycyny na Tajwanie a tymi, którzy studiuj¹ za granic¹.
W obawie przed inwigilacj¹ liderzy PTSG usunêli wszystkie informacje, które
mog³yby byæ u¿yte przeciw nim w dyskusji dotycz¹cej poziomu nauczania na
poznañskim UM. Tajwañczycy nie s¹ te¿ aktywni w lokalnych organizacjach.
Nie bior¹ udzia³u w uczelnianych imprezach organizowanych przez poszczególne samorz¹dy studenckie i nie interesuje ich kooperacja ani z innymi studentami
cudzoziemskimi, ani z polskimi. Wed³ug samych Tajwañczyków ma to, po
pierwsze, pod³o¿e kulturowe, po drugie, wi¹¿e siê z ich spo³ecznym rozleniwieniem i awersj¹ do zaanga¿owania w sprawy wykraczaj¹ce poza ich w³asne œrodowisko, po trzecie wreszcie, z barierami jêzykowymi. Przyk³adem obojêtnoœci
mog¹ byæ nieudane próby wci¹gniêcia Tajwañczyków przez Katedrê Orientalistyki UAM w Poznaniu w organizacjê wydarzeñ kulturalnych. W podobny sposób kszta³tuje siê relacja z Taiwan Economic and Cultural Office z Warszawy,
które próbowa³o zaanga¿owaæ poznañskich Tajwañczyków w organizacjê Dni
Tajwanu w roku 2010 (B-9, B-54).

Wyobra¿enia na temat Tajwañczyków
Przedstawiciele w³adz, pracownicy ró¿nego szczebla poszczególnych jednostek
UM oraz studenci polscy i anglojêzyczni, w³¹czaj¹c w to samych Tajwañczyków, operuj¹ stereotypowymi wyobra¿eniami studentów tajwañskich. Warto zaznaczyæ, ¿e obecnoœæ blisko 300-osobowej grupy Tajwañczyków w Poznaniu
jest nieuœwiadamiana przez ogó³ mieszkañców miasta, dlatego trudno mówiæ
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o wizerunku studentów tajwañskich w tej szerszej spo³ecznoœci. Na co dzieñ
myli siê ich z Japoñczykami lub Chiñczykami.
W³adze uczelni wypowiadaj¹ siê o Tajwañczykach pozytywnie. Wed³ug rektora UM Tajwañczycy to
najczêœciej dzieci prezesów i szefów wielkich korporacji, które koñczy³y college
w USA (…). Sytuacja polityczna nie jest na Tajwanie stabilna, wiêc oni myœl¹ o przysz³oœci i chc¹ wyjechaæ. Boj¹ siê aneksji (…). Wszyscy maj¹ doskona³y angielski i s¹
bardzo zaanga¿owani w studia. Nie stwarzaj¹ k³opotów dydaktycznych i s¹ raczej cisi
(…). To typowi Azjaci i cechuje ich pracowitoœæ, pilnoœæ, ¿ycie we w³asnej grupie i unikanie stwarzania problemów (…). S¹ specyficzni. To grupa generalnie nie zg³aszaj¹ca
siê z problemami czy proœbami. Oni generalnie nie naciskaj¹ i s¹ ma³o wymagaj¹cy
w porównaniu na przyk³ad z Amerykanami. To, co ich wyró¿nia na tle innych grup, to
z pewnoœci¹ odmienne potrzeby kwaterunkowe. Tajwañczycy zawsze chc¹ mieszkaæ razem, najlepiej w jednym akademiku, na jednym piêtrze. Zg³aszali koniecznoœæ dostêpu
do kuchni, bo oni sami gotuj¹ i jedz¹ razem. Ta kwestia by³a dla nich po przyjeŸdzie
bardzo wa¿na. Musieliœmy temu zaradziæ. (B-65)

Niektórzy z pracowników administracji UM nie do koñca zdaj¹ sobie sprawê
z tego, ¿e Tajwañczycy nie s¹ Chiñczykami:
A wie pani, bo pani tak mówi o tych Tajwañczykach. Ja to na nich mówiê Chiñczycy
i siê dopiero niedawno dowiedzia³em, ¿e jak siê takiemu powie: Chiñczyku, to oni
strasznie siê obra¿aj¹. No ja nie wiem, bo oni maj¹ tam jak¹œ skomplikowan¹ sprawê na
tej wyspie, ale przecie¿ to s¹ Chiñczycy, a ka¿¹ siê nazywaæ Tajwañczykami. (…) Oni
s¹ bardzo dziwni, bardzo specyficzni.

Warto równie¿ przytoczyæ fragmenty wypowiedzi jednego z polskich studentów, który mieszka w akademiku w bezpoœrednim s¹siedztwie studentów
tajwañskich:
My to o nich nic nie wiemy (…). My siê z nimi nie kontaktujemy (…). Nie mówimy sobie ‘czeœæ’. Wiesz, bo to jest tak, ¿e z nimi to nie ma siê jak skomunikowaæ. Oni nie
mówi¹ po polsku. No to jak? (…). Oni tak co jakiœ czas, co kilka miesiêcy, dostaj¹ takie
wielkie paczki z tego Tajwanu. Bo oni gotuj¹ te swoje dziwne rzeczy. Przyje¿d¿a taki
wielki bus i wyk³adaj¹ takie paczki, jakby tam by³y takie wielkie telewizory. Oni sobie
sprowadzaj¹ tony ry¿u i te swoje przyprawy, co tak dziwnie pachn¹. Te paczki wy³adowywane s¹ do holu i wtedy ca³y hol jest w tych paczkach, ca³y zawalony. No kapitalnie
to wygl¹da. S¹ na nich te ich piecz¹tki i litery. Potem administracja chowa te paczki
i oni sobie odbieraj¹ te rzeczy. Wiesz, generalnie z nimi jest tak, ¿e my o nich wiemy to,
co siê ogólnie mówi. Ktoœ coœ zobaczy, coœ us³yszy i tak coœ niecoœ wiemy, ale na ile
jest to prawda, to ci powiedzieæ nie mogê (…). Oni generalnie siê dziel¹ na takie dwie
grupy. Jedni to s¹ ci, którzy nie dostali siê na studia u siebie i ich staæ, ¿eby tu studio-
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waæ. To jest dwadzieœcia tysiêcy za rok, no i pewnie nastêpne dziesiêæ na utrzymanie.
Drudzy to s¹ tacy biedniejsi, ale zdolni i oni maj¹ jakieœ dop³aty od siebie. W ogóle
wiesz, jak ktoœ podje¿d¿a pod akademik taksówk¹, to to s¹ zawsze Azjaci.

Relacje pomiêdzy studentami tajwañskimi a studentami polskimi, jak pisa³am, s¹ doœæ napiête. Wynika to z rzeczonego faworyzowania studentów anglojêzycznych przez w³adze UM, konfliktów powodowanych ograniczon¹ liczb¹
miejsc w akademikach dla studentów polskich oraz sposobem funkcjonowania
studentów tajwañskich mieszkaj¹cych w domu studenckim „Eskulap”. Wed³ug
Polaków, Tajwañczycy niejednokrotnie mieli pretensje o zbyt g³oœne zachowanie czy te¿ palenie przez nich papierosów na korytarzach. Pojawi³y siê tak¿e
oskar¿enia o kradzie¿e, w efekcie czego administracja akademika ograniczy³a
mo¿liwoœæ wchodzenia na jego teren osób z zewn¹trz. Polscy studenci twierdz¹,
¿e Tajwañczycy doprowadzili do tego, ¿e portierzy nie wpuszczaj¹ kurierów ani
roznosicieli pizzy:
Z tymi Tajwañczykami, czy w ogóle z anglojêzycznymi, jest tak, ¿e my w swoim odczuciu uwa¿amy, ¿e w³adze traktuj¹ ich lepiej. Oczywiœcie chodzi o to, ¿e oni p³ac¹ za
te studia, ale z drugiej strony ró¿nie mo¿e byæ, bo na przyk³ad jak nasza gazeta wspó³pracowa³a z Amerykanami, to oni twierdzili, ¿e wcale nie czuj¹ siê lepiej traktowani.
Na przyk³ad dziekan. Uwa¿amy, ¿e nas gorzej traktuje, ale oni te¿ go nie lubi¹, bo
twierdz¹, ¿e nie robi dla nich wcale tak du¿o (…). Trudno jest do koñca stwierdziæ, jak
oni s¹ traktowani (…). Jest coœ w dzia³aniach w³adzy, ¿e nas jednak gorzej traktuj¹.
Skoœni maj¹ na przyk³ad suszarki w pralniach (…). Chodz¹ te¿ s³uchy, ¿e oni pojedynczo mieszkaj¹. Ale nie wiem (…). Albo, no to jest mo¿e œmieszne. Wiadomo ma³o kasy,
a to drogie. Z tym remontem. Pojedziesz na ni¿sze piêtra, to zobaczysz. Oni wyremontowali tylko Tajwañczykom piêtra. Zaczêli fasadê i w ogóle œrodek remontowaæ od piêtra pierwszego. No wiesz, to jednak o czymœ œwiadczy. Tam na dole to jest kompletnie
inny akademik. No i to na pewno wiesz, co siê dzia³o w ogóle z miejscami w akademiku. To by³o ju¿ jakiœ czas temu. Ludzie sobie porezerwowali miejsca w „Eskulapie”,
a tu w paŸdzierniku siê dowiedzieli, ¿e tych miejsc nie ma, bo Tajwañczycy musz¹
mieszkaæ razem!

Podsumowanie
Blisko trzystuosobowa grupa tajwañskich studentów medycyny w Poznaniu jest
stosunkowo hermetyczna i ma szczególne relacje ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. Wyp³ywa to z faktu, ¿e tajwañscy studenci nie wi¹¿¹ swojej przysz³oœci z Polsk¹. Ich celem jest ukoñczenie studiów po to, by móc pracowaæ
w presti¿owym zawodzie i ewentualnie przej¹æ praktykê od rodziców. Doœæ
d³ugi pobyt w Poznaniu — nawet do 6-7 lat — nie poci¹ga za sob¹, jak mo¿na
by zak³adaæ, integracji. Za sytuacjê tê nie odpowiadaj¹ bynajmniej przedstawi-
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ciele œrodowiska goszcz¹cego, jego instytucje czy te¿ poczynania spo³eczno-kulturowe. Tajwañczycy wykazuj¹ tendencjê do zamkniêtego kolektywizmu,
czemu sprzyja fakt, ¿e przybywaj¹ do Poznania w grupach i tkwi¹ w ju¿ gotowych sieciach powi¹zañ, np. o charakterze towarzyskim. Na interakcje z innymi
studentami cudzoziemskimi, zw³aszcza z najliczniej reprezentowanymi na UM
Amerykanami i Kanadyjczykami, wp³yw maj¹ wyobra¿enia i doœwiadczenia
wyniesione przez Tajwañczyków z krajów, w których rezydowali przed przybyciem do Polski. Wiêkszoœæ studentów tajwañskich mia³a doœwiadczenie z edukacj¹ w USA oraz Kanadzie. Relacje pomiêdzy tymi grupami nie nabieraj¹ nowej
dynamiki w polskim kontekœcie. Integracja z Polakami jest utrudniona m.in. ze
wzglêdu na fakt, ¿e studenci zagraniczni kszta³c¹ siê w zupe³nie innym trybie
i w efekcie obie grupy studentów nie maj¹ ze sob¹ na zajêciach stycznoœci. Barier¹ jest tak¿e jêzyk i unikanie przez polskich studentów rozmów po angielsku.
W opinii moich rozmówców, Polaków nie interesuje kultura Innych, poniewa¿
„s¹ specyficzni i dziwni, nie tacy jak my”. Wiedza polskich i pozosta³ych cudzoziemskich studentów oraz pracowników UM na temat Tajwañczyków tworzy siê
na kanwie plotek, domys³ów i pobie¿nych obserwacji.
Styl ¿ycia Tajwañczyków, ich preferencje, oczekiwania i przyzwyczajenia
ulegaj¹ tylko ograniczonym modyfikacjom w nowym otoczeniu spo³eczno-kulturowym. W opinii Tajwañczyków Poznañ posiada wiele braków: niedostêpnoœæ miejsc dla ulubionych rozrywek (np. kafejek internetowych, w których
mo¿na graæ w gry, barów karaoke), trudnoœæ kultywowania przyzwyczajeñ kulinarnych, deficyt zró¿nicowanych i przeznaczonych dla klasy œredniej sklepów,
nowoczesnych centrów sportowych. Ich zdaniem Poznañ nie spe³nia te¿ oczekiwañ kulturalnych osób nie znaj¹cych jêzyka polskiego. Retorycznie zapytaæ
mo¿na, czy dostatecznie korzystaj¹ z istniej¹cej oferty i — w œwietle ich niechêci do anga¿owania siê przedsiêwziêcia — czy byliby z nich korzystali. Jest
to grupa zainteresowana przede wszystkim specyficzn¹ kultur¹ popularn¹, bêd¹c¹ mieszank¹ mód panuj¹cych na Tajwanie, w Japonii i œrodowisku imigrantów tajwañskich w USA. W zaistnia³ej sytuacji nie rezygnuj¹ oni jednak ze
swojego stylu ¿ycia, tyle tylko, ¿e realizuj¹ go w przestrzeni prywatnej.
Studenci tajwañscy stosunkowo niechêtnie anga¿uj¹ siê nie tylko w dzia³ania kulturalne, ale i polityczne. W wiêkszoœci traktuj¹ oni studia jako œrodek
do osi¹gniêcia konkretnego celu, czyli wykszta³cenia medycznego, a jednoczeœnie jako okazjê do dobrej zabawy wobec wyrwania siê spod kurateli rodziców.
S¹ œwiadomi, ¿e okres studiów to najprawdopodobniej jeden z najlepszych
w ich ¿yciu i ¿e po ich zakoñczeniu czeka ich ciê¿ka praca. Podtrzymuj¹ dziêki
temu kapita³ spo³eczny wytworzony przez ciê¿ko pracuj¹cych rodziców. Studenci tajwañscy nie s¹ te¿ zainteresowani promocj¹ w³asnej kultury. Stanowi¹
hermetyczn¹, ale wewnêtrznie zró¿nicowan¹ grupê. Ich to¿samoœci s¹ nie³atwe
do zdefiniowania, tak¿e dla nich samych. Przedstawiciele tego, jakoby rozpieszczonego „pokolenia truskawkowego” s¹ w du¿ej mierze œwiadomi tego, kim s¹

187

NATALIA BLOCH, AGATA PAKIE£A, ¯ANETA PRZEPIERA, AGATA STANISZ

jako grupa w obcym otoczeniu, jak s¹ postrzegani i jak sami przyczyniaj¹ siê do
podtrzymywania stereotypów o nich samych. Próby bardziej trwa³ego wpisania
siê w polski kontekst by³yby p³onne i nieadekwatne, gdy¿ Polska nie jest miejscem, w którym Tajwañczycy chc¹ ¿yæ i mieszkaæ. Ich pobyt w Poznaniu jest
raczej „przebywaniem”, bowiem w jego trakcie podró¿uj¹ po Europie, a po zakoñczeniu studiów wyje¿d¿aj¹.

Studium przypadku II:
ROSYJSKOJÊZYCZNI STUDENCI SKUPIENI WOKÓ£
WSPÓLNOTY POLSKIEJ
Agata Pakie³a, ¯aneta Przepiera

Jedn¹ z g³ównych instytucji skupiaj¹cych rosyjskojêzycznych studentów
w Poznaniu jest Klub Studentów Polonijnych (KSP) dzia³aj¹cy przy wielkopolskim oddziale Wspólnoty Polskiej (WP). Organizacja ta formalnie zrzesza
osoby o polskim pochodzeniu, czyli powracaj¹cych do „ojczyzny” repatriantów40. W praktyce jednak KSP, bardziej ni¿ instytucj¹ polonijn¹, jest platform¹ przyci¹gaj¹c¹ studentów z krajów by³ego ZSRR. Nasze badania w konsekwencji skupia³y siê wokó³ kategorii: cudzoziemiec — imigrant —
repatriant, przy czym na ka¿dym kroku uœwiadamialiœmy sobie p³ynnoœæ tych
pojêæ i z³o¿onoœæ zarówno poczucia, jak i kategorii to¿samoœci. Ilustruje to
wypowiedŸ jednej z naszych rozmówczyñ, Ukrainki, która jako pierwsza poinformowa³a nas o dzia³alnoœci Wspólnoty Polskiej: „Na Ukrainie mówiê po
ukraiñsku albo rosyjsku, czasem po polsku. W Polsce po polsku albo po rosyjsku (…). Kim siê czujê? Sob¹ chyba przede wszystkim” (A44). S³owa te
wskazuj¹ na niemo¿noœæ stworzenia jednoznacznych klasyfikacji to¿samoœci.
Jak pisze Amin Maalouf41,
to¿samoœæ nie podlega podzia³om, nie sposób jej rozdzieliæ, ani na dwie po³owy, ani na
trzy czêœci, ani na ¿adne inne zamkniête strefy. Nie posiadam te¿ kilku to¿samoœci,
mam tylko jedn¹ utworzon¹ z tych wszystkich elementów wed³ug jednej w swoim rodzaju, niepowtarzalnej receptury (…) (2002: 8).

http://wspolnotapolska.org.pl/dla-polonii/repatriacja/ (wgl¹d: 03.02.2012).
Autor francuskojêzyczny urodzony w 1949 roku w Libanie, od 1976 roku mieszkaj¹cy
w Pary¿u. Krytykuje koniecznoœæ dookreœlania to¿samoœci przez pryzmat jednej przynale¿noœci,
nadanej w momencie narodzin i nie podlegaj¹cej ¿adnym zmianom. Uwa¿a, ¿e to¿samoœæ kszta³towana jest w ci¹gu ca³ego ¿ycia, w zwi¹zku z czym sk³ada siê z licznych, zró¿nicowanych elementów — przynale¿noœci, jak je nazywa.
40
41
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Wspólnota Polska jest stowarzyszeniem powo³anym do ¿ycia w roku 1990
z inicjatywy ówczesnego Marsza³ka Senatu, Andrzeja Stelmachowskiego. Oficjalnie jej cz³onkami s¹
(…) luminarze polskiego ¿ycia publicznego — senatorzy i pos³owie, dzia³acze niepodleg³oœciowi, hierarchowie Koœcio³a rzymskokatolickiego, prawos³awnego i ewangelickiego, wybitni naukowcy, lekarze, dziennikarze, prawnicy, przedsiêbiorcy42.

W ramach stowarzyszenia powsta³y 24 oddzia³y w ca³ej Polsce oraz 7 tzw.
Domów Polonii. W wiêkszych miastach akademickich, takich jak Kraków,
Warszawa, Lublin czy w³aœnie Poznañ, dzia³aj¹ równie¿ Kluby Studentów Polonijnych. To w³aœnie taki Klub, funkcjonuj¹cy przy Wspólnocie Polskiej, sta³
siê g³ównym terenem naszych badañ, jako przestrzeñ ³¹cz¹ca rosyjskojêzycznych studentów i absolwentów ¿yj¹cych w Poznaniu. Na podstawie list obecnoœci, na przyk³ad z organizowanych przez KSP wyjazdów, mo¿na stwierdziæ, ¿e
z Klubem ma kontakt oko³o 100 imigrantów, z czego 40 bierze udzia³ we
wszystkich organizowanych wydarzeniach. Poza tym s¹ jeszcze osoby pojawiaj¹ce siê okazjonalnie na obchodach rocznic czy katolickich œwi¹t. Dla potrzeb naszego projektu nawi¹zaliœmy bli¿sz¹ wspó³pracê badawcz¹ z dziesiêcioma
studentami — siedmioma kobietami oraz trzema mê¿czyznami, pochodz¹cymi
z Ukrainy, Bia³orusi, Litwy i Kazachstanu. Wszyscy dysponuj¹ Kart¹ Polaka,
uzyskan¹ na podstawie udokumentowanego posiadania polskich korzeni w pokoleniu rodziców lub dziadków. Jeœli chodzi o studiowane kierunki, to s¹ one
zró¿nicowane. Nasi rozmówcy kszta³cili siê na wschodoznawstwie, stosunkach
miêdzynarodowych, dziennikarstwie, archeologii, ale przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych. Po³owa spoœród badanych osób
nadal studiuje, pozostali ukoñczyli studia i pracuj¹ lub po prostu mieszkaj¹
w Poznaniu.
Stowarzyszenie, przy którym dzia³a KSP, stawia sobie za cel propagowanie
polskoœci. Obejmuje ono szeroki zakres dzia³añ: od wspomagania wspó³pracy
Polonii i Polaków ¿yj¹cych za granic¹ z ojczyzn¹, przez upowszechnianie jêzyka i dziedzictwa kulturowego, zapewnianie duszpasterstwa w jêzyku polskim,
umacnianie pozycji spo³ecznej i ekonomicznej emigrantów w krajach zamieszkania, po obronê praw mniejszoœci polskiej43. Wspólnota pomaga te¿ w uzyskiwaniu Karty Polaka oraz — po jej otrzymaniu i ewentualnym przyjeŸdzie do
Polski — w zaadaptowaniu siê w miejscu zamieszkania.
Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu jest wizytówk¹ wielkopolskiego
oddzia³u WP. Prowadz¹cy oddzia³ poœwiêcaj¹ mu wiele uwagi, choæ jednoczeœnie anga¿uj¹ siê w inne formy stowarzyszeniowej aktywnoœci, takie jak organi42
43

http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie-wspolnota-polska/ (wgl¹d: 03.02.2012).
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=statutswp (wgl¹d: 12.01.2012).
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zowanie kursów kultury i jêzyka polskiego, kolonii letnich, kursów dla nauczycieli, festiwali artystycznych, zawodów sportowych i innych przedsiêwziêæ
kulturalno-oœwiatowych skierowanych do Polonii. Wed³ug statutu, adresatami
dzia³alnoœci WP w Polsce s¹ osoby pe³noletnie posiadaj¹ce polskie obywatelstwo, Kartê Polaka lub cudzoziemcy mieszkaj¹cy w Polsce wspieraj¹cy cele organizacji i d¹¿¹cy do ich realizacji. Wed³ug prowadz¹cych, oddzia³ w Poznaniu
skupia przede wszystkim osoby pochodz¹ce zza wschodniej granicy Polski, które
stanowi¹ oko³o 90% wszystkich osób zwi¹zanych z tutejsz¹ Wspólnot¹. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej, Klub
Studentów Polonijnych, integruj¹cy polonijne œrodowisko akademickie w Poznaniu, propaguje wiedzê o kulturze i historii Wielkopolski i Polski — g³ównie
poprzez ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród studentów wyjazdy krajoznawcze. Studenci bior¹ ponadto udzia³ w konferencjach, akcjach charytatywnych
i zajêciach rekreacyjno-sportowych. Dziêki licznym kontaktom Stowarzyszenia
z innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie Poznania studenci maj¹ du¿e
mo¿liwoœci rozwoju ró¿nych umiejêtnoœci przez w³¹czanie ich w organizacjê
wydarzeñ kulturalnych. Aby zostaæ cz³onkiem WP, trzeba posiadaæ Kartê Polaka, traktowan¹ jako dowód na przynale¿noœæ do Polonii. Niezbêdna jest równie¿ znajomoœæ jêzyka polskiego, która ma potwierdziæ uczêszczanie do polskiej szko³y w kraju pochodzenia, co z kolei ma gwarantowaæ znajomoœæ
historii Polski (£adykowski 2011: 27). Osoby nieposiadaj¹ce Karty Polaka,
a zaanga¿owane w dzia³alnoœæ Wspólnoty, mog¹ byæ sympatykami Klubu, ale
nie jego cz³onkami.
Oddzia³ KSP z Poznania próbuje docieraæ do swoich potencjalnych cz³onków, jeszcze zanim formalnie stan¹ siê studentami, to jest w momencie, gdy
zdecyduj¹ siê na zdawanie egzaminów uprawniaj¹cych do aplikowania na polskie uczelnie. Czasem przyszli cz³onkowie zapoznaj¹ siê z ofert¹ WP jeszcze
w czasie nauki w liceum podczas wycieczek do Polski. Nastêpnie w trakcie tzw.
roku zerowego, czyli ju¿ po przyjeŸdzie do Polski, a przed podjêciem studiów,
studenci otrzymuj¹ informacje na temat mo¿liwoœci integracyjnych, jakie stwarza dla nich Wspólnota Polska. Wtedy to dokonuj¹ wyboru miasta, w którym
bêd¹ siê kszta³ciæ. W praktyce jednak dzia³ania promocyjne ograniczaj¹ siê do
udzielania informacji osobom studiuj¹cym na roku wyrównawczym. Wielkopolski oddzia³ Wspólnoty ma bardzo zaanga¿owanego pracownika, który wk³ada wiele energii w przyci¹ganie jak najwiêkszej liczby studentów do Klubu.
Jego nazwisko pojawia³o siê w wypowiedziach wszystkich naszych respondentów. Promowanie WP wœród potencjalnych sympatyków, nie bêd¹cych imigrantami z badanej grupy, jest z kolei bardzo ograniczone. Osoby takie pojawiaj¹ siê
na spotkaniach jedynie wówczas, gdy zostan¹ przyprowadzone przez kogoœ ze
„œrodowiska wspólnotowego”. Informacje o wydarzeniach organizowanych
przez KSP s¹ rozsy³ane drog¹ e-mailow¹ tylko do tych osób, które ju¿ wczeœniej pojawi³y siê na spotkaniach, nie ma ¿adnego oficjalnego grafiku imprez,
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który mo¿na by potraktowaæ jako otwarte zaproszenie. Wskazuje to na hermetycznoœæ grupy, jak¹ tworz¹ cz³onkowie Klubu i jest sprzeczne z celem stawianym sobie przez Wspólnotê, jakim jest integracja jej cz³onków ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. Wed³ug wspomnianego ju¿ pracownika poznañskiego
oddzia³u WP, sytuacja ta ma bardzo prozaiczny powód i nie jest dzia³aniem zamierzonym. Zaostrzenie przed kilkoma laty prawa o ochronie danych osobowych sprawi³o, ¿e WP nie mo¿e ju¿ uzyskiwaæ — jak czyni³a to wczeœniej —
wykazu cudzoziemców przyje¿d¿aj¹cych na studia do Poznania wraz z ich adresami e-mailowymi. Do tego dochodzi du¿e rozproszenie potencjalnych cz³onków na ró¿nych uczelniach i kierunkach, co dodatkowo utrudnia dotarcie do
nich. W³adzom stowarzyszenia i Klubowi pozostaje zatem polegaæ na informacjach przekazanych przysz³ym studentom podczas roku wyrównawczego. Jednak ich udzielanie nie jest obligatoryjne dla opiekunów tych lat, w zwi¹zku
z czym nie wszyscy potencjalnie zainteresowani dysponuj¹ wiedz¹ na temat
mo¿liwoœci do³¹czenia do Wspólnoty.
Studia s¹ g³ównym celem przyjazdu do Polski naszych rozmówców. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na decyzjê o wyjeŸdzie do Polski by³a równie¿ chêæ poprawy
sytuacji finansowej w przysz³oœci poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych:
„Na Ukrainie studia s¹ bardzo drogie, nie mia³abym szans tam studiowaæ, bo
mojej rodziny na to nie staæ, poza tym tu s¹ wiêksze perspektywy” (A44). Zatem, poza edukacj¹, dominuj¹ca jest powi¹zana z ni¹ motywacja ekonomiczna.
Czynniki pozaekonomiczne — spo³eczne, polityczne czy kulturowe — s¹ tutaj drugorzêdne (JóŸwiak, Romanowicz 2010: 106). Z rzadka pojawia³ siê równie¿ w¹tek sentymentalny w odniesieniu do „ojczyzny przodków”. Rozmówcy
sporadycznie wspominali o pewnej dozie ciekawoœci i chêci zobaczenia wyobra¿onego kraju swoich dziadków lub pradziadków, jak mia³o to miejsce
w przypadku rozmówcy z Kazachstanu: „Moi rodzice s¹ Polakami, dziadkowie
równie¿, musia³em przyjechaæ do Polski” (A50).
Wiêkszoœæ osób, które wziê³y udzia³ w badaniach, dziêki uznaniu przez w³adze polskiego pochodzenia, zyska³a mo¿liwoœæ przyjazdu do Polski, zalegalizowania swojego pobytu, nieodp³atnego studiowana (inni cudzoziemcy musz¹ p³aciæ doœæ wysokie czesne za studia) i zakwaterowania oraz otrzymania stypendium i ubezpieczenia. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e studenci z by³ego ZSRR wykorzystuj¹ swoje polskie pochodzenie jako œrodek w strategii emigracyjnej oraz
kana³ dostêpu do systemu edukacji w Polsce, postrzeganej przez nich jako kraj
„zachodni”: „Chcia³am tu przyjechaæ, bo st¹d mam ju¿ bli¿ej do reszty œwiata.
Nie wrócê na Bia³oruœ, Polska jest furtk¹ na Zachód, tu siê ju¿ inaczej ¿yje”
(A47).
Plany migracyjne osób nale¿¹cych do omawianej grupy cechuje du¿e zró¿nicowanie. Dla czêœci naszych rozmówców Polska jest dobrym miejscem do zdobycia wykszta³cenia, po czym planuj¹ wróciæ do krajów pochodzenia. Takie deklaracje sk³adali rozmówcy pochodz¹cy z Litwy (A53; A161). Inni z kolei
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przeciwnie: planuj¹ sprowadzenie najbli¿szej rodziny do Polski (A44; A19;
A50). Dwie osoby rozwa¿aj¹ dalsz¹ migracjê na zachód Europy (A164; A47).
Wszystkie te pragnienia by³y jednak uzale¿niane od przysz³ych losów migracyjnych badanych, czêsto trudnych do przewidzenia w przypadku osób m³odych,
jeszcze studiuj¹cych.
Plany migracyjne naszych rozmówców wi¹¿¹ siê z ich stosunkiem do w³asnego pochodzenia. Z jednej strony jest ono wyprowadzane z miejsca urodzenia,
czyli z któregoœ z krajów by³ego ZSRR. Z drugiej natomiast osoby te s¹ posiadaczami Karty Polaka i cz³onkami polonijnej organizacji, jak¹ jest Wspólnota
Polska, co czyni ich — przynajmniej formalnie — Polakami. Ta niejednoznacznoœæ pobrzmiewa³a w trakcie rozmów. Z jednej strony pojawia³ siê w nich
kraj dzieciñstwa, a z drugiej kraj, o którym s³yszeli, i¿ jest ich „dawnym domem”. W naszych rozmowach wielokrotnie powraca³ w¹tek têsknoty za rodzin¹
i przyjació³mi, niemniej istotnym dla studentów aspektem emigracji s¹ wiêksze
mo¿liwoœci rozwoju i bardziej stabilna przysz³oœæ, jak¹ oferuje Polska w porównaniu z krajami, w których siê urodzili.
Ten kola¿ spo³ecznych, kulturowych i emocjonalnych powi¹zañ najbardziej
odczuwany by³ przez studentów podczas pierwszych miesiêcy pobytu w Poznaniu. Nasi rozmówcy mogli liczyæ wtedy na wsparcie dawane przez Wspólnotê
i Klub. Tylko kilkoro z nich po pewnym czasie zerwa³o kontakt ze Wspólnot¹,
t³umacz¹c to brakiem czasu b¹dŸ potrzeby wspólnych spotkañ (A44; A54; A52).
Klub Studentów Polonijnych sta³ siê w odczuciu nale¿¹cych do niego studentów
pewn¹ form¹ inkubatora czy te¿ poduszki amortyzuj¹cej w okresie przejœciowym
pomiêdzy przyjazdem do Polski a znalezieniem nowego grona znajomych, który pozwoli³ na ³agodniejsze wejœcie w nowe otoczenie. Jedna z rozmówczyñ przerwa³a
swój kontakt z Klubem, gdy znalaz³a znajomych na studiach. Inna osoba klarownie okreœli³a rodzaj pomocy, jaki uzyska³a w Klubie w pocz¹tkach imigracji: „Nikogo nie zna³am, mo¿e jedn¹ kole¿ankê, co ja mia³am robiæ? Tu by³y osoby w takiej sytuacji jak ja” (A163). W pierwszej fazie adaptacji do nowej rzeczywistoœci
istniej¹ce ju¿, otwarte na imigrantów œrodowiska pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê. Daj¹
one kulturowe i emocjonalne wsparcie, pomagaj¹ przybyszom budowaæ kapita³
spo³eczny, u³atwiaj¹ im dostêp do informacji, do rynku pracy i innych instytucji
kraju przyjmuj¹cego (Hagan 1998, za: Kindler 2008: 61).
Jedn¹ z istotnych kwestii poruszanych w trakcie badañ by³ wymiar spo³eczny relacji studentów z krajami pochodzenia. Rozmówcy podkreœlali znaczenie
utrzymywania bezpoœrednich kontaktów z rodzin¹. Wiêkszoœæ z nich odwiedza
bliskich regularnie trzy razy do roku — na Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc oraz
podczas letnich wakacji. Rytm tych wizyt wyznacza³ jednak nie tyle kalendarz
religijny (niektórzy badani wyznaj¹ prawos³awie), co harmonogram roku akademickiego w Polsce. W kontaktach poœrednich wykorzystywany jest najczêœciej
Internet (zw³aszcza Skype i portale spo³ecznoœciowe). Z uwagi na wysokie
koszty rzadkie s¹ natomiast rozmowy telefoniczne.
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Z³o¿ona i niejednoznaczna to¿samoœæ studentów rosyjskojêzycznych o „polskich korzeniach” wp³ywa na proces ich integracji ze spo³eczeñstwem polskim,
zw³aszcza w wymiarze spo³ecznym i kulturowym. Za jeden z g³ównych czynników warunkuj¹cych tê integracjê uwa¿a siê jêzyk. Wiêkszoœæ studentów nale¿¹cych do Klubu doœwiadczy³a zmian w systemach edukacyjnych swoich krajów pochodzenia, które nast¹pi³y po rozpadzie ZSRR, kiedy to do programów
szkó³ wprowadzono jêzyki narodowe, odpowiednio bia³oruski, kazachski, litewski i ukraiñski. W rezultacie prawie wszyscy pos³uguj¹ siê, gorzej lub lepiej, co
najmniej trzema jêzykami: polskim, rosyjskim i jêzykiem kraju pochodzenia.
Deklaruj¹, i¿ jêzykiem, którym w³adaj¹ najlepiej, zarówno w mowie, jak i w piœmie, jest rosyjski. Podczas spotkañ Klubu najczêœciej u¿ywa siê tego jêzyka,
mimo ¿e oficjalnym jêzykiem Wspólnoty jest polski. Polskiego u¿ywa siê jedynie w sytuacjach, gdy w spotkaniu uczestniczy osoba nieznaj¹ca rosyjskiego.
Cz³onkowie Klubu t³umacz¹, i¿ nie wynika to z niechêci do jêzyka polskiego,
ale lepszej znajomoœci rosyjskiego: „Jêzyk rosyjski jest moim pierwszym jêzykiem, no i wszyscy go tu znamy” (A19).
Jêzyk komunikacji charakteryzuje istotnie omawian¹ grupê. Kwestie jêzykowe s¹ przyczyn¹ napiêæ miêdzy studentami rosyjskojêzycznymi a cz³onkami
spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Wiêkszoœæ mówi po polsku z akcentem wskazuj¹cym na obce pochodzenie, przy czym wielu ma odczucie, i¿ jest to powodem
dyskryminacji. Jedna ze studentek opowiada³a, i¿ nied³ugo po przyjeŸdzie do
Polski spotka³a siê z przejawem jawnej nietolerancji, gdy s³ysz¹cy jej rozmowy
przez telefon w jêzyku polskim i rosyjskim mê¿czyzna zaczepi³ j¹ i oznajmi³, ¿e
powinna opuœciæ Polskê, poniewa¿ odbiera miejsce na studiach polskim studentom (A164). Z tego rodzaju sytuacjami spotkali siê równie¿ inni badani (A19;
A17; A50). O przyczynie takiego stosunku do imigrantów pisze Freeman:
Imigranci zaczêli byæ postrzegani jako zagro¿enie dla narodowej to¿samoœci kraju
przyjmuj¹cego, ludzie nara¿aj¹cy na niebezpieczeñstwo jego wartoœci i kulturê, sposoby ¿ycia, tradycjê i porz¹dek spo³eczny (Freeman 2003, za: Kindler 2008: 72).

Wprawdzie powy¿sze s³owa odnosz¹ siê do imigrantów „obcych” kulturowo, jednak — jak pokaza³y nasze badania — podobne emocje wyra¿ane s¹
w stosunku do osób, które zgodnie z prawem s¹ Polakami. Wskazuje to na
wzglêdnoœæ kategorii „obcoœci” i „swojskoœci” i ponownie ka¿e nam postrzegaæ
integracjê jako proces, którego pomyœlny przebieg zale¿y od woli i zaanga¿owania obu stron. Nawet w przypadku cz³onków Klubu identyfikuj¹cych siê
z polskoœci¹ samo poczucie przynale¿noœci do grupy nie wystarcza — wa¿ny
jest równie¿ sposób postrzegania danej osoby przez pozosta³ych jej cz³onków.
Niektórzy badani zwracali ponadto uwagê na wynikaj¹ce z pochodzenia bariery, jakie napotykali w poszukiwaniu pracy, mimo i¿ ukoñczyli polskie uczelnie. Dotyczy³y one równie¿ osób p³ynnie pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim.
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Jedna z naszych rozmówczyñ, szukaj¹c pracy, nie zosta³a przyjêta mimo
uprzednio wyra¿onej przez pracodawcê woli zatrudnienia. Niedosz³y pracodawca zmieni³ decyzjê, gdy zobaczy³ jej dokumenty, z których wynika³o, i¿ posiada
ona obco brzmi¹ce nazwisko i nie ma polskiego obywatelstwa. Uzna³, i¿ jej zatrudnienie nie bêdzie mo¿liwe ze wzglêdu na niejasn¹ — jego zdaniem — sytuacjê prawn¹ (A52). Status cudzoziemca, nawet jeœli posiada on Kartê Polaka,
zamyka tak¿e mo¿liwoœæ pracy w samej Wspólnocie Polskiej. Jednym z warunków zatrudnienia w stowarzyszeniu jest bowiem posiadanie polskiego obywatelstwa. Zdaniem naszych rozmówców, to zapisane w statucie formalne
ograniczenie wp³ywa negatywnie na jakoœæ dzia³añ WP, gdy¿ uniemo¿liwia zatrudnienie osób czêsto posiadaj¹cych ogromny kapita³ i doœwiadczenie, które
chcia³yby na rzecz tej organizacji spo¿ytkowaæ (np. A53).
Osoby powi¹zane ze Wspólnot¹ poruszaj¹ siê zatem pomiêdzy dwoma œwiatami. Z jednej strony s¹ cudzoziemcami i mieszkaj¹ w akademikach najczêœciej
w otoczeniu innych obcokrajowców, z którymi porozumiewaj¹ siê po rosyjsku
lub angielsku. Wiêkszoœci z nich to w pe³ni odpowiada. Z drugiej strony, s¹
osobami polskojêzycznymi, o tzw. polskich korzeniach, a sama przynale¿noœæ
do Polonii i posiadanie Karty Polaka rodzi pewne oczekiwania ze strony spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Badania pokazuj¹ — co zasygnalizowa³yœmy na
wstêpie podrozdzia³u — ¿e cz³onkowie KSP s¹ œwiadomi odmiennych Ÿróde³
kszta³tuj¹cych ich to¿samoœæ i nie maj¹ potrzeby jej dookreœlenia w duchu podzia³ów etnicznych. Jest to równie¿ widoczne w ich zainteresowaniu sytuacj¹
polityczn¹ i wydarzeniami kulturalnymi zarówno w krajach pochodzenia, jak
i w Polsce. Rozmówcy wielokrotnie podkreœlali chêæ propagowania „swojej
kultury” wyniesionej z kraju urodzenia, poprzez, na przyk³ad, uczestniczenie
w festiwalach tematycznych, a jednoczeœnie wolê przyswajania kultury polskiej
dokonuj¹cego siê dziêki udzia³owi w wydarzeniach organizowanych przez WP.
Jedynie dwoje rozmówców z Litwy wyraŸnie okreœli³o siê Polakami, przy czym
jednak by³y to jedyne osoby w badanej grupie, które deklarowa³y chêæ powrotu
do ojczyzny po zakoñczeniu studiów (A53; A161). Pozostali najczêœciej okreœlali siê przy u¿yciu dwóch kategorii narodowoœciowych, np. ukraiñskiej i polskiej. Pokazuje to, ¿e to¿samoœci kszta³tuj¹ siê pod wp³ywem ró¿norodnych
treœci kulturowych. Ludzie maj¹ mo¿liwoœæ wyboru wartoœci dostêpnych w ramach wspólnej zró¿nicowanej spo³ecznoœci. Jak pisa³ Edward Said: „Wszystkie
kultury s¹ hybrydami; ¿adna z nich nie jest idealnie czysta, ¿adna z nich nie
sk³ada siê z homogenicznego materia³u, ¿adna nie jest to¿sama z ‘czystym’ ludem” (Said 1996: 21-25, za: Welsch 1998: 211).
Z jednej strony zatem, choæ w³adze WP nie przyznaj¹ tego oficjalnie, grupa
„ich” studentów polonijnych pozostaje pod silnym wp³ywem szeroko rozumianej kultury rosyjskiej, która wraz z jêzykiem rosyjskim jako lingua franca pe³ni
w tym gronie szczególn¹ rolê ze wzglêdu na podzielane doœwiadczenie dorastania w republikach postradzieckich. Tym samym dzia³alnoœæ w Klubie daje jego

194

Imigranci-studenci

cz³onkom poczucie bezpieczeñstwa i wspólnoty. Cz³onkowie KSP, poza porozumiewaniem siê na wspólnych spotkaniach po rosyjsku, organizuj¹ w poznañskich klubach tzw. Russian Parties. Uczestnicz¹ w nich t³umnie rosyjskojêzyczni mieszkañcy stolicy Wielkopolski, g³ównie studenci. Nawet te osoby,
które z KSP nie maj¹ ju¿ formalnie do czynienia, pomagaj¹ zorganizowaæ
nag³oœnienie czy sprowadziæ najnowsz¹ muzykê z by³ych republik ZSRR.
Z drugiej strony, okreœlanie siê za pomoc¹ jednej kategorii narodowoœciowej
— jako studenta polonijnego — wynikaj¹ce z przynale¿noœci do WP, mo¿na
interpretowaæ jako odpowiedŸ na w¹tpliwoœci dotycz¹ce to¿samoœci wysuwane
przez spo³eczeñstwo przyjmuj¹ce. Zainteresowanie dzia³alnoœci¹ w WP i w Klubie nie jest podyktowane chêci¹ odseparowania siê od otoczenia. Nowo przybyli studenci deklaruj¹, ¿e po prostu szukaj¹ mo¿liwoœci nawi¹zania kontaktów
z innymi ludŸmi w ogóle, niekoniecznie z osobami maj¹cymi podobne doœwiadczenia. Dowodem na to jest stopniowe rozluŸnianie wiêzi z WP wraz z poszerzaniem krêgu znajomych o osoby pochodz¹ce z innych œrodowisk.
Cz³onkowstwo w WP mo¿e jednak staæ na przeszkodzie w funkcjonowaniu
w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym, poniewa¿ integracja w ramach tej instytucji
poch³ania wiele czasu, spotkania s¹ czêste i intensywne. Respondenci podkreœlali, i¿ niektórzy cz³onkowie WP ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do kontaktów
w obrêbie tej organizacji. Nie d¹¿¹ oni do nawi¹zywania znajomoœci z osobami
ze spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, gdy¿ maj¹ swoj¹ formaln¹ grupê, z któr¹
umacniaj¹ wiêzi równie¿ w ramach relacji nieformalnych. Wydaje siê zatem, ¿e
Wspólnota Polska sprzyja integracji segmentowej, tj. nie ze spo³eczeñstwem
polskim, ale wewnêtrznej integracji studentów pochodz¹cych z ró¿nych pañstw
by³ego ZSRR. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym skupianiu siê studentów
wokó³ Wspólnoty Polskiej s¹ korzyœci wi¹¿¹ce siê z przynale¿noœci¹ do niej,
takie jak pomoc w uzyskaniu ró¿nych dokumentów potrzebnych do legalizacji
pobytu w Polsce, zni¿kowe bilety do kina, teatru, na lodowisko, p³ywalniê czy
wspólne imprezy. Cz³onkowie KSP mog¹ ponadto liczyæ na wsparcie grupy
w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z brakiem akceptacji przez œrodowisko przyjmuj¹ce.
Wa¿n¹ rolê w tworzeniu to¿samoœci Wspólnoty odgrywa Koœció³ katolicki.
Istotny w tym kontekœcie jest fakt, ¿e cz³onkowie Klubu przy WP w wiêkszoœci
przedstawiaj¹ siê jako katolicy. W okresach œwi¹tecznych organizowane s¹ spotkania tematyczne, cz³onkowie KSP maj¹ te¿ mo¿liwoœæ uczestniczenia w nabo¿eñstwach m³odzie¿owych, które spajaj¹ grupê. Znamienne, i¿ osoby, które
odsunê³y siê od Wspólnoty oraz Klubu, jednoczeœnie os³abia³y swe zwi¹zki
z Koœcio³em. Jak powiedzia³a jedna z naszych rozmówczyñ: „Nie mia³am motywacji, skoro nikt inny nie szed³ [do koœcio³a]” (A44).
Wspólne wyznanie i praktyki religijne sprzyjaj¹ adaptacji do ¿ycia w Polsce.
Innym takim czynnikiem jest posiadanie polskiego partnera. Interesowa³o nas podejœcie naszych rozmówców do kwestii narodowoœci posiadanego lub potencjal-
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nego partnera. Wiêkszoœæ deklarowa³a, i¿ licz¹ siê dla nich uczucia, a nie obywatelstwo. Jedynie dwie respondentki wyrazi³y niechêæ wobec poszukiwania ch³opaka wœród mê¿czyzn z ich krajów pochodzenia (A44; A19). Jedna z nich motywowa³a to w taki sposób: „Imponuje mi niezale¿noœæ polskich kobiet i to, ¿e
mê¿czyŸni potrafi¹ byæ na równi z kobiet¹, a nie próbowaæ siê wywy¿szaæ”
(A44). Ponadto studenci, którzy planowali powrót do kraju pochodzenia, stwierdzili, ¿e nie zastanawiali siê nad t¹ kwesti¹, ale w zwi¹zku z ich planami musia³yby to byæ osoby gotowe na przeprowadzkê (A161; A53). Pozostali rozmówcy
byli w wiêkszoœci w zwi¹zkach z Polakami lub Polkami. To oni najszybciej rozluŸniali zwi¹zki z WP, wchodz¹c w œrodowiska polskich partnerów.
Podsumowuj¹c, Klub Studentów Polonijnych dzia³aj¹cy przy poznañskim
oddziale Wspólnoty Polskiej jest organizacj¹, która zapewnia nowo przyby³ym
imigrantom wzglêdnie p³ynn¹ adaptacjê w nowych dla nich warunkach kraju
przyjmuj¹cego. Dziêki jej dzia³alnoœci nawet osoby nie maj¹ce œmia³oœci w nawi¹zywaniu nowych kontaktów s¹ nak³aniane do wziêcia udzia³u w wielu inicjatywach, które pozwalaj¹ im tworzyæ w³asne sieci kontaktów. Tym, co wydaje siê doœæ niezwyk³e w poznañskiej organizacji, jest du¿e zrozumienie dla
sytuacji osób, które z Kart¹ Polaka w rêce wkraczaj¹ w nowy dla nich œwiat.
Jest to wa¿ne, jako ¿e nasi rozmówcy spotykaj¹ siê z podwójn¹ dyskryminacj¹.
Z jednej strony, jako „Ruscy” bywaj¹ nieakceptowani ze wzglêdu na kraj pochodzenia. Z drugiej zaœ, jako „Polacy” (deklaruj¹cy polskie pochodzenie) spotykaj¹ siê z nierealistycznymi oczekiwaniami pe³nej polonizacji, w tym przede
wszystkim p³ynnej znajomoœci jêzyka polskiego.

Studium przypadku III:
BIA£ORUSCY STYPENDYŒCI PROGRAMU IM. KONSTANTEGO
KALINOWSKIEGO
Agata Pakie³a

W marcu 2006 roku, po protestach, które mia³y miejsce po wyborach prezydenckich na Bia³orusi, wiêkszoœæ bior¹cych w nich udzia³ studentów relegowano
z uczelni. Zaanga¿owanie rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz wsparcia
bia³oruskiej opozycji demokratycznej przybra³o postaæ m.in. programu przyjêcia
m³odych dysydentów na polskie uczelnie. 30 marca 2006 roku Aleksander Milinkiewicz wraz z Kazimierzem Marcinkiewiczem44 oraz przedstawicielami
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich i Konferencji Rektorów

44 Aleksander Milinkiewicz — kandydat na prezydenta oraz przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Si³ Demokratycznych na Bia³orusi; Kazimierz Marcinkiewicz — ówczesny Prezes Rady
Ministrów RP.
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Uniwersytetów Polskich podpisali porozumienie w sprawie ufundowania stypendiów na polskich uczelniach dla wszystkich relegowanych Bia³orusinów
(Asipienka 2008: 7). 5 lipca tego samego roku mia³a miejsce uroczysta inauguracja Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego45, do którego
pierwszej edycji zg³osi³o siê ponad dwustu piêædziesiêciu studentów46.
Wed³ug oficjalnych kryteriów uczestnikami programu mog¹ byæ studenci
i doktoranci uczelni bia³oruskich, którzy zostali wydaleni ze studiów z przyczyn
politycznych lub którym z tych przyczyn w ogóle uniemo¿liwiono podjêcie studiów. Stypendystami mog¹ równie¿ zostaæ dzieci rodziców wiêzionych i represjonowanych z przyczyn politycznych. Z informacji uzyskanych od respondentów wynika jednak, ¿e do udzia³u w programie zakwalifikowano tak¿e osoby,
których ani nie relegowano, ani nawet nie ubiega³y siê one o przyjêcie na
bia³oruskie uczelnie. Zastosowano zatem zasadê domniemania, ¿e ze wzglêdu
na zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ opozycyjn¹ osoby te mog³yby mieæ problemy
na uczelni lub nie dosta³yby siê na studia, gdyby na nie aplikowa³y. Nasi rozmówcy przytaczali tak¿e znane im przypadki studentów, którym w³adze bia³oruskich uczelni czyni³y trudnoœci, niemniej nie uzyskali oni zgody od przywódców opozycji na wyjazd z kraju, gdy¿ s¹ uwa¿ani za zbyt wa¿nych dzia³aczy.
Koordynatorem programu na obszarze ca³ej Polski jest Studium Europy
Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim. W jego ramach powo³ane zosta³o
Biuro Programu Stypendialnego — placówka zajmuj¹ca siê funkcjonowaniem
stypendystów w Polsce, pocz¹wszy od ich rekrutacji, przez sprawdzanie
osi¹gniêæ, a na powrocie do kraju koñcz¹c. Spotkania stypendystów z przedstawicielami pionu administracyjnego programu odbywaj¹ siê w zale¿noœci od wagi
problemów zg³aszanych przez studiuj¹cych. Nasi rozmówcy twierdz¹ jednak, ¿e
w toku studiowania ich kontakt z osobami koordynuj¹cymi s³abnie, a pomoc
sprowadza siê do aspektu finansowego. W przypadku wyst¹pienia wiêkszych
problemów na uczelni kontaktuj¹ siê z jej w³adzami — przewa¿nie z dziekanem. W obliczu innych trudnoœci, zwi¹zanych na przyk³ad ze zmian¹ miejsca zamieszkania, s¹ zdani na siebie b¹dŸ szukaj¹ pomocy u znajomych (w pocz¹tkowych etapach praktycznie wy³¹cznie wœród innych cudzoziemców pos³uguj¹cych
siê jêzykiem rosyjskim, z uwagi na s³ab¹ znajomoœæ jêzyka polskiego).
Studenci zakwalifikowani do programu spotykaj¹ siê na kursie przygotowawczym obejmuj¹cym miesiêczn¹ naukê jêzyka polskiego z elementami historii Europy Œrodkowej i Wschodniej. W trakcie kursu odbywa siê równie¿ objazd po Polsce — relacja z jednego z nich zosta³a zamieszczona w biuletynie
podsumowuj¹cym trzy lata dzia³alnoœci programu:
45 Programowi nadano imiê Konstantego Kalinowskiego — powstañca styczniowego, pe³nomocnika rz¹du powstañczego w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, straconego w Wilnie w 1864
roku, zas³u¿onego dla obrony narodowoœci i kultury bia³oruskiej.
46 http://wolnabialorus.pl/archiwum.php?nr=1463 (wgl¹d: 15.02.2012).
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W roku 2006 zorganizowano trzytygodniowy objazd po Polsce. Stypendyœci odwiedzili
22 miasta, w tym najwa¿niejsze oœrodki akademickie i miejsca szczególnie wa¿ne dla
Polaków ze wzglêdu na ich historiê. W programie objazdu znalaz³y siê m.in. takie wydarzenia jak: spotkanie z uczestnikami „Poznañskiego Czerwca 1956”, zwiedzanie Katedry i Zamku Królewskiego na Wawelu, wizyta w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, wizyta na polach Grunwaldu, wizyta w Stoczni Gdañskiej, spotkanie z Ann¹
Walentynowicz (Program… 2009: 12).

Bior¹cy udzia³ w badaniach rozmówcy — obecni stypendyœci — stwierdzili, ¿e kurs jest traktowany g³ównie towarzysko, integracyjnie; uczestnicy
spêdzaj¹ wspólnie czas, razem imprezuj¹. Innymi okazjami do spotkañ uczestników programu s¹ ogólnopolskie zjazdy. Spotkania te odbywaj¹ siê co roku
i uczestnicz¹ w nich miêdzy innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Urzêdu ds. Cudzoziemców oraz cz³onkowie opozycji z Bia³orusi.
Jednak¿e bior¹c pod uwagê ³¹czn¹ liczbê stypendystów w Polsce, bierze w nich
udzia³ nieznaczna ich czêœæ (20-30 osób). W Poznaniu nie s¹ organizowane spotkania stypendystów, integruj¹ siê oni jednak w ramach tzw. Russian Parties
organizowanych przez cz³onków Klubu Studentów Polonijnych dzia³aj¹cego
przy Wspólnocie Polskiej.
Stypendium przyznawane w ramach programu wynosi 1240 z³otych miesiêcznie; dodatkowo obejmuje ono wspomniany kurs przygotowawczy do podjêcia studiów w jêzyku polskim, zakwaterowanie w akademiku oraz podstawowe pomoce dydaktyczne, takie jak s³owniki jêzyka polskiego i encyklopedie.
Zgodnie z oficjalnymi informacjami, stypendyœci zobowi¹zani s¹ do czynienia
postêpów w kszta³ceniu i wype³niania za³o¿eñ pogramu, które obejmuj¹ miêdzy
innymi realizowanie programu studiów i nadsy³anie dokumentów potwierdzaj¹cych zaliczenie kolejnych etapów studiów, wykupienie obowi¹zkowego ubezpieczenia czy pozyskiwanie karty czasowego pobytu. W trakcie pierwszego
roku zobligowani s¹ równie¿ do uczêszczania na obowi¹zkowe lektoraty z jêzyka polskiego.
W pierwszym roku realizacji programu studia w Poznaniu rozpoczê³o dziewiêæ osób, z których ukoñczy³y je cztery. W kolejnym, 2007 roku, przyjêto
równie¿ kilka osób, z których dziœ studiuje tylko jedna. To znamienne, ¿e
znaczna czêœæ Bia³orusinów przyjêtych do Programu im. Kalinowskiego rezygnuje ze studiów i wraca do kraju zamieszkania. Nasi rozmówcy podkreœlali, ¿e to typowe. Jako przyczyny podawali przede wszystkim trudnoœci
w nauce wynikaj¹ce z braku kompetencji jêzykowych oraz zbyt du¿ej iloœci
czasu przeznaczanego na rozrywki. Kolejn¹ wskazywan¹ przyczyn¹ by³a
du¿a czêstotliwoœæ wizyt w kraju ojczystym. Ponadto osoby nadal zaanga¿owane w dzia³alnoœæ opozycyjn¹ jako jeden z g³ównych powodów podawa³y
silny zwi¹zek z Bia³orusi¹ oraz têsknotê rozumian¹ jako niemo¿noœæ przebywania w innym kraju ni¿ ojczysty przez d³u¿szy czas.
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Wed³ug wiedzy naszych rozmówców w Poznaniu studiuje obecnie kilkunastu Bia³orusinów objêtych Programem im. Kalinowskiego. Osoby te maj¹ ze
sob¹ kontakt ze wzglêdu na wspólne miejsce zamieszkania w akademiku b¹dŸ
studiowanie na tym samym kierunku. ¯aden z respondentów nie by³ jednak
w stanie podaæ dok³adnej liczby Bia³orusinów odbywaj¹cych studia w Poznaniu
w ramach omawianego programu.
W naszych badaniach wziê³o udzia³ szeœciu stypendystów — piêciu mê¿czyzn i jedna kobieta, w wieku od 20 do 24 lat. Wszyscy posiadaj¹ obywatelstwo bia³oruskie, swoj¹ przynale¿noœæ narodow¹ okreœlaj¹ tak¿e jako bia³orusk¹. Mimo i¿ jako stypendyœci s¹ zobligowani do corocznego wystêpowania
o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, to w rozmowach niejednokrotnie wskazywano na omijanie tego obowi¹zku, co pozwala ograniczyæ koszty legalizacji pobytu (op³ata za zezwolenie wynosi 340 z³otych). Studenci preferuj¹ pobyt na podstawie wizy wydawanej nieodp³atnie. Osoby, które wziê³y
udzia³ w badaniach, przyjecha³y do Polski pomiêdzy 2006 a 2009 rokiem. Niemal wszystkie zwi¹zane by³y z dzia³alnoœci¹ opozycyjn¹, zosta³y relegowane
b¹dŸ nie mia³y szans na dostanie siê na studia. Jedna osoba nie by³a czynnie zaanga¿owana w protesty przeciwko re¿imowi Aleksandra £ukaszenki, zosta³a
jednak zakwalifikowana do programu jako cz³onek rodziny opozycjonistów —
jej ojciec jest znanym dziennikarzem opozycyjnym (A8).
Stypendyœci trafili do Poznania raczej przypadkowo — miejsce studiowania by³o dla nich, jak deklaruj¹, kwesti¹ drugorzêdn¹; priorytet stanowi³a mo¿liwoœæ podjêcia studiów poza granicami Bia³orusi. Niemniej czynnikiem przemawiaj¹cym za wyborem Poznania bywa³a sieæ kontaktów spo³ecznych. Niektórzy
rozmówcy mieli znajomych wœród Bia³orusinów, którzy wczeœniej rozpoczêli
studia w ramach programu w stolicy Wielkopolski (A217; A27). Podkreœlano,
¿e wybór Polski by³ podyktowany blisk¹ odleg³oœci¹ od Bia³orusi, miejsca zamieszkania najbli¿szych cz³onków rodziny i przyjació³. Z tego te¿ wzglêdu wiêkszoœæ stypendystów programu studiuje w Warszawie.
Objêci badaniami studenci przyjechali do Polski wspólnie z innymi osobami
zakwalifikowanymi do programu b¹dŸ samodzielnie. Od ukoñczenia miesiêcznego kursu przygotowawczego w Warszawie nieprzerwanie mieszkaj¹ w Poznaniu,
gdzie studiuj¹ na ró¿nych kierunkach oferowanych przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza (stosunki miêdzynarodowe, politologia, muzykologia) oraz Politechnikê Poznañsk¹ (informatyka). Wszyscy mieszkaj¹ w akademikach, dziel¹c
pokoje zarówno z Polakami, jak i z innymi Bia³orusinami oraz osobami z krajów
by³ego ZSRR. Z uwagi jednak na zró¿nicowane kierunki studiów stypendyœci nie
tworz¹ przestrzennie zwartej grupy — mieszkaj¹ w ró¿nych akademikach i nie
dziel¹ ze sob¹ pokojów. Utrzymuj¹ siê g³ównie z otrzymywanych stypendiów
oraz prac dorywczych. Tylko jedna osoba zatrudniona jest na umowê o dzie³o.
Plany migracyjne osób, które wziê³y udzia³ w badaniach, s¹ bardzo zró¿nicowane. Niemniej, praktycznie wszyscy podkreœlaj¹ siln¹ wiêŸ ze swoj¹ oj-
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czyzn¹ — st¹d deklaracje powrotu na Bia³oruœ po zakoñczeniu studiów. G³ówn¹ przyczyn¹ jest zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ opozycyjn¹ oraz pragnienie
dokonania zmian w ojczyŸnie, na co wskazuje wypowiedŸ jednej z respondentek:
Chcê wróciæ na Bia³oruœ. Podoba mi siê Polska i Poznañ, ale chcê coœ zrobiæ dla swojego kraju — zmieniæ coœ na lepsze. Nie wierzê w jakieœ ogromne zmiany, musia³aby siê
zmieniæ mentalnoœæ ludzi. Ale mo¿na coœ robiæ, dzia³aæ na rzecz ludzi. Jak zostanê
w Polsce, nie bêdê mia³a takiej okazji (A27).

Tylko czêœæ naszych rozmówców wierzy w to, ¿e w najbli¿szych latach
nast¹pi na Bia³orusi znacz¹cy polityczny zwrot. Si³a trwaj¹cych represji odbiera
m³odym wiarê w mo¿liwoœæ przemian — pomimo to traktuj¹ je oni jako nieuchronne i ufaj¹ w ostateczny koniec rz¹dów £ukaszenki. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ niektórzy stypendyœci uwa¿aj¹, ¿e zmiany w systemie obowi¹zuj¹cym
w ich kraju nie nast¹pi¹. Uzasadniaj¹ to wp³ywem, jaki system komunistyczny
wywar³ na sposób myœlenia Bia³orusinów, czego konsekwencj¹ ma byæ brak
d¹¿enia ca³oœci spo³eczeñstwa do zmian (A27).
Pomimo deklaracji chêci powrotu, perspektywa pozostania w Polsce jest
przez stypendystów równie¿ brana pod uwagê. Jako przyczyny wskazuj¹ przede
wszystkim wiêksze mo¿liwoœci zarobkowe oraz szanse podnoszenia kwalifikacji zawodowych (A217). Jednak ¿aden z rozmówców nie nakreœli³ spójnej wizji
swojej przysz³oœci w Polsce, a czêœæ z badanych wprost stwierdzi³a, ¿e jeszcze
studiuj¹ i nie zastanawiaj¹ siê nad tym. WypowiedŸ jednego ze stypendystów
wskazuje na brak sprecyzowanych planów migracyjnych, ale i na du¿¹ otwartoœæ na przysz³oœæ, wykraczaj¹c¹ poza dychotomiê Bia³oruœ jako kraj pochodzenia i Polska jako kraj imigracji:
Trudno mi powiedzieæ. Zale¿y to od tego, jak potocz¹ siê sprawy na Bia³orusi — z jednej strony obowi¹zek s³u¿by wojskowej po ukoñczeniu studiów, dziewiêæ miesiêcy,
które prawdopodobnie bêdê musia³ ods³u¿yæ, chyba ¿e wyka¿ê jak¹œ niezdolnoœæ,
a z drugiej wybory prezydenckie w 2011, które nie wiadomo, co przynios¹. Bardzo dobrze siê czujê w Poznaniu — mam tu ulubione miejsca, znajomych, dobr¹ pracê, stabiln¹ sytuacjê. Z drugiej strony, znam jêzyki (angielski, rosyjski, bia³oruski, polski)
i mam dobry zawód, wszêdzie mogê znaleŸæ pracê. Mo¿e przeniosê siê do USA (A8).

Inny stypendysta, który wspólnie ze znajomymi projektuje strony internetowe,
wskaza³ czynnik ekonomiczny jako determinuj¹cy wybór kraju docelowego:
Nie pracujê legalnie, niestety. S¹ jednak korzyœci takiej sytuacji. Na przyk³ad: wy¿sze
p³ace, wolnoœæ s³owa, du¿o dorywczej pracy. Na Bia³orusi tego nie ma. Minusem jest
to, ¿e w Polsce trudniej znaleŸæ pracê po studiach ni¿ na Bia³orusi. Tam po studiach

200

Imigranci-studenci

dziennych trzeba przymusowo pracowaæ dwa lata na kontrakcie. Odgórnie narzucaj¹,
gdzie siê ma pracowaæ, ale przynajmniej mo¿na zdobyæ doœwiadczenie (A16).

Istotnym aspektem funkcjonowania stypendystów Programu im. Kalinowskiego w Poznaniu jest jêzyk. Wiêkszoœæ naszych rozmówców rozpoczê³a naukê jêzyka polskiego dopiero podczas miesiêcznego kursu przygotowawczego.
Uwa¿aj¹, ¿e w tak krótkim czasie nie da siê opanowaæ tego jêzyka i jest to jedna
z przyczyn przerywania studiów i powrotów na Bia³oruœ. Rozmówcy podkreœlali równie¿, i¿ znajomoœæ pokrewnych polskiemu jêzyka bia³oruskiego i rosyjskiego niew¹tpliwie u³atwia im naukê, niemniej nawet taka bliskoœæ jêzykowa
nie ³agodzi trudnoœci w studiowaniu po polsku po zaledwie miesiêcznym kursie.
Dlatego w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji by³y osoby, które uczy³y siê
polskiego jeszcze na Bia³orusi. Stypendyœci pos³uguj¹ siê tym jêzykiem na
uczelni oraz w kontaktach z Polakami. Natomiast rosyjskiego u¿ywaj¹ w relacjach z rodakami oraz osobami pochodz¹cymi z krajów by³ego ZSRR, które
z regu³y tworz¹ grono najbli¿szych przyjació³, a wiêc do takich kontaktów dochodzi najczêœciej. Bia³oruski pojawia siê w rozmowach sporadycznie.
¯aden z bior¹cych udzia³ w badaniach stypendystów nie jest w formalnym
zwi¹zku, wiêkszoœæ nie posiada te¿ partnera. Dwie osoby utrzymuj¹ zwi¹zki na
odleg³oœæ — ich partnerki mieszkaj¹ na Bia³orusi (A16; A8). Niemal wszyscy
pochodz¹ z rodzin prawos³awnych, ale nie s¹ osobami praktykuj¹cymi. Ponadto
jeden rozmówca okreœli³ siê jako ateista, drugi natomiast jako agnostyk.
Grupa bia³oruskich stypendystów jest doœæ zwarta i nie charakteryzuje siê
znacznymi podzia³ami. Jej cz³onkowie ró¿ni¹ siê przede wszystkim podejœciem
do spraw zwi¹zanych z sytuacj¹ na Bia³orusi oraz planami dotycz¹cymi powrotu do kraju ojczystego. Spotykaj¹ siê ze sob¹, maj¹ kontakt z innymi stypendystami studiuj¹cymi w innych miastach Polski.
Sytuacja ekonomiczna stypendystów, przynajmniej przez czas studiów, wydaje siê stosunkowo stabilna, gdy¿ program gwarantuje im wsparcie finansowane przez ca³y okres pobierania nauki oraz nieodp³atne zakwaterowanie. Jednak
pomimo zapewnionych œrodków, nasi rozmówcy czêsto podejmuj¹ siê prac dorywczych, takich jak udzielanie korepetycji czy tworzenie stron internetowych.
Przy czym tylko jeden z nich stwierdzi³, ¿e bia³oruskie pochodzenie utrudnia³o
mu zdobycie pracy, g³ównie ze wzglêdu na przeszkody biurokratyczne. Uwa¿a
on, ¿e pracodawcy nie znaj¹ prawa dotycz¹cego zatrudniania Bia³orusinów
i niechêtnie przyjmuj¹ ich do pracy (A217).
Kolejn¹ istotn¹ p³aszczyzn¹ funkcjonowania stypendystów w Poznaniu s¹
relacje z przedstawicielami kraju przyjmuj¹cego w wymiarze spo³ecznym. Badani studenci nie utrzymuj¹ kontaktów z Polakami na poziomie rodziny — tylko jedna rozmówczyni ma bratow¹-Polkê mieszkaj¹c¹ w Warszawie. Odwiedzaj¹ siê kilkakrotnie w ci¹gu roku, niemniej kobieta stwierdzi³a, ¿e nie ma to
wiêkszego wp³ywu na jej relacje z Polakami (A27). Do bezpoœrednich kontak-
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tów z tymi ostatnimi dochodzi przede wszystkim w ramach „grup s¹siedzkich”
w akademikach oraz w krêgu znajomych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e badana
grupa jest zró¿nicowana pod wzglêdem otwartoœci na kontakty z otoczeniem.
Tylko czêœæ stypendystów ma bliskich znajomych wœród polskich kolegów i kole¿anek ze studiów, z którymi spotykaj¹ siê kilka razy w tygodniu, nie tylko na
wyk³adach i w akademikach, ale równie¿ na imprezach. Inni utrzymuj¹ znajomoœci przede wszystkim z innymi stypendystami oraz osobami rosyjskojêzycznymi. Jedna z rozmówczyñ w ten oto sposób uzasadni³a s³abe wiêzi o charakterze towarzyskim z Polakami:
Brak g³êbszych wiêzi z Polakami wynika przede wszystkim z mojej postawy i barier jêzykowych. Z jednej strony, chcia³abym mieæ z nimi wiêkszy kontakt, bo uwa¿am ich za
bardzo dobrych ludzi. Z drugiej strony, chyba stwierdzi³am ju¿, ¿e dobrze jest tak, jak
jest (A27).

Badani stypendyœci nie utrzymuj¹ natomiast w ogóle kontaktów z przedstawicielami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego w skali makro, tj. na poziomie organizacji pozarz¹dowych czy wspólnot religijnych. Ich relacje z formalnymi polskimi instytucjami ograniczaj¹ siê przede wszystkim do kontaktów z Wydzia³em
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego (w celu legalizacji pobytu). Kontakty z urzêdnikami oceniane s¹ raczej negatywnie: „Pracownicy s¹ niemili, nie lubi¹ obcokrajowców. Poza tym straszna
jest ta ca³a biurokracja” (A16). Ponadto stypendyœci maj¹ równie¿ kontakt
z w³adzami uczelni, na której studiuj¹. W sytuacjach problematycznych kieruj¹
siê przede wszystkim do dyrektorów instytutów i dziekanów. Kontakty z w³adzami wydzia³ów oceniaj¹ jako bardzo dobre.
Podnosz¹c kwestiê powi¹zañ transnarodowych, warto zwróciæ uwagê, i¿
wiêkszoœæ cz³onków rodzin naszych rozmówców mieszka na terenie Bia³orusi. Stypendyœci utrzymuj¹ z nimi sta³y kontakt, przewa¿nie za poœrednictwem
Internetu (e-mail, Skype, portale spo³ecznoœciowe), rzadziej korzystaj¹c z po³¹czeñ telefonicznych, gdy¿ s¹ bardzo drogie. Dziêki temu mog¹ byæ na
bie¿¹co z codziennymi sprawami bliskich mieszkaj¹cych na Bia³orusi. Jednak ju¿ deklaracje na temat czynnego udzia³u w podejmowaniu decyzji rodzinnych s¹ zró¿nicowane. Jeden z naszych rozmówców stwierdzi³, ¿e nie ma
wiêkszego wp³ywu na to, co dzieje siê w jego domu rodzinnym (A16). Z kolei inny student podkreœla³, ¿e w sytuacjach wa¿nych cz³onkowie rodziny informuj¹ siê nawzajem o przebiegu sytuacji i pytaj¹ o zdanie przez telefon
(A217). Jeszcze inna stypendystka stwierdzi³a, ¿e mimo i¿ jest œwiadoma podejmowanych w rodzinie decyzji, to uwa¿a, ¿e ma na nie wp³yw jedynie
wówczas, gdy jest na miejscu: „(…) drog¹ mailow¹ trudno ingerowaæ w czyjeœ decyzje” (A27). Charakterystyczne dla tej grupy s¹ czêste wizyty na Bia³orusi. Na pocz¹tkowym etapie studiów stypendyœci jeŸdzili do domu rza-
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dziej, raz na dwa-trzy miesi¹ce b¹dŸ w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanocy. Obecnie wyje¿d¿aj¹ czêœciej i spêdzaj¹ w domu od jednego do
dwóch tygodni, a tak¿e okres wakacyjny. Nikt z cz³onków rodzin mieszkaj¹cych w kraju pochodzenia nie odwiedza badanych w Poznaniu.
Czêstotliwoœæ kontaktów towarzyskich utrzymywanych z krajem pochodzenia jest zró¿nicowana — niektórzy stypendyœci maj¹ tam swoich najbli¿szych
przyjació³, inni ju¿ tylko „starych znajomych” z czasów szkolnych. W czasie
pobytu w Polsce kontaktuj¹ siê z nimi najczêœciej za poœrednictwem popularnego w by³ych republikach ZSRR portalu spo³ecznoœciowego vkontakcie.ru,
bêd¹cego rosyjskojêzycznym odpowiednikiem Facebooka. Dziêki niemu mog¹
œledziæ wydarzenia z ¿ycia znajomych oraz te zwi¹zane z sytuacj¹ na Bia³orusi.
Sporadycznie kontaktuj¹ siê równie¿ drog¹ e-mailow¹ i sms-ow¹. Stypendyœci
widuj¹ siê ze znajomymi podczas wizyt na Bia³orusi. Natomiast odwiedziny
znajomych w Polsce s¹ rzadkie. Jednego z rozmówców doœæ czêsto odwiedza
dziewczyna mieszkaj¹ca w Grodnie, z któr¹ pozostaje w kilkuletnim ju¿ zwi¹zku (A16). Sporadycznie zdarza siê równie¿, i¿ do stypendystów przyje¿d¿aj¹
bia³oruscy znajomi, którzy tak jak oni studiuj¹ w Polsce.
Nasi rozmówcy uznaj¹ za istotny kontakt z rodakami ¿yj¹cymi w Polsce.
Wszyscy deklaruj¹, ¿e znaj¹ Bia³orusinów mieszkaj¹cych w Poznaniu. S¹ to zarówno inni uczestnicy programu, jak i pozostali studenci i absolwenci pochodz¹cy z Bia³orusi. Czêstotliwoœæ i charakter tych kontaktów zale¿y od stopnia
za¿y³oœci — spotykaj¹ siê na uczelni i w akademikach, ale równie¿ na imprezach czy wspólnie wychodz¹c do kina.
Czêœæ stypendystów anga¿uje siê w dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu promowanie
kultury bia³oruskiej w Polsce. Jeden z nich dwukrotnie wspó³organizowa³ Dni
Kultury Bia³oruskiej w Poznaniu47. Uwa¿a jednak, ¿e wydarzenie to nie wzbudzi³o wiêkszego zainteresowania wœród odbiorców oraz ¿e przeznaczono na nie
za ma³o pieniêdzy:
Kogo zaprosiliœmy, przychodzili, ale z zewn¹trz ma³o by³o (…). Da³a coœ ambasada,
trochê z uniwerku i du¿o tego nie by³o. To, co w Warszawie robi¹ Solidarni z Bia³orusi¹, jest na ogromn¹ skalê, maj¹ prywatnych sponsorów i wszystko zrobiæ mog¹. My nie
mogliœmy za du¿o, choæ siê staraliœmy. By³o trzeba wybieraæ: albo pieni¹dze od ambasady albo od œrodowisk opozycyjnych (A16).

Impreza organizowana przez Klub Studentów Bia³orusi w Poznaniu oraz Instytut Wschodni
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy wsparciu ambasady bia³oruskiej oraz Centrum Kulturalnego Bia³orusi w Polsce. Oficjalnym celem organizatorów jest promowanie kultury bia³oruskiej
tam, gdzie jest ona znana doœæ s³abo, czyli w œrodkowej i zachodniej Polsce. W ramach festiwalu
odbywaj¹ siê miêdzy innymi koncerty muzyki bia³oruskiej, spektakle teatralne i wystawy fotograficzne. Nie brakuje równie¿ wyk³adów przybli¿aj¹cych historiê i wspó³czesne oblicze wschodniego
s¹siada (http://www.nawschod.eu/bialorus/dni-kultury-bialoruskiej-w-poznaniu, wgl¹d: 16.02.2012).
47
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Zaskakuj¹ce jest to, ¿e autor powy¿szej wypowiedzi, mimo i¿ przebywa
w Polsce ze wzglêdu na dzia³alnoœæ opozycyjn¹ i powo³uje siê na Solidarnych
z Bia³orusi¹, anga¿uje siê w wydarzenie firmowane przez ambasadê bia³orusk¹
i nie widzi w tym ¿adnej sprzecznoœci. Trzeba bowiem mieæ na uwadze, ¿e Dni
Kultury Bia³oruskiej spotyka³y siê z du¿¹ krytyk¹ ze strony Bia³oruskiego Kulturalno-Naukowego Centrum w Poznaniu jako impreza o charakterze propagandowym, maj¹ca na celu legitymizowanie bia³oruskiej w³adzy. W zwi¹zku z powy¿szym œrodowiska te organizuj¹ wydarzenia alternatywne, takie jak Dni
Kultury Niezale¿nej Bia³orusi czy Dni Wolnej Bia³orusi48. Rozmówca nie
wspomnia³ jednak o ¿adnej z nich. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, i¿ mimo deklaracji o silnej za¿y³oœci pomiêdzy poznañskimi Bia³orusiami, grupa ta jest wewnêtrznie podzielona.
Inny stypendysta wspólnie z koleg¹ zorganizowa³ wystawê fotografii dotycz¹c¹ wesela bia³oruskiego w przesz³oœci i wspó³czeœnie. Chcieli pokazaæ,
w jaki sposób dzisiejsza m³odzie¿ nawi¹zuje do tradycji bia³oruskich w ubiorze
i obrzêdach. Maj¹ w planach kontynuacjê tego przedsiêwziêcia — zorganizowanie wiêkszej wystawy dotycz¹cej kultury bia³oruskiej, na przyk³ad w Centrum Kultury „Zamek” (A217). W tym przypadku z kolei zwraca uwagê fakt, ¿e
podejmowane dzia³ania nie maj¹ bezpoœrednio politycznego charakteru i skupiaj¹ siê na „neutralnych” tematach kultury.
S¹ wreszcie wœród stypendystów osoby zupe³nie niezaanga¿owane w upowszechnianie wiedzy o Bia³orusi. Nie odczuwaj¹ one potrzeby uczestniczenia
w tego rodzaju inicjatywach, choæ dostrzegaj¹ zainteresowanie ze strony mieszkañców Poznania (A27). Jest to doœæ zaskakuj¹ce, zwa¿ywszy na nasze wyobra¿enia osób, które — przynajmniej oficjalnie — otrzyma³y stypendium ze wzglêdu na dzia³alnoœæ opozycyjn¹, powinny zatem byæ zainteresowane promowaniem „sprawy bia³oruskiej”.
W analizie to¿samoœci stypendystów Programu im. Kalinowskiego niezwykle istotne s¹ relacje z krajem pochodzenia (zaanga¿owanie w sprawy na Bia³orusi), jak równie¿ zakres i tempo enkulturacji, który wyra¿a siê miêdzy innymi w przyswajaniu jêzyka, wartoœci i norm kraju przyjmuj¹cego.
Stypendyœci — nawet ci niezaanga¿owani w dzia³ania promuj¹ce kulturê
bia³orusk¹ w Poznaniu — s¹ bardzo zainteresowani wydarzeniami spo³eczno-politycznymi na Bia³orusi, które zreszt¹ czêsto s¹ przez nich dyskutowane. Informacje na ich temat czerpi¹ z ró¿nych Ÿróde³: serwisów internetowych, stron
bia³oruskich stowarzyszeñ i blogów prowadzonych przez Bia³orusinów. Wa¿nym Ÿród³em wiadomoœci jest wspomniany ju¿ portal vkontakcie.ru, a tak¿e
kontakt z osobami dzia³aj¹cymi w opozycji utrzymywany za poœrednictwem
portali spo³ecznoœciowych b¹dŸ e-maili. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ w gronie
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stypendystów s¹ równie¿ osoby przejawiaj¹ce coraz mniejsze zainteresowanie
sprawami Bia³orusi. Spowodowane jest to utrat¹ nadziei na zmiany w systemie
politycznym kraju pochodzenia. Czêœæ stypendystów uczestniczy jednak w wyborach na Bia³orusi mimo braku wiary w mo¿liwoœæ zmiany. Ilustruje to wypowiedŸ jednej z respondentek:
Gdy dzia³a³am w ruchach opozycyjnych, nadziej¹ by³o obalenie £ukaszenki. Teraz wydaje mi siê, ¿e nic to nie zmieni, bo kryzys i tak bêdzie trwa³, a ludzie nie zaanga¿uj¹ siê
w refleksjê nad obowi¹zuj¹cym systemem, skoro nie maj¹ zaspokojonych podstawowych potrzeb. Poza tym Bia³orusini s¹ zbyt ugodowi i ulegli. Tolerujemy wszystko, rozumiemy wszystko i przez to cokolwiek by siê dzia³o, nie buntujemy siê (A27).

S¹ równie¿ stypendyœci, którzy nie g³osuj¹ w wyborach na Bia³orusi, gdy¿
ich zdaniem partie opozycyjne wcale nie d¹¿¹ do zmiany rz¹dów autorytarnych
— nie chc¹ siê po³¹czyæ, staæ siê jedn¹ si³¹. Dlatego te¿ g³osowanie nie ma dla
nich wiêkszego sensu. Byæ mo¿e to w³aœnie krytyczne podejœcie do podzielonej
bia³oruskiej opozycji — ukszta³towane z perspektywy emigranta — jest przyczyn¹, dla której czêœæ stypendystów dystansuje siê do dzia³alnoœci na rzecz
„sprawy bia³oruskiej” w Polsce, mimo i¿ ¿ycie na emigracji w demokratycznym
kraju temu sprzyja.
Zainteresowanie stypendystów sprawami kraju przyjmuj¹cego, zarówno na
poziomie lokalnym, jak i krajowym, jest niewielkie, czy — jak wynika z niektórych deklaracji — wrêcz ¿adne. Niektóre osoby orientuj¹ siê, co dzieje siê
w Poznaniu i w kraju, czytaj¹ lokaln¹ prasê i przegl¹daj¹ wiadomoœci w Internecie, jednak ich najczêstszym Ÿród³em informacji s¹ znajomi Polacy. Mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e stypendyœci w zdecydowanie wiêkszym stopniu interesuj¹
siê sprawami dotycz¹cymi kraju pochodzenia ni¿ kraju przyjmuj¹cego.
Bia³orusinów i Polaków dzieli stosunkowo ma³y dystans kulturowy, co wp³ywa na brak wiêkszych trudnoœci w przystosowaniu siê stypendystów do ¿ycia
w Polsce. Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e badani studenci s¹ silnie transnarodowi
— prowadz¹ ¿ycie w dwóch krajach, z oboma s¹ zwi¹zani w ró¿nych wymiarach. Z jednej strony, mieszkaj¹ w Poznaniu, tu studiuj¹. Z drugiej natomiast, s¹
zaanga¿owani w sprawy dotycz¹ce Bia³orusi, czêsto tam je¿d¿¹, utrzymuj¹ bliskie relacje z mieszkaj¹cymi tam znajomymi. Wiêkszoœæ badanych w rozmowach
nawi¹zuje do obecnej sytuacji w ich kraju pochodzenia, w³aœciwie ¿yje tym na co
dzieñ. Inni dok³adaj¹ wszelkich starañ, by „¿yæ normalnie”, rozmawiaæ nie tylko
o swoim kraju, ale równie¿ o zwyk³ych codziennych sprawach. Ich plany na
przysz³oœæ zale¿¹ od zmian w sytuacji politycznej na Bia³orusi. Wiêkszoœæ jednak, choæ nie widzi wiêkszych szans na owe zmiany, planuje powrót do domu po
zakoñczeniu studiów.
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IMIGRANCI „Z MI£OŒCI” I WOLONTARIUSZE

W niniejszym rozdziale chcielibyœmy przyjrzeæ siê imigrantom, którzy rzadko
poddawani s¹ naukowemu ogl¹dowi, nie przystaj¹ bowiem do dominuj¹cego
w studiach migracyjnych sposobu postrzegania przestrzennej mobilnoœci ludzi
przez pryzmat ekonomiczny, a samych migruj¹cych cudzoziemców jako migrantów zarobkowych. Uczucie mi³oœci czy empatii jako powód podjêcia decyzji migracyjnej jest kategori¹ w skali mikro, w dodatku trudno mierzaln¹. Do bagatelizowania tej motywacji przez badaczy mo¿e siê równie¿ przyczyniaæ
postrzeganie jej wy³¹cznie jako œrodka wykorzystywanego instrumentalnie
przez imigrantów do realizacji ich „prawdziwych” celów, czyli zarobkowych.
Ten funkcjonalistyczny pogl¹d wydaj¹ siê podzielaæ urzêdnicy wydaj¹cy zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz osiedlenie siê, którzy nierzadko
traktuj¹ wnioski sk³adane przez cudzoziemskich ma³¿onków, zw³aszcza mê¿czyzn, z podejrzliwoœci¹, dopatruj¹c siê „papierowego” charakteru zawartych
przez nich ma³¿eñstw. St¹d tak czêste skargi cudzoziemców na praktyki urzêdnicze kwestionuj¹ce autentycznoœæ tych zwi¹zków. W literaturze przedmiotu u¿ywa siê nawet terminu „migracja ma³¿eñska”, w ramach którego zawarcie zwi¹zku
mieszanego jest interpretowane jako strategia minimalizacji ryzyka wi¹¿¹cego
siê z migracj¹ (Thadani, Todaro 1984). Wydaje siê jednak, ¿e operowanie w tym
kontekœcie binarn¹ opozycj¹ uczucie-kalkulacja nie jest w³aœciwym punktem
wyjœcia. Czy¿ w ka¿dym zwi¹zku, nie tylko mieszanym, te dwa elementy nie
przeplataj¹ siê, tworz¹c dynamikê relacji miêdzyludzkich na tym najbardziej
podstawowym spo³ecznym poziomie (Waldis 2006: 6)?

IMIGRANCI MOTYWOWANI MI£OŒCI¥

Pierwsza czêœæ niniejszego rozdzia³u bêdzie zatem traktowa³a o mi³oœci w czasach globalnych migracji. Chcielibyœmy poddaæ analizie doœwiadczenia w zakresie integracji cudzoziemców, którzy zdecydowali siê na emigracjê ze wzglêdu
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na kraj pochodzenia swojego partnera czy partnerki (por. JóŸwiak, Romanowicz
2010: 109-111). Ich migracja zaczê³a siê zatem od zawarcia zwi¹zku, co jest
kryterium wyraŸnie odró¿niaj¹cym tê kategoriê imigrantów od wszystkich innych, w których migranci wi¹zali siê z polskimi partnerami ju¿ w trakcie pobytu
w kraju przyjmuj¹cym. O ile w tym drugim przypadku mo¿emy mówiæ o zawieraniu zwi¹zków mieszanych zarówno jako czynniku sprzyjaj¹cym, jak i wskaŸniku integracji, o tyle w analizowanej kategorii mamy jednoznacznie do czynienia z czynnikiem inicjuj¹cym i warunkuj¹cym procesy adaptacyjne (Waldis
2006: 4). Przeprowadzone badania uwzglêdnia³y perspektywê tylko jednej ze
stron, czyli cudzoziemskich partnerów, st¹d zgromadzone dane umo¿liwiaj¹
analizê procesów integracyjnych jedynie przez pryzmat odczuæ samych imigrantów. Tym samym zagadnienia wzajemnych relacji, negocjowania zachowañ
w przestrzeni domowej, ró¿nic kulturowych czy redefiniowania ról z perspektywy p³ci spo³eczno-kulturowej nie zostan¹ poruszane w niniejszym rozdziale.
Wœród objêtych badaniami imigrantów kieruj¹cy siê w podjêciu decyzji migracyjnej uczuciem mi³oœci stanowili ponad 10%. Przeprowadzona analiza ukaza³a kilka prawid³owoœci. Po pierwsze, imigrantami „z mi³oœci” s¹ przewa¿nie
obywatele pañstw nie nale¿¹cych do Unii Europejskiej. W naszej próbie cudzoziemscy partnerzy pochodzili przede wszystkim z dwóch regionów: Bliskiego
Wschodu i by³ego ZSRR. Po drugie, w badanej grupie imigrantów, którymi kierowa³o uczucie mi³oœci, wyraŸnie przewa¿aj¹ mê¿czyŸni. Obie te tendencje s¹
te¿ widoczne w analizie danych statystycznych dotycz¹cych zwi¹zków ma³¿eñskich zawieranych przez cudzoziemców z polskimi obywatelami (zob. rozdzia³ 3). Inn¹ prawid³owoœci¹, któr¹ wykaza³a zarówno analiza danych urzêdowych, jak i badania jakoœciowe, jest to, ¿e cudzoziemki wychodz¹ce za m¹¿ za
obywateli polskich pochodz¹ przede wszystkim z krajów by³ego ZSRR. Pozosta³e imigrantki, które w badanej przez nas grupie zwi¹za³y siê z Polakami, to
obywatelki Bu³garii i Rumunii.
W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci analizowanych przypadków przyjazd do Polski
by³ pierwsz¹ migracj¹ cudzoziemców. Jednak ju¿ czas ich pobytu w Polsce charakteryzuje olbrzymia rozpiêtoœæ: od roku do 32 lat. Podobnie zró¿nicowane s¹
statusy prawne, za pomoc¹ których imigranci nale¿¹cy do omawianej kategorii
legalizuj¹ swój pobyt w Polsce. Najwiêksza ich liczba jest posiadaczami zezwoleñ na osiedlenie siê, przy czym w grupie tej znaleŸli siê zarówno imigranci
o doœæ d³ugim sta¿u imigracyjnym w Polsce (licz¹cym nawet 20 lat), posiadaj¹cy ¿ony i dzieci, jak i cudzoziemcy przebywaj¹cy w Polsce relatywnie krótko (np. 3,5 roku). Drug¹ najliczniejsz¹ grupê stanowili cudzoziemcy, którzy
uzyskali ju¿ polskie obywatelstwo — okres pobytu w Polsce w tej grupie wynosi³ od 7 do 32 lat. Czêsto przyczyny poddania siê naturalizacji mia³y charakter pragmatyczny. Jedna z rozmówczyñ pozosta³aby przy tzw. karcie sta³ego
pobytu, gdyby nie to, ¿e jako cudzoziemka nie mog³a zostaæ mianowanym nauczycielem wychowania fizycznego, który to kierunek ukoñczy³a w Kijowie,
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a co za tym idzie, nie mog³a awansowaæ i zwiêkszyæ swoich zarobków. W czasie, gdy podejmowa³a tê decyzjê, wi¹za³o siê to z koniecznoœci¹ rezygnacji
z obywatelstwa kraju pochodzenia (A175). Pozosta³e osoby posiada³y zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub wizy. Ta ostatnia opcja dotyczy³a
imigrantów, którzy b¹dŸ nie sformalizowali jeszcze swojego zwi¹zku z obywatelem polskim, b¹dŸ byli ju¿ po rozwodzie, który zakoñczy³ ma³¿eñstwo trwaj¹ce zbyt krótko, aby mog³o ono zapewniæ imigrantowi tzw. kartê sta³ego pobytu.
¯aden z imigrantów „z mi³oœci” nie pozna³ swojego polskiego partnera czy
partnerki w Polsce. Do spotkania dochodzi³o b¹dŸ w kraju pochodzenia cudzoziemca, b¹dŸ w kraju trzecim. W pierwszym przypadku polski obywatel przebywa³ w kraju imigranta na wakacjach (w Egipcie, Turcji czy na Goa w Indiach)
lub w celach edukacyjno-zawodowych (na praktykach studenckich czy na sta¿u). Z regu³y kontakt taki by³ podtrzymywany przez kilka miesiêcy wirtualnie,
za poœrednictwem Internetu, po czym cudzoziemski partner przyje¿d¿a³ do Polski, gdzie po pewnym czasie dochodzi³o do œlubu. Do poznania siê w kraju trzecim dochodzi³o w podobnych okolicznoœciach — cudzoziemiec i polski obywatel przebywali tam w celach rekreacyjnych (np. Rosjanka i Polak na surfingu
w Egipcie), edukacyjnych (Indus studiuj¹cy na Cyprze i Polka na wakacjach;
Marokañczyk i Polka na stypendium w Moskwie), zawodowych (Rosjanka trenuj¹ca lekkoatletykê na Ukrainie i Polak robi¹cy tam interesy) b¹dŸ religijnych
(Ukrainiec i Polka na Europejskim Spotkaniu M³odych w Taizé). Tylko w jednym przypadku przysz³e miêdzykulturowe ma³¿eñstwo pozna³o siê w rzeczywistoœci wirtualnej. Ponadto w jednym przypadku przyjazd cudzoziemki do Polski
by³ motywowany mi³oœci¹ nie do obywatela polskiego, ale do mê¿czyzny pochodz¹cego z tego samego kraju, z którym wesz³a ona w zwi¹zek ma³¿eñski
jeszcze przed emigracj¹. W tym przypadku mo¿emy jednak mówiæ o ³¹czeniu
rodzin, gdy¿ kobieta do³¹czy³a do mê¿a dopiero po oœmiu latach od jego wyjazdu na studia do Polski, wczeœniej urodziwszy dwie córki w kraju pochodzenia.
Oboje s¹ Ukraiñcami polskiego pochodzenia.
W zdecydowanej wiêkszoœci zwi¹zki z obywatelami polskimi mia³y charakter sformalizowany, z czego po³owa ma³¿eñstw posiada³a ju¿ dzieci, od jednego
do trojga. Badacze migracji coraz czêœciej zwracaj¹ uwagê, i¿ tradycyjnie rozumiana rodzina nuklearna (ma³¿eñstwo z dzieæmi) nie jest ju¿ jedyn¹ form¹ relacji rodzinnych odgrywaj¹cych rolê w integracji imigrantów, niemniej w naszych badaniach wzorzec sformalizowanego zwi¹zku heteroseksualnego wci¹¿
dominowa³. Nale¿y to wi¹zaæ z tym, ¿e ma³¿eñstwo z obywatelem polskim jest
jedn¹ z prostszych dróg legalizacji pobytu cudzoziemca w kraju przyjmuj¹cym
i uzyskania z tego tytu³u prawa do pracy (por. Kloc-Nowak 2007). Wed³ug
obowi¹zuj¹cego w trakcie prowadzenia badañ prawa, cudzoziemscy ma³¿onkowie byli uprawnieni do otrzymania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, a o tzw. kartê sta³ego pobytu mogli ubiegaæ siê ju¿ po up³ywie 3 lat od
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, pod warunkiem, ¿e bezpoœrednio przed z³o¿e-
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niem wniosku minimum 2 lata zamieszkiwali w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu. Okres ten w przypadku pozosta³ych imigrantów wynosi³ 5 lat,
a studentów jeszcze d³u¿ej, gdy¿ czas studiów liczy siê do udokumentowanego
zamieszkania jedynie w po³owie. Tylko w jednym przypadku imigrant bior¹cy
udzia³ w badaniach nie zdecydowa³ siê na ma³¿eñstwo i ¿y³ ze swoj¹ partnerk¹
w zwi¹zku niesformalizowanym, przebywaj¹c w Polsce od dwóch lat na podstawie wizy. On równie¿ — jako jeden z zaledwie trzech respondentów nale¿¹cych do omawianej kategorii — nie wiedzia³ jeszcze, czy pozostanie w Polsce i odsuwa³ tê decyzjê do momentu ukoñczenia przez dziewczynê studiów.
Zwa¿ywszy, ¿e nie podejmowa³ prób integracji na polskim rynku pracy, po
dwóch latach pobytu w Polsce mówi³ po polsku bardzo s³abo, a jego partnerka
studiowa³a turkologiê, prawdopodobne jest, ¿e rozmówca liczy na ich wspólny
wyjazd do Turcji, st¹d nie zale¿y mu na trwa³ej legalizacji pobytu w Polsce.
Drugi przypadek mieszanej pary ¿yj¹cej w konkubinacie nie by³ ju¿ kwesti¹
wyboru. Polski partner Rosjanki nie móg³ sfinalizowaæ rozwodu z poprzedni¹
partnerk¹, co uniemo¿liwia³o mu sformalizowanie nowego zwi¹zku i zmusza³o
kobietê do przebywania w Polsce na podstawie przed³u¿anej co trzy miesi¹ce
wizy. Niemniej pragnie ona zostaæ w Poznaniu na sta³e, ma nadziejê, ¿e jej partner „w koñcu dostanie rozwód i poprosi j¹ o rêkê”.
Tylko w trzech przypadkach w ramach omawianej kategorii mieliœmy do
czynienia z imigrantami bêd¹cymi ju¿ po rozwodzie. Wspomniany mê¿czyzna,
który pozna³ swoj¹ partnerkê przez Internet, jest obecnie zwi¹zany z inn¹ Polk¹,
z któr¹ ma kilkumiesiêczne dziecko. Mê¿czyzna pozna³ swoj¹ now¹ mi³oœæ
podczas wyjazdów w delegacje. Spowodowa³o to oskar¿enia ze strony by³ej
¿ony, która zaczê³a utrzymywaæ, ¿e o¿eni³ siê z ni¹, „¿eby dostaæ papiery” —
do rozwodu dosz³o po 8 miesi¹cach ma³¿eñstwa — i próbowa³a zablokowaæ
wydanie mu kolejnej karty czasowego pobytu. W rezultacie mê¿czyzna przez
rok przebywa³ w Polsce w sposób nieudokumentowany, a od jakiegoœ czasu na
podstawie wizy. Chcia³by zalegalizowaæ swój nowy zwi¹zek, ale potrzebuje
w tym celu zaœwiadczenia z kraju pochodzenia, które jest mu trudno uzyskaæ.
W drugim przypadku do rozwodu dosz³o po kilku latach ma³¿eñstwa, dziêki
czemu respondentowi uda³o siê uzyskaæ polskie obywatelstwo. Do przyjazdu do
Polski namówi³a go zreszt¹ ¿ona; on skoñczy³ w Turcji studia licencjackie z zakresu turystyki i rekreacji, które w Polsce kontynuowa³ na drugim stopniu, ona
odbywa³a na tym samym kierunku praktykê w Turcji. Obecnie mê¿czyzna nie
jest z nikim na sta³e zwi¹zany, wydaje siê wrêcz korzystaæ z odzyskanej wolnoœci.
Planuje pozostaæ w Polsce. Trzecim przypadkiem jest Rosjanka, która mieszka
w Polsce od 32 lat. Jest rozwiedziona, ma doros³¹ ju¿ córkê i wnuki. Córka nie
mówi po rosyjsku — ona i jej matka posiadaj¹ polskie obywatelstwo.
Imigranci „z mi³oœci” w pocz¹tkowym okresie pobytu w Polsce przewa¿nie
mieszkaj¹ u swoich polskich partnerów, co z pewnoœci¹, bior¹c pod uwagê wysokie koszty wynajmu na polskim rynku nieruchomoœci, stanowi bardzo istotne
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wsparcie instrumentalne. W przypadku ma³¿eñstw o d³u¿szym sta¿u, wynosz¹cym od 9 do 30 lat, pary mieszkaj¹ we wspólnie zakupionym, najczêœciej na
kredyt, mieszkaniu b¹dŸ domu. Za³o¿enie gospodarstwa domowego mo¿na tu
zatem traktowaæ jako wyznacznik trwa³oœci migracji.
Sytuacja imigrantów „z mi³oœci” na poznañskim rynku pracy jest bardzo
zró¿nicowana. A¿ 1/3 cudzoziemców nale¿¹cych do omawianej kategorii pracuje w sektorze gastronomicznym, zw³aszcza w barach szybkiej obs³ugi serwuj¹cych tzw. kuchniê tureck¹, jako us³ugodawcy oraz przedsiêbiorcy, czyli w³aœciciele tych¿e lokali. S¹ to g³ównie obywatele Turcji, Indii i krajów arabskich
(zob. rozdzia³ 6). Kolejna 1/3 imigrantów nie pracuje, pozostaj¹c na utrzymaniu
partnera, lub ima siê zajêæ dorywczych, takich jak opieka nad dzieæmi. Sta³e zatrudnienie w tzw. pierwotnym sektorze rynku pracy, w wiêkszoœci zwi¹zane
z kwalifikacjami zawodowymi cudzoziemców, posiada 1/3 imigrantów „z mi³oœci”, którzy wziêli udzia³ w badaniach. S¹ to osoby o najd³u¿szym sta¿u pobytu w Polsce (od 7 do 32 lat), w przypadku których mo¿emy mówiæ o imigracji
osiedleñczej. W grupie tej znajduj¹ siê zarówno ma³¿onkowie polskich obywateli, jak i osoby ju¿ rozwiedzione, z jednym wyj¹tkiem posiadaj¹ce ju¿ polskie
obywatelstwo. Przyk³adowo, magister turystyki i rekreacji z Turcji pracuje
w polskim biurze podró¿y oraz w biurze turystycznym w kraju pochodzenia,
z którym strona polska wspó³pracuje. W sezonie jest rezydentem w Turcji,
gdzie opiekuje siê polskimi turystami w kilku hotelach, a poza sezonem pracownikiem biura w Polsce, gdzie zajmuje siê obs³ug¹ klientów (A153). Filolog
romañska z Rumunii jest zatrudniona w Bibliotece Uniwersyteckiej (A98),
a magister wychowania fizycznego z Rosji, po latach pracy jako nauczycielka
mianowana w szkole, pracuje jako instruktorka jogi w znanym poznañskim centrum (A175). Warto zwróciæ w tym miejscu uwagê, ¿e wszystkie te osoby po
przyjeŸdzie do Polski zdecydowa³y siê na rozpoczêcie b¹dŸ kontynuacjê studiów w kraju przyjmuj¹cym, co z pewnoœci¹ — w po³¹czeniu z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka polskiego — u³atwi³o im znalezienie stabilnej pracy, czyli
pomyœln¹ integracjê na rynku pracy.
Wiêkszoœæ imigrantów „z mi³oœci”, którzy wziêli udzia³ w badaniach, planuje zostaæ w Polsce. Nale¿¹ do nich wszystkie te osoby, które pomyœlnie zintegrowa³y siê w wymiarze ekonomicznym (czyli posiadaj¹ zatrudnienie w pierwotnym sektorze rynku pracy b¹dŸ prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹),
ale równie¿ te, które wykonuj¹ prace klasyfikowane w literaturze przedmiotu
jako nale¿¹ce do wtórnego sektora rynku pracy. Mowa tu o takich zajêciach, jak
przygotowywanie prostych posi³ków i sprz¹tanie w barach szybkiej obs³ugi,
które nie wymagaj¹ kwalifikacji zawodowych, s¹ czêsto wykonywane w liczbie
godzin przekraczaj¹cej obowi¹zuj¹ce w prawie pracy normy, z regu³y w nie najlepszych warunkach (Piore 1979; 1986). Niemniej cudzoziemcy sytuuj¹cy siê
w tym sektorze licz¹ na awans w jego obrêbie, snuj¹c plany uruchomienia
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej (por. Piekut 2010: 226). Ponadto chêæ pozo-
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stania w Polsce deklaruj¹ wszyscy imigranci nale¿¹cy do omawianej kategorii,
którzy posiadaj¹ polskie obywatelstwo, wszystkie — z jednym wyj¹tkiem —
które uzyska³y zezwolenie na osiedlenie siê, a nawet osoby, które przebywaj¹
w Polsce na podstawie wiz, jak rozwiedziony mê¿czyzna bêd¹cy w nowym
zwi¹zku oraz kobieta oczekuj¹ca na rozwód partnera z polsk¹ ¿on¹. Wszyscy
imigranci, którzy maj¹ dzieci ze zwi¹zków z polskimi partnerami, ponownie
tylko z jednym wyj¹tkiem, planuj¹ wychowaæ swoje potomstwo w Polsce. Czêœæ
rozmówców zwraca³a uwagê, ¿e ich dzieci s³abo b¹dŸ w ogóle nie mówi¹ w jêzyku kraju pochodzenia cudzoziemskiego rodzica, co w du¿ej mierze wp³ywa³o
na ich decyzjê o pozostaniu na emigracji.
Tylko jedna osoba w analizowanej kategorii jednoznacznie zadeklarowa³a
chêæ powrotu do kraju pochodzenia — obywatel Indii przebywaj¹cy w Polsce
od roku (A226). Jego sytuacja ekonomiczno-prawna jest bardzo zbli¿ona do tej,
a nawet lepsza, w której znajduj¹ siê Turcy pracuj¹cy w sektorze gastronomicznym: mieszka z ¿on¹, posiada ju¿ kartê sta³ego pobytu, pracuje wspólnie z innym Indusem w bistro prowadzonym przez obywatela Turcji. Niemniej, niezale¿nie od poczynionej deklaracji, rozmówca od kilku miesiêcy uczêszcza na
kurs jêzyka polskiego, przy czym jego status prawny nie wskazuje na to, aby
by³o to dzia³anie ukierunkowane na legalizacjê pobytu. Ponadto jeden z rozmówców chcia³by kontynuowaæ migracjê, najchêtniej do Europy Zachodniej
(A57). Jako jedyny skar¿y³ siê na dyskryminacjê, stwierdzaj¹c, ¿e „poznaniacy
nie s¹ tolerancyjni dla Arabów”. Negatywne nastawienie do Polski mo¿e w jego
przypadku byæ wypadkow¹ niepowodzeñ na kilku polach — dzielenia mieszkania z teœciami i szwagierk¹, s³abej znajomoœci jêzyka polskiego mimo trzech
lat spêdzonych w Polsce, która dodatkowo utrudnia komunikacjê z rodzin¹ ¿ony
oraz niesatysfakcjonuj¹cej pracy jako kelner w restauracji prowadzonej przez
Palestyñczyka, mimo i¿ w kraju pochodzenia rozmówca ukoñczy³ studia w zakresie ekonomii i finansów, i przez piêæ lat prowadzi³ w³asn¹ firmê. Mê¿czyzna
przez pewien czas pracowa³ w Holandii, ponadto podró¿owa³ po W³oszech,
Belgii i Niemczech, próbowa³ te¿ szukaæ pracy we Francji. Doœwiadczenia te
wykszta³ci³y w nim przekonanie, ¿e na „Zachodzie”, takim, „jakim on jest”, jest
lepiej.
Pozosta³ych troje cudzoziemców nie wie jeszcze, jak potocz¹ siê ich losy.
Nale¿y do nich wspomniany ju¿ obywatel Turcji jako jedyny pozostaj¹cy z w³asnej woli w zwi¹zku niesformalizowanym, który decyzjê w sprawie ewentualnej
dalszej migracji b¹dŸ powrotu do kraju pochodzenia odsuwa do momentu ukoñczenia przez dziewczynê studiów turkologicznych. Jego sytuacja nale¿y do jednej z najmniej stabilnych w analizowanej kategorii: przebywa w Polsce od
dwóch lat na podstawie wizy, nie pracuje, s³abo mówi po polsku. Innymi s³owy,
nie podejmuje ¿adnych dzia³añ w kierunku integracji w jakimkolwiek wymiarze, co sugeruje, ¿e nie planuje on swojej przysz³oœci w Polsce. Drugi przypadek osoby niezdecydowanej na poziomie deklaracji jest doœæ podobny, z wy-
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j¹tkiem tego, ¿e mê¿czyzna jest ¿onaty, posiada wiêc zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Nie pracuje jednak i mimo dwóch lat spêdzonych
w Polsce s³abo mówi po polsku. Nie ma planów, twierdzi, ¿e „chce byæ ze
swoj¹ ¿on¹, gdziekolwiek bêdzie praca i gdzie bêd¹ szczêœliwi, mo¿e byæ to
Polska, ale równie dobrze inny kraj” (A195). Wreszcie trzeci przypadek jest
doœæ nietypowy, dotyczy bowiem mê¿czyzny o 9-letnim sta¿u pobytu w Polsce,
dysponuj¹cym zezwoleniem na osiedlenie siê, posiadaj¹cym dziecko, dobrze
mówi¹cym po polsku i prowadz¹cym w³asny interes, bar szybkiej obs³ugi. Teoretycznie wiêc spe³nia on wszystkie warunki, które kwalifikowa³yby go jako
kandydata na imigranta osiad³ego, tymczasem rozmówca nie wyklucza w przysz³oœci powrotu do Turcji.
Mimo charakterystycznych dla omawianej grupy planów pozostania w Polsce, wiêkszoœæ imigrantów „z mi³oœci” podtrzymuje intensywne powi¹zania
z krajami pochodzenia w wymiarze spo³ecznym. Z wyj¹tkiem osób pochodz¹cych z pañstw powsta³ych po rozpadzie ZSRR i obywateli Turcji, maj¹ one jednak charakter przede wszystkim poœredni. Du¿a odleg³oœæ przestrzenna i wysokie koszty transportu sprawiaj¹, ¿e kontakty z rodzinami i znajomymi, którzy
pozostali w ojczyŸnie, s¹ utrzymywane g³ównie w rzeczywistoœci wirtualnej
oraz za poœrednictwem telefonów, z których imigranci czêœciej korzystaj¹
w kontaktach z krewnymi nale¿¹cymi do starszego pokolenia. Dziêki temu s¹
informowani o bie¿¹cych sprawach rodzinnych, niemniej przyznaj¹, ¿e coraz
czêœciej nie uczestnicz¹ ju¿ w procesach decyzyjnych. Osoby, których praca
daje wystarczaj¹co wysokie zarobki, staraj¹ siê jeŸdziæ do kraju pochodzenia
przynajmniej raz w roku. Bardzo rzadkie s¹ natomiast rewizyty. Wyj¹tkiem s¹
tutaj obywatele Turcji, których doœæ czêsto odwiedzaj¹ rodacy przy okazji podró¿y biznesowych.
Migracje „z mi³oœci”, mimo i¿ czêsto podejmowane przy braku podstawowej
wiedzy o kraju przyjmuj¹cym, wydaj¹ siê zatem doœæ trwa³e. W du¿ej mierze
mo¿e to wynikaæ z roli, jak¹ pe³ni w nich partner bêd¹cy obywatelem kraju
przyjmuj¹cego. S³u¿y on za „kulturowego przewodnika”, t³umacza i mediatora,
który u³atwia imigrantowi integracjê na wielu p³aszczyznach — nie tylko spo³ecznej i kulturowej, ale te¿ prawnej (ze wzglêdu na mo¿liwoœæ relatywnie
³atwiej legalizacji pobytu i szybkiego uzyskania zezwolenia na osiedlenie siê),
a nawet ekonomicznej, gdy t³umaczy zasady rz¹dz¹ce lokalnym rynkiem pracy
(Meng, Gregory 2005). Rozmówcy, którzy deklarowali, ¿e dobrze czuj¹ siê
w Polsce i planuj¹ tutaj swoj¹ przysz³oœæ, czêsto podkreœlali bardzo dobre relacje z krewnymi polskiego partnera lub partnerki. Zwracali uwagê na to, ¿e czuj¹
siê przez nich akceptowani. Cenili sobie wspólne spotkania w weekendy, œwiêta
oraz z okazji uroczystoœci rodzinnych: „Spêdzamy czas razem, jedz¹c i œwiêtuj¹c w domu matki mojej ¿ony. Do tych spotkañ do³¹czaj¹ równie¿ s¹siedzi
matki ¿ony, wiêkszoœæ towarzystwa mówi po angielsku, wiêc nie ma problemu
z komunikacj¹” (A226). Cytowany imigrant, Indus, mówi o swojej teœciowej
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„mama” i wyra¿a siê o niej z du¿¹ czu³oœci¹ i szacunkiem. Inny rozmówca, obywatel Serbii, stwierdzi³, ¿e rodzice ¿ony s¹ dla niego jak prawdziwi rodzicie i ¿e
„od samego pocz¹tku traktowali go jak syna” (A195). Równie¿ wiêkszoœæ polskich znajomych imigrantów „z mi³oœci” to znajomi ich partnerów. Rozmówca
pochodz¹cy z Turcji zwróci³ uwagê podczas wywiadu, ¿e czuje siê czasami
traktowany przez znajomych ¿ony „inaczej” ze wzglêdu na to, ¿e jest cudzoziemcem, ale ¿e jego zdaniem zachowuj¹ siê oni tak, „aby mu pokazaæ, ¿e s¹
bardzo goœcinni, ¿e jest proszony u nich w domu” (A128). Imigranci, podczas
wizyt sk³adanych przez znajomych partnera w domu, czêsto przygotowuj¹ potrawy, które znaj¹ z kraju pochodzenia. Odnieœæ mo¿na wra¿enie, ¿e, podobnie
jak w przypadku innych imigrantów, kuchnia jest tu najpopularniejsz¹ p³aszczyzn¹ dialogu miêdzykulturowego. Z czasem te pocz¹tkowe kontakty poszerzaj¹ siê o inne osoby, a imigrant buduje w³asny kapita³ spo³eczny, który pozwala mu na funkcjonowanie w Polsce nawet w sytuacji, gdy zwi¹zek siê
rozpadnie.
Wa¿n¹ rolê odgrywa tu zatem nie tylko wsparcie towarzyskie, jakiego udzielaj¹ cudzoziemcom ich polscy partnerzy, przyczyniaj¹c siê do dywersyfikacji posiadanych sieci spo³ecznych, ale równie¿ wsparcie emocjonalne, które mo¿na
traktowaæ jako Ÿród³o widocznego w wiêkszoœci przypadków bardzo pozytywnego nastawienia do ¿ycia w Polsce. Pokaza³y to równie¿ badania przeprowadzone
w polskich oœrodkach recepcyjnych wœród uchodŸców pochodz¹cych z krajów
afrykañskich. Ci z nich, którym uda³o siê znaleŸæ polskiego partnera, zostawali
w Polsce, podczas gdy osoby pozbawione takiego wsparcia, popada³y w osamotnienie, poczucie odtr¹cenia i stany depresyjne, i z regu³y decydowa³y siê na
dalsz¹ migracjê (Kryszczuk 2002: 41). Równie¿ badania dotycz¹ce ró¿nych grup
uchodŸców adaptuj¹cych siê do ¿ycia w Polsce doprowadzi³y autorów do wniosku, ¿e „wzglêdnie udane ma³¿eñstwo” to obok posiadanego wykszta³cenia najwa¿niejsze uwarunkowanie pomyœlnej integracji (Z¹bek, £odziñski 2008: 329).
Polscy partnerzy odgrywaj¹ te¿ istotn¹ rolê w udzielaniu cudzoziemcom
wsparcia instrumentalnego w kontaktach z instytucjami — t³umacz¹ rozmowy,
gdy urzêdnik nie zna angielskiego, wype³niaj¹ sformu³owane prawie zawsze po
polsku formularze. Obywatel Indii opowiada³ o podjêtej przez siebie próbie
zg³oszenia na policji napaœci na tle rasistowskim, która zakoñczy³a siê fiaskiem
— jego zdaniem policjanci celowo zas³aniali siê nieznajomoœci¹ jêzyka angielskiego. Dopiero wizyta w towarzystwie ¿ony zakoñczy³a siê z³o¿eniem powiadomienia o przestêpstwie (A226). Wsparcie takie jest z pewnoœci¹ czynnikiem
sprzyjaj¹cym integracji imigrantów, ale te¿ wskazuj¹cym na barierê, jak¹ stanowi brak pomocy instytucjonalnej, który czyni nie znaj¹cego jêzyka polskiego
cudzoziemca bezradnym wobec zawi³oœci przepisów i procedur. Z drugiej strony warto jednak zauwa¿yæ, ¿e czasami taka pomoc mo¿e byæ czynnikiem demobilizuj¹cym w procesie integracji imigranta, gdy przekszta³ci siê w uzale¿nienie
od troskliwej opieki ¿ony (JóŸwiak, Romanowicz 2010: 111).
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Polscy partnerzy s¹ te¿ g³ównym Ÿród³em wiedzy cudzoziemców o kulturze
kraju przyjmuj¹cego, w tym na poziomie lokalnym. To oni opowiadaj¹ swoim
cudzoziemskim partnerom o mieœcie, jego atrakcjach, o najwa¿niejszych wydarzeniach rozgrywaj¹cych siê w Polsce. Jeœli nasi rozmówcy nie orientowali siê
w sprawach polskiej polityki, mo¿na podejrzewaæ, ¿e równie¿ ich polscy partnerzy nie interesowali siê tymi zagadnieniami, wiêc nie by³y one poruszane
w rozmowach. Równie¿ kompetencjê jêzykow¹ imigranci „z mi³oœci” zyskiwali
g³ównie dziêki codziennej komunikacji w domu (por. Winiarska 2011: 89). Imigranci pochodz¹cy z krajów pozaeuropejskich i znajduj¹cy siê na pocz¹tkowym
etapie imigracji zwykle rozmawiali z polskimi partnerami po angielsku lub
w mieszance angielskiego i polskiego, jedynie w kontaktach z krewnymi partnera nale¿¹cymi do starszego pokolenia polski by³ jedynym narzêdziem komunikacji. Znajomoœæ jêzyka kraju przyjmuj¹cego wœród imigrantów „z mi³oœci”
przebywaj¹cych w Polsce d³u¿ej ni¿ trzy lata by³a ju¿ jednak bardzo dobra, tym
bardziej, ¿e prawie nikt nie uczy³ siê jêzyka polskiego w sposób zinstytucjonalizowany. Powszechne by³y narzekania na wysokie koszty takich kursów oraz
brak czasu zwi¹zany z nadmiarem pracy.
Poszerzanie dziêki partnerowi sieci kontaktów o obywateli spo³eczeñstwa
przyjmuj¹cego wcale nie wyklucza podtrzymywania silnych wiêzi w obrêbie
w³asnej grupy. Dotyczy to na przyk³ad tureckich imigrantów, którzy bêd¹c
w zwi¹zkach z Polkami i chwal¹c sobie bardzo relacje z ich rodzinami i znajomymi, tworz¹ silne, udzielaj¹ce sobie wsparcia œrodowisko etniczne (zob. rozdzia³y 4 i 5). Równie¿ osoby pochodz¹ce z innych krajów muzu³mañskich pracuj¹ce w bran¿y gastronomicznej utrzymuj¹ intensywne kontakty osobiste poza
prac¹. Przestrzeni¹ instytucjonaln¹, która ich ³¹czy, jest ponadto „meczet”, czyli
Muzu³mañskie Centrum Kulturalno-Oœwiatowe, w którym spotykaj¹ siê nieregularnie (zob. rozdzia³ 9). Drug¹ instytucj¹, która integruje œrodowisko poznañskich imigrantów i która pojawia³a siê w opowieœciach naszych rozmówców
z krajów by³ego ZSRR, jest Cerkiew greckokatolicka. To jednoczesne budowanie relacji z „lokalnymi innymi”, czyli imigrantami, którzy posiadaj¹ d³u¿szy
sta¿ pobytu w kraju przyjmuj¹cym, jest równie¿ czêœci¹ procesu dywersyfikacji
sieci spo³ecznych, który sprzyja przekszta³caniu siê migracji czasowych w bardziej trwa³e formy pobytu (Piekut 2010: 212).
Podsumowuj¹c, sformalizowanie zwi¹zku z obywatelem kraju przyjmuj¹cego, które w przypadku imigrantów „z mi³oœci” ma miejsce ju¿ na pocz¹tkowym
etapie migracji, i bêd¹ce jego konsekwencj¹ za³o¿enie gospodarstwa domowego
w Polsce z pewnoœci¹ przyczynia siê do realizowania przez cudzoziemców nale¿¹cych do tej kategorii wzorca migracji osiedleñczej. Wsparcie instrumentalne, towarzyskie i emocjonalne, jakiego udziela cudzoziemcowi polski partner
— oczywiœcie przy za³o¿eniu „wzglêdnie udanego zwi¹zku” — wydaje siê
mieæ kluczowe znaczenie dla pomyœlnej integracji, zw³aszcza ¿e ma miejsce
w najbardziej newralgicznym, pocz¹tkowym okresie adaptacji imigranta do
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nowej rzeczywistoœci. Ponadto samo zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego jest ju¿
wyznacznikiem integracji w wymiarze spo³ecznym na najbardziej podstawowym, intymnym poziomie relacji rodzinnych, czyli dopuszczeniem Innego do
w³asnej grupy, co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ zredefiniowania jej granic (Waldis 2006: 3).
Osobn¹ podkategoriê imigrantów „z mi³oœci”, jak¹ zdecydowaliœmy siê wyodrêbniæ w toku analizy danych, stanowi¹ imigranci, którzy znaleŸli zatrudnienie
w sektorze edukacyjnym. Jest to grupa wyraŸnie odrêbna pod kilkoma wzglêdami od innych imigrantów motywowanych uczuciem mi³oœci. Po pierwsze, blisko po³owê osób stanowi¹ w niej obywatele pañstw nale¿¹cych do „starej” Unii
Europejskiej (g³ównie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii). Wœród krajów
pozaeuropejskich, z których pochodz¹ pozostali imigranci nale¿¹cy do analizowanej podkategorii, dominuj¹ natomiast kraje azjatyckie (Japonia, Indonezja,
Indie) oraz latynoamerykañskie (Kolumbia, Wenezuela, Kuba) i pó³nocnoamerykañskie (Stany Zjednoczone) — w przeciwieñstwie do Bliskiego Wschodu
i by³ego ZSRR, sk¹d pochodzi³a wiêkszoœæ badanych nale¿¹cych do omówionej
powy¿ej kategorii. Drug¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ jest równomierny udzia³ kobiet
i mê¿czyzn w porównaniu z wyraŸn¹ dominacj¹ mê¿czyzn w poprzedniej grupie. Po trzecie, w przeciwieñstwie do „klasycznych” imigrantów „z mi³oœci”,
dla których w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przyjazd do Polski by³ pierwsz¹ migracj¹ w ¿yciu, po³owa imigrantów pracuj¹cych jako edukatorzy, którzy przybyli
do Polski pod¹¿aj¹c za partnerem, ma ju¿ za sob¹ doœwiadczenia migracyjne
w innych krajach. S¹ one zwi¹zane zarówno z migracj¹ pokolenia 1.51 (Hiszpan, który jako dziecko przeniós³ siê z rodzin¹ do Szwajcarii), jak i z edukacj¹
(Indus — student germanistyki na wymianie studenckiej w Niemczech; Czeszka i Kubanka na studiach w Zwi¹zku Radzieckim) oraz prac¹ (Amerykanin
ucz¹cy jêzyka angielskiego w Czechach przez kilkanaœcie lat czy Wenezuelka
mieszkaj¹ca i pracuj¹ca przez kilka lat w Wielkiej Brytanii, m.in. w restauracji).
Co jednak istotne, ¿adna z tych osób nie by³a profesjonalist¹ w sektorze edukacji przed przyjazdem do Polski, nie mo¿na zatem w tym przypadku mówiæ
o „cyrkulacji mózgów” (por. rozdzia³ 6).
Czas, jaki spêdzili w Polsce imigranci nale¿¹cy do omawianej podkategorii,
by³ bardzo zró¿nicowany, jednak po³owa z nich przyby³a do Polski w okresie
od roku do 5 lat przed rozpoczêciem badañ, a 1/4 mia³a ju¿ za sob¹ ponad 30 lat
prze¿ytych w kraju przyjmuj¹cym, mo¿na zatem w ich przypadku zdecydowanie mówiæ o imigracji osiedleñczej. Podobnie jak w poprzedniej kategorii, sytuacja prawna tych imigrantów jest doœæ stabilna. Obywatele pañstw cz³onkowskich UE, jeœli przybyli do Polski przed jej akcesj¹ do Wspólnoty, posiadali
zazwyczaj zezwolenie na osiedlenie siê. Tzw. kartê sta³ego pobytu maj¹ te¿
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obywatele krajów pozaeuropejskich: Indonezyjka ¿yj¹ca w Polsce od 3 lat, Indus z 5-letnim sta¿em pobytu w Polsce czy Japonka mieszkaj¹ca tu od 10 lat.
Tylko jeden respondent przebywa w Polsce w oparciu o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, co jest uzasadnione tym, ¿e jego sta¿ imigracyjny wynosi zaledwie rok, a zwi¹zek, w którym ¿yje, nie jest sformalizowany (A210).
Wreszcie jedna rozmówczyni przebywa w Polsce na podstawie wizy, jednak
zwi¹zek ma³¿eñski z obywatelem Polski i trzyletni sta¿ imigracyjny prawdopodobnie wkrótce umo¿liwi¹ jej uzyskanie bardziej stabilnego statusu prawnego
(A255). Co ciekawe, tylko dwie osoby spoœród 13 nale¿¹cych do omawianej
podkategorii podda³y siê naturalizacji: Kubanka maj¹ca najd³u¿szy sta¿ pobytu
w Polsce (36 lat) oraz Kolumbijka, obecnie w trakcie rozwodu, przebywaj¹ca
na emigracji od 20 lat. Mimo i¿ kilka innych osób deklarowa³o chêæ ubiegania siê o polskie obywatelstwo w przysz³oœci, to inni cudzoziemcy — czêsto
o bardzo d³ugim sta¿u imigracyjnym w Polsce (nawet 36-letnim), wskazuj¹cym
na imigracjê osiedleñcz¹ — nie zamierzali staraæ siê o w³¹czenie ich do grona
polskich obywateli.
Podobnie jak w przypadku omówionych ju¿ imigrantów „z mi³oœci”, ¿aden
z cudzoziemców nale¿¹cych do analizowanej podkategorii nie pozna³ swojego
przysz³ego partnera w Polsce. W grupie tej zdecydowanie najczêœciej dochodzi³o do pierwszego spotkania w kraju trzecim, gdzie cudzoziemiec i obywatel
polski przebywali w celach edukacyjnych. Jest to konsekwencj¹ wspomnianego
ju¿ doœwiadczenia migracyjnego, jakie posiadaj¹ omawiani imigranci. Najczêœciej by³y to wspólne studia w ówczesnym Zwi¹zku Radzieckim (w przypadku
obywatelki Kuby, Kolumbii czy Czech) b¹dŸ bardziej wspó³czeœnie w ramach
miêdzynarodowych wymian miêdzyuczelnianych (Brytyjka, która pozna³a Polaka na wymianie w Finlandii). Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y by³a obywatelka
Wenezueli, która spotka³a swojego przysz³ego mê¿a, równie¿ imigranta zarobkowego, podczas wspólnej pracy w restauracji w Wielkiej Brytanii. W tej grupie rzadziej ni¿ w poprzedniej dochodzi³o do zapoznania siê w kraju pochodzenia
przysz³ego imigranta i tylko w jednym przypadku by³o to zwi¹zane z wyjazdem
wakacyjnym obywatelki Polski (do Wielkiej Brytanii). Historiê takiego spotkania opisuje jeden z rozmówców, obywatel Wielkiej Brytanii: swoj¹ przysz³¹
¿onê, filolo¿kê angielsk¹, pozna³ za poœrednictwem znajomego podczas jej pobytu w Anglii. Po powrocie kobiety do Polski napisa³ do niej z pytaniem, czy
nie móg³by wpaœæ z wizyt¹ do Polski. Zaprosi³a go na œwiêta, spêdzili je razem
z jej rodzin¹. Po tej wizycie postanowi³ zostaæ. Stwierdzi³, ¿e wówczas w Wielkiej Brytanii g³ównie „marnowa³ czas”, nie mia³ wiêc nic do stracenia. Wkrótce
kobieta zasz³a w ci¹¿ê, wziêli wiêc œlub. Mieszkaj¹ w Polsce od 16 lat (A205).
Inny Brytyjczyk, który równie¿ pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê w kraju pochodzenia, postanowi³ po zakoñczeniu studiów spêdziæ z ni¹ wakacje w Polsce. To
w ich trakcie matka kobiety namówi³a ich, ¿eby zostali chocia¿ na pó³ roku,
u¿ywaj¹c argumentu, ¿e „puste mieszkanie stoi!”. Rozmówca wkrótce dosta³
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pracê, spodobali mu siê ludzie i „atmosfera”, i zostali. Pocz¹tkowo nosi³ siê
z zamiarem kontynuowania studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii, ale
ostatecznie zdecydowa³ siê na edukacjê w Poznaniu (A242). Tylko w jednym
przypadku przysz³e miêdzykulturowe ma³¿eñstwo pozna³o siê w rzeczywistoœci
wirtualnej, a para spotyka³a siê potem na przemian w kraju pochodzenia cudzoziemca (Indie) i polskiej partnerki oraz w Niemczech, gdzie rozmówca przebywa³ na wymianie studenckiej w ramach studiów germanistycznych (A206).
Prawie wszyscy cudzoziemcy nale¿¹cy do omawianej podkategorii s¹ w sformalizowanych zwi¹zkach z obywatelami polskimi, z czego po³owa posiada dzieci. Podobnie jak w przypadku „klasycznych” imigrantów „z mi³oœci”, tylko trzy
osoby ¿y³y z polskimi partnerami w konkubinacie. Mia³y one najkrótszy sta¿ pobytu w Polsce (od pó³ roku do roku) i pochodzi³y b¹dŸ z krajów nale¿¹cych do
Unii Europejskiej, b¹dŸ ze Stanów Zjednoczonych. Tylko jeden z tych rozmówców by³ zdecydowany osiedliæ siê w Polsce, dla pozosta³ych Polska by³a krajem
przejœciowym.
W kilku przypadkach, dotycz¹cych imigrantów ¿yj¹cych w Polsce w przedziale od 10 do 36 lat, cudzoziemcy posiadaj¹ inwestycje w postaci zakupionego wspólnie z partnerem domu. Pozostali mieszkaj¹ w wynajmowanych wspólnie lokalach.
W przeciwieñstwie do imigrantów „z mi³oœci” omówionych w pierwszej
czêœci niniejszego rozdzia³u, z których tylko 1/3 posiada pracê w tzw. pierwotnym sektorze rynku pracy, sytuacja zawodowa wiêkszoœci cudzoziemców nale¿¹cych do omawianej podkategorii jest doœæ stabilna. Wszystkie te osoby wykorzysta³y swoje kompetencje kulturowe w zakresie jêzyka w celu pozyskania
pracy w sektorze edukacyjnym. Dwoje rozmówców ma wykszta³cenie œrednie,
pozostali ukoñczyli studia wy¿sze na poziomie co najmniej licencjatu. 1/3 rozmówców ma sta³¹ pracê wyk³adowców akademickich na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza. S¹ to osoby o sta¿u pobytu w Polsce od 10 do 36 lat, posiadaj¹ce wykszta³cenie od wy¿szego magisterskiego przez doktorat po habilitacjê, z regu³y uzyskane ju¿ w Polsce. Jedna z respondentek jest emerytowana
i pracuje obecnie w szkole jêzyków obcych (A160), inna rozmówczyni dorabia
jako t³umaczka symultaniczna w biznesie (A99). Kolejne osoby pracuj¹ równie¿ na UAM, ale jako lektorzy jêzyków obcych: hindi, indonezyjskiego, hiszpañskiego. Wszystkie maj¹ wykszta³cenie wy¿sze o profilu filologicznym, choæ
z regu³y innym ni¿ ten, którego nauczaj¹: Indus jest germanist¹, Kolumbijka
skoñczy³a filologiê angielsk¹ i rosyjsk¹.
Szko³y jêzyków obcych s¹ miejscem zatrudnienia dla tych imigrantów
„z mi³oœci”, którzy nie posiadaj¹ kwalifikacji filologicznych ani pedagogicznych i z regu³y ukoñczy³y edukacjê na poziomie szko³y œredniej. S¹ one jednak
chêtnie zatrudniane przez prywatne szko³y jako tzw. native speakers, co ma na
celu zwiêkszenie atrakcyjnoœci szko³y dla potencjalnych klientów, ³akn¹cych
kontaktu z „autentycznym Innym” i „¿ywym jêzykiem”. Dotyczy to zw³aszcza
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najbardziej popularnych na rynku edukacyjnym jêzyków, takich jak angielski
czy hiszpañski. Hiszpañskiego uczy na przyk³ad obywatelka Wenezueli, której
nie uda³o siê ukoñczyæ rozpoczêtych studiów z zakresu psychologii i turystyki,
i która wczeœniej pracowa³a w restauracji w Wielkiej Brytanii (A255), a angielskiego Brytyjczyk, który zdecydowa³ siê na osiedlenie w Polsce, gdy¿ w kraju
pochodzenia g³ównie „marnowa³ czas” (A205). W przypadku tych osób migracja do Polski przyczyni³a siê do wzrostu ich pozycji zawodowej i statusu spo³ecznego. Osoby przebywaj¹ce w Polsce od szeœciu miesiêcy do roku, które
znajduj¹ siê na pocz¹tkowym etapie integracji na rynku pracy w kraju przyjmuj¹cym, pracuj¹ jako korepetytorzy, udzielaj¹c prywatnych lekcji, oczywiœcie
w sposób niezarejestrowany. Wreszcie jeden z rozmówców, który zaczyna³ od
uczenia w prywatnej szkole jêzykowej, znalaz³ zatrudnienie w publicznej szkole
podstawowej, w której naucza jêzyka angielskiego, jednoczeœnie pracuj¹c w poznañskich hostelach, w których odpowiedzialny jest za marketing (A242). Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e prawna mo¿liwoœæ podejmowania pracy przez cudzoziemców jako nauczycieli jêzyków rodzimych w szko³ach publicznych —
wprowadzona w roku 2006 — przyczyni siê do wzrostu zatrudnienia imigrantów w tym w³aœnie sektorze.
Zdecydowana wiêkszoœæ imigrantów „z mi³oœci”, którzy znaleŸli zatrudnienie w sektorze edukacyjnym, planuje pozostaæ w Polsce, jak deklaruje, na sta³e.
Nale¿¹ do nich wszystkie te osoby, których sta¿ pobytu w Polsce wynosi ponad
30 lat, które s¹ w zwi¹zkach ma³¿eñskich z Polakami i maj¹ zatrudnienie jako
wyk³adowcy na uniwersytecie, choæ tylko jedna z nich zdecydowa³a siê na
przyjêcie polskiego obywatelstwa. Co ciekawe jednak, w grupie imigrantów
„z mi³oœci” chc¹cych zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ z Polsk¹, s¹ równie¿ osoby
maj¹ce za sob¹ relatywnie krótki okres pobytu w Polsce, wynosz¹cy od 3 do
5 lat. To, co je ³¹czy, to posiadanie dzieci. Decyzja o tym, w jakim systemie
edukacji dzieci bêd¹ siê kszta³ciæ, jest dla nich jednoczeœnie wi¹¿¹c¹ decyzj¹
w sprawie planów migracyjnych. Interesuj¹cym przypadkiem w gronie osób
zdecydowanych pozostaæ w Polsce jest obywatel Hiszpanii, mieszkaj¹cy w Polsce zaledwie od 8 miesiêcy, ¿yj¹cy w zwi¹zku niesformalizowanym i wykonuj¹cy pracê poni¿ej posiadanych kwalifikacji (ma wykszta³cenie wy¿sze z zakresu logistyki morskiej), w dodatku niezarejestrowan¹ (jako korepetytor).
Jednoczeœnie deklaruje on chêæ ¿ycia w Polsce, a nawet ubiegania siê o obywatelstwo. Z drugiej strony, jego zwi¹zek z Polk¹ trwa ju¿ 4 lata, a na samym jego
pocz¹tku rozmówca mieszka³ przez pó³ roku w Poznaniu, który to czas pozwoli³
mu oceniæ, na ile realna jest dla niego emigracja do Polski. Dlatego te¿, decyduj¹c siê na zarêczyny, rzuci³ pracê w kraju pochodzenia, aby móc mieszkaæ ze
swoj¹ dziewczyn¹ w Poznaniu (A202).
WyraŸne zorientowanie na osiedlenie siê w Polsce jest najwa¿niejsz¹ cech¹,
która odró¿nia imigrantów „z mi³oœci” pracuj¹cych w sektorze edukacyjnym od
profesjonalistów realizuj¹cych wzorzec migracji p³ynnej (Engbersen, Snel, de
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Boom 2010). Jednoczeœnie jest to cecha, która ³¹czy ich z „klasycznymi” migrantami „z mi³oœci”. Osoby te nie uzale¿niaj¹ swoich planów migracyjnych od
zmieniaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej na œwiecie i nowych mo¿liwoœci zatrudnienia. Wejœcie w zwi¹zek z polskim partnerem by³o dla nich powodem podjêcia decyzji migracyjnej i ma kluczowe znaczenie przy planowaniu przysz³oœci,
która to zale¿noœæ nie wystêpuje w przypadku mobilnych profesjonalistów, czy
to pracuj¹cych w sektorze biznesu, czy edukacji (por. rozdzia³y 4 i 6). Barbara
Waldis wyró¿ni³a cztery g³ówne kombinacje wynikaj¹ce z po³¹czenia migracji
i ma³¿eñstwa. Pierwsza dotyczy migracji z za³o¿enia krótkoterminowych, zwi¹zanych z motywacj¹ podjêcia studiów czy pracy na czas okreœlony, w przypadku których zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego z przedstawicielem spo³eczeñstwa
przyjmuj¹cego i za³o¿enie gospodarstwa domowego mo¿e — choæ nie musi,
jak wskazaliœmy w rozdzia³ach 4 i 6 — byæ czynnikiem sprzyjaj¹cym przekszta³ceniu siê migracji czasowej w osiedleñcz¹. Po drugie, w odniesieniu do
migracji z za³o¿enia d³ugoterminowych, takich jak uchodŸstwo, zawarcie ma³¿eñstwa mo¿e byæ czynnikiem wspieraj¹cym proces integracji. Po trzecie, to
w³aœnie stworzenie zwi¹zku miêdzykulturowego mo¿e byæ przyczyn¹ migracji.
Po czwarte, ma³¿eñstwo mieszane mo¿e byæ zawarte bez udzia³u migracji, gdy
dochodzi do niego w tzw. drugim pokoleniu imigrantów (Waldis 2006: 8).
W niniejszej analizie mamy do czynienia z przypadkiem trzecim. Silny zwi¹zek
z Polsk¹ nie oznacza jednak zerwania wiêzi z krajem pochodzenia w wymiarze
spo³ecznym. Obywatel Indii mieszkaj¹cy w Polsce od 5 lat, utrzymuje regularny kontakt z przyjació³mi za poœrednictwem Internetu. Uwa¿a, ¿e migracjê nale¿a³oby rozró¿niæ na przed- i pointernetow¹: „Odk¹d jest Internet, ¿ycie migranta jest o wiele ³atwiejsze” (A206). Ponadto du¿a czêœæ jego znajomych
mieszka w Europie, a gdy odwiedzaj¹ go w Polsce, przywo¿¹ mu indyjskie
przyprawy i ksi¹¿ki.
Tylko dwie osoby z omawianej podkategorii jednoznacznie wykluczy³y mo¿liwoœæ pozostania w Polsce. Jedna z nich, obywatelka Wielkiej Brytanii przebywaj¹ca w Polsce od 6 miesiêcy, planuje powrót do kraju pochodzenia, gdzie zamierza kontynuowaæ studia na poziomie magisterskim. Jej przyjazd do Polski
by³ z za³o¿enia migracj¹ czasow¹, gdy¿ po skoñczeniu studiów licencjackich
zrobi³a sobie roczn¹ przerwê w edukacji, aby móc przyjechaæ w odwiedziny do
ch³opaka do Polski. Gdy tylko ten skoñczy studia, wróc¹ razem do Wielkiej
Brytanii. Rozmówczyni jest wyraŸnie niezorientowana na integracjê ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym — nie szuka sta³ej pracy (jest jedn¹ z osób udzielaj¹cych dorywczo korepetycji), nie uczy siê jêzyka polskiego i nie ma do tego
motywacji, nie d¹¿y na razie do formalizacji zwi¹zku, gdy¿, jak twierdzi, nie
zamierza siê na razie ustatkowaæ. Jest silnie zwi¹zana z rodzin¹ w kraju pochodzenia: „nie mieszkam tam, ale nie traktuj¹ mnie, jakbym by³a gdzieœ poza tym
wszystkim, uczestniczê w ¿yciu rodzinnym” (A203). Druga osoba, Amerykanin, równie¿ ¿yj¹cy w niesformalizowanym zwi¹zku, planuje kontynuowaæ mi-
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gracjê do Czech, gdzie mieszka³ wczeœniej przez kilkanaœcie lat i sk¹d pochodzi³a jego by³a ¿ona. Jego obecna polska partnerka otrzyma³a tam propozycjê
pracy w miêdzynarodowej firmie, on bêdzie, podobnie jak w Polsce, uczy³ jêzyka angielskiego. Rozmówca po roku ¿ycia w Polsce uzna³, ¿e trudno mu siê
uczyæ nowego jêzyka i ponownie przechodziæ adaptacjê do ¿ycia w nowym kraju. Prawdopodobnie, gdyby nie wczeœniejsze doœwiadczenie migracyjne, respondent zdecydowa³by siê na zamieszkanie w Polsce.
Wreszcie dwoje cudzoziemców nie wie jeszcze, jakie decyzje migracyjne
podejm¹. Interesuj¹ce jest to, ¿e s¹ to osoby o bardzo d³ugim, 10- i 20-letnim
sta¿u pobytu w Polsce. Dodatkowo pierwsza z kobiet jest w zwi¹zku ma³¿eñskim, posiadaj¹c zezwolenie na osiedlenie siê, ma stabiln¹ sytuacjê prawn¹
i, bêd¹c wyk³adowc¹ akademickim, pozycjê zawodow¹, a przy tym posiada
w Polsce zakupiony razem z mê¿em dom — spe³nia zatem wszystkie warunki
kwalifikuj¹ce j¹ na imigrantkê osiad³¹. Tymczasem rozmówczyni nie wyklucza
w przysz³oœci przeprowadzki do innego kraju, choæ niekoniecznie europejskiego. Byæ mo¿e wi¹¿e siê to z artystycznymi aspiracjami respondentki, która
twierdzi, ¿e mo¿e mieszkaæ wszêdzie, gdzie mog³aby siê realizowaæ „na polu
sztuki”. Kobieta podtrzymuje te¿ sta³y kontakt z krajem pochodzenia w wymiarze ekonomicznym i kulturowym i ju¿ po wyemigrowaniu by³a kuratork¹ kilku
wystaw w Japonii, tam te¿ pozyskuje œrodki na finansowanie przedsiêwziêæ artystycznych w Polsce. Tej deklarowanej elastycznoœci w zakresie mobilnoœci
sprzyja brak dzieci oraz wolny zawód mê¿a (A207). Drugi przypadek dotyczy
imigrantki, posiadaj¹cej ju¿ polskie obywatelstwo i posadê lektorki na UAM.
W jej sytuacji jednak nale¿y wzi¹æ pod uwagê trudny moment w ¿yciu osobistym, przez jaki rozmówczyni przechodzi³a w czasie, gdy prowadzone by³y badania. Rozwód, w trakcie którego by³a, wp³yn¹³ mocno na jej wczeœniej stabilne
plany migracyjne, czyli postrzeganie Polski jako miejsca docelowego: „Teraz
zaczynam myœleæ, ¿e mo¿e na emeryturze jednak wrócê do domu. (…) po prostu jest taka myœl — kiedyœ tej myœli nie by³o, a teraz mo¿e…”2. Dodatkowym
czynnikiem, który mo¿e przyczyniaæ siê do snucia takich rozwa¿añ, jest nieposiadanie przez rozmówczyniê dzieci. Z drugiej strony, wczeœniej omówione przypadki imigrantów „z mi³oœci”, którzy rozwiedli siê z polskimi partnerami, pokazuj¹, i¿ rozwód wcale nie jest czynnikiem decyduj¹cym o wyjeŸdzie z Polski.
Byæ mo¿e zatem w¹tpliwoœci kobiety by³y wynikiem tego, ¿e sytuacja rozstania
by³a dla niej wci¹¿ jeszcze bardzo œwie¿a, a przez to szczególnie bolesna, i wywo³a³a têsknotê za „utraconym domem”.
Plany migracyjne imigrantów, którzy przybyli do Polski za partnerem lub
partnerk¹ i znaleŸli zatrudnienie w sektorze edukacyjnym, s¹ zatem bardzo zbli¿one do tych, jakie snuj¹ „klasyczni” imigranci „z mi³oœci”. Potwierdza to wysuniêty ju¿ wniosek, ¿e migracje te wydaj¹ siê doœæ trwa³e. Podobnie jak w przy2 Ze

wzglêdu na poufny charakter tych informacji nie podajemy kodu tej osoby.
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padku omówionych w pierwszej czêœci niniejszego rozdzia³u imigrantów „z mi³oœci”, równie¿ tutaj polscy partnerzy s¹ Ÿród³em instrumentalnego wsparcia
w kontaktach z instytucjami oraz dywersyfikacji sieci spo³ecznych, zw³aszcza
w przypadku tych przybyszy, których praca nie stwarza takich mo¿liwoœci, na
przyk³ad korepetytorów. Cudzoziemcy ci równie czêsto mówili o poczuciu bycia
akceptowanymi przez rodzinê polskiego partnera lub partnerki mimo pewnych
pocz¹tkowych oporów: „Nie jesteœ Polakiem, hm, starsi ludzie myœleli: jakiœ
Hiszpan zamiast Polaka…” (A202). Obecnie, po roku spêdzonym w Polsce, rozmówca regularnie odwiedza rodzinê dziewczyny, byli u nich na œwiêta. Anglik
mieszkaj¹cy w Poznaniu ju¿ od 16 lat przyznaje, ¿e ma z rodzin¹ ¿ony bli¿szy
kontakt ni¿ z w³asn¹, a teœciowie od pocz¹tku „byli goœcinni i serdeczni” (A205).
Mówi, ¿e s¹ dla niego jak jego w³asna rodzina i tak go traktuj¹. Wydaje siê zatem, ¿e w przypadku imigrantów „z mi³oœci” mamy do czynienia z mechanizmem oswajania Innego. W³¹czenie cudzoziemca w kr¹g najbli¿szej rodziny powoduje zmianê jego statusu na „swojego Innego”. Rozmówca z Wielkiej Brytanii
opowiada³ o sytuacji, gdy wujek ¿ony, „Radio Maryja guy”, w jego obecnoœci
krytykowa³ cudzoziemców mieszkaj¹cych w Polsce. Gdy ktoœ z obecnych przy
rozmowie zwróci³ mu uwagê, by³ bardzo zdziwiony: „Przecie¿ nie chodzi³o mi
o Bryana, Bryan jest swój!” (A242).
Tym, co odró¿nia imigrantów „z mi³oœci”, którzy znaleŸli zatrudnienie w sektorze edukacyjnym, od innych osób zakwalifikowanych do omawianej kategorii,
jest du¿o czêstszy kontakt z rodakami i innymi cudzoziemcami ze wzglêdu na œrodowisko pracy oraz silniejsze powi¹zania kulturowe z krajem pochodzenia dokonuj¹ce siê przez promowanie w³asnej kultury wpisane w wykonywan¹ pracê.
W tej grupie równie¿ zauwa¿yliœmy ni¿szy stopieñ znajomoœci jêzyka polskiego,
zw³aszcza w przypadku osób, których jêzykiem rodzimym jest angielski. Osoby
te nawet po latach mieszkania w Polsce porozumiewaj¹ siê ze swoimi partnerami
w³aœnie po angielsku. Z drugiej strony, w porównaniu z profesjonalistami omówionymi w rozdziale czwartym, przejawiaj¹ wiêksze zainteresowanie sprawami
Polski i Poznania. Jeden z rozmówców stwierdzi³: „Nie mo¿na tu mieszkaæ i nie
wiedzieæ, co siê dzieje, przera¿a mnie, ¿e s¹ ludzie z innych krajów, którzy tu
mieszkaj¹ i nie wiedz¹ w ogóle, co siê dzieje w Polsce, nie ¿yj¹ tym, co dzieje siê
w tym kraju” (A242). Wyj¹tkiem s¹ osoby, które nie wi¹¿¹ swojej przysz³oœci
z Polsk¹. Brytyjka, która planuje powrót do kraju pochodzenia w celu kontynuacji studiów, uwa¿a Poznañ za ma³e, ciche, nudne miasteczko, w którym zupe³nie
nic siê nie dzieje, têskni za Londynem. Nic nie wie o polskiej polityce, muzyce,
filmie. Jest nastawiona na powrót i w swojej percepcji kraju przyjmuj¹cego szuka
jedynie potwierdzenia dla swojej decyzji (A203). Amerykanin, który zamierza
migrowaæ do Czech, interesuje siê Poznaniem w niewielkim stopniu, nie czyta lokalnej prasy, nie ogl¹da lokalnej telewizji (A210).
Pomyœlna integracja i zorientowanie na osiedlenie siê dominuj¹ce w grupie
imigrantów „z mi³oœci” ma wp³yw na sposób, w jaki odbieraj¹ oni kraj przyj-

226

Imigranci „z mi³oœci” i wolontariusze

muj¹cy, niezale¿nie od tego, sk¹d sami pochodz¹. Obywatel Wielkiej Brytanii
uwa¿a, ¿e Polacy lepiej traktuj¹ obcokrajowców ni¿ innych Polaków (A242),
a imigrant z Indonezji twierdzi, ¿e jest ju¿ nawet trochê znu¿ony ci¹g³ym wypytywaniem go o to, „sk¹d jest” i „jak tam jest” (A243). Ta fascynacja Innym,
jego egzotyzowanie poprzez ci¹g³e podkreœlanie tego, co go odró¿nia, przewa¿a
w narracjach naszych rozmówców nad lêkiem przed Innoœci¹ (por. np. Benedyktowicz 2000). Byæ mo¿e w lokalnym kontekœcie Poznania wynika to z wci¹¿
relatywnie niewielkiej liczby imigrantów bêd¹cych mieszkañcami miasta przy
jednoczesnym braku enklaw etnicznych i du¿ej liczbie imigrantów wysoko wykwalifikowanych czy te¿ uprzywilejowanych.

WOLONTARIUSZE

Drug¹ kategori¹ imigrantów, której chcielibyœmy przyjrzeæ siê w niniejszym
rozdziale, s¹ cudzoziemscy wolontariusze, czyli osoby, dla których celem migracji by³o œwiadczenie nieodp³atnej pracy na rzecz spo³eczeñstwa kraju
przyjmuj¹cego. Wolontariusze, bior¹c pod uwagê kryterium liczebnoœci, to
marginalna grupa w populacjach imigranckich, w dodatku nie kieruj¹ca siê
motywacj¹ zarobkow¹, st¹d rzadko poddawana badaniom na gruncie studiów
migracyjnych.
Tymczasem wolontariat miêdzynarodowy jest wspó³czeœnie coraz popularniejsz¹ form¹ migracji czasowej wybieran¹ przez m³odych ludzi. W Poznaniu
jedn¹ z instytucji oferuj¹cych tak¹ mo¿liwoœæ jest Stowarzyszenie „Jeden Œwiat”,
dzia³aj¹ca od roku 1992 organizacja pozarz¹dowa, której „misj¹ jest promowanie idei pokoju i porozumienia miêdzy ludŸmi poprzez miêdzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukacjê”3. Poza miêdzynarodowym wolontariatem krótkoterminowym pod postaci¹ tzw. workcamp’ów, stowarzyszenie organizuje
wolontariat nazywany d³ugoterminowym, trwaj¹cy od 2 do 12 miesiêcy. W jego
ramach grupa wolontariuszy pochodz¹cych z ró¿nych krajów „ma za zadanie
wykonanie wspólnie pracy o szczególnym znaczeniu dla spo³ecznoœci lokalnej
i/lub organizacji pozarz¹dowych i samorz¹dowych” (np. w oœrodku dla dzieci
niedos³ysz¹cych). Imigranci, którzy trafili na taki wolontariat do „Jednego
Œwiata”, s¹ uczestnikami Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary
Service — EVS) w ramach Programu M³odzie¿ w Dzia³aniu. Stowarzyszenie
zapewnia przyjmowanym wolontariuszom ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz
niewielkie kieszonkowe, udzielaj¹c im tym samym wsparcia instrumentalnego
i logistycznego. W przeprowadzonych badaniach wziê³o udzia³ dwóch ówcze-

3 http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?o_nas

(wgl¹d: 08.07.2012). Wszystkie kolejne cyta-

ty pochodz¹ z tej samej strony.
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snych wolontariuszy „Jednego Œwiata” oraz dwie by³e wolontariuszki, wszyscy
bêd¹cy obywatelami Ukrainy.
Badacze zjawiska wolontariatu z perspektywy funkcjonalistycznej zwracaj¹
uwagê na trzy wa¿ne kwestie w odniesieniu do motywacji, jakimi kieruj¹ siê
osoby przy podejmowaniu nieodp³atnej pracy na rzecz innych. Po pierwsze, ludzie anga¿uj¹ siê w pracê wolontariack¹ w celu zaspokojenia wa¿nych osobistych celów; po drugie, wolontariusze wykonuj¹cy tê sam¹ pracê w jednej organizacji mog¹ kierowaæ siê ró¿nymi przes³ankami; i, po trzecie, wykonywanie
pracy wolontariackiej zaspokaja wiele ró¿nych potrzeb jednostki (Clary, Snyder: bdw.). Nasze badania potwierdzi³y, ¿e w przypadku wolontariuszy mamy
do czynienia ze z³o¿onoœci¹ i indywidualnym charakterem motywacji, jakie
sta³y za podjêciem decyzji o tej formie migracji. W przypadku jednego z wolontariuszy (A14) do motywacji tych nale¿a³y: praca w oœrodku dla dzieci nies³ysz¹cych, dziêki której rozmówca mia³ nadziejê „nauczyæ siê innego spojrzenia na te dzieci, mieæ inne podejœcie”; podniesienie kompetencji w zakresie
zarówno jêzyka polskiego, jak i angielskiego, bêd¹cego jêzykiem komunikacji
w œrodowisku miêdzynarodowych wolontariuszy; usamodzielnienie siê oraz potrzeba zmiany, zdobycia nowych doœwiadczeñ („to coœ zupe³nie innego ni¿ do
tej pory praca w biurze Caritas, gdzie zajmowa³em siê sekretariatem i poligrafi¹”). Cele te wpisuj¹ siê w funkcje wolontariatu wymieniane przez psychologów spo³ecznych: funkcjê wartoœci (values function), czyli dzia³anie maj¹ce na
celu realizacjê wa¿nych wartoœci, takich jak praca na rzecz pokrzywdzonych
przez los; funkcjê doskonalenia (the enhancement function), czyli psychologicznego dojrzewania i samorozwoju, które maj¹ budowaæ pewnoœæ siebie i szacunek jednostki do samej siebie oraz funkcjê zrozumienia (the understanding
function), czyli poznawanie œwiata i nabywanie nowych umiejêtnoœci (Clary
et al. 1998).
Wybór Poznania i Stowarzyszenia „Jeden Œwiat” by³ wynikiem wspó³pracy,
jak¹ organizacja realizuje z ukraiñskim Caritasem, maj¹cym siedzibê w Drohobyczu, sk¹d pochodz¹ wszyscy nasi rozmówcy. Wszyscy znali siê przed przyjazdem do Polski, mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e wolontariusze przecieraj¹ szlaki kolejnym, tworz¹c tym samym sieci migranckie.
Rozmówcy nale¿¹cy do omawianej kategorii to osoby w wieku od 22 do
24 lat. Ci z nich, którzy w trakcie badañ pracowali jako wolontariusze, przebywali w Polsce na podstawie wizy oraz Karty Polaka, natomiast byli wolontariusze posiadali ju¿ zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Ewolucja ich statusu prawnego by³a zwi¹zana z decyzj¹ o pozostaniu w Polsce po
zakoñczeniu wolontariatu i podjêciu studiów. Ten sam scenariusz zamierzaj¹
realizowaæ obecni wolontariusze. Co interesuj¹ce, dwoje rozmówców rozpoczê³o studia jeszcze na Ukrainie, przerwali je jednak, ¿eby móc przyjechaæ
do Polski (A12; A14). Ponadto jedna osoba ukoñczy³a ju¿ studia magisterskie na Ukrainie i podjê³a pracê, z której zrezygnowa³a, aby wyjechaæ do Po-
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znania. Podjêcie edukacji „za granic¹” mo¿na wiêc uznaæ za kolejn¹ —
obok zadeklarowanych — motywacjê stoj¹c¹ za decyzj¹ o podjêciu pracy
wolontariackiej w Polsce. W tym ujêciu mo¿liwoœæ odbycia wolontariatu
w Polsce jest dla obywateli Ukrainy kolejn¹ — po mo¿liwoœciach, jakie
daje polskie pochodzenie (zob. rozdzia³ 7) — szans¹ na wyjazd na „Zachód” i zdobycie wykszta³cenia, które jest wyraŸnie wy¿ej waloryzowane ni¿
to, jakie mog¹ uzyskaæ w kraju pochodzenia. Znamienne równie¿, ¿e imigranci, którzy zmienili swój status z wolontariuszy na studentów, jednoczeœnie, podobnie jak inni studenci z krajów nie nale¿¹cych do Unii Europejskiej, uaktywnili siê na polskim rynku pracy. Dzia³alnoœæ tê charakteryzuje
dorywczoœæ i wieloœæ podejmowanych prac: by³e wolontariuszki pracuj¹ jako
doradca klienta na infolinii, recepcjonistka w hostelu i pomoc kuchenna
w kawiarni (A12) oraz t³umaczka, osoba obs³uguj¹ca klientów na targach,
udzielaj¹ca pomocy polskiemu przedsiêbiorcy wchodz¹cemu na „wschodnie”
rynki, kelnerka i opiekunka do dzieci (A30). Mo¿na zatem pokusiæ siê
o stwierdzenie, ¿e mamy tu do czynienia z kolejn¹ motywacj¹ — zarobkow¹.
Rozmówcy nale¿¹cy do omawianej kategorii nie maj¹ jeszcze sprecyzowanych planów na przysz³oœæ: „Nie wiem, co bêdê robi³ po studiach i gdzie bêdê
mieszka³” (A11); „Nie wiem, co siê stanie, nie wiem, jak potoczy siê moja
przysz³oœæ” (A14). Nikt jednak nie wspomnia³ o mo¿liwoœci powrotu na Ukrainê. Byli wolontariusze, a obecni studenci, rozwa¿aj¹ dalsz¹ migracjê: do Hiszpanii, gdzie studia wed³ug respondentki kosztuj¹ tyle samo, a mo¿liwoœci dorobienia s¹ lepsze (A12) lub „gdzieœ na stypendium zagraniczne”, rozmówczyni
nie wie jednak jeszcze, gdzie ani jakie (A30). We wszystkich omawianych
przypadkach jest to pierwsza migracja rozmówców. ¯aden z rozmówców nie
jest zwi¹zany z polskim partnerem.
Miêdzynarodowy wolontariat — jeœli realizowany w kierunku ze „Wschodu” na „Zachód” — jest zatem platform¹, która pozwala m³odym ludziom na
wyjazd z kraju pochodzenia i relatywnie bezbolesn¹ adaptacjê w kraju przyjmuj¹cym, odbywaj¹c¹ siê w gwarantuj¹cych wsparcie prawne i finansowe warunkach organizacji przyjmuj¹cej. W trakcie kilkumiesiêcznego pobytu imigranci-wolontariusze zyskuj¹ podstawowe kompetencje kulturowe, które pomagaj¹ im
w funkcjonowaniu w Polsce ju¿ jako studenci.
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IMIGRANCI Z GRUP „TRUDNO DOSTÊPNYCH”

Niektóre œrodowiska imigrantów zachowuj¹ dystans wobec spo³eczeñstwa
przyjmuj¹cego. Polega on na realizacji przez grupê jasno sprecyzowanych celów pobytu, przy jednoczesnym d¹¿eniu do zachowania odrêbnoœci. Zarazem
sama obecnoœæ tych grup w Poznaniu, jak i ich swoista adaptacja, czyli zasady, wed³ug których funkcjonuj¹ w spo³eczeñstwie, wpisuj¹ siê w szerszy kontekst wspó³czesnej Europy. Co mog¹ mieæ ze sob¹ wspólnego Romowie, zwani te¿ Cyganami z Rumunii1 i przedstawiciele The Way Church Living Word
Ministries inc.? Czy coœ ³¹czy „znikaj¹c¹” grupê ¿ebrz¹cych na ulicy kobiet,
muzu³manki modl¹ce siê w meczecie i m³ode dziewczyny z Koœcio³a Jezusa
Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich? Odpowiedzi na te pytania wymagaj¹ nakreœlenia okolicznoœci eksploracji, przybli¿enia specyfiki œrodowisk
oraz odniesienia do œwiata „zewnêtrznego”: kulturowo-spo³ecznych uwarunkowañ krajów pochodzenia czy te¿ ogólnego kontekstu, okreœlanego przez
badaczy jako „to¿samoœæ europejska” (Stråth 2002). Przedstawienie powy¿szej problematyki s³u¿y zaprezentowaniu dwóch za³o¿eñ dotycz¹cych omawianych œrodowisk imigranckich oraz sformu³owaniu myœli przewodniej tego
rozdzia³u.
Po pierwsze Europa jest przestrzeni¹, w której bezustannie maj¹ miejsce migracje. Spoœród wielu zjawisk im towarzysz¹cych badacze podkreœlaj¹ te¿ znaczenie postêpuj¹cej laicyzacji i krzy¿uj¹cych siê ze sob¹ stylów ¿ycia. S¹ one
w znacznej mierze efektem d¹¿enia do polepszenia sobie poziomu ¿ycia, zaœ
dostêp do informacji jest œrodkiem pozwalaj¹cym na realizacjê tego celu (Riefkin 2003). Kiedy wiêc spojrzy siê na grupy „trudno dostêpne” w tym w³aœnie
1 Romowie z Rumunii sami o sobie czêsto mówi¹ „Cyganie” (patrz podrozdzia³ „Wêdrówka”
— Cyganie czyli Romowie. W Rumunii tak¿e ludnoœæ identyfikuj¹ca siê z t¹ grup¹ sama okreœla
siê jako „Þigani” (Cyganie) lub jako „Romi” (Romowie). Jako Cyganie nazywani s¹ przez wiele
osób ze spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Nie zwa¿aj¹c wiêc na wszelkie obiekcje, stosujê tu te terminy wymiennie, chc¹c podkreœliæ ¿ywotnoœæ etnonimu dziœ uwa¿anego za niepoprawny politycznie.
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œwietle, to mo¿na zak³adaæ, ¿e ich obecnoœæ w przestrzeni Poznania jest odbiciem stanu w³aœciwego wiêkszoœci krajów Starego Kontynentu. Po drugie,
uwzglêdniæ trzeba fakt, ¿e jednostki i grupy reaguj¹ na ow¹ rzeczywistoœæ. Na
przyk³ad przekorn¹ konsekwencj¹ zlaicyzowania staje siê misja aposto³owania
i wyrazistoœæ religijna, zaœ z silnie ró¿nicuj¹cych spo³ecznie praw gospodarki
wolnorynkowej wyp³ywa d¹¿enie do kontroli otoczenia i w³asnego losu. Przypuszczaæ wiêc mo¿na, ¿e migracja odzwierciedla trendy spo³eczne i kulturowe
wspó³czesnej Europy i œwiata. Grupy imigrantów, przystosowuj¹c siê do ¿ycia
w kraju osiedlenia, wyra¿aj¹ jednoczeœnie owe tendencje i perspektywê normatywn¹ w³aœciw¹ zarówno spo³ecznoœci krajów pochodzenia, jak i spo³eczeñstwom przyjmuj¹cym. Ponadto niektóre z tych grup wykazuj¹ tendencjê do
utrzymywania w³asnej odrêbnoœci („to¿samoœci”) w nowym dla nich otoczeniu.
Treœci tego rozdzia³u maj¹ wymiar mikro- i makroanalityczny. Jednak œrodowiska imigrantów zostan¹ najpierw ujête jako osobne „przyk³ady strategii zachowañ” z perspektywy trudnoœci metodycznych, zgodnie z za³o¿eniem, ¿e
przeszkody w zdobyciu informacji ods³ania³y w tym przypadku granice kulturowe grup czy wspólnot (Barth 1969, 2004; Cohen 1985, 2003). Mikroanalityczne
podejœcie uwzglêdniaj¹ce wyobra¿enia (wyra¿ane przede wszystkim w deklaracjach) poszczególnych osób oraz ich zachowania, pozwoli pokazaæ wiele aspektów ¿ycia imigrantów w Poznaniu. W przypadku grup wyznaniowych akcent
po³o¿ony jest na zachowania imigrantów zwi¹zane z ich funkcjonowaniem we
wspólnocie rozumianej jako instytucja (Douglas 2011), a wiêc w szerszym aspekcie spo³eczno-kulturowym obejmuj¹cym sposób funkcjonowania, relacje
z innymi oraz poczucie wiêzi. Strona doktrynalna omawianych wyznañ nie jest
tu omawiana. Gromadzony materia³ nie mia³ stanowiæ podstawy do krytycznej
dyskusji z zakresu antropologii religii. Ca³oœæ rozdzia³u zamyka makroanalityczne spojrzenie na strategie imigranckie tych grup, wi¹¿¹ce siê z uwarunkowaniami ¿ycia poza Polsk¹. Tego typu ujêcie przybli¿yæ ma wymiary heterogenicznoœci kulturowej i spo³ecznej znajdowanej w Poznaniu.

RYTM EKSPLORACJI, CZYLI GRUPY „DYKTUJ¥ WARUNKI”

W trakcie prac zespo³u pozyskano informacje na temat Cyganów/Romów pochodz¹cych z Rumunii oraz przedstawicieli rozmaitych wyznañ: wyznawców
islamu, cz³onków The Way Church Living Word Ministries inc., Koœcio³a Miêdzynarodowego Mormonów, Koœcio³a Miêdzynarodowego, przedstawicieli prawos³awia i grekokatolików2. Dane dotycz¹ce wymienionych tu trzech ostatnich
2 W czasie realizacji projektu próbowano zbadaæ wiêksz¹ liczbê instytucji wyznaniowych
zrzeszaj¹cych imigrantów w Poznaniu. Jednak zmiany w sk³adzie zespo³u uniemo¿liwi³y ich wyczerpuj¹cy opis. W grupie instytucji wyznaniowych skatalogowanych, ale nie objêtych wystar-
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œrodowisk stanowi¹ naszym zdaniem zbyt w¹t³¹ podstawê do przeprowadzenia
rzetelnej analizy.
Nawet starannie zaplanowane badania terenowe nie gwarantuj¹ realizacji zamierzonych celów. W przypadku dwóch wytypowanych do zbadania œrodowisk
okaza³o siê, ¿e zastosowane metody postêpowania nie przynios³y oczekiwanych
efektów. Cyganie z Rumunii oraz imigranci ró¿nych wyznañ to w³aœnie
spo³ecznoœci, do których dostêp by³ wysoce utrudniony i to nie tylko ze wzglêdu na rytm spotkañ z badaczem, ale przede wszystkim ze wzglêdu na fakt, ¿e
grupy te nie wyra¿a³y zainteresowania badaniami, rzadko wdaj¹c siê w rozmowê i to pomimo zgody na ich przeprowadzenie. Ze wzglêdów wy³uszczonych
poni¿ej eksploracja wymaga³a zmiany narzêdzi s³u¿¹cych pozyskiwaniu informacji oraz reorganizacji rytmu pracy. I to w³aœnie wzglêdy wynikaj¹ce z trudnej
dostêpnoœci okreœlonych œrodowisk sprawiaj¹, i¿ tak odmienne pod wzglêdem
spo³ecznym i kulturowym grupy zostan¹ omówione w jednym rozdziale.
Wywiady z rozbudowanymi dyspozycjami mia³y s³u¿yæ zdobyciu informacji
na temat ¿ycia migrantów, ale te¿ i nawi¹zaniu z nimi bli¿szych relacji, lecz
niestety nie zawsze to siê udawa³o. Chc¹c poznaæ grupy, nale¿a³o zaakceptowaæ
stawiane przez nie „warunki”, czyli przyjmowaæ z pokor¹ reakcje ludzi na obecnoœæ badaczy i na próby nawi¹zania znajomoœci. Niemniej niechêtne sposoby
reagowania i komunikowania siê tak¿e dostarczaj¹ informacji o ¿yciu, postawach i pogl¹dach imigrantów i maj¹ sw¹ wartoœæ poznawcz¹. Ods³aniaj¹ zró¿nicowane, jak¿e odmienne od „naszych” normy, jakimi kieruj¹ siê imigranci
oraz wskazuj¹ na za³o¿enia implicite zawarte w przyjêtych przez nas koncepcjach, metodach i sposobie wyobra¿ania sobie œrodowisk imigranckich. Zachowania przedstawicieli badanych grup („trudnoœci” w prowadzeniu badañ, ich
„warunki”) implikuj¹ stosowanie czterech rodzajów strategii badawczych. Dwie
z nich okaza³y siê typowe dla kontaktu z Romami z Rumunii, jedna z dwoma
grupami wyznaniowymi, czyli z cz³onkami The Way Church LWM inc. i mormonów, zaœ ostatnia z reprezentantami gminy muzu³mañskiej.
W przypadku Romów badacze3 mieli do czynienia z niemal¿e „niewidoczn¹” w przestrzeni miasta spo³ecznoœci¹ ludzi, którzy przybywaj¹ tu z Rumunii
czaj¹cymi badaniami znalaz³y siê: (1) Cerkiew Greckokatolicka, z któr¹ zwi¹zani s¹ Ukraiñcy
(odbyto spotkanie z greckokatolickim ksiêdzem prof. Jaros³awem Moskalykiem z Wydzia³u Teologicznego UAM w Poznaniu); (2) Cerkiew Prawos³awna (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny, Parafia Prawos³awna pod wezwaniem Œw. Miko³aja znajduj¹cym siê przy ul. Marceliñskiej 20; (3) International Church [pol. Koœció³ Miêdzynarodowy] przy ul. Grunwaldzkiej 55/6:
Poznañ International Church stanowi czêœæ wiêkszej organizacji — Union Babtist Church;
(4) Church of Nazarene [pol. Koœció³ Nazarejczyka] przy ul. Krasiñskiego 1/1.
3 W analizie zachowañ Romów raz mowa jest o badaczce, a raz o badaczach. To jednak pozorna niekonsekwencja w narracji, zwi¹zana z faktem zmiany sk³adu podzespo³u zajmuj¹cego siê t¹
spo³ecznoœci¹. W pocz¹tkowej fazie realizacji projektu badania w tej grupie prowadzi³y trzy osoby: Karolina Echaust, Justyna Rydian oraz Krzysztof Magdziarek (wszyscy oni byli wówczas studentami IV i V roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu). Z cza-
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przynajmniej ju¿ od kilkunastu lat (Potot 2002, Gerlich 2011: 159-176). Tam,
sk¹d pochodz¹, stanowi¹ mniejszoœæ marginalizowan¹ i czêsto dyskryminowan¹ (szczególnie w ma³ych miejscowoœciach), ale czêsto dumni s¹ ze swej niezale¿noœci i odrêbnoœci4. Jak wspomniano, w trakcie badañ nie uda³o siê nawi¹zaæ
z Romami z Rumunii bli¿szego kontaktu. Wstêpna zgoda wcale nie oznacza³a
powodzenia badañ. Podejmowano dzia³ania uniemo¿liwiaj¹ce wejœcie do grupy.
Etnografce pozostawa³o cierpliwe i uporczywe d¹¿enie do jakichkolwiek spotkañ. Okazywa³o siê wiêc, ¿e to poniek¹d ta grupa przejê³a kontrolê nad poczynaniami badaczki (Okely: 2008), co obrazuj¹ dwa przyk³ady.

Przyk³ad pierwszy. Cyganie zwani Romami, czyli — rozmawiaj¹ tylko
mê¿czyŸni
Badania rozpoczêto od prób nawi¹zania kontaktu z ¿ebrz¹cymi w kilku punktach Poznania kobietami z dzieæmi, aby za ich poœrednictwem trafiæ do pozosta³ych cz³onków spo³ecznoœci. Wbrew pozorom, jêzyk nie by³ przeszkod¹,
gdy¿ Romki, pocz¹tkowo odpowiadaj¹ce po rumuñsku, szybko przechodzi³y na
polski. Problemem by³a ich niechêæ do zawierania znajomoœci. Nie pomaga³y
zaproszenia na herbatê, przynoszenie dzieciom ³akoci. Badacze zmuszeni byli
zadowoliæ siê zdawkowymi wypowiedziami imigrantek, które pozwala³y jedynie na ustalenie imion i wieku kobiet oraz ich dzieci, a w jednym przypadku regionu pochodzenia w Rumunii. Sytuacjê utrudnia³a dodatkowo nies³ownoœæ Cyganek i nawet jeœli zapewnia³y, ¿e nastêpnego dnia bêd¹ w tym samym miejscu,
nie pojawia³y siê. Badacze starali siê ustaliæ potencjalne miejsce pobytu tych kobiet w Poznaniu. Za³o¿ono, ¿e ci¹g³e ¿ebranie na ulicy, przewa¿nie o sta³ych porach dnia, wymaga jakiegoœ zaplecza: zakwaterowania i mo¿liwoœci spo¿ywania
posi³ków, albowiem Romki odmawia³y przy tym przyjmowania jedzenia zarówno od badaczy, jak i przechodniów. Kiedy uda³o siê ustaliæ miejsce pobytu, jedna z badaczek, w towarzystwie osoby pomagaj¹cej w badaniach, odwa¿y³a siê
z³o¿yæ Romom nieoczekiwan¹ wizytê. Gdy znalaz³a siê w podwórzu posesji, nasem dwoje z nich zrezygnowa³o i tylko pierwszej z tych osób uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z grup¹,
ale tylko do czasu, gdy chcieli tego badani. W tekœcie przedstawione s¹ wiernie okolicznoœci wielu
sytuacji i czasem w³¹czona weñ by³a ca³a trójka badaczy, a czasem jedynie Karolina Echaust.
4 Z badañ w latach 2009-2012 prowadzonych przez autorkê w Rumunii w regionie Maramuresz, we wsi Sapanta oraz w mniejszym zakresie w pobliskim Câmpulung la Tisa, zamieszka³ej
w wiêkszoœci przez Wêgrów pos³uguj¹cych siê jêzykiem rumuñskim, wynika, ¿e Romowie postrzegani s¹ jako sprawiaj¹cy trudnoœci i zauwa¿alny jest zdecydowanie negatywny stereotyp tej
grupy. Jednak Romowie traktuj¹ Rumuniê jako swój kraj, w szczególnoœci w sytuacji kontaktu
z ludŸmi z „zewn¹trz” postrzegani jako obcy. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e Romowie nie s¹ monolitem
spo³ecznym. Spotyka siê wiêc bardzo ubogich Cyganów, ¿yj¹cych w nêdzy, czasem utrzymuj¹cych siê z pracy dorywczej, uprawiaj¹cych zorganizowane ¿ebractwo, ale i Cyganów dobrze sytuowanych, nosz¹cych wyró¿niaj¹ce ich stroje i dumnych ze swego statusu.
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tychmiast otoczy³a j¹ krêgiem grupa mê¿czyzn. Poznane w mieœcie kobiety nawet nie podesz³y do niej i udawa³y zajête przygotowaniem posi³ku oraz opiek¹
nad dzieæmi. Prowadzonej w jêzyku polskim rozmowie ton nadawali Romowie.
Badaczka musia³a zapewniæ, ¿e nie jest z ¿adnej instytucji zajmuj¹cej siê migrantami ani z policji. Rozmówcy nie odpowiadali na ¿adne pytania sformu³owane zgodnie z dyspozycjami z kwestionariusza, za to sami usilnie starali siê
dowiedzieæ czegoœ na jej temat. Pytali o jej stan cywilny, miejsce zamieszkania
oraz o to, czy nie wyjecha³aby do Rumunii, na przyk³ad w celu matrymonialnym. Treœci pytañ, które badaczce uda³o siê zadaæ, np. na temat obrzêdowoœci,
powtarzano dos³ownie w odpowiedziach, formu³uj¹c zdania w rodzaju: „podobnie jak w Polsce, my te¿ obchodzimy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia”. Romowie dotykali ramion badaczki i stali w bardzo bliskiej odleg³oœci. Gesty i mowa cia³a
zdradzaj¹ obowi¹zywanie odmiennych od znanych nam wzorów zachowania
w czasie rozmowy z nieznajomymi. Badaczka stara³a siê utrzymaæ fizyczny dystans wobec jej rozmówców, powielaj¹c znany jej z takich sytuacji sposób postêpowania. Ignoruj¹c jej zabiegi, mê¿czyŸni wci¹¿ ¿ywo gestykulowali, usi³owali byæ blisko niej i zasypywali j¹ pytaniami. Kolejne spotkania — tak¿e na
podwórku — mia³y podobny przebieg. Romki zwykle przys³uchiwa³y siê tym
konwersacjom, jednak w nich nigdy nie uczestniczy³y. Nie zdarzy³o siê te¿, aby
przywita³y siê z badaczk¹.
Przyk³ad ten pozwala wysnuæ dwa wnioski. Po pierwsze, rozmówcy kontrolowali zachowanie badaczki, koncentruj¹c rozmowê na jej osobie. Stworzyli
tak¿e swoiste „echo” w czasie prób wywiadu. Zadawali jej te same pytania, które ona stawia³a im lub wykorzystywali informacje zawarte w pytaniach, w celu
ich powtórzenia w odpowiedziach. Rozmowa s³u¿y³a zatem „wybadaniu”,
z kim maj¹ do czynienia, a nie udzielaniu informacji. Po drugie, ich zachowania
pozawerbalne ods³aniaj¹ sposoby komunikowania siê w ich grupie — czêsty
dotyk towarzyszy rozmowie, która s³u¿y kontroli interlokutora. Zdominowanie
badaczki mia³o tak¿e cel „utylitarny”, gdy¿ okaza³o siê sposobem radzenia sobie w interakcjach z cz³onkami spo³ecznoœci przyjmuj¹cej. Doœwiadczenie to
nie pozwala nam jednak sformu³owaæ wniosku odnosz¹cego siê do p³ci uczestników wydarzeñ. Nie wiemy, jak wygl¹da³oby zachowanie Romów w odniesieniu do mê¿czyzny.

Przyk³ad drugi. Romowie zwani Cyganami, czyli rozmowa tylko o tym,
co ich interesuje i wtedy kiedy jej chc¹
Ka¿dorazowa próba przeprowadzenia wywiadu z mê¿czyznami koñczy³a siê fiaskiem, gdy¿ unikali oni „rzeczowych” odpowiedzi, czyli nawi¹zuj¹cych pytañ.
Wydawa³o siê, ¿e impas zosta³ prze³amany w sytuacji, kiedy uznano, i¿ badaczka mo¿e okazaæ siê pomocna w za³atwieniu pilnej sprawy w s¹dzie. W tej sytu-

236

Imigranci z grup „trudno dostêpnych”

acji uwidoczni³ siê transakcyjny, jak uj¹³by to Barth (1992: 324-342), charakter
relacji. Wskazywa³ na interesownoœæ i pragmatyzm imigrantów, a zatem zachowania zapewniaj¹ce grupie sukces w radzeniu sobie w innej od rodzimej rzeczywistoœci. Jedna z rodzin zaprosi³a badaczkê do domu w zamian za to, ¿e napisze
ona pismo. W tym momencie Romowie zaczêli te¿ odpowiadaæ na pewne pytania. Z d³ugiej tym razem konwersacji wynika³o, ¿e ich zwi¹zki z Rumuni¹ s¹
czêste oraz ¿e w Polsce przebywaj¹ w danym miejscu przez jakiœ czas, po czym
je zmieniaj¹. Milczeli jednak na temat zajêæ mê¿czyzn, Ÿróde³ dochodu oraz planów na przysz³oœæ. W sumie i tak na wiêkszoœæ pytañ zawartych w kwestionariuszu badaczka nie otrzyma³a odpowiedzi. Chêtnie mówiono na temat statusu
materialnego rodziny. Podkreœlano z³e warunki ¿ycia, które w Polsce jawi¹ siê
jako lepsze ni¿ w Rumunii. Utyskiwano równie¿ na brak pieniêdzy, sta³ej pracy,
trudnoœci w kontaktach z Polakami.
Nieoczekiwan¹ œcie¿k¹ dodatkowego kontaktu — ale tylko z mê¿czyznami
— sta³y siê przez jakiœ czas rozmowy telefoniczne i sms-y, zwykle wtedy, gdy
kolejni rozmówcy w ostatniej chwili rezygnowali z wczeœniej umówionego spotkania. Romowie informowali, ¿e w³aœnie wyjechali do innego miasta w Polsce,
na przyk³ad w poszukiwaniu pracy lub ¿e chcieliby siê umówiæ z badaczk¹, „ale
nie na rozmowê, tylko prywatnie”.
Przyk³ad ilustruje strategiê stosowan¹ przez cz³onków grupy wobec obcych,
która polega na unikaniu „opowiadania o samym sobie i o w³asnej kulturze”.
Dzia³ania polegaj¹ na aran¿owaniu sytuacji stosownie do przydatnoœci okreœlonej
znajomoœci. Pozwala to na kontrolowanie osób z zewn¹trz, w szczególnoœci badaczy. Zaproszenie do mieszkania nie oznacza³o otwarcia siê na rozmowê, jakiej
oczekiwa³a badaczka. Proœba o napisanie wa¿nego listu oznacza³a wprawdzie
przyzwolenie na wejœcie w sferê prywatn¹ (dom), ale nie oznacza³o utraty kontroli nad sytuacj¹ i badaczk¹ (obcym). Z pewnoœci¹ wizyta w domu da³a badaczce niepowtarzaln¹ szansê na wejœcie w bli¿sze relacje, ale i tak decydowa³a o tym
grupa, a nie ona. Rozmowy przekierowywano na tematy poniek¹d uzasadniaj¹ce
potrzebê skorzystania z pomocy spoza grupy. Zgoda na wizytê w domu wynika³a
z instrumentalnego potraktowania badaczki i wyniesienia okreœlonej korzyœci.
Jeœli pokusiæ siê o uogólnienie tego przyk³adu, to powiedzieæ mo¿na, ¿e przebywaj¹cy w Polsce Romowie z Rumunii potrafi¹ wykorzystaæ znajomoœci z osobami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, aby w nim skutecznie funkcjonowaæ, a jednoczeœnie nie rezygnuj¹ z w³asnego trybu ¿ycia. Spo³eczeñstwo przyjmuj¹ce nie
jest dla nich ca³kowicie obce i sam fakt, ¿e pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim
w stopniu umo¿liwiaj¹cym im skuteczn¹ komunikacjê, œwiadczy o ich umiejêtnoœciach przystosowawczych. Sugestia, aby badaczka zajê³a siê spraw¹ listu i poœredniczy³a w ten sposób miêdzy rodzin¹ romsk¹ a konkretnym polskim urzêdem, wskazuje na dobr¹ orientacjê w miejscowych realiach.
Natomiast utrzymywanie kontaktu przez telefon komórkowy z du¿ym prawdopodobieñstwem obrazuje dwa aspekty adaptacyjne grupy. Ze sk¹pych treœci
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przekazów, których i tak nie powinniœmy zdradzaæ, wynika, ¿e Romowie maj¹
sieæ powi¹zañ z innymi cudzoziemcami (Romami?) w Polsce, którzy pomagaj¹
im znaleŸæ zajêcie. Z kolei dzwonienie do badaczki t³umacz¹ce niemo¿noœæ
spotkania siê i zarazem propozycje bardziej „prywatnego spotkania” ods³ania
podejœcie do kobiet spoza w³asnej grupy — stanowi¹ one potencjalny obiekt
mêskiego po¿¹dania, a przynajmniej mog¹ byæ partnerami we flircie. Byæ mo¿e
to zbyt daleko id¹cy wniosek, lecz próby nawi¹zania bardziej intymnych relacji,
choæ — co wymaga podkreœlenia — damsko-mêskich, a nie „moja” grupa —
„obcy”, da siê zinterpretowaæ jako dowód oswajania siê z nowym œrodowiskiem
spo³ecznym, a jednoczeœnie przyk³ad ilustruj¹cy charakter relacji p³ci w œrodowiskach romskich imigrantów.

Przyk³ad trzeci. The Way Church Living Word Ministries inc. i mormoni,
czyli rozmowy o wierze
Kolejnej egzemplifikacji strategii grup imigranckich wobec spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego dostarczaj¹ wspólnoty wyznaniowe mormonów oraz The Way Church
LWM inc. zwi¹zanej z ruchem zielonoœwi¹tkowym5. Przedstawiciele tych œrodowisk przybywaj¹ do Polski w okreœlonym celu. Ich zadaniem jest szerzenie wiary.
Grupy te pos³uguj¹ siê pojêciem „misji ewangelizacyjnej”, by podkreœliæ swe zwi¹zki z chrzeœcijañstwem6. Jednym ze sposobów przekazu religijnego s¹ otwarte spotkania „modlitewno-formacyjne”7, w których mo¿e uczestniczyæ ka¿dy, z czego
skorzystali tak¿e badacze. Dziêki temu zyskali dostêp do wspólnotowych zachowañ religijnych, przy czym nie skupiali siê na jako takich rytua³ach i formach
kultu. Uczestnictwo w modlitwach traktowali jako sposób zawarcia znajomoœci
z imigrantami. Nawet otwarte deklaracje, i¿ chce siê badaæ dan¹ grupê, nie przeszkadza³y w traktowaniu ich (Ardener 1992) jako osób potencjalnie zainteresowa-

5 Badania we wspólnocie mormoñskiej inicjowa³ i pocz¹tkowo prowadzi³ w ramach projektu
Krzysztof Minakowski, student Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu.
W rozdziale korzystam z jego not sporz¹dzonych w formie narracji o charakterze etnograficznym.
Dotycz¹ one przebiegu spotkañ w domu modlitwy i informacji na temat poszczególnych rozmówców. S¹ one uzupe³nione dodatkowymi materia³ami dotycz¹cymi profilu wyznania. Natomiast
wœród osób z The Way Church LWM inc. obserwacjê prowadzi³a Magdalena Chu³ek, obecnie
s³uchaczka II roku Studiów Doktoranckich Wydzia³u Historycznego, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Dok³adne wyjaœnienie zwi¹zków The Way Church LWM
inc. z ruchem zielonoœwi¹tkowym — patrz przypis nr 28.
6 W tekœcie tym nie bêd¹ rozwa¿one w¹tki dyskusji na temat przynale¿noœci tych grup do grona wyznañ chrzeœcijañskich. Dla celów projektu wa¿ne by³o miêdzy innymi zrozumienie, jak reprezentanci The Way Church LWM inc. oraz mormoni widz¹ miejsce w³asnego wyznania w sytuacji bycia imigrantem w Polsce.
7 Spotkania mia³y podwójny wymiar: modlitwy i nauki o najwa¿niejszych duchowych aspektach wyznania, a ich oczywistym celem by³o kszta³towanie œwiatopogl¹du.
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nych zmian¹ œwiatopogl¹du. Byli postrzegani jako zwykli ludzie, z którymi warto
rozmawiaæ o nawróceniu i odnalezieniu Boga, a którym nie poœwiêcano szczególnej uwagi. Sytuacja ta tylko z pozoru sprzyja³a nawi¹zaniu relacji korzystnych dla
etnografa. Cz³onkowie badanych grup najczêœciej i najchêtniej rozmawiali na tematy zwi¹zane z ich w³asnym pogl¹dem na religiê. Okaza³o siê, ¿e kontakty
z przedstawicielami tych œrodowisk polegaj¹ na zdawkowych, uprzejmych rozmowach podporz¹dkowanych rytmowi spotkañ, w czasie których nie by³o czasu
na przeprowadzanie d³ugich wywiadów, na tematy niezwi¹zane bezpoœrednio
z doktryn¹ i kultem. Próbowano wiêc nawi¹zaæ indywidualne kontakty poza miejscami modlitwy. W przypadku imigrantów z The Way Church LWM inc. okaza³o
siê jednak, ¿e osoby, które uprzednio godzi³y siê na udzielenie wywiadu, w ostatniej chwili wycofywa³y siê z danej obietnicy. W rezultacie badaczka zosta³a zmuszona do zmiany postêpowania. Zdecydowa³a siê na skuteczny, choæ czasoch³onny zabieg rozprowadzania ankiet sporz¹dzonych na podstawie kwestionariusza.
Nastêpnie odbiera³a je przy okazji kolejnej wizyty w koœciele, a wówczas pretekstem do pog³êbionej rozmowy okazywa³y siê te pytania, na które nie udzielono
odpowiedzi. Natomiast badacz usi³uj¹cy nawi¹zaæ bli¿szy kontakt z mormonami
próbowa³ zaskarbiæ sobie zaufanie osoby, która mog³aby go wprowadziæ do grupy. Niestety próba ta zakoñczy³a siê niepowodzeniem, poniewa¿ Œwiadkowie Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich woleli poprzestaæ na utrzymaniu dotychczasowych relacji.
Powy¿szy przyk³ad wskazuje na wa¿ny aspekt ¿ycia tego rodzaju przyjezdnych, którzy zbieraj¹c siê na modlitwach, koncentruj¹ siê na praktykowaniu
wiary. Wa¿n¹ czêœci¹ ich ¿ycia stanowi krzewienie ich religii poprzez „otwieranie siê” na wszystkich chêtnych pragn¹cych zmieniæ swoje ¿ycie. Owo otwarcie
siê nale¿y tu rozumieæ nie jako d¹¿enie do zacieœniania osobistych relacji z osobami przybywaj¹cymi na spotkania, lecz jako obowi¹zek udzielania im wa¿nych informacji na temat wyznania. Jest to przejaw misyjnego charakteru danej
religii, który pozostaje g³ównym motywem przyjazdu imigrantów do Polski.
Dystans, jaki imigranci wyra¿ali swym postêpowaniem wobec badaczy, wynika
zatem z normy religijnej, któr¹ jest w³aœnie misja nawracania. Realizuj¹ j¹
przez dyskusje o wierze, a nie o ich ¿yciu osobistym. Tego typu bariera powa¿nie utrudnia³a uzyskanie informacji biograficznych, pozwalaj¹cych zrozumieæ
indywidualne zapatrywania imigrantów na ich w³asne ¿ycie oraz pobyt w Polsce i w Poznaniu. Wygl¹da na to, ¿e wspólnotowy wymiar ¿ycia imigrantów
w pe³ni zdominowa³ ich prywatne oraz indywidualne wybory. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e osoba pragn¹ca przyj¹æ nowe wyznanie mia³aby szansê na pog³êbienie
relacji z cz³onkami tych œrodowisk.
Chêæ pozyskania nowych cz³onków do danej wspólnoty zdaje siê charakteryzowaæ nie tylko wyznawców The Way Church LWM inc. czy mormonizmu.
Tak¹ postawê mo¿na zaobserwowaæ tak¿e wœród muzu³manów, jednak przybiera ona inn¹ postaæ.
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Przyk³ad czwarty. Muzu³manie, czyli rozmowy z imamem
Szczególnie istotn¹ rolê w kontakcie ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym odgrywaj¹ wœród muzu³manów cz³onkowie ich elit. Jako przywódcy s¹ œwiadomi
funkcji, jak¹ odgrywa wspó³czeœnie8 kompetentna rozmowa na tematy wiary
z osobami nie wyznaj¹cymi islamu. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e antropolo¿ki9 z ³atwoœci¹ nawi¹za³y kontakt z imamem, który zawsze chêtnie udziela³ wywiadu.
Uda³o siê te¿ przeprowadziæ kilka rozmów z mê¿czyznami przybywaj¹cymi do
meczetu. Chêtnie udzielali oni informacji, lecz z oczywistych wyznaniowych
wzglêdów poza spotkaniem modlitewnym, w czasie którego nale¿a³o respektowaæ zasadê podzia³u zgromadzeñ wed³ug p³ci.
Problem w pog³êbieniu wywiadów wi¹za³ siê przede wszystkim z tym, w jaki sposób antropolodzy byli postrzegani przez œrodowisko. Najpierw grupy
traktowa³y ich jako osoby zainteresowane przes³aniem islamu, a zatem chêtnie
nawi¹zywa³y z nimi kontakt. Kiedy jednak ujawnili oni zamiar prowadzenia obserwacji, cz³onkowie wspólnoty zdystansowali siê, zaœ mo¿liwoœæ pe³niejszego
uczestnictwa antropologów w spotkaniach zosta³a ograniczona. W zaistnia³ej
sytuacji tylko rozmowy z imamem sta³y siê jedynym Ÿród³em informacji o tym
œrodowisku.
Przyk³ad ten wydaje siê analogiczny do poprzednio przytoczonych. Grupy
religijne zamykaj¹ siê, gdy osoby z zewn¹trz nie wykazuj¹ zainteresowania
wiar¹ i przestaj¹ byæ potencjalnymi wyznawcami. Taka sytuacja nie jest zaskoczeniem, lecz przypadek muzu³manów jest odmienny. Kontakt z przywódc¹
sprawia³, ¿e tylko on przedstawia³ jej wizjê, któr¹ trudno by³o skonfrontowaæ
z faktycznymi zachowaniami wyznawców. Gmina muzu³mañska, z jasno okreœlon¹ pozycj¹ przywódcy, uskutecznia zatem pewne praktyki10. Grupa samoczynnie kszta³tuje relacje z innymi wed³ug przekonania o s³usznoœci wyznawanego œwiatopogl¹du, proponuj¹c przyjêcie zasad swej wiary. Odmowa powoduje
zdystansowanie wzglêdem osób ze spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Przywódca
8 Jak wiadomo, islam w Europie (jak i na œwiecie) jest silnie zró¿nicowany, jeœli weŸmie siê
pod uwagê nie tylko tradycje krajów, w których siê rozwija³, ale i sytuacjê jego wyznawców, którzy czêsto w³aœnie s¹ imigrantami. Szczególne przypadki konfliktogennych relacji pomiêdzy muzu³manami imigrantami a spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym mo¿na by³o ostatnio zaobserwowaæ
choæby we Francji. Polityka integracji polega w istocie na romanizacji przez obowi¹zkow¹ dla
wszystkich imigrantów naukê jêzyka francuskiego (zob. np. Haddad, Balz 2006).
9 Pocz¹tkowo kontakt z imamem nawi¹za³a Magdalena Chu³ek. Nastêpnie jej zadania przejê³a
Izabela Czerniejewska z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Jednoczeœnie wœród mê¿czyzn krótko badania prowadzi³ Pawe³ B¹kowski, student w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu.
10 Pojêcia „praktyki” i „praktykowanie” odnosz¹ siê do zachowañ zbiorowych i indywidualnych, umo¿liwiaj¹cych interpretacjê danych sytuacji, zgodnie z tym, co P. Bourdieu okreœla, jako
„rozum praktyczny”, czyli wiedz¹, jak nale¿y post¹piæ bez koniecznoœci i potrzeby jej artyku³owania.
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jest z kolei odpowiedzialny tak¿e za wizerunek islamu w najbli¿szym otoczeniu
gminy. Kreowanie pozytywnego wyobra¿enia na temat grupy poprzez otwartoœæ na rozmowy i gotowoœæ do udzielania informacji, to tak¿e rodzaj strategii
umo¿liwiaj¹cej tak ma³ym spo³ecznoœciom imigrantów spokojne funkcjonowanie w kraju przyjmuj¹cym.
Opisane zachowania badanych grup wskazuj¹ na pewn¹ podzielan¹ przez nie
cechê. Wchodzi³y one w kontakt z antropologami, jednak czyni³y to w doœæ stanowczy sposób na w³asnych warunkach: w znacznie wiêkszej mierze ni¿
w przypadku innego typu œrodowisk imigrantów badacze uzale¿nieni byli od
decyzji indagowanych osób i grup, które traktowa³y ich zgodnie z w³asnym sposobem postrzegania œwiata, w którym Inni maj¹ instrumentalnie spe³niaæ okreœlone funkcje. Opisane zachowania wskazuj¹, ¿e istotne jest utrzymanie odrêbnoœci i wzglêdnej izolacji w³asnej grupy czy wspólnoty. Przejawia siê to nie
tylko w staraniach, aby realizowaæ cele ideologiczne — jak w przypadku grup
wyznaniowych — ale tak¿e tkwi w wyobra¿eniach o „lepszym ¿yciu” — casus Romów z Rumunii. W tym sensie to, co antropolodzy okreœlaj¹ jako „trudnoœci badawcze”, w istocie ods³ania³o zasady, którymi kieruj¹ siê te œrodowiska
w relacjach ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym; przyk³adem mog¹ byæ sposoby
postêpowania z ludŸmi nienale¿¹cymi do danej wspólnoty. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w procesie poznawania ¿ycia imigrantów dochodzi do
ci¹g³ej konfrontacji dwóch „œwiatów”, w których dominuj¹ odmienne oczekiwania: antropolodzy d¹¿¹ do zdobycia danych etnograficznych, a badani interpretuj¹ obecnoœæ etnografów zgodnie z w³asnymi wyobra¿eniami i interesami.
Tym samym obydwie grupy wzajemnie na siebie wp³ywaj¹. Choæ jest to sytuacja w³aœciwa ka¿demu spotkaniu dwóch stron, to jednak w przypadku kontaktu
z imigrantami staje siê ona bardziej wyrazista. Antropologiczne poczucie, i¿
zdobêdzie siê po¿¹dane dane, zamienia siê w transakcjê, w której ka¿da ze stron
coœ dla siebie czerpie, a w momencie, gdy któraœ z nich takich korzyœci nie widzi, unika kontaktu lub redukuje go do minimum. Reakcja taka w³aœciwa jest
nie tylko badanym, poniewa¿ antropolog czyni podobnie, gdy tylko uzyska to,
co chcia³.
W³aœnie w takich okolicznoœciach zebrano materia³ na temat wyobra¿eñ imigrantów o ich egzystencji w Poznaniu. Informacje uzyskane drog¹ rozmów
i wywiadów oraz ankiet ograniczaj¹ siê w zasadzie do deklaracji, których nie
sposób by³o sprawdziæ, jak wygl¹daj¹ w codziennym dzia³aniu.

SPECYFIKA BADANYCH ŒRODOWISK: „WÊDRÓWKA” I „MISJA”

Imigranci z omawianych tu œrodowisk przybywaj¹ do Poznania w dwóch odmiennych celach. Jedni skupiaj¹ siê na swojej grupie i d¹¿¹ do polepszenia warunków w³asnej egzystencji, drudzy pragn¹ szerzyæ bliskie im wartoœci religijne.
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Wspólnota realizowana b¹dŸ jako wiêzi rodzinne, b¹dŸ wyznaniowe tworzy odmiennego rodzaju instytucje, w których wiêzi spo³eczne pozwalaj¹ podtrzymywaæ okreœlone normy kulturowe.
Dla Cyganów migracja stanowi rdzeñ wyobra¿enia o ich kulturze, w którym
funkcjonuj¹ jako hodowcy koni, obwoŸni handlarze, najemnicy do robót gospodarskich, z³odzieje, wró¿ki, tancerze i muzycy. Ten wyimaginowany twór nie
przestaje inspirowaæ, intrygowaæ, a jednoczeœnie niepokoiæ sw¹ odmiennoœci¹,
wzbudzaæ strach, a przez to wywo³ywaæ poczucie koniecznoœci kontroli i podporz¹dkowania. I chocia¿ „kolorowe wozy” ju¿ dawno zamienili na szybkie samochody, wci¹¿ znajduj¹ siê poza g³ównym nurtem ¿ycia spo³eczeñstwa dominuj¹cego. Choæ nadal wêdruj¹, to tworz¹ wiêzi z miejscem, w którym akurat
przebywaj¹.
Imigranci zrzeszeni we wspólnotach wyznaniowych ³¹cz¹ czasem osobiste
pragnienia zmiany w swym ¿yciu z potrzeb¹ zmiany ¿ycia u innych. Misyjnoœæ,
dzielenie siê wiar¹ wpisane jest zatem w dzia³ania ich instytucji wyznaniowych.
Przypomnê, ¿e badaniami objêto: Koœció³ Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach
Ostatnich11, czyli mormonów, cz³onków The Way Church LWM inc.12 oraz wyznawców Allaha zwi¹zanych z Muzu³mañskim Centrum Kulturalno-Oœwiatowym (MCKO)13.
Mormoni i tak zwani zielonoœwi¹tkowcy charakteryzuj¹ siê przede wszystkim „otwart¹” postaw¹ misyjn¹, polegaj¹c¹ na bezpoœrednim kontakcie z ludŸmi z otoczenia, w tym przypadku ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. To wa¿na
cecha, jeœli weŸmie siê pod uwagê motywy ich przybycia do Polski. Jednak obie
wspólnoty s¹ odrêbne, zarówno pod wzglêdem doktryny, jak i organizacji, choæ
obie deklaruj¹ zwi¹zki z chrzeœcijañstwem14. Ze wzglêdu na czas zawi¹zania,
czyli XIX i XX wiek, ale przede wszystkim na du¿¹ dynamikê rozwoju, zalicza
siê je do tak zwanych nowych ruchów religijnych15. W Polsce grupy te nie sku11 Koœció³

Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich (KJChDO), jak uwa¿aj¹ jego wyznawcy, kierowany jest przez samego Jezusa Chrystusa, w którego imieniu w³adzê na ziemi sprawuje prorok.
Pomaga mu dwóch doradców. We trzech tworz¹ Radê Naczeln¹ Koœcio³a. Podlegaj¹ jej przywódcy regionalni i lokalni. Na ca³ym œwiecie Koœció³ podzielony jest na 50 obszarów rz¹dzonych
przez prezydium; zob. www.mormoni.pl (wgl¹d: 14.07.2012). O administracyjnym podziale, celach istnienia Koœcio³a, przes³aniu mo¿na przeczytaæ na stronie domowej wyznawców mormonizmu, zob. www.mormoni.pl http://mormon.org/glossary/0,10233,1445–47-S,00.html. W Poznaniu
mormoni maj¹ swoj¹ siedzibê przy ul. Wroc³awskiej.
12 Siedziba: przy ul. Garczyñskiego 15/17; przy tej wspólnocie dzia³a Fundacja Living World.
13 Siedziba: przy ul. Biedrzyckiego 13, Poznañ; strona MCKO: www.mcko.pl; na temat MCKO
zob. np. http://www.mmpoznan.pl/412688/2012/5/16/poznanscy-muzulmanie-tez-szykuja-sie-naeuro?category=news.
14 Jak napisa³am, nie zajmujê siê tutaj analiz¹ doktrynalnego charakteru obu ruchów. Warto
dodaæ, ¿e dyskusje wzbudza kwestia zwi¹zków mormonizmu z chrzeœcijañstwem.
15 Oprócz nich znacz¹ce zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ misyjn¹ i rozwój instytucji manifestuj¹ Adwentyœci Dnia Siódmego oraz Œwiadkowie Jehowy — kolejne dwa wyznania zaliczane do nowych
ruchów religijnych, maj¹cych swe wp³ywy na wszystkich niemal kontynentach (Doktór: bdw.).
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piaj¹ w swoich szeregach wiêkszej liczby imigrantów. Niemniej to w³aœnie na
nich koncentrowa³a siê nasza uwaga, poniewa¿ uznaliœmy, ¿e w instytucjach,
w których funkcjonuj¹, znaleŸæ mo¿na przes³anki do wniosków na temat ich
sposobów strategii trwania w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym.
Jeœli chodzi o muzu³manów, nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e tak¿e w Polsce
tworz¹ oni grupê zró¿nicowan¹ pod wzglêdem etnicznym, kulturowym i spo³ecznym. Jej relacje z naszym krajem datuj¹ siê od ponad szeœciuset lat i najd³u¿ej przebywaj¹ tu Tatarzy (dziœ g³ównie na Podlasiu i w kilku oœrodkach
miejskich), na których to¿samoœæ ma wp³yw obcowanie z polsk¹ kultur¹ (por.
np. Warmiñska 1997; 2009). Jako mniejszoœæ etniczna i religijna podtrzymuj¹
w³asn¹ odrêbnoœæ. Od koñca XX wieku do Polski przybywaj¹ muzu³manie ró¿nej narodowoœci i z ró¿nych krajów, na przyk³ad z Iraku, Syrii, Algierii, Turcji,
Uzbekistanu, Libanu, Czeczeni, Kazachstanu, Palestyny, Maroka, w sumie ok.
30 tysiêcy (W³och 2009: 60). Muzu³manie stanowi¹ wiêc nieca³y 1% mieszkañców kraju, lecz jest to grupa zró¿nicowana kulturowo i spo³ecznie, w sk³ad
której wchodz¹ osoby z obywatelstwem polskim oraz imigranci i uchodŸcy, studenci, biznesmeni czy naukowcy.

„Wêdrówka” — Cyganie, czyli Romowie
Romowie mieszkaj¹ w Poznaniu w wiêkszych grupach. W jednej z dzielnic
przebywali w domu, którego stan pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Przebywa³o
w nim szeœæ ma³¿eñstw i krewni tacy jak szwagier czy brat. Nie uda³o siê ustaliæ,
czy by³o to ich jedyne miejsce pobytu. Warunki bytowe w jednym z nich opisuje
poni¿szy fragment z dziennika terenowego badaczki:
(…) zosta³am poproszona do pokoju R.; jego ¿ona chcia³a pokazaæ, jak ogrzewaj¹ pokój; ma³y ¿elazny piecyk na drewno sta³ w pokoju, to pomieszczenie w suterenie, oko³o
10 metrów kwadratowych; wchodz¹c po prawej stronie by³a ma³a drewniana szafka
z lampk¹, na której sta³a tak¿e miska z usma¿onym kurczakiem, garnki oraz akumulator, z którego czerpi¹ pr¹d. Nastêpnie pod œcian¹ znajdowa³o siê ³ó¿ko, a nad nim powieszone by³y wizerunki œwiêtych, nad ³ó¿kiem wisia³a pó³ka, a na niej srebrny krzy¿,
na ³ó¿ku — bardzo miêkkim — spa³ noworodek zawiniêty w ubrania (jest to synek
jednego z romskich ma³¿eñstw); nastêpnie w rogu umieszczono okr¹g³y ¿elazny piec,
przypominaj¹cy „angielkê”; z niego przez metalow¹ rurê o œrednicy oko³o 20 cm, odprowadzano dym na zewn¹trz budynku; w piecu pali³o siê drewnem lub papierami; gdy
otworzy³o siê pokój, dym cofa³ siê do jego wnêtrza, tworz¹c zaduch, dlatego te¿ zwracano mi uwagê, abym nie otwiera³a drzwi od pokoju; jak ktoœ chcia³ wejœæ, to musia³
uczyniæ to powoli; nad piecem znajdowa³o siê okno, niewielkie, jak to w suterenach,
prostok¹tne; w pokoju by³o bardzo gor¹co, wrêcz duszno; obok piecyka sta³o kolejne
³ó¿ko, na którym siedzia³ bosy ch³opczyk o imieniu R. Po lewej stronie od wejœcia sta³a
bia³a szafa. Na œcianach powieszono makaty, materia³y, pod³ogê zas³ania³ dywan. Zo-
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sta³am tam poproszona tak¿e dlatego, aby zobaczyæ, jak mieszkañcy poradzili sobie
z ogrzewaniem (chodzi³o im o ten piecyk), poniewa¿ w innych pomieszczeniach nie
by³o ogrzewania ani pr¹du. Pokój R. i R. mia³ pr¹d (z akumulatora) i ogrzewanie (piec).
Wed³ug gospodarzy pomieszczenie to zosta³o przystosowane do tego, aby przebywa³o
w nim bardzo ma³e dziecko. Ich synek, który ma miesi¹c, bêdzie chrzczony w jednym
z poznañskich koœcio³ów, w dzielnicy, w której mieszkaj¹; Cyganie obiecali, ¿e jak
bêd¹ chrzciny, to mnie zaprosz¹; niestety, nie zadzwonili w tej sprawie.

Z obserwacji oraz rozmów wynika, ¿e grupa wypracowa³a swoje sposoby
zdobywania œrodków na ¿ycie. Kobiety ¿ebrz¹, mê¿czyŸni zaœ, przypuszczalnie,
pracuj¹ dorywczo. Ustalenie tego by³o trudne, poniewa¿ próby porozmawiania
na ten temat spotyka³y siê z odmow¹: „gdy zapyta³am, czy chcia³by porozmawiaæ, odpowiedzia³: Nie mamy czasu, na przyk³ad teraz czekamy, czy nam odpowie pracodawca, bo byliœmy na dniu próbnym w sprawie pracy, ale nie wiemy, czy nam j¹ da (…). Da… [pol. tak], ale Polacy nie chc¹ pracy dawaæ… bo
jak nie bêdziemy mieæ pracy, to na ¿ebranie te¿ nie mo¿na [to ¿ebraæ te¿ nie
mo¿na], bo taki przepis jest, ¿e jak na ¿ebraniu ciê z³api¹, to trzy miesi¹ce do
wiêzienia mog¹ ciê wzi¹æ”.
Rom, który w Polsce jest piêæ lat, tak mówi o sobie: „my szukamy pracy, ale
Polacy nie chc¹ dawaæ pracy, my pracy szukamy o [pokaza³ mi kartkê z napisem Norbert i jakimœ numerem komórki zanotowanymi niebiesk¹ kredk¹].
Mamy pracê, teraz musimy czekaæ, byliœmy na próbnym dniu i jak siê sprawdzimy, to mo¿e nas przyjm¹”. Inny Rom, który w Polsce jest tak¿e od tylu lat,
wtóruj¹c koledze zapewnia³: „Ja du¿o je¿d¿ê; mamy pracê teraz… musimy czekaæ, byliœmy na próbnym dniu i jak siê sprawdzimy, to mo¿e nas przyjm¹”. Kolejny z rozmówców przyzna³, ¿e: „(…) handlujê samochodami”, jego znajomy
doda³, ¿e on „naprawia dachy”. Problemy badaczki, aby umówiæ siê na wywiad,
wynika³y równie¿ z tego, ¿e zwykle mê¿czyŸni mówili, i¿ przebywaj¹ poza
Poznaniem, t³umacz¹c siê, ¿e nagle musieli wyjechaæ w celach zarobkowych.
Informacje o celu ich podró¿y by³y bardzo lapidarne. Na przyk³ad „handlarz samochodami” oznajmi³ w przes³anym sms-ie: „Teraz jestem w Pile, samochód
naprawiam w warsztacie...”. Kiedy indziej przyzna³ te¿, ¿e „pracuje w Lublinie,
wyje¿d¿a np. na dwa tygodnie do pracy i wraca do Poznania, wyje¿d¿a te¿ do
W³och, podobnie jak jego kolega”.
Deklarowana mobilnoœæ mê¿czyzn w celu podjêcia pracy dorywczej dotyczy
wiêc nie tylko innych miast Polski, jak to jest w przypadku jednego z Romów,
który ma znajomych cudzoziemców w Lublinie, Warszawie, Poznaniu, ale tak¿e innych krajów Europy. W³ochy, Francja to jedne z najczêœciej odwiedzanych
krajów przez obywateli Rumunii w celach zarobkowych: Rumunów oraz Romów. Na przyk³ad w jednej z romskich rodzin, jak przyzna³ rozmówca: „kobieta ¿ebrze, a jej m¹¿ jeŸdzi; czêsto wyje¿d¿a np. do W³och, Francji, handluje samochodami; równie¿ wyje¿d¿aj¹ do Rumunii, np. do rodziców; ale najczêœciej
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czyni¹ tak mê¿czyŸni”. Wydaje siê, ¿e jest to rodzaj wspó³czesnej wêdrówki,
która przebiega przez Rumuniê. Œwiadcz¹ o tym równie¿ nastêpuj¹ce wypowiedzi, zawieraj¹ce elementy biografii. Dwudziestojednoletni Rom powiedzia³, ¿e
„ja mia³em dziewiêæ lat jak pierwszy raz do Polski przyjecha³em. Mieszka³em
Kielce, Kraków, Lublin, Katowice, wszêdzie”; Badaczka: „A gdzie by³o najlepiej?”, Rom: „Lublin”. [Do Polski przyjecha³ z ¿on¹]; Rom: „¯ona tak, oczywiœcie ¿e razem, no jak [uœmiech]. ¯ona w grudniu jedzie do Rumunii, ¿eby
tam urodziæ dziecko i aby nie mieli takich problemów z aktem urodzenia dziecka jak ich znajomi”. Inny przyzna³, ¿e „w Polsce jest od piêciu lat, a w Poznaniu
od dwóch lat, z rodzin¹; jadê do Rumunii za dwa tygodnie odwiedziæ rodziców,
póŸniej wracam, bo tu jest spokojniej”. Podobnie zamierza zrobiæ jego kolega,
który w Poznaniu przebywa z przerwami, a za miesi¹c jedzie do Rumunii, a do
W³och za dwa tygodnie.
Czêste podró¿e w celu zarobkowym i zwi¹zki z Rumuni¹ — przewa¿nie ze
wzglêdu na pozostawion¹ tam rodzinê — to tylko jedna strona strategii „wêdrówki”. Inna zwi¹zana jest z warunkami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, które
„wymusza” na Romach zmianê miejsca zamieszkania. Ods³ania j¹ wypowiedŸ
Cygana, który wraz z ¿on¹ poznan¹ w Rumunii mieszka w Poznaniu od roku:
„Nie chcê wracaæ do Rumunii: zostanê. Tu jest ³adnie (…). Nie³adna Rumunia,
tutaj jest ³adnie. Bo to nie jest tak, ¿e my tu za darmo mieszkamy, musimy
p³aciæ za ten dom te¿. Bo to w³aœciciel jest (...). Znalaz³em ten dom i mamy
gdzie mieszkaæ, ale tutaj te¿ nie wiadomo, miesi¹c, dwa. Tutaj nie wiadomo…
maj¹ jakiœ market czy coœ budowaæ”. W Poznaniu Romowie raczej przebywaj¹
w jednej z dzielnic. „Ale po co my mamy jeŸdziæ do miasta. Tu idziemy i kupujemy, jedzenie, pieluchy, myd³o (…). Bo o pracê chodzi. Nie karz¹ ¿ebraæ, bo
jak z³api¹, to do wiêzienia na miesi¹ce. Bo jak by³ ten prezydent, co by³ przedtem, to by³o lepiej (…)”. Pewien Rom szuka³ pracy, ale: „Polacy nie daj¹ pracy.
Nie daj¹ nic. Ja idê, ale to trzeba karta pobytu mieæ, a my nie mamy karta pobytu, to na czarno tylko”. Na pytanie, czy szuka³ pracy w Urzêdzie Pracy, odpowiedzia³: „Tak, tylko karta pobytu potrzebna jest, a my nie mamy. W³aœciciel
mówi³, ¿e za³atwi karta pobytu, ale nie za³atwi³. A my tu nie mamy nic, nie
mamy wody, nie mamy pr¹du... Byliœmy dziœ na próbie [w pracy], ale czekamy,
czy nas przyjmie, czy nie”. Nasi rozmówcy zauwa¿ali, ¿e w Polsce trudno siê
utrzymaæ. Na przyk³ad R., który przyby³ z rodzin¹ i ¿on¹, chce wynaj¹æ pokój
i twierdzi „¿e mo¿e byæ problem, jak nie bêd¹ chcieli im wynaj¹æ”. Mo¿e byæ
trudno, gdy jak twierdzi s¹ Cyganami; szukam innego mieszkania w Poznaniu,
ale jak dostanê akt urodzenia dziecka, to wyjadê do Rumunii i wyrobiê paszport
dla dziecka, by wyjechaæ do innego kraju: W³ochy, Grecja, Francja”.
Jak widaæ z wy¿ej przytoczonych cytatów, w tej ma³ej grupie przewa¿a negatywne wyobra¿enie o Polsce. Obrazowo wyra¿a to na przyk³ad opinia Cygana, który stwierdzi³, ¿e kiedy przebywa wraz ze swoimi, to nie lubi z nimi
„iœæ tak grup¹, bo to od razu widaæ [¿e] «O! Rumuny id¹!»”. OdnaleŸæ mo¿na je
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tak¿e w opowieœci pewnego ma³¿eñstwa Romów, usi³uj¹cego odzyskaæ prawo
do opieki nad m³odsz¹ córk¹, która „najpierw znajdowa³a siê u rodziny zastêpczej, a nastêpnie trafi³a do Domu Dziecka”. Mimo negatywnego nastawienia do
realiów w naszym kraju, Romowie potrafi¹ wykorzystaæ nadarzaj¹ce siê okazje,
aby w nim funkcjonowaæ. Wiedz¹, w jaki sposób zdobyæ pieni¹dze na utrzymanie. Poniek¹d mówi o tym przyk³ad z kalkulacj¹ zysków z ¿ebrania. Znajomy
R. wyjaœni³ pewnego razu, co na temat ¿ebrania powiedzia³y miêdzy sob¹ Cyganki: „Ona mówi, ¿e na ¿ebraniu to niewiele ma siê, 25 z³otych to niedu¿o,
a jedzenie trzeba dla dzieci kupiæ, bo to o dzieci chodzi”.
Polska, jak wynika to z deklaracji o podró¿ach do innych krajów Europy,
gdzie w opinii Cyganów ma byæ lepiej, wydaje siê miejscem tymczasowego pobytu dla Romów, który waha siê od roku do 5 lat. Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki
wielokrotnych powrotów do naszego kraju. Znaczy³oby to, ¿e Romowie funkcjonuj¹c w okresowej podró¿y, jednoczeœnie zadomawiaj¹ siê w danym kraju,
tworz¹c sieæ znajomoœci. Byæ mo¿e tylko dziêki tym ostatnim mog¹ odbywaæ tê
wspó³czesn¹ wêdrówkê. ¯yj¹ jakby na walizkach i s¹ gotowi na zmianê miejsca
zamieszkania czy zdobywania œrodków do ¿ycia.
Ich relacja z badaczk¹ nie by³a jednak jednoznaczna i pokazuje nie tylko
zdolnoœci przystosowawcze do ¿ycia w spo³ecznoœci przyjmuj¹cej, ale te¿ na
sposób definiowania pozycji kobiety. Zachêcanie badaczki do nawi¹zania intymnej relacji ma zwi¹zek z wyobra¿eniem o kobietach spoza grupy — o tym,
¿e s¹ one otwarte na tego typu znajomoœci. Na ile to wyobra¿enie wynika
z norm, którym podlegaj¹ tak¿e kobiety z ich grupy, trudno wywnioskowaæ
z danych, do których uda³o siê dotrzeæ antropolo¿ce. W czasie rozmów Romowie podkreœlali — znacz¹cym tonem i uœmiechem — ¿e s¹ ¿onaci. Pojêcie
„¿ona” odnosi³o siê do kobiety, z któr¹ dany mê¿czyzna przebywa w gospodarstwie domowym i ewentualnie ma z ni¹ dzieci. Istnieje tak¿e podzia³ na œwiat
„mêski” i „¿eñski” oraz zwi¹zane z tym role spo³eczne. Ró¿nice miêdzy p³ciami, co nie dotyczy a¿ w takim stopniu dzieci, zaznacza siê przez ubiór. Jak
stwierdzi³a jedna z Romek, zabieraj¹c g³os w obecnoœci swego mê¿a, z regu³y
„kobiety nosz¹ spódnice, ale dzieci mog¹ nosiæ spodnie”. Kobiety nie s¹ odpowiedzialne za nawi¹zywanie i utrzymywanie relacji z osobami spoza grupy,
gdy¿ to sprawa mê¿czyzn. Oni te¿ najczêœciej wyje¿d¿aj¹. Twierdzenie, ¿e do
kobiet nale¿y wy³¹cznie tak zwana sfera domowa, by³oby uproszczeniem. Nawet jeœli zajmuj¹ siê „prowadzeniem gospodarstwa” (przygotowanie posi³ków,
bezpoœrednia opieka nad dzieæmi), to ich wa¿n¹ powinnoœci¹ okazuje siê ¿ebractwo — uznany w grupie i zorganizowany sposób zarabiania na ¿ycie. Tym
samym wkraczaj¹ one tak¿e w sferê publiczn¹. Warto tu przypomnieæ, ¿e
w trakcie ¿ebrania Romki odmawiaj¹ rozmowy. Ich „niema” obecnoœæ chroni je
w ten sposób przed ciekawskimi oraz wyznacza granicê kontaktu, zw³aszcza
kiedy uwagê zwracaj¹ ma³e dzieci, le¿¹ce lub siedz¹ce obok ¿ebrz¹cych. Nie
uda³o siê ustaliæ, czy kobiety, które na ulicy siê nimi opiekowa³y, by³y ich mat-
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kami. Tego typu postêpowanie z dzieæmi, budz¹ce oburzenie w naszym spo³eczeñstwie, wspó³gra z deklaracjami Romów na temat edukacji ich potomstwa.
Na pytanie dotycz¹ce tego, czy dzieci chodz¹ do przedszkola, czy szko³y, R. odpowiedzia³, „¿e dziecko pójdzie do szko³y, gdy bêdzie mia³o siedem lat; teraz
jak ma cztery to nie [nie pójdzie do przedszkola]”. Z kolei jego kolega zaznaczy³ innym razem: „Bo u nas ch³opaki chodz¹ do szko³y, tak, tylko dziewczyny
maj¹ inaczej, nie tak jak ch³opaki, dziewczyny to nie chodz¹. Ch³opaki chodz¹,
studiuj¹”.
Widaæ, ¿e edukacja dziewczynek to nieistotny obszar troski Romów. Wa¿niejszy jest sposób, w jaki postrzegaj¹ ich dojrza³oœæ do rozpoczêcia ¿ycia
z mê¿czyzn¹. Zgodnie z prawem grupy ju¿ dwunastolatka mo¿e poœlubiæ ma³¿onka. To miêdzy innymi dlatego jedna z par pragnie odzyskaæ prawo do opieki
nad córk¹, by móc za ni¹ podj¹æ decyzjê, bo tylko oni mog¹ to uczyniæ: „To jak
teraz bêdzie chcia³a iœæ za m¹¿, bo to ma 12 lat, to u nas idzie za m¹¿, to co, to
ona bêdzie decydowaæ? No jak to ona ma decydowaæ ma³¿eñstwo?”. Kobiety
maj¹ zatem pozycjê w grupie okreœlon¹ przez pozycjê mê¿czyzn oraz rodziców;
ci ostatni w pierwszej kolejnoœci decyduj¹ o losie dziewczynek. W drugiej kolejnoœci liczy siê postawa przysz³ego mê¿a, który przygotowywany jest do radzenia sobie w sferze domowej i pozadomowej. To tak¿e tego typu normy dotycz¹ce roli obu p³ci oraz zawierania — najczêœciej endogamicznych — zwi¹zków ma³¿eñskich sprawiaj¹, ¿e Cyganie nadal stanowi¹ grupê zamkniêt¹ dla
spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. W tym kontekœcie nieistotny jest fakt, ¿e zachowuj¹ zwyczaje zbli¿one do polskich, np. te zwi¹zane z obrzêdowoœci¹ doroczn¹.
Jak wynika ze wspomnianych ju¿ lapidarnych deklaracji, rozmówcy sami
dostrzegali fakt, ¿e podobnie jak Polacy, tak i oni w Rumunii, sk¹d przybyli
jako wyznawcy prawos³awia, obchodz¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Warto
przytoczyæ te¿ inn¹ sytuacjê, o której opowiada³ jeden z nich: „My jesteœmy
katolik, da, to my mamy takie œwiêta jak tu”; „Da ortodoxia, da”. Uwagê
zwraca s³owo „ortodoxia” (pol. ortodoksja), którym rozmówcy pos³u¿yli siê,
aby przytakn¹æ i wyt³umaczyæ badaczce, ¿e s¹ katolikami. Istotne jest to, ¿e
w jêzyku rumuñskim okreœla siê nim wyznanie prawos³awne ([rum.] ortodox — prawos³awny), a nie katolickie czy greckokatolickie ([rum.] catolic
i grecocatolic). Mo¿na domniemywaæ, ¿e w praktyce niektórzy Romowie nie
przywi¹zuj¹ du¿ej wagi do odró¿niania katolicyzmu od prawos³awia, ale
maj¹ œwiadomoœæ odmiennoœci tych wyznañ, na co wskazywa³by te¿ nastêpuj¹cy cytat: „œwiêta: s¹ takie, jak np. wy macie Wielkanoc, to my te¿ mamy,
ale tydzieñ póŸniej”.
Te nieliczne wypowiedzi dotycz¹ce norm wspó³¿ycia oraz zwyczajów
wskazuj¹, ¿e Romowie maj¹ poczucie w³asnej odrêbnoœci, ale tak¿e doœæ silnie identyfikuj¹ siê z krajem pochodzenia. W czasach re¿imu komunistycznego w Rumunii w³adze realizowa³y „przymusow¹ integracjê” Cyganów, która polega³a m.in. na bezwzglêdnie egzekwowanym nakazie osiedlania siê.
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Musieli te¿ posy³aæ swoje dzieci do szko³y, w której uczy³y siê jêzyka rumuñskiego. Te dzia³ania spowodowa³y czêœciow¹ dezintegracjê wspólnot
cygañskich, ale przyczyni³y siê tak¿e do dwujêzycznoœci Romów. W³aœciwie
wszyscy pos³uguj¹ siê w³asnym jêzykiem „romi” oraz jêzykiem rumuñskim.
D³u¿szy pobyt w Polsce sprawia, i¿ porozumiewaj¹ siê tak¿e po polsku. Sytuacjê tê oddaje nastêpuj¹cy przyk³ad: „Bo my mówimy z wami po rumuñsku,
a miêdzy sobom to jest [w] romi, bo s¹ Rumuni, Cygani i Romi, to my mówimy [w] romi (…). Da [pol. tak], Rom, to jest taka nasza tradycja (…).
Da, Wy jesteœcie Polska, my jesteœmy Rom (…). My jesteœmy Rom (…). Da,
z Rumunii, znamy rumuñski i romi, i my miêdzy sob¹ mówimy po romi”.
Grupa rozmówcy okreœla siê jako „Romi” (pol. Romowie) i dystansuje siê od
Cyganów. Jednak¿e w tej samej wspólnocie inni okreœlali siebie jako Cyganów z Rumunii. Wobec tego, ¿e w grupie u¿ywa siê ró¿nych etnonimów,
trudno okreœliæ, z jak¹ grup¹ Cyganów-Romów mamy w Poznaniu do czynienia. Z pewnoœci¹ poczucie jednoœci nie wynika z faktu pos³ugiwania siê tym
samym etnonimem. Warto natomiast odnotowaæ uto¿samianie siê z dwoma
okreœleniami: „Cyganie lub Romowie”. Œwiadomoœæ odrêbnoœci jest wyraŸna, na co wskazuje u¿ycie wyra¿enia „Rom to jest taka nasza tradycja”. Jednak¿e materia³ nie pozwala na przeanalizowanie kontekstów, w których
s³owo „tradycja” siê pojawia, ani na dok³adniejsze okreœlenie jego znaczenia.
Sprawê komplikuje fakt, ¿e Romowie, chc¹c zarobiæ, handluj¹ na przyk³ad
nagraniami z muzyk¹, któr¹ okreœlaj¹ jako „rumuñsk¹”, a nie w³asn¹: „bo my
nagrywamy muzykê rumuñsk¹, tak¹ teraz co leci, te¿ znamy starsz¹ muzykê,
to jest taki folklor, ale now¹ te¿ mamy”. Ta dwoistoœæ identyfikacji paradoksalnie t³umaczy powszechne uto¿samianie ich z Rumunami. Zastanawia jednak, dlaczego Cyganie wol¹ ów produkt okreœlaæ jako „rumuñski”, a nie
„romski”. Identyfikacja Romów z krajem pochodzenia jawi siê jako ambiwalentna, przypuszczalnie daje o sobie znaæ w kontakcie z obcymi. Wspólnota
ta podkreœla sw¹ odrêbnoœæ przez kontrolowanie dostêpu do niej.
Opisana wczeœniej mobilnoœæ Romów, strategie zarobkowania, a tak¿e
przejœciowy, choæ nieraz kilkuletni, czas pobytu w jednym kraju uwypuklaj¹
dwie cechy charakterystyczne dla tej grupy. Po pierwsze, ich ¿ycie nadal naznaczone jest wêdrówk¹, tym razem przybieraj¹c¹ postaæ wspó³czesnej formy
migracji. Po drugie, poruszaj¹ siê oni w krêgu znajomych Romów i Polaków.
W tym wzglêdzie podobni s¹ do wszystkich migrantów przemieszczaj¹cych
siê po Europie dziêki istnieniu sieci spo³ecznej. U Ÿróde³ „wêdrówek” le¿y
przekonanie o koniecznoœci poszukiwania pracy maj¹cej zapewniæ ¿ycie lepsze ni¿ w Rumunii.
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Misja, czyli imigranci zrzeszeni w Koœciele Jezusa Chrystusa Œwiêtych
w Dniach Ostatnich (mormoni)
W 2000 roku liczbê wyznawców mormonizmu szacowano na 10 mln. W stanie
Utah, ³¹cznie z Salt Lake City, stolic¹ stanu i œwiatowym centrum tej religii, stanowi¹ 70% populacji. Tworz¹ zwi¹zan¹ z milenaryzmem wspólnotê o proweniencji
chrzeœcijañskiej, a w swej doktrynie nawi¹zuj¹c¹ do judaistycznego pojêcia zwi¹zku z Bogiem polegaj¹cego na przymierzu oraz akcentuj¹c¹ rolê wci¹¿ otrzymywanych objawieñ, skierowywanych bezpoœrednio od proroka, spoœród których pierwszym by³ Amerykanin Joseph Smith (Karski: bdw.). W Polsce mormoni nauczaj¹ od
1977 roku, a w 2001 roku ich liczbê szacowano na 800 osób (Karski: bdw.).
W Poznaniu do Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich
uczêszczaj¹ imigranci przybyli z USA. Przyjechali oni do naszego kraju oko³o
2-3 lata temu w mistycznym celu dzielenia siê przes³aniem ich wiary w przekonaniu, ¿e taka emigracja ma g³êboki sens egzystencjalny i duchowy. To ludzie
m³odzi, którzy przy sta³ej konsultacji z pastorem zachêcaj¹ innych, aby przekroczyæ próg ich koœcio³a.
Do miejsca spotkañ, które mieœci siê na pierwszym piêtrze w staromiejskiej
kamienicy, zwykle trafia oko³o 20 osób. To jedna czwarta z 80 oficjalnie zadeklarowanych, w tym imigrantów, których dok³adn¹ liczbê trudno ustaliæ. Zwykle przychodz¹ tam w niedzielê, na wieczór gminy lub aby wspólnie spêdziæ
wolny czas. Pozostaj¹ce do ich dyspozycji cztery pomieszczenia utrzymane s¹
w dobrym stanie, gdy¿ — jak twierdz¹ — wszelkie usterki naprawiaj¹ na bie¿¹co, a ewentualne koszty napraw ponosi ca³a wspólnota. „Centrum” tworz¹:
pokój edukacyjny, w którym znajduje siê tablica, krzes³a, zdjêcia œwi¹tyñ mormoñskich, rega³ z grami planszowymi i publikacjami niezbêdnymi przy prowadzeniu misji oraz bardzo skromnie urz¹dzona, pozbawiona symboli kaplica,
w której znajduj¹ siê krzes³a, mównica oraz stó³ pomocny przy sprawowaniu rytua³ów nazywanych przez wyznawców sakramentami. Do tych i pozosta³ych
pomieszczeñ (toalety i bardzo ma³ej kuchni) prowadzi korytarz ozdobiony obrazami malowanymi na szkle i przedstawiaj¹cymi sceny z Ksiêgi Mormona oraz
kopiê obrazu Jezusa Chrystusa autorstwa jednego z cz³onków Koœcio³a.
Ta lokalna instytucja ma sw¹ strukturê formaln¹. Zalicza siê do niej zarówno
sposób administrowania, jak i podzia³ funkcji zwi¹zanych z przekazem treœci
wyznania16. Z udzielonych w czasie wywiadów informacji wynika³o, ¿e do
16 „Podstawowymi jednostkami Koœcio³a s¹ rodziny, a zaraz nad nimi — gminy. Kilka gmin
tworzy dystrykt lub okrêg. W skali regionalnej (np. Polska jest w regionie Europy Œrodkowej)
funkcjonuj¹ tzw. obszary, podleg³e naczelnym w³adzom Koœcio³a. Na ka¿dym poziomie jednostce
koœcielnej przewodzi trzyosobowe prezydium. Podobnie we wczesnym Koœciele wœród aposto³ów
Pan wybra³ szczególnie trzech, Piotra, Jakuba i Jana. Na szczeblu ogólnoœwiatowym w³adzê Koœcio³a tworzy, oprócz trzyosobowej Rady Prezydenta Koœcio³a, tak¿e Dwunastu Aposto³ów.
W Koœciele nie ma zawodowych kap³anów, osoby sprawuj¹ce funkcje, które nazywamy
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pocz¹tku lipca 2010 roku wspólnocie tej przewodniczy³ Starszy Kantor Torke.
Koœció³ JCHŒWDO w Polsce reprezentuje Prezydent Stanford W. Nielson, zaœ
na œwiecie — Prorok Thomas Monson.17 Mormoni respektuj¹ przywództwo
Prezydenta, z którym siê regularnie spotykaj¹, podobnie jak z misjonarzami
z innych polskich miast, a tak¿e z mê¿czyznami obdarzonymi kap³añstwem
Melchizedeka18, którzy mog¹ piastowaæ funkcje kierownicze i sprawowaæ rytua³ chrztu za zmar³ych. Badaczowi, ze wzglêdu na jego zewnêtrzn¹ wzglêdem

powo³aniami, s¹ na wszystkich szczeblach ochotnikami i nie otrzymuj¹ za swoj¹ s³u¿bê wyp³aty.
Czyli swoj¹ pracê na rzecz Koœcio³a wykonuj¹ oni wolontaryjnie, obok normalnego ¿ycia zawodowego, rodzinnego i spo³ecznego”. Cytat ten jest fragmentem wywiadu: Kim s¹ i w co wierz¹ Mormoni? przeprowadzonego z Marcinem Kuliniczem, Dyrektorem ds. Publicznych Koœcio³a Jezusa
Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich w Polsce, zamieszczonym na stronie: http://www.ekumenizm.pl/content/article/20080819171352666.htm, (wgl¹d: 22.07.2012). Z informacji ze strony domowej mormonów w Polsce mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e na obszarze Polski istniej¹ trzy dystrykty
(warszawski, katowicki i Warszawska Misja) oraz trzynaœcie gmin w najwiêkszych miastach naszego kraju: £odzi, Katowicach, Kielcach, Wroc³awiu, Bydgoszczy, Lublinie, Warszawie (gminy
I i II), Bia³ymstoku, Gdañsku, Poznaniu i Szczecinie; do dystryktu warszawskiego nale¿y siedem
gmin, katowickiego — cztery, a do „Palik Warszawska Misja” — dwie gminy z pó³nocy Polski:
Gdañsk i Szczecin, www.mormoni.pl (wgl¹d: 16.07.2012). Ponadto, jak wynika z tej samej strony,
w strukturze administracyjnej wystêpuje wspomniana jednostka podzia³u zwana „palikiem”, licz¹cym do kilkuset wiernych; www.mormoni.pl. Pojawia siê tak¿e inna definicja tej jednostki, która
zosta³a wymieniona na przyk³ad w glosariuszu (Ÿród³o internetowe) objaœniaj¹cym najwa¿niejsze
pojêcia tej religii; palik by³by zatem: „grup¹ kongregacji, czyli okrêgów, licz¹cej zazwyczaj oko³o
trzech od piêciu tysiêcy cz³onków w piêciu do dziesiêciu kongregacjach”, zob. http://mormon.org/
glossary/0,10233,1445–47-S,00.html), (wgl¹d: 16.07.2012). Konstrukcja owego glosariusza wzbudza w¹tpliwoœci. Alfabetyczny uk³ad hase³ zawiera s³owa, które rozpoczynaj¹ siê od litery nieodpowiadaj¹cej literze w indeksie, pod któr¹ wystêpuj¹. Ponadto wyjaœnienia pojêæ zawieraj¹ niezrêcznoœci stylistyczne, które wskazywa³yby na zabieg dos³ownego t³umaczenia z jêzyka obcego
(angielskiego?). W tej sytuacji nie mo¿na wykluczyæ b³êdnego przek³adu has³a „palik”.
17 W artykule „Mormoni” K. Karski podaje opis hierarchicznej struktury tego Koœcio³a. Ma
ona dwa aspekty: administracyjny i zwi¹zany z doktryn¹. Osob¹, która je ³¹czy, jest Prezydent,
kieruj¹cy organizacj¹ na ca³ym œwiecie. Jednoczeœnie uwa¿a siê go za proroka przekazuj¹cego objawienia (wyznanie to nieustannie potrzebuje aktywnego profetyzmu, bowiem objawienia s³u¿¹
uzasadnianiu postanowieñ dotycz¹cych formacji). Prezydent stoi na czele tak zwanego pierwszego
prezydium wspó³tworzonego przez pomagaj¹cych mu dwóch doradców (kap³anów). Ze wzglêdu
na misyjny charakter, funkcje organizacyjno-kierownicze sprawuje kolegium apostolskie, czyli
rada dwunastu oraz — na szczeblu œwiatowym — rada siedemdziesiêciu (liczba cz³onków rad
nawi¹zuje do liczby kolejno powo³ywanych przez Jezusa Chrystusa aposto³ów — przyp. A.Ch.),
[Karski: bdw.]. Z dostêpnych badaczowi informacji nie wynika³o, na czym dok³adnie polega sprawowanie funkcji kantora. Nie mo¿na te¿ doszukaæ siê wyjaœnieñ na ten temat w Ÿród³ach w³asnych
Koœcio³a, ani w opracowaniach encyklopedycznych.
18 Niemal¿e ka¿dy z cz³onków Koœcio³a p³ci mêskiej mo¿e zostaæ kap³anem. Funkcja ta jest
uwa¿ana za najistotniejsz¹: ch³opcy po dwunastym roku ¿ycia mog¹ uczestniczyæ w kap³añstwie
(„porz¹dek aaronowy”) aaronowym (ich zadaniem jest nauczanie, udzielanie chrztu oraz komunii
œwiêtej); drugi szczebel kap³añstwa — melchizedekowego — zarezerwowany jest dla starszych
i upowa¿nia do objêcia stanowisk kierowniczych oraz udzielania najwa¿niejszych rytua³ów œwi¹tynnych, czyli chrztu za zmar³ych (niezale¿nie od wczeœniejszego wyznania — A.Ch.) oraz zaawansowanej aktywnoœci misyjnej (pewien rodzaj elitaryzmu — A.Ch) — [Karski: bdw.].
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grupy pozycjê, nie uda³o siê dalej rozwin¹æ tych w¹tków, ani ustaliæ nieformalnych aspektów w³adzy, zale¿noœci oraz relacji. Z uzyskanych informacji wynika, ¿e centrum ¿ycia duchowego to œwi¹tynia19, ale ta jest dostêpna tylko dla
tych, którzy œwiadomie przyjêli naukê mormonizmu. W niej „sprawuje siê miêdzy innymi œluby”20. Inni, zgodnie z regu³¹ otwarcia siê na wszystkich, maj¹
mo¿liwoœæ wstêpnego poznania zasad wiary w ramach spotkañ formacyjnych
oraz uczestniczenia w nabo¿eñstwach sprawowanych w miejscu okreœlanym
jako dom modlitwy. Istnieje sta³y schemat u³atwiaj¹cy grupie wzajemny kontakt. W niedziele o g. 11.00 odbywa siê nabo¿eñstwo, w poniedzia³ek o g. 18.00
ma miejsce tzw. wieczór gminy, zaœ w œrodê o g. 19.00 odbywaj¹ siê lekcje jêzyka. W Poznaniu odprawia siê obrzêd chrztu oraz konfirmacji. Zwykle po ich
odprawieniu serwowano poczêstunek po³¹czony z inn¹ form¹ wspólnej aktywnoœci, np. ogl¹daniem filmów o tematyce religijnej lub misyjnej. W nabo¿eñstwach i spotkaniach uczestnicz¹ te¿ Polacy, którzy czytaj¹ wybrane fragmenty
Biblii lub Ksiêgi Mormona, wspólnie œpiewaj¹. Polscy cz³onkowie przygotowuj¹ równie¿ tematy do omówienia w czasie zajêæ szkó³ki niedzielnej. Wszelkie tego typu dzia³ania religijne zwracaj¹ uwagê nie tylko dobr¹ organizacj¹,
a tak¿e przyjazn¹ atmosfer¹, która przejawia siê tak¿e w zainteresowaniu misjonarzy przybyszami zainteresowanymi naukami o Bogu i celu ¿ycia21.
Wœród s³uchaczy znajdowali siê misjonarze-imigranci. Ich biografie wskazuj¹
na to, ¿e fakt bycia imigrantem nie ma znaczenia w kontakcie ze spo³eczeñstwem
przyjmuj¹cym. Odmiennoœæ kulturowa przybyszy wi¹¿e siê raczej ze zuniformizowanym i podporz¹dkowanym regu³om wyznania stylem ¿ycia, ani¿eli z ró¿nicami wynikaj¹cymi z faktu bycia Amerykanami. Chêæ dzielenia siê nauk¹ Mormona okazuj¹ na spotkaniach, w trakcie których zaœwiadczaj¹, ¿e Ksiêga
Mormona jest prawdziwa, poniewa¿ tak poczuli po jej przeczytaniu. Rozpiera ich
duma, ¿e dane jest im kontynuowaæ dzie³o Proroka Smitha. Deklaruj¹, i¿ pragn¹
uzmys³owiæ innym, ¿e chrzest to istotny akt umo¿liwiaj¹cy ludziom udzia³
w wiecznoœci. Ochrzczenie zatem wszystkich, którzy ¿yli i ¿yj¹ na Ziemi, g³oszenie faktu o przywróconym koœciele Jezusa Chrystusa, pomoc w poprawie ¿ycia
doczesnego w zgodzie z nauk¹ jego i ich proroków, przygotowanie do ¿ycia po
œmierci, to treœci misyjne przekazywane nie tylko w domach modlitwy, ale tak¿e
na ulicach i u tych osób, którzy przyjm¹ misjonarzy u siebie w domu.
19 Najbli¿sza œwi¹tynia znajduje siê w Niemczech, w miejscowoœci Freiberg, www.mormoni.pl (wgl¹d: 16.07.2012).
20 Takiego wyra¿enia u¿y³ badacz w nocie sprawozdawczej.
21 W obszernym artykule na stronie http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/mormoni-nad-wisla,4,
4154074,wiadomosc.html (wgl¹d: 16.07.2012), znajduje siê relacja dziennikarska na temat wyznawców tej religii; autor zwraca uwagê na serdecznoœæ gospodarzy spotkania, a tak¿e przytacza informacje zwi¹zane z histori¹ mormonów w Polsce, ich sposobem funkcjonowania, a co najwa¿niejsze —
z ich wyobra¿eniem o braku tolerancji w naszym kraju wobec ich religii; pojawia siê te¿ w¹tek poœwiêcony stosunkowi mormonów w Polsce do klasyfikacji ich wyznania jako sekty.
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Do odbycia s³u¿by w naszym kraju wezwa³ ich obecny Prorok, który pragn¹³, by spe³nili swój obowi¹zek. Kontynuuj¹ oni podzia³ zadañ ustanowiony
jeszcze w czasach za³o¿ycielskich. Mê¿czyŸni s¹ stworzeni do kap³añstwa, wiêc
to oni przewodz¹ misji i podejmuj¹ strategiczne decyzje, do której przygotowuj¹ siê na dwumiesiêcznym, intensywnym szkoleniu. Kobiety nie s¹ w ¿aden
sposób dyskryminowane, równie¿ nauczaj¹, i co wa¿ne akceptuj¹ swoj¹ pozycjê
wykluczaj¹c¹ zarz¹dzanie instytucj¹. Ich zadanie polega na sprawnym kierowaniu codziennymi obowi¹zkami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem ¿ycia spo³ecznego. W czasie spotkañ przygotowuj¹ posi³ki, nakrywaj¹ do sto³u oraz dbaj¹
o utrzymanie przyjaznych relacji. Chocia¿ nie jest wymagane od nich uczestnictwo w misji, chêtnie w niej uczestnicz¹. Przyk³adem mo¿e byæ mormonka, która
po dwunastu latach nauczania w Ekwadorze wybra³a Polskê, aby przez szeœæ
kolejnych lat dalej szerzyæ wiarê. Nauczanie jako powinnoœæ to zatem podstawa misji.
Jak przyznawali rozmówcy, nie wybrali oni samodzielnie miejsca, w którym
przysz³o im realizowaæ swoje pos³anie. ¯adna osoba nie ¿a³uje decyzji o przyjeŸdzie do naszego kraju. Swoj¹ obecnoœæ traktuj¹ jako b³ogos³awieñstwo
i uwa¿aj¹, ¿e dane jest im uczestniczyæ w tworzeniu Koœcio³a na „prawie ¿e
dziewiczych dla ich wiary ziemiach”. Dzielenie siê z innymi zasadami swego
wyznania stanowi dla nich du¿¹ wartoœæ. S¹dz¹, ¿e dziêki temu mog¹ pog³êbiæ
swoj¹ postawê duchow¹, a tak¿e „zrobiæ coœ dla Polaków”. Poczucie, ¿e zosta³o
siê wybranym do takiego zadania, oraz perspektywa po¿ytku z ich poœwiêcenia,
to zatem kolejne dwa elementy mówi¹ce o tym, jak wyznawcy mormonizmu rozumiej¹ nie tylko swe pos³annictwo, ale tak¿e cel, dla którego decyduj¹ siê na
¿ycie na emigracji. Tymczasem wi¹¿e siê ono z wieloma kwestiami logistycznymi i koniecznoœci¹ posiadania funduszy. Misjonarze to w zasadzie wolontariusze i aby prze¿yæ, korzystaj¹ z pieniêdzy zarobionych przez w³asn¹ rodzinê,
a tak¿e z funduszy wspólnoty, w której ka¿dy z cz³onków zobowi¹zany jest do
sk³adania tzw. dziesiêciny22. Wed³ug rozmówców, mo¿na dobrowolnie zwiêkszyæ wysokoœæ podarowanej kwoty.
Poczynione obserwacje dowodz¹, i¿ kontakt tej grupy imigrantów z Polakami by³ intensywny i polega³ przede wszystkim na nauczaniu. Praca ta wymaga
pewnej dyscypliny, zgodnie z zasad¹, ¿e nale¿y byæ u¿ytecznym dla kraju,
w którym siê przebywa. Na przyk³ad jedna z rozmówczyñ w ci¹gu tygodnia
musi pogodziæ nauczanie z organizacj¹ spotkañ dla kobiet, prowadzeniem lekcji
na temat pisma œwiêtego, a tak¿e nauki jêzyka angielskiego. W Polsce nie posiada ¿adnych œrodków. Podobnie jak ona pracuj¹ te¿ inni misjonarze. Wed³ug
ich s³ów ca³a misja powinna polegaæ na wspó³pracy ze spo³eczeñstwem przyj22 Wed³ug glosariusza na temat tej religii, jest to dziesi¹ta czêœæ rocznych dochodów, zob.
http://mormon.org/glossary/0,10233,1445-47-S,00.html), (wgl¹d: 16.07.2012). Informatorzy nie
wyjaœnili sensu tego pojêcia.
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muj¹cym. Mormoni wiedz¹, ¿e musz¹ przestrzegaæ prawa obowi¹zuj¹cego
w Polsce oraz szanowaæ zasady obyczajowe. Tote¿ nauczanie odbywa siê za
przyzwoleniem osoby zainteresowanej.
Proces nawracania wymaga od misjonarzy zaanga¿owania. Utrzymuj¹ oni regularny kontakt z osob¹ zainteresowan¹ ich religi¹. Wa¿ne, aby przy spotkaniach
obecny by³ te¿ inny cz³onek Koœcio³a, którego zadaniem jest ocena dojrza³oœci
nowicjusza do przyjêcia nauki, a przede wszystkim chrztu (Carter 2011: 14). Jednak¿e kontakt z otoczeniem nie poci¹ga za sob¹ przejmowania jego obyczajów.
Ta konstatacja wydaje siê kluczowa dla diagnozy grupy. Jak to zasygnalizowano
w przyk³adzie wprowadzaj¹cym do rozdzia³u, mormoni wytworzyli specyficzny
dystans wobec przedstawicieli spo³eczeñstwa, w którym nauczaj¹. Ich relacja
z ludŸmi spoza wspólnoty polega na podejmowaniu dwojakiego rodzaju dzia³añ:
wype³nianiu zadañ misji przy jednoczesnym respektowaniu jej zasad23.
Z deklaracji misjonarzy wynika, ¿e prowadz¹ oni tryb ¿ycia ukierunkowany
na pracê i kontakt z ludŸmi, ale wykluczaj¹cy nieformalne, tzn. „niemisyjne”,
relacje. Ich zasady nie pozwalaj¹ im nauczaæ na przyk³ad w szko³ach. W czasie
misji musz¹ te¿ stosowaæ siê do licznych zaleceñ dotycz¹cych ich zachowania
i ubioru. Misjonarz ma byæ zawsze powœci¹gliwy i elegancki, tote¿ mê¿czyŸni
zwykle nosz¹ garnitury, bia³e koszule oraz starannie dobrane krawaty. Ponadto
powinni skupiaæ siê na rodzinie, pielêgnowaæ wiêzi z najbli¿szymi oraz wspólnie siê modliæ. Istotne jest równie¿ podtrzymywanie poprawnych relacji ze
wspólnot¹. Dla mormonów oznacza ona grono osób tej samej wiary, z którymi
³¹cz¹ ich bliskie i dalsze relacje. Jak wynika z rozmów, takie zaanga¿owanie
polega na przyk³ad na wyjazdach na spotkania okrêgu do Warszawy, albo na
zwiedzaniu miasta: odwiedzaniu palmiarni, krêgielni lub na wycieczkach rowerowych. Wspólne spêdzanie czasu mo¿e odbywaæ siê jedynie w dniach wolnych
od pracy misyjnej. Ponadto zasady, których musz¹ przestrzegaæ, takie jak abstynencja od kawy, herbaty, tytoniu, alkoholu, zakaz tañca, ogl¹dania filmów,
s³uchania muzyki tworz¹ ramy codziennoœci24. Oznacza to, ¿e unikaj¹ oni dzia³añ powszechnie uznanych w wielu krajach Europy i œwiata za zwyk³e formy
spêdzania wolnego czasu. Mo¿na domniemywaæ, ¿e taki styl bycia zmniejsza
szanse na nawi¹zanie mniej formalnych relacji z ludŸmi spoza wspólnoty,
a w konsekwencji i paradoksalnie na zdobycie ich zaufania oraz zachêcenie do
poznania zasad wyznania.
Jednak¿e taki punkt widzenia oddaje raczej kategorie myœlenia badaczy pochodz¹cych z kultury dominuj¹cej na temat roli spotkañ „nieformalnych” w na-

23 W komentarzu znajduj¹cym siê w nocie badawczej, jej autor u¿y³ sformu³owania „bariery
misji”. Wed³ug niego mormoni w czasie misji zobowi¹zani s¹ do przestrzegania odpowiednich
regu³ ¿ycia, które rzekomo uniemo¿liwiaj¹ im nawi¹zanie pe³niejszego kontaktu z reprezentantami
spo³ecznoœci przyjmuj¹cej.
24 Badacz nie ustali³, czy tego typu zachowania s¹ rutynowo praktykowane poza okresem misji.
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wi¹zywaniu znajomoœci z grup¹, któr¹ usi³uje siê poznaæ. Maj¹c na uwadze
fakt, ¿e na œwiecie wzrasta liczba ludzi zainteresowanych mormonizmem,
regu³y tej wspólnoty czyni¹ z misji skuteczne narzêdzie w komunikowaniu siê
z otoczeniem. Byæ mo¿e to odmienny styl ¿ycia przyci¹ga i zachêca do zapoznania siê z normami, jakie proponuje Koœció³ Jezusa Chrystusa. Dystans nie
polega wiêc na stronieniu od „uciech” i na nieprzekraczaniu regu³ nieformalnych. Wi¹¿e siê on raczej z faktem, ¿e mormoni akcentuj¹ koniecznoœæ odmiany ¿ycia: zintegrowania postulowanych zasad wiary z ich praktykowaniem.
Stwarza to nowy swoisty wzorzec bycia, stanowi¹cy now¹ wartoœæ. O ile stanie
siê ona dla innych atrakcyjna, o tyle maj¹ oni szansê wejœæ do wspólnoty. Byæ
mo¿e w³aœnie dlatego misjonarze chêtnie przystaj¹ na rozmowy tylko z tymi,
którzy wykazuj¹ zainteresowanie mormonizmem i chêæ przemiany. Poznanie
wspólnoty mormoñskiej w kontekœcie imigracji jest jednak trudne, gdy¿ nie
d¹¿¹ oni do udzielania informacji na swój w³asny temat, ale nastawieni s¹ na to,
by zachêciæ innych do zmiany œwiatopogl¹du.

Misja, czyli imigranci zrzeszeni w The Way Church Living Word Ministries inc.25
Misyjnoœæ wpisana jest tak¿e w dzia³alnoœæ tej grupy, która — jak wynika tak¿e z deklaracji jej cz³onków — jest jednym z wyznañ nawi¹zuj¹cych do ruchów zielonoœwi¹tkowych26. Pojawienie siê tej wspólnoty w Poznaniu ma zwi¹Zob.: http://www.livingwordministries.info/home2.html.
Otrzymano lapidarne odpowiedzi na temat oficjalnego charakteru tej wspólnoty. Na podstawie uczestnictwa w obrzêdach, spotkaniach modlitewnych trudno by³o zrozumieæ, jakie jest dok³adne przes³anie tego wyznania, tym bardziej ¿e czas poœwiêcony na realizacjê dyspozycji wywiadów wyklucza³ dodatkowe pytania o kwestie doktrynalne i organizacyjne. Ponadto wiele
trudnoœci nastrêcza³o umiejscowienie tej wspólnoty w kontekœcie jednej z trzech fal ruchów zielonoœwi¹tkowych. Tote¿ w celu uzupe³nienia informacji poproszono o konsultacjê religioznawcê,
dr. Andrzeja Migdê, specjalistê od ruchów zielonoœwi¹tkowych. Nawi¹za³ on kontakt z jedn¹ z liderek The Way Church. Z informacji przez ni¹ udzielonych dr A. Migda sporz¹dzi³ krótk¹ notê.
Wynika z niej, ¿e „The Way Church jest to protestancka wspólnota zbudowana wokó³ idei zwi¹zanych z ponad denominacyjn¹ teologi¹ Królestwa Bo¿ego. W praktyce wspomnianej spo³ecznoœci
mo¿na odnaleŸæ elementy, które sytuuj¹ j¹ w obszarze wolnych Koœcio³ów neopoentekostalnych,
czyli tzw. Trzeciej Fali ruchu zielonoœwi¹tkowego. Na spotkaniach modlitewnych tego typu zborów oczekuje siê szczególnie intensywnej manifestacji ‘znaków i cudów’ oraz darów Ducha Œw.,
rozumianych jako fizyczne uzdrowienia, uwolnienia od demonów i inne psychosomatyczne manifestacje kratofanicznej mocy Ducha Œw. (Szerzej na temat ruchu zielonoœwi¹tkowego patrz: Pasek
1992; Migda 2010; Synan 2006). Aktualnie spotkania Koœcio³a maj¹ miejsce w sali konferencyjnej poznañskiego biurowca Delta Tower przy ul. Towarowej 35. W celu realizowania wizji oraz
za³o¿eñ statutowych dzia³ania Koœcio³a cz³onkowie wraz z pastorem Dennisem Ezewusi za³o¿yli
Fundacjê LIVING WORD (KRS: 0000292395). Koœció³ The Way jest czêœci¹ sieci apostolskiej
Living Word Ministries inc. z siedzib¹ w Nigerii (wiêcej o sieciach apostolskich i trzeciej fali pentekostalizmu w: Migda 2010). Cz³onkowie Koœcio³a The Way prezentuj¹ otwart¹ na inne denominacje postawê oraz anga¿uj¹ siê w lokalne inicjatywy zborów w Poznaniu”. [Dr. Migdzie bardzo
25
26
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zek z utylitarnie ukierunkowanym ruchem religijnym Living Word Ministries27.
Imigranci przebywaj¹cy w Poznaniu i identyfikuj¹cy siê z The Way Church
LWM inc. tworz¹, podobnie jak mormoni, wspólnotê zdystansowan¹ w stosunku
do otoczenia. Mimo ¿e inaczej ni¿ mormoni pojmuj¹ misjê, to ich relacje z Polakami tak¿e koncentruj¹ siê na sprawach wiary.
Wspólnota ta zrzesza zarówno Polaków, jak i przybyszy. Uda³o siê nawi¹zaæ
bli¿szy kontakt z siedmioma osobami, których œrednia wieku nie przekracza
27 lat (najstarsza z nich mia³a 30 lat, a najm³odsza 21). Trzy z nich pochodzi³y
z Nigerii, dwie z Kenii, jedna z Kamerunu i jedna z Seszeli. ¯adna z nich nie
przyjecha³a do Poznania z rodzin¹, dwie przyby³y tu w towarzystwie innych
znajomych, zaœ cztery samotnie. W wiêkszoœci s¹ to studenci, którzy chc¹ uzyskaæ dyplomy magistra i doktora, a jeden z nich zdoby³ ju¿ stopieñ doktora.
W zwi¹zku z tym, ¿e studiuj¹, mo¿na okreœliæ ich pobyt w Poznaniu jako czasowy nieprzerywany; tylko jedna osoba reprezentuje wahad³owy typ migracji,
utrzymuj¹c kontakt z krajem pochodzenia. Œrednio pozostaj¹ tu nieca³e trzy
lata, najkrócej jeden miesi¹c. Czterech rozmówców traktowa³o swój przyjazd
do miasta jako tymczasowe doœwiadczenie, a tylko jedna zadeklarowa³a, ale bez
ca³kowitej pewnoœci, chêæ pozostania w nim na d³u¿ej.
Czas pobytu dziel¹ pomiêdzy studia, dzia³alnoœæ religijn¹ i ¿ycie prywatne.
W ich odczuciu utrzymuj¹ dostatecznie czêsty i satysfakcjonuj¹cy kontakt
z krajami ojczystymi, w których zostawili rodziców, rodzeñstwo i kuzynów.
Uczestnicz¹ w ¿yciu rodzinnym dziêki czêstej korespondencji mailowej, raczej
rzadkim rozmowom telefonicznym, ale za to czêstym kontaktom przez Skype’a.
Czuj¹ siê potrzebni, kiedy mog¹ udzielaæ rodzinie rad na odleg³oœæ. Ich najbli¿szych przewa¿nie nie staæ na zakup biletu do Polski, zaœ maj¹ca miejsce raz
w roku, zazwyczaj w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wizyta w domu rodzinnym nie zaspokaja ich potrzeby kontaktu z tymi, których zostawili, udaj¹c siê
za granicê. Z jednym wyj¹tkiem zaznaczali, ¿e g³ównie przez Internet i Facebook kontaktuj¹ siê ze znajomymi z ich rodzinnych stron. Jedna z informatorek
podkreœli³a nawet, ¿e jej relacje z kole¿ankami i kolegami z kraju pochodzenia
s¹ bardziej intensywne ni¿ z przyjació³mi w Polsce.
Ograniczony kontakt z rodzin¹ i krêgiem znajomych pozostawionych w kraju pochodzenia wynika czêsto z braku œrodków oraz pomocy finansowej ze
dziêkujê za otwartoœæ, zrozumienie sytuacji i chêæ pomocy]. Nale¿y dodaæ, ¿e badacze pracuj¹cy
w ramach projektu tak¿e nawi¹zali kontakt z pastorem, co zosta³o odnotowane w notach sprawozdawczych. W czasie eksploracji ustalono równie¿, ¿e wspólnota spotyka³a siê w niedzielê przy
ul. Garczyñskiego 1. Natomiast przy ul. Towarowej, obecnej siedzibie Koœcio³a, odbywa³y siê
inne spotkania modlitewne, na przyk³ad ca³onocne czuwania.
27 Pozyskane informacje nie upowa¿niaj¹ do dyskusji, z któr¹ fal¹ imigrantów faktycznie
mamy do czynienia. Mo¿na domniemywaæ, ¿e przebywaj¹cy w Poznaniu muzu³manie trafili tu,
gdy¿ byli tu ju¿ cz³onkowie ich rodzin, którzy przybyli do Polski (do innych miast kraju), zanim
zdecydowali siê oni na wyjazd.
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strony ich pañstw. Imigranci inwestuj¹ wiêc w wykszta³cenie, traktuj¹c to jako
inwestycjê na przysz³oœæ. Tylko w przypadku jednej osoby rodzina przysy³a
pieni¹dze na jej utrzymanie w Polsce, a staæ j¹ na to, poniewa¿ w Nigerii prowadzi w³asn¹ firmê. Wykszta³cenie pozwoli tej osobie w przysz³oœci rozwijaæ
ten rodzinny interes. W sumie jednak sytuacja ekonomiczna opisywanej grupy
jest trudna. Jej cz³onkowie zwykle nie podejmuj¹ pracy, gdy¿ jej dla nich brakuje b¹dŸ na przeszkodzie w jej zdobyciu stoi niewystarczaj¹ca znajomoœæ jêzyka polskiego.
Œwiadomoœæ roz³¹ki oraz relatywnie niska stopa ¿yciowa wzmagaj¹ poczucie nostalgii za krajem rodzinnym, a to wywo³uje subiektywne odczucie
wzmocnienia z nim zwi¹zku. Badani deklaruj¹ na przyk³ad intensywne zainteresowanie sprawami politycznymi i kulturalnymi kraju pochodzenia albo ¿e praktykuj¹ w³asne zwyczaje kulinarne, œwi¹teczne i te zwi¹zane z noszeniem elementów rodzimego ubioru. Dwie rozmówczynie stwierdzi³y, ¿e w³aœnie przez
codzienny ubiór nawi¹zuj¹cy do tradycji podkreœlaj¹ oryginalnoœæ kultur, z którymi siê uto¿samiaj¹. Rozmówcy unikaj¹ anga¿owania siê w dzia³alnoœæ publiczn¹ o charakterze politycznym, etnicznym czy narodowym dotycz¹c¹ kraju,
z którego przybyli. Wynika to zapewne z faktu, ¿e ¿aden z nich nie uczestniczy³
w ¿yciu politycznym w czasie, kiedy tam mieszka³.
Tego typu podejœcie odnosi siê do kraju osiedlenia, w którego sprawy ci imigranci tak¿e siê nie anga¿uj¹ i wrêcz ma³o nimi interesuj¹. Nie pog³êbiaj¹ te¿
w jakiœ szczególny sposób wiedzy na temat Polski czy Poznania. Zadowala ich
codziennoœæ, w ramach której mog¹ pójœæ do kina, poznaæ specja³y naszej kuchni, pos³uchaæ lokalnej muzyki. Lubi¹ te¿ po prostu pobyæ w gronie osób, z którymi czuj¹ siê dobrze i odwiedzaæ z nimi ulubione w Poznaniu miejsca — na
przyk³ad Stary Rynek czy Maltê, szczególnie z okazji organizowanego tam
festiwalu teatralnego. Satysfakcjê daje im uczestniczenie w ¿yciu religijnym
i w spotkaniach w The Way Church LWM inc.
¯ycie prywatne tej grupy pozostawa³o jednak w du¿ej mierze sfer¹ tabu.
Uda³o siê ustaliæ jedynie nieliczne informacje wskazuj¹ce, ¿e ludzie ci staraj¹
siê nawi¹zaæ ró¿nego rodzaju stosunki z otoczeniem spo³ecznym. Na przyk³ad
trzy osoby pozostaj¹ w zwi¹zku partnerskim, a dwie zdecydowa³y siê na wspólne zamieszkiwanie z Polakami. Na czterech imigrantów preferuj¹cych pozostawanie singlami, tylko jeden mieszka z obcokrajowcem. Rozmówcy utrzymywali,
¿e posiadaj¹ dobre towarzyskie i kole¿eñskie relacje z Polakami powodowane
faktem wspólnego studiowania. Tylko jedna osoba oznajmi³a, ¿e nie czuje siê
dobrze w Polsce, gdy¿ ludzie tu s¹ zamkniêci, a nawet nietolerancyjni i charakteryzuje ich rasistowskie nastawienie.
Jak wynika z powy¿szego profilu socjologiczno-kulturowego, omawiani
imigranci nawi¹zuj¹ kontakt ze spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹. Jak zatem pogodziæ
to z konstatacj¹, ¿e grupa ta dystansuje siê wobec niej? Po pierwsze, dystans nie
musi oznaczaæ izolacji, lecz okreœlon¹ regulacjê intensywnoœci relacji oraz ich
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wybiórczoœæ. Po drugie, potrzeba poczucia odrêbnoœci mo¿e byæ po prostu silniejsza od mimowolnej i trudno dostrzegalnej asymilacji. Nota bene, ¿aden z informatorów nie zauwa¿a u siebie zachowañ „polskich” czy „poznañskich”.
W przywo³anym na wstêpie rozdzia³u przyk³adzie ilustruj¹cym trudnoœci w zadzierzgniêciu kontaktu z grup¹ imigrantów z The Way Church LWM inc., unikanie rozmów z antropolo¿k¹ na tematy zwi¹zane z ¿yciem osobistym sk³oni³o j¹
nie tylko do zmiany sposobu postêpowania (wywiady na podstawie wczeœniej
rozdanych ankiet), ale tak¿e do systematycznego odwiedzania przez ni¹ miejsca
modlitw wspólnoty. Osoby, o których mowa, pojawia³y siê tam czêsto z Polakami, z którymi utrzymywa³y bli¿szy kontakt poza wspólnot¹; nie przybywali tam
przecie¿ ze wszystkimi znajomymi, na przyk³ad ze studiów. Wskazywa³oby to
na fakt, ¿e przekaz treœci religijnych stawa³ siê centralnym punktem interakcji
pomiêdzy œwiatem imigrantów — cz³onkami wspólnoty — a ich partnerami
¿yciowymi czy przyjació³mi. Inaczej rzecz ujmuj¹c, warto postawiæ pytanie,
czy ci drudzy byliby w zwi¹zku z imigrantami, gdyby nie przyzwolenie na
„wejœcie do ich œwiata”, czyli do grupy wyznaniowej. Trudno wiêc siê dziwiæ,
¿e skoro badaczka utrzymywa³a dystans œwiatopogl¹dowy, to traci³a szansê na
zawi¹zanie g³êbszej znajomoœci. W efekcie mog³a przyj¹æ jedynie rolê petentki
zabiegaj¹cej o znajomoœæ.
Osoby, które po raz pierwszy przysz³y do koœcio³a, by³y osobno witane przez
wszystkich obecnych. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e oto wkracza³o siê do „innej przestrzeni”, w której ³atwiej przychodzi podzieliæ siê swymi troskami i problemami. Wielokrotnie powtarzano, i¿ jest to koœció³ otwarty dla wszystkich,
niezale¿nie od ich œwiatopogl¹du. Warto w tym momencie zauwa¿yæ, ¿e postulowana otwartoœæ wspólnoty zdaje siê wykluczaæ zachowywanie przez ni¹ dystansu
wobec innych. Jednak¿e, jak wskazuj¹ na to zachowania uczestników spotkañ,
otwartoœæ jest pewn¹ propozycj¹, któr¹ ka¿dy przybywaj¹cy mo¿e wykorzystaæ,
albo j¹ odrzuciæ. Przes³anie, które wspólnota kieruje do uczestników, mo¿e okazaæ siê realnym prze¿yciem pozwalaj¹cym zmieniæ ¿ycie, niemniej tylko pod warunkiem przyzwolenia na zanurzenie siê w tego rodzaju doœwiadczenie. Otwartoœæ zatem nie oznacza „rozcieñczenia” granic wspólnoty, ale je wrêcz umacnia.
Staje siê swego rodzaju progiem, gdy¿ od potencjalnych nowicjuszy wymaga autentyzmu, a nie tylko wra¿enia, ¿e siê przyjmuje „dobr¹ nowinê”. Przejawem
otwartoœci by³y zachowania modl¹cych siê, którzy w zale¿noœci od potrzeby opowiadali wszystkim o swej relacji z Bogiem, zw³aszcza w minionym tygodniu.
Uwagê przyci¹ga³ przepojony emocj¹, obecny tak¿e w œpiewach i ruchu, przekaz
oraz œwie¿oœæ tych wspomnieñ. Sprawia³y one, ¿e modlitwa stawa³a siê ogólnie
dostêpnym doœwiadczeniem. Ten efekt bezpoœrednioœci — ma³o wiarygodne
jest zak³adanie, ¿e ka¿da spontaniczna wypowiedŸ wynika z wystudiowanej pozy
— sprawia, ¿e przebieg spotkania raczej oœmiela, ni¿ zniechêca. I w³aœnie tak nale¿a³oby rozumieæ omawian¹ wczeœniej otwartoœæ wspólnoty. Zreszt¹ podobny
efekt dawa³o wspólne rozwa¿anie Pisma Œwiêtego.
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Istotne by³y te¿ dwie sprawy zwi¹zane z prac¹ pastora. Ka¿de nabo¿eñstwo
koñczy³o siê jego przemówieniem. Po pierwsze, zachêca³ on obecnych do uczestnictwa w obrzêdzie ze wzglêdu na jego rangê. Subtelnie podkreœla³, ¿e w koœciele tym œpiewa siê i tañczy, a atmosfera w niczym nie przypomina tej, jaka
panuje na przyk³ad w koœcio³ach katolickich, gdzie trzeba zachowaæ ciszê i bezruch. Przekonywa³, ¿e sposób modlitwy jest typowy dla zachowañ Afrykanów,
czyli „radosny”. Po drugie, oœmiela³ uczestników, aby nie bali siê œwiadczyæ
o cudach dziej¹cych siê w czasie tak zwanych mszy z uzdrowieniami. Uzna³, ¿e
najlepiej by³oby, gdyby przyprowadzano tu chorych, poniewa¿ modlitwa w koœciele ma moc uzdrawiaj¹c¹ i odnawiaj¹c¹. Prosi³ te¿, by zachêcaæ swych znajomych do partycypowania w mszach. Szczególny nacisk na koniecznoœæ poszerzenia grona wyznawców pojawia³ siê wówczas, gdy zbli¿a³ siê przyjazd
pastorów z Londynu.
Spotkania modlitewne wskazuj¹ na istotn¹ rolê, jak¹ przywi¹zuje siê do doœwiadczenia atmosfery spotkañ. W du¿ej mierze zwi¹zana jest ona z retoryk¹ stosowan¹ przez pastora. Styl komunikacji, sugestywny, budowany na za³o¿eniu
bezpoœredniej relacji z Duchem Œwiêtym, decyduje o ca³okszta³cie misyjnoœci
tego wyznania. Wierni i potencjalni wyznawcy zachêcani s¹ do takiej „odmiennej” aktywnoœci przez osobê, któr¹ darz¹ autorytetem. ¯ywio³owa modlitwa
i uczestniczenie — tak¿e przez modlitwê — w cudach uzdrowieñczych tworz¹
g³ówne filary g³oszenia prawdy o Bogu. „Wchodzi siê” w ni¹ poprzez uczestnictwo w wydarzeniu, przez zintensyfikowane doœwiadczanie zachowañ. Zarówno
przebieg spotkañ, jak i znaki i cuda, g³ównie uzdrowienia, wymagaj¹ pe³nego
zaanga¿owania modl¹cych siê: s³uchania, œpiewu, ruchu, skupienia oraz —
w przypadku cudownego wyleczenia — bezpoœredniej konfrontacji (zmys³y, intelekt) z wydarzeniem, wczeœniej sklasyfikowanym jako „problem”, który „nagle” zostaje pomyœlnie rozwi¹zany. Prze¿ycie faktu bycia we wspólnocie, w nietypowej atmosferze (element otwartoœci) oraz czasem koniecznoœæ konfrontacji
z radykaln¹ zmian¹ stanowi¹ o charakterze misji, której podejmuj¹ siê wyznawcy
Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. Œwiadcz¹ sob¹, ale jakby „wewn¹trz” Koœcio³a.
Ich misyjnoœæ polega na u³atwianiu innym doœwiadczenia tego, co sami uznaj¹ za
obecnoœæ Boga i z czego czerpi¹ radoœæ ¿ycia.
Charakter tej instytucji polega na tworzeniu wspólnoty w dwóch wymiarach.
Najpierw wykracza ona poza etniczno-narodowe uwarunkowania zwi¹zane
z pochodzeniem wiêkszoœci tworz¹cych j¹ imigrantów. „Afrykañski” charakter,
o którym mówi³ pastor, nie jest docelowo sposobem propagowania kultur tego
kontynentu, ale g³ównie retorycznym chwytem, w którym „egzotyka” ma zaciekawiaæ i zachêcaæ. Zreszt¹, jak wynika to z deklaracji rozmówców, oni sami raczej nie s¹ zainteresowani propagowaniem w³asnej kultury. Poza tym, Koœció³
ten skupia spo³ecznoœæ imigrantów wokó³ praktyk religijnych, a ich indywidualne prze¿ycia zwi¹zane ze sfer¹ wyznaniow¹ stanowi¹ centrum wzajemnych relacji. Zdawa³oby siê, ¿e skoro wspólnota nie buduje swej odrêbnoœci wokó³
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identyfikacji etnicznej czy narodowej, to staje siê swoiœcie bardziej otwart¹ na
relacje z innymi. W du¿ej mierze tak w³aœnie jest. Grupa ta proponuje osobom
spoza jej grona now¹ jakoœæ ¿ycia, deklaruj¹c przy tym otwartoœæ. Nie przez
przypadek spotkania maj¹ charakter inkluzywny. Jednak¿e w samym fakcie,
¿e jest to wspólnota wyznaniowa, kryje siê tak¿e jej ekskluzywnoœæ, albowiem
ze wzglêdu na wymóg autentyzmu nie ka¿dy z nowo przyby³ych staje siê wyznawc¹. Z tej ekskluzywnoœci wyrasta dystans imigrantów do spo³eczeñstwa
przyjmuj¹cego, który bynajmniej nie posiada negatywnego wydŸwiêku. Mowa
tu raczej o delikatnej granicy dziel¹cej jednych od drugich. Imigranci, partycypuj¹c w takiej wspólnocie, w pewnym sensie s¹ samowystarczalni, gdy¿ poprzez tego typu koegzystencjê zaspokajaj¹ swoje egzystencjalno-filozoficzne
potrzeby. Co wiêcej, ich oczekiwania s¹ podobne. Z tego powodu kontakt z reprezentantami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, na przyk³ad z badaczk¹, w du¿ej
mierze sprowadza³ siê do kwestii œwiatopogl¹dowych i jednoczesnego unikaniem tematów sfery prywatnej. Fakt, ¿e s¹ imigrantami, nie by³ zatem najwa¿niejszym w ich ¿yciu, w którym istotniejsze miejsce zajmuje to, kim s¹ jako ludzie wierz¹cy.
Warto podkreœliæ, ¿e misyjnoœæ ta ró¿ni siê od tej, jak¹ proponuj¹ mormoni.
K³ad¹ oni nacisk na rozwój intelektualny, który czerpie z objawieñ — element
doœwiadczany podobnie jak cuda, ale tylko przez grupê osób wybranych, a wiêc
kolejnych proroków. Zale¿y im na skutecznym przekazie wiedzy ze œwiêtych
ksi¹g. Ich ingerencja w spo³eczeñstwo przyjmuj¹ce jest wiêc bardziej dos³owna.
Proces nauczania wymaga nie tylko zaproszenia do wspólnej modlitwy, ale
i „otwarcia siê” Koœcio³a, czyli wyjœcia z niego „na zewn¹trz”.

Misja, czyli imigranci zrzeszeni w Muzu³mañskim Centrum
Kulturalno-Oœwiatowym
Zaproponowana poni¿ej interpretacja, podobnie jak w poprzednich przypadkach, dotyczy przede wszystkim samych imigrantów, a w drugiej kolejnoœci
ich stosunku do wyznania. Badaniami objêto szeœciu imigrantów-muzu³manów
przyby³ych do Polski w ci¹gu ostatnich 11 lat. Wyj¹tkiem jest imam, mieszkaj¹cy tu od lat 16. Z uwagi na wspomniane trudnoœci badawcze, uzyskane dane
odnosz¹ siê jedynie do dwóch w¹skich obszarów wiedzy28. Pierwszy z nich to
wyobra¿enia imigrantów o ich pobycie w Poznaniu, a drugi to ich rozumienie
wiary, któr¹ praktykuj¹ w meczecie znajduj¹cym siê przy Muzu³mañskim Cen28 Nie przeczy to ocenie, ¿e w Polsce mieszkaj¹ imigranci muzu³mañscy, którzy znaj¹ bardzo
s³abo jêzyk polski lub w ogóle siê nim nie pos³uguj¹, zob. na przyk³ad informacje z artyku³u „Kim
s¹ polscy muzu³manie” autorstwa Paw³a Kubickiego, http://www.teofil.dominikanie.pl/main/index.php/content/view/119/80/, (wgl¹d: 22.07.2012).
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trum Kulturalno-Oœwiatowym. Reprezentantem tej instytucji, a poniek¹d i grupy
jest imam, który chêtnie udziela³ istotnych informacji. Analiza pogl¹dów oraz,
w w¹skim zakresie, zachowañ cz³onków tej wspólnoty wskazuje, ¿e imigranci
wyznania muzu³mañskiego ³¹cz¹ wymiar religijny z akcentowaniem roli kultury
w ich ¿yciu. W konsekwencji, podobnie jak poprzednie dwie grupy, nawi¹zuj¹
dialog ze spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹, ale staraj¹ siê to czyniæ na w³asnych warunkach, s³u¿¹cych im w utrzymaniu odrêbnoœci.
Spoœród szeœciu mê¿czyzn, którzy udzielili wywiadów, trzech pochodzi
z Maroka i ma obywatelstwo tego kraju. Kolejnych dwóch to rodowici Palestyñczycy — jeden przyby³ tu jako obywatel Egiptu, gdzie siê wychowa³, drugi zaœ
posiada obywatelstwo Jordanii. Ostatni z nich to pochodz¹cy z Libii jej obywatel. Jako m³odzi ludzie (œrednia ich wieku nie przekracza 35 lat) przybyli do
Polski sami. Tylko jednemu z nich towarzyszy³a rodzina. Wszyscy s¹ wykszta³ceni. Niektórzy z nich rozpoczêli edukacjê w kraju pochodzenia, ale decyzja o migracji spowodowa³a przerwanie studiów. Jeden zamierza je kontynuowaæ, inny uwa¿a, ¿e do ich ukoñczenia potrzebuje odpowiednich œrodków.
W Polsce mieszkaj¹ nieprzerwanie przynajmniej od 4 lat, natomiast trzech przebywa tu ju¿ nawet jedenasty rok. Pod tym wzglêdem okazuj¹ siê najbardziej zadomowion¹ grup¹ imigrantów spoœród wszystkich tu opisywanych, mimo ¿e
tylko dwóch z nich ma pozwolenie na pobyt sta³y. Czas, jaki spêdzili wœród Polaków, sprzyja³ poznaniu naszego jêzyka29. Wszyscy pos³uguj¹ siê nim p³ynnie
i znaj¹ go w dobrym i bardzo dobrym stopniu. Bez wczeœniejszych doœwiadczeñ
migracyjnych uda³o siê im nawi¹zaæ znacz¹ce dla ich ¿ycia osobistego relacje.
Dwóch z nich zdecydowa³o siê na zwi¹zek ma³¿eñski z Polk¹, jeden utrzymuje
partnerskie relacje, tak¿e z Polk¹; dwóch wiedzie ¿ycie singli, a jeden jest
w zwi¹zku z kobiet¹ równie¿ imigrantk¹. Warunki ekonomiczne w naszym kraju zachêci³y te¿ dwie osoby do za³o¿enia firmy. Tego typu stabilizacja podpowiada, ¿e pobyt w Polsce to pierwszy i ostatni etap ich migracji. Osob¹, której
biografia zas³uguje na szczególn¹ uwagê, jest imam, który przyby³ do Polski
16 lat temu. Posiada podwójne obywatelstwo — polskie i marokañskie. ¯onaty z Polk¹, któr¹ pozna³ w Moskwie w czasie stypendium, obecnie ma istotny
wp³yw na kszta³towanie wiêzi wspólnotowych wierz¹cych muzu³manów, którzy
stanowi¹ w Poznaniu mniejszoœæ wyznaniow¹.
Imigranci tego wyznania przyjechali do Poznania z ró¿nych pobudek i rozmaicie radz¹ sobie w naszej rzeczywistoœci. Do wyjazdu przewa¿nie zachêci³a
ich perspektywa studiów. Przyjazd do Poznania oznacza³ ogromn¹ zmianê sytuacji osobistej. W jednym przypadku rozwód przyczyni³ siê do przeprowadzki
z po³udnia kraju, co z kolei pozwoli³o na poznanie nowej towarzyszki ¿ycia,
obecnej ¿ony. Innym razem wybór tego miasta by³ konsekwencj¹ wczeœniejszej
emigracji cz³onka rodziny. Na przyk³ad jednym z rozmówców zaopiekowa³ siê
29 Imam
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brat, który przyby³ do Polski 20 lat temu, za³o¿y³ rodzinê i ma sta³¹ pracê. Pobyt
w Poznaniu oznacza dla nich przede wszystkim pracê zawodow¹ lub studia.
Imigranci po prostu usi³uj¹ zarobiæ na swoje utrzymanie. Jeden z nich udziela
korepetycji z jêzyka arabskiego, aby w przysz³oœci zdobyte doœwiadczenie wykorzystaæ przy prowadzeniu szko³y tego jêzyka. Inny pracuje dorywczo: ostatnio w kebabie, wczeœniej zaœ w firmie, która zajmowa³a siê ubojem drobiu.
W czasie wywiadu doda³, ¿e czyni³o siê to na sposób koszerny, „¿eby krew nie
pobrudzi³a miêsa”, czyli tak, jak mog¹ jeœæ muzu³manie. Wspomina³ on tak¿e,
¿e charakter pracy wi¹za³ siê z licznymi podró¿ami. Zdarza siê, ¿e nauka jêzyka
polskiego i kontynuowanie studiów wykluczaj¹ okresowe zarobkowanie, a wtedy z pomoc¹ przychodz¹ rodzice. Jeden z rozmówców zwierzy³ siê, ¿e nie stara
siê o pracê w swoim zawodzie, gdy¿ znalezienie w nim zatrudnienia sprawia
problem nawet Polakom, a tym bardziej przybyszom. Z innych opinii wynika,
¿e kwestia trudnoœci w otrzymaniu pracy przez imigrantów nie wi¹¿e siê na
przyk³ad z dyskryminacj¹, lecz z nieznajomoœci¹ przez nich prawa obowi¹zuj¹cego w naszym kraju. W innym przypadku uda³o siê za³o¿yæ sklep, do którego towary sprowadza siê g³ównie z Niemiec, Turcji i Egiptu. Za aktywnoœci¹
biznesow¹ kryje siê czasem pragnienie, aby uda³o siê po³¹czyæ zdobyte umiejêtnoœci z „tym, co jest potrzebne na rynku”. ¯aden z rozmówców nie otrzymuje
wsparcia finansowego z kraju, poza osob¹, której pomagaj¹ w tym wzglêdzie
mog¹cy sobie na to pozwoliæ rodzice, ani nie wi¹¿¹ ich powinnoœci zawodowe,
jak choæby firma. Specyficznym zajêciem, nie zwi¹zanym z zarobkowaniem,
jest dzia³alnoœæ na rzecz wspólnoty muzu³mañskiej. Z oczywistych wzglêdów
podj¹³ siê tego imam, który prowadzi Centrum Kultury Muzu³mañskiej w Poznaniu oraz pe³ni równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Studentów Muzu³mañskich na terenie ca³ej Polski.
Indagowani muzu³manie pozytywnie wypowiadali siê o ¿yciu w Polsce. Czêsto za takimi stwierdzeniami kryj¹ siê dobre relacje z najbli¿szym otoczeniem
oraz to, w jaki sposób spêdza siê z innymi czas. Znacz¹c¹ rolê odgrywa tu kontakt z najbli¿szymi, nawet wtedy, gdy imigranci sami nie maj¹ jeszcze w³asnych
rodzin. Wówczas utrzymuj¹ dobre relacje z przebywaj¹cym w Polsce rodzeñstwem, ich ma³¿onkami i krewnymi. Ci z imigrantów, którzy studiuj¹, stwierdzali, ¿e w akademiku maj¹ wielu dobrych s¹siadów-kolegów, a nawet przyjació³. Codzienne przebywanie sk³ania do wspólnego spêdzania wspólnego czasu,
dzielenia siê problemami, tak¿e dotycz¹cymi studiów. Z ich opinii wynika, ¿e
dwu-, trzyletnie zamieszkiwanie z tymi samymi osobami rodzi niemal¿e domowe relacje, które czasem poddane s¹ próbie tolerancji i wymagaj¹ negocjacji
obyczajów. Jeden z rozmówców wspomina³ pocz¹tki ¿ycia w akademiku.
Stwierdzi³, ¿e zdarza³y siê sytuacje, które bardzo go dziwi³y. W Maroku, sk¹d
pochodzi, ludzie zanim wejd¹ do czyjegoœ pomieszczenia, pukaj¹ i czekaj¹ cierpliwie, a¿ zaprosi siê ich do œrodka. W Polsce nie ma tego zwyczaju, wchodzi
siê od razu, nawet w œrodku nocy. Swego czasu postanowi³ wiêc, ¿e poprosi,
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aby odwiedzaj¹cy nie przychodzili do niego po pó³nocy. Ten sam rozmówca
docenia³ tak¿e, ¿e interesowano siê jego kultur¹. Chwali³ tu studentów kierunków humanistycznych, którzy w przeciwieñstwie do innych studentów wykazywali du¿e zrozumienie dla jego odmiennych obyczajów. Muzu³mañscy rozmówcy dostrzegali tak¿e ró¿nice w relacjach damsko-mêskich. Jeden z nich
wyrazi³ zdziwienie wobec swobodnie okazywanych sobie pieszczot w obecnoœci innych osób. Innego zastanawia³o tak¿e praktykowanie postu przez Polaków. Uzna³ za dziwne, ¿e wykazuje siê wstrzemiêŸliwoœæ jedynie w spo¿ywaniu miêsa, a nie ca³kowit¹ rezygnacjê z wszelkiego pokarmu „od wschodu do
zachodu s³oñca”, jak to czyni¹ religijni muzu³manie.
Akademik, uczelnia, firma czy dom rodzinny to miejsca nawi¹zywania intensywnych relacji. Jednak¿e nie stanowi¹ one jedynych przestrzeni, w których
przebywaj¹ imigranci. W Poznaniu najczêœciej odwiedzaj¹ oni takie zak¹tki, jak
Malta, Cytadela, Stary Rynek, Nowe ZOO czy puby, rzadziej — co nie ró¿ni
ich od innych — trafiaj¹ do urzêdów. Dwie osoby zwróci³y uwagê na atmosferê w Wydziale ds. Cudzoziemców. Jedna z nich stwierdzi³a, ¿e kiedy przychodzi³a tam raz na rok, to zawsze czu³a siê, jak ktoœ pozbawiony wszystkich praw.
Doda³a jednak, ¿e ostatnio stosunek urzêdników do obcokrajowców uleg³ poprawie. Inny rozmówca zauwa¿y³, ¿e na pocz¹tku swego pobytu, kiedy tam trafi³, nie mówi³ jeszcze po polsku. Nie móg³ te¿ porozumieæ siê po angielsku,
gdy¿ zajmuj¹cy siê sprawami imigrantów, nie znali tego jêzyka. Uzna³ to za
przejaw dyskryminacji. Niepochlebna opinia dotyczy³a tak¿e ZUS-u, gdzie —
wed³ug kolejnego rozmówcy — obs³uguj¹cy nie szanuj¹ czasu interesantów
oraz korzystaj¹cych z publicznej opieki zdrowotnej. Mimo tych anegdotycznych sytuacji, potwierdzaj¹cych jednoczeœnie panuj¹cy w polskim spo³eczeñstwie stereotyp instytucji pañstwowych, imigranci odnajduj¹ swe miejsce w nowym
spo³eczeñstwie. Nawet jeœli czasem odnosz¹ wra¿enie, ¿e skoro s¹ wyznawcami
islamu, to — zapewne za spraw¹ mediów — trudno oczekiwaæ pozytywnego
do nich nastawienia.
Ogólnie muzu³manie nie czuj¹ potrzeby systematycznego œledzenia informacji zwi¹zanych z polityk¹ czy ¿yciem spo³eczno-kulturowym naszego kraju.
W wiêkszoœci nie czytaj¹ ksi¹¿ek w jêzyku polskim, chyba ¿e na potrzeby studiów. Czasem œledz¹ prasê, ale czêœciej jednak ogl¹daj¹ filmy, na przyk³ad polskie seriale, tak¿e ze wzglêdu na proste dialogi u³atwiaj¹ce im naukê jêzyka
polskiego. Chodz¹ te¿ do kina. Interesuje ich polska kuchnia. Nie uwa¿aj¹ jednak, ¿e przejêli zachowania „typowe dla kultury polskiej”. Najintensywniejsze
zwi¹zki ³¹cz¹ ich bowiem z krajem pochodzenia oraz z ludŸmi odwiedzaj¹cymi
meczet.
Kontakt z rodzin¹ pozostawion¹ w ojczyŸnie najczêœciej sprowadza siê do
rozmów przez Internet (Skype), maili oraz bardzo rzadko wyjazdów. Czasem
trwaj¹ one do dwóch miesiêcy i bywaj¹ ³¹czone ze sprawami biznesowymi. Powodem nieczêstych odwiedzin okazywa³ siê, na przyk³ad, brak mo¿liwoœci
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otrzymania wizy. Rozmowy wskazywa³y, ¿e œwiadomoœæ, i¿ nie mo¿na bezpoœrednio dzieliæ codziennych spraw ze swoimi rodzinami pozostawionymi w kraju pochodzenia, wp³ywa na osobist¹ refleksjê imigrantów. Wed³ug rozmówców,
ich wzrastaj¹ce poczucie wyobcowania w stosunku do najbli¿szych trudno
z³agodziæ w czasie okazjonalnych wyjazdów czy przez regularne rozmowy via
Internet. Jak wynika z czêstych deklaracji, zdecydowanie to w³aœnie rodzina,
a nie inne sfery ¿ycia, takie jak polityka czy kultura, ³¹cz¹ imigrantów z krajem,
z którego przybyli.
Przekonanie, ¿e czuj¹ siê dobrze w polskim œrodowisku, w którym znaleŸli
swych ¿yciowych towarzyszy, przyjació³, znajomych, pracê oraz szanse na wykszta³cenie, nie stoi w sprzecznoœci z ich potrzeb¹ nawi¹zania g³êbszych relacji
we wspólnocie wyznaniowej, która funkcjonuje przy meczecie w MCKO. To tam
w³aœnie mo¿na ich najczêœciej spotkaæ razem i tam te¿, jak mówi¹, czuj¹ siê jakby byli „z braæmi”. W meczecie utwierdzaj¹ siê w przekonaniu o znaczeniu wiary
i rodziny w ¿yciu ka¿dego muzu³manina, tych filarów kultury muzu³mañskiej.
Od pocz¹tku swego istnienia, czyli od 2005 roku, Centrum posiada³o tê sam¹
nazwê. Zanim zaczê³o funkcjonowaæ, w latach 90. istnia³a w Poznaniu wspólnota muzu³mañska, która spotyka³a siê w jednym z pokojów w Domu Studenckim „Hanka”. Nie stanowi³a wówczas formalnej instytucji i by³ to rodzaj
prywatnego domu modlitewnego. Ta lokalizacja z czasem okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Obecny dom, od d³u¿szego czasu remontowana du¿a dwupiêtrowa
willa, zosta³ zakupiony przez Muzu³mañskie Stowarzyszenie Kszta³towania
Kulturalnego, posiadaj¹ce wiele oddzia³ów w Polsce. MCKO jest miejscem,
gdzie ma siedzibê kilka organizacji: poznañski Oddzia³ Ligi Muzu³mañskiej,
poznañski Oddzia³ Stowarzyszenia Studentów Muzu³mañskich w Polsce, poznañski Oddzia³ Muzu³mañskiego Stowarzyszenia Kszta³towania Kulturalnego.
Jednoczeœnie jest to miejsce spotkañ wspólnoty muzu³mañskiej, a to dlatego, ¿e
znajduje siê tu meczet.
Na czele tej instytucji stoi imam Youssef Chadid. Ma on kontakt ze zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ praktykuj¹cych muzu³manów w Poznaniu. Wed³ug jego oceny,
w dni powszednie nie przychodzi tu zbyt wiele osób. Inaczej dzieje siê w pi¹tek,
obowi¹zkowy dla muzu³manów dzieñ modlitwy, kiedy do meczetu trafia nawet
40-50 osób. Jednak¿e, jak sam zaznaczy³, przebywa tu zbyt krótko30, wiêc nie ma
pe³nego rozeznania w œrodowisku. Podkreœli³, ¿e podstawowa dzia³alnoœæ Centrum polega na pracy nad rozwojem postawy modlitewnej przybywaj¹cych tu
muzu³manów. Dwa razy w tygodniu odbywaj¹ siê tam spotkania dotycz¹ce

30 Strona domowa Ligi Muzu³mañskiej RP: http://www.islam.info.pl/ zawiera tak¿e informacje o strukturze wspólnoty muzu³mañskiej w Polsce; strona Stowarzyszenia Studentów Muzu³mañskich w Polsce (siedziba jak w przypadku MCKO, czyli ul. Biedrzyckiego 13, 60–272 Poznañ):
http://www.islam.org.pl/; strona domowa Fundacji im. Œwiatowego Zgromadzenia M³odzie¿y Muzu³mañskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.fundacja.info/pl.
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wyk³adni islamu, a tak¿e nauki modlitwy. Zorganizowano je w dwóch grupach
jêzykowych: „arabskiej” i „polskiej” — ta druga przeznaczona jest g³ównie dla
polskich ¿on muzu³manów. W spotkaniach mog¹ uczestniczyæ tylko wyznawcy
islamu. W MCKO dzia³a te¿ szkó³ka niedzielna dla dzieci, które trafiaj¹ tu co tydzieñ o godzinie 13.30. Zajêcia polegaj¹ miêdzy innymi na nauce jêzyka arabskiego, ale s¹ adresowane tyko do dzieci z rodzin muzu³mañskich. W Centrum
pracuj¹ dwie nauczycielki. Edukacja w tej ma³ej „instytucji” trwa do 18 roku ¿ycia. W czasie kiedy prowadzono badania, trwa³ tam remont. Natomiast imam
Chadid podzieli³ siê swymi planami na przysz³oœæ. Chcia³by poszerzyæ dzia³alnoœæ MCKO i, miêdzy innymi, organizowaæ „dni otwarte meczetu” oraz zajêcia
omawiaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z islamem dla wszystkich chêtnych. Tego typu
ofert¹ zainteresowa³a siê ju¿ jedna z poznañskich szkó³.
Z informacji na stronach internetowych zwi¹zanych z instytucjami formalnymi31, których dzia³alnoœæ obejmuje œrodowiska muzu³mañskie w Polsce, mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e wa¿ne miejsce zajmuje kultura — bardzo wa¿na w przypadku aktywnoœci MCKO32. Odwo³ania do szeroko rozumianej „kultury” s¹ tam
szczególnie wyraŸne. Nale¿y do tej sfery zaliczyæ naukê dwóch podstawowych
dla funkcjonowania œrodowiska elementów: przes³ania islamu oraz jêzyka arabskiego. Ponadto równie wa¿ne okazuj¹ siê dzia³ania ukazuj¹ce islam nie tyle
jako zespó³ zasad rozwoju duchowego, ale jako element o potencjale „cywilizacyjnym”, wystarczaj¹co elastyczny, aby sprostaæ oczekiwaniom spo³ecznoœci,
w których funkcjonuje. W tym znaczeniu program instytucji proponuje okreœlon¹ wizjê tego, kim jest wspó³czesny muzu³manin. Otó¿ jako cz³onek ka¿dego
spo³eczeñstwa, jest on niezale¿ny finansowo, kompetentny i wykszta³cony, bez
uprzedzeñ w³¹cza siê w powszechne dziœ debaty o wzajemnej tolerancji, o otwartoœci na innych, ale przy zachowaniu odrêbnoœci. Jeœli tak w³aœnie spojrzeæ na
dzia³anie MCKO i na propozycje zawarte na stronach internetowych jak¿e licznych organizacji zrzeszaj¹cych w Polsce wyznawców islamu, to nale¿y przyj¹æ,
¿e imigranci-muzu³manie, z którymi przeprowadzono rozmowy — nale¿¹ do
wspólnoty nie tylko wyznaniowej, ale i kulturowej, która oferuje im atrakcyjne
wartoœci. Tu nale¿y przywo³aæ ich opinie na temat spotkañ w meczecie, gdzie
czuli siê jak u „siebie”, wœród „braci i sióstr”, gdzie odnajdywali „swój” klimat.
Te stwierdzenia pojawia³y siê jakby mimochodem przy pytaniach, które nie dotyka³y ich zaanga¿owania w ¿ycie wspólnoty. A jeœli ju¿ o niej mowa, to nie
sposób zignorowaæ fakt, ¿e czêœæ opisywanych wy¿ej doœwiadczeñ rozmówców
dotyczy ich g³êbokich zwi¹zków z rodzin¹, zarówno t¹ najbli¿sz¹ z Polski, jak
i t¹ pozostawion¹ w kraju pochodzenia. Wspólnotowoœæ zdaje siê tu funkcjonowaæ na dwóch poziomach: osobistym, który przejawia siê w ¿yciu „rodziny”
pojmowanej jako relacja z ¿on¹ i dzieæmi, i instytucjonalnym, gdzie rodzin¹ sta-

31 http://www.mcko.pl/.
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je siê grupa wspó³wyznawców — „bracia” i „siostry” w wierze, mówi¹cy tym
samym jêzykiem arabskim i rozumiej¹cy siê w zakresie wartoœci.
Meczet w MCKO to instytucja formalna, ale dziêki swej dzia³alnoœci podtrzymuje instytucje nieformalne: rodzinê w sferze domowej (ma³a grupa wyznaniowa) i tê w sferze publicznej (du¿a grupa wyznaniowa). Misyjnoœæ w tym wypadku polega najpierw na umacnianiu poprzez kulturotwórcze zabiegi elit
(MCKO i imam) tych, którzy zaakceptowali islam jako swoj¹ drogê ¿ycia. Charakter misji jest w tym zakresie ekskluzywny, jednak¿e bior¹c pod uwagê zabiegi elit, maj¹ce pokazaæ, jak atrakcyjna mo¿e byæ kultura islamu, nabiera ona inkluzywnego, zachêcaj¹cego charakteru.

EKONOMIA I IDEOLOGIA, CZYLI IMIGRANCI W KONTEKŒCIE
WYZWAÑ WSPÓ£CZESNOŒCI — INTERPRETACJA I KONKLUZJE

Analiza informacji na temat ¿ycia imigrantów z tych grup prowadzi do pytania
z pozoru tylko oczywistego: dlaczego w ogóle owi imigranci zdecydowali siê na
przybycie do Polski, do Europy?
Motywy wyboru naszego kraju oraz europejskiego kontynentu, deklarowane
w czasie rozmów, nie dostarczaj¹ bezpoœrednich przes³anek do sformu³owania
odpowiedzi. W jej poszukaniu nale¿y odwo³aæ siê do szerszego kontekstu, jakim
jest rosn¹ca laickoœæ wielu spo³eczeñstw Europy oraz uwarunkowania ekonomiczno-kulturowe (Brubaker 1991:947) kszta³tuj¹ce jej oblicze. Nie mam tu na
myœli elitarnych dyskursów, wyrastaj¹cych z eksperckich ocen kondycji wspó³czesnego globalizuj¹cego siê œwiata, podzielonego na bogat¹ pó³noc i biedne
po³udnie, zagro¿onego zderzeniem cywilizacji czy ponosz¹cego skutki bankowych oszustw. Bardziej adekwatne wydaje mi siê odwo³anie do kontekstu bli¿szego samym grupom. W przypadku Romów z Rumunii pewn¹ rolê odgrywa aktualna sytuacja samego kraju, a szczególnie pozycja ekonomiczna lokalnych
spo³ecznoœci wiejskich i ma³omiasteczkowych, z których przybywaj¹cy do Polski
Romowie najczêœciej siê wywodz¹. Na grupy imigrantów, którzy zwi¹zali siê
z instytucjami wyznaniowymi, nale¿a³oby natomiast spojrzeæ w perspektywie lokalnych „ideologii” kszta³tuj¹cych charakter owych instytucji. I tak wyznawcy
mormonizmu od wielu pokoleñ ufaj¹ dos³ownie „potêdze liczb” — im wiêksze
grono wyznawców, tym lepiej dla kondycji ca³ego Koœcio³a; wierni z Koœcio³a
The Way Church Living Word Ministries inc. z dzia³ania Ducha Œwiêtego wyprowadzaj¹ myœl o utylitaryzmie i niesieniu pomocy, natomiast w religiê muzu³mañsk¹ wpisane jest przystosowanie siê do realiów, w których akurat dane jest jej
funkcjonowaæ. Muzu³manie, jak ¿adna inna z grup wyznaniowych, korzysta z powodzeniem z tego, co dziœ tworzy podstawy globalnych systemów komunikacji,
mianowicie z mediów. Mo¿na tu teraz zapytaæ o zwi¹zek tych wszystkich strategii trwania z migracj¹ do Polski i Europy.
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Cyganie rumuñscy po upadku re¿imu Nicolae Ceaucescu, podobnie jak wszyscy obywatele tego kraju, mogli wyje¿d¿aæ i staæ siê mobilni. Z szansy tej skrzêtnie skorzystali, tym bardziej, ¿e trudne warunki ekonomiczne i powi¹zane zró¿nicowania etniczno-klasowe wci¹¿ czyni¹ ich obywatelami ni¿szej kategorii
(Reyniers 2001: 59-66). Moda na migracjê, zw³aszcza wahad³ow¹, dotknê³a tak¿e
Rumunów, którzy systematycznie opuszczaj¹ rodzinne wioski i miasteczka. Ten
rumuñsko-cygañski exodus móg³by sugerowaæ, ¿e kraj ów obecnie znajduje siê
w stanie zapaœci gospodarczej. Jak wskazuje na to literatura przedmiotu (Potot
2001: 155-170; 2002; Gerlich: 2011; Alonso: 2007), a tak¿e badania autorki tego
rozdzia³u prowadzone w ci¹gu trzech lat w regionie Maramuresz w pó³nocnej
Rumunii, jest to myl¹ce przypuszczenie, zaœ sytuacja jest z³o¿ona. Z jednej strony
sama w sobie transformacja ustrojowa nie uczyni³a cudu gospodarczego i wiele
grup spo³ecznych odebra³o j¹ jako degradacjê spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ (Kideckel
2008). Z drugiej jednak, wejœcie Rumunii do Unii Europejskiej, a w konsekwencji u³atwienia w podró¿owaniu spowodowa³y dwa zjawiska. Rumunia sta³a siê
krajem turystycznym; jednoczeœnie znaczna czêœæ ludzi ¿yje z pracy imigrantów,
którzy przysy³aj¹ pieni¹dze. Przy okazji, wracaj¹c do rodzimych œrodowisk przywo¿¹ ze sob¹ wyobra¿enia o wygodnym i bogatszym ¿yciu za granic¹. Rozbudzone po roku 1990 oczekiwania znajduj¹ konkretny punkt odniesienia. Wed³ug
Rumunów, w ich ¿yciu jest „wci¹¿ gorzej, a oni maj¹ ci¹gle mniej” ni¿ inne narody Europy, do których zaliczana jest tak¿e Polska. W efekcie migracja staje siê
po¿¹danym sposobem ¿ycia. Popycha do niej potrzeba poprawienia w³asnego
standardu ¿ycia wspomagana chêci¹ wyrównania tego, co w subiektywnym przekonaniu nale¿y siê ludziom ju¿ od upadku komunizmu. Wyobra¿enie o w³asnej
biedzie decyduje o postrzeganiu przez Rumunów ich kondycji ¿yciowej. Ich uwadze uchodzi fakt, ¿e prowadz¹ nieŸle prosperuj¹ce ma³e firmy, kupuj¹ nie najgorszej marki samochody, rozbudowuj¹ pensjonaty i buduj¹ nowe, wielkie domy.
Bieda jest zatem powszechnym „stanem umys³u” i „poczuciem ci¹g³ego deficytu”. W tym kontekœcie spo³ecznym i w takiej atmosferze ¿yj¹ tak¿e Cyganie, którzy wykorzystuj¹c sprawdzone sieci znajomoœci, emigruj¹ do Europy w poszukiwaniu lepszego ¿ycia. Polska, choæ w zamierzeniu wielu ma byæ tylko „punktem”
tranzytowym, jawi siê jako zamo¿niejsza od Rumunii; w myœl powszechnej opinii Rumunów Polska jest krajem, który pomyœlnie przeszed³ transformacjê ustrojow¹. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e bez odpowiednich kompetencji jêzykowych i zawodowych tak¿e w naszej rzeczywistoœci pozostan¹ grup¹ na
marginesie spo³eczeñstwa.
W przekonaniu wielu wyznawców Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych
w Dniach Ostatnich, Europa, a tak¿e Polska, to ziemia niemal¿e dziewicza duchowo, która czeka na przebudzenie religijne. Jak twierdzi jeden z g³ównych
architektów wspó³czesnego mormonizmu, pytanie, które dziœ warto postawiæ odnoœnie do religii, nie powinno brzmieæ „dlaczego w Iraku jest fundamentalizm?”,
ale „co wyró¿nia Europê Zachodni¹?”. Dlaczego ona w³aœnie sta³a siê laicka,
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podczas gdy wiele krajów na œwiecie z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest zsekularyzowanych (Mauss 2008:1)? Tak ujêty problem rodzi pytanie o rolê chrzeœcijañstwa we
wspó³czesnej rzeczywistoœci europejskiej. Pomijaj¹c opinie, ¿e mormoni nie s¹
w zasadzie chrzeœcijanami — wa¿ne dla nas jest to, ¿e oni sami siê za nich uwa¿aj¹ — pytania, jakie stawia ów badacz-ideolog, wskazuj¹, ¿e wyznawcy tej religii poczuwaj¹ siê do odpowiedzialnoœci za stan „europejskiego ducha”. Drog¹
do naprawienia tej sytuacji okazuje siê dla nich wkroczenie na œcie¿kê aktywnej
misji, a wiêc wyjazd do krajów Starego Kontynentu. Celem ostatecznym mormonów przybywaj¹cych do Europy i Polski jest ochrzczenie tylu ludzi, ilu siê tylko
da. Ka¿dy ochrzczony zasila szeregi misjonarzy. Nawróceni zapewniaj¹ mormonom si³ê liczebn¹, która staje siê dla nich koronnym argumentem udowadniaj¹cym sens ich religii. W tym sensie istotny jest dla nich sam kraj migracji, ale
i perspektywa zwiêkszenia liczby wyznawców (Carter 2011: 1-28).
Misja okazuje siê form¹ samorealizacji dla wiernych z The Way Church
Living Word Ministries inc. Warto tu przypomnieæ, ¿e imigranci z tego œrodowiska byli zwi¹zani w³aœciwie z fundacj¹ — takim bowiem podmiotem publicznym jest formacja LWM. Dostêpne Ÿród³a internetowe wskazuj¹, ¿e zasadniczym jej celem jest dzia³alnoœæ spo³eczna polegaj¹ca na kszta³ceniu lokalnych
liderów chrzeœcijañskich we wszystkich krajach, do których uda siê im dotrzeæ
oraz na wspieraniu lokalnej przedsiêbiorczoœci. Tego typu postawa czerpie sw¹
si³ê z zawierzenia w sprawcze i o¿ywcze dzia³anie Ducha Œwiêtego. Jeœli przyj¹æ ten punkt widzenia, to imigranci zrzeszeni w tym Koœciele prowadz¹ misjê
nie tylko w wymiarze œwiatopogl¹dowym, ale tak¿e spo³ecznym, troszcz¹c siê
o ugruntowanie chwalebnych wzorców zaradnoœci i utylitaryzmu. Tu tak¿e Polska i Europa jawi¹ siê jako kolejne przyczó³ki do zdobycia. Koœció³-fundacja
stabilizuje w pewnym sensie œrodowisko przybywaj¹cych imigrantów, próbuj¹c
nadaæ ich ¿yciu konkretny sens polegaj¹cy na spo³ecznym zaanga¿owaniu w kreowaniu silnych elit chrzeœcijañskich, w miejscu, w którym przysz³o im ¿yæ.
Tego typu elitaryzm jest bliski tak¿e wyznawcom islamu. W ten w³aœnie sposób mo¿na okreœliæ wysi³ki muzu³mañskiego œrodowiska w Poznaniu d¹¿¹cego
do integracji imigrantów ze spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹. Na uwagê zas³uguje medializacja inicjatyw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ podejmowan¹ przez
lokalne instytucje wyznaniowe. Przyjêcie tej strategii koresponduje z coraz powszechniejszym zwyczajem w krêgu islamu, polegaj¹cym na wykorzystywaniu
lokalnych i krajowych mediów do aktywnego g³oszenia przes³ania religijnego,
a tak¿e do podkreœlania, ¿e zasady wiary islamu czyni¹ z jego wyznawców œwiadomych obywateli zdolnych do uczestnictwa w porz¹dku demokratycznym.
W tej perspektywie imigranci maj¹ szansê przestaæ byæ „obcokrajowcami”, a staæ
siê — jako wyznawcy islamu — obywatelami „jak wszyscy inni”, kreatywnie
w³¹czaj¹cymi siê w demokratyczne przedsiêwziêcia w Polsce, akceptuj¹cej przy
tym obecnoœæ religii w sferze publicznej. Jak ucz¹ doœwiadczenia Francji i Niemiec, islam w tych krajach, jako wyznanie mniejszoœci etnicznych i narodowych,
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d¹¿y do zaistnienia w przestrzeni, z której inne wyznania — w szczególnoœci
chrzeœcijañstwo — ju¿ dawno zosta³y „przesuniête” do sfery prywatnej. Ponadto muzu³manie, domagaj¹c siê uznania, uderzaj¹, przynajmniej wed³ug polityków, w normy i wartoœci uznane na Zachodzie nie tylko za typowe dla zachodnich demokracji, ale ogólnie za „uniwersalne, laickie bogactwo Zachodu”. Budzi
to oczywiste napiêcia spo³eczno-kulturowe (Kastoryano 2004: 1253 i n.). W tym
szerokim europejskim kontekœcie „otwarcie” siê MCKO na relacje z przedstawicielami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego oznacza umiejêtnie zorganizowan¹ strategiê adaptacyjn¹, proponuj¹c¹ tak¿e „miêkki dialog” z demokracj¹ — nie tyle
poszczególnych imigrantów, ile ca³ej wspólnoty.
Na koniec wypada siê odnieœæ do faktu podtrzymywania odrêbnoœci przez
opisywane tu grupy. W ¿adnym z analizowanych przypadków przyjêta strategia
adaptacyjna nie musia³a siê wi¹zaæ z faktem „rozcieñczenia” granic kulturowych.
Wrêcz przeciwnie, ka¿da z grup imigranckich, realizuje swoje cele za spraw¹
rozmaicie definiowanych w ramach ich œrodowisk instytucji. W zasadzie ka¿da
pozostaje w jakiejœ mierze równorzêdnym partnerem wobec dominuj¹cej wiêkszoœci, obstaj¹c przy w³asnej wizji rzeczywistoœci. Wobec tego warto jednak postawiæ tu pytania, na ile spo³ecznoœæ przyjmuj¹ca jest w stanie podj¹æ dialog
z tymi grupami, które postrzegane s¹ przecie¿ jako „obce” i nieznacz¹ce? Ma³o
jest dowodów na to, ¿e on rzeczywiœcie ma miejsce. Jeœli kiedykolwiek zaistnieje,
to hipotetycznie zapytaæ mo¿na, jak¹ przybra³by postaæ i czego dotyczy³?
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WNIOSKI KOÑCOWE

Poznañ nie jest jeszcze miastem wielokulturowym. W pe³ni potwierdzi³y siê nasze za³o¿enia o cechach zjawiska migracji w stolicy Wielkopolski oparte na badaniach pilota¿owych, o których pisaliœmy w rozdziale 2. Cudzoziemcy-imigranci w Poznaniu stanowi¹ grupê ma³o zauwa¿aln¹ w przestrzeni miejskiej. I to
nie tylko ze wzglêdu na niewielk¹ liczebnoœæ. Nie epatuj¹ swoj¹ odmiennoœci¹,
nie formu³uj¹ oczekiwañ wobec spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, s¹ podzieleni
na szereg autonomicznych i nie zawsze spójnych wewnêtrznie œrodowisk. Ich
aktywnoœæ ¿yciowa, poza miejscem pracy lub nauki, jest bardziej ukierunkowana na dzia³ania „do wewn¹trz”, w ramach w³asnego, lokalnego œrodowiska
imigranckiego i jego „instytucji”, ani¿eli integrowanie siê ze spo³eczeñstwem
przyjmuj¹cym. W wielu przypadkach — bêdzie o tym jeszcze mowa poni¿ej
— wi¹¿e siê to z zak³adan¹ tymczasowoœci¹ pobytu w Polsce i wynikaj¹c¹
st¹d nisk¹ motywacj¹ do nauki jêzyka polskiego przy jednoczesnych trudnoœciach z komunikowaniem siê z mieszkañcami Poznania w jêzykach obcych.
W tej sytuacji mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e cudzoziemcy w Poznaniu ¿yj¹
„obok” spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Pierwszoplanowym celem czêœci badanych œrodowisk imigranckich jest zachowanie odrêbnoœci spo³eczno-kulturowej
i zwi¹zany z tym brak aspiracji do bli¿szych kontaktów z polskimi mieszkañcami miasta, poza niezbêdnymi dzia³aniami adaptacyjnymi. Obecnoœæ imigrantów
w Poznaniu dobrze wpisuje siê w scenariusz szerszych zjawisk ekonomicznych
i kulturowych, jakie maj¹ miejsce we wspó³czesnej Europie.
W klasycznych koncepcjach dotycz¹cych integracji imigrantów przyjmuje
siê, ¿e zwieñczeniem legalnej imigracji jest nabycie obywatelstwa kraju przyjmuj¹cego (Trzciñski 2006). Ma ono oznaczaæ zrównanie przybysza w prawach
i obowi¹zkach z cz³onkami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, zw³aszcza w odniesieniu do biernych i czynnych praw wyborczych na poziomie zarówno lokalnym, jak i centralnym. Podejœcie to znajduje odzwierciedlenie w badaniach iloœciowych, w których odsetek naturalizacji jest traktowany jako wskaŸnik
integracji instytucjonalno-prawnej oraz w samym terminie — „naturalizacja”
— który implikuje naturalnoœæ procesu wpisywania imigranta w „narodowy
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porz¹dek rzeczy” (Malkki 1995). Idea ta, zrodzona w wieku XIX, gdy rozkwita³y nacjonalizmy i konstytuowa³y siê narody (Gellner 2009), stworzy³a wyobra¿enie œwiata jako puzzli z³o¿onych z pañstw narodowych o wyraŸnie zarysowanych granicach. Zwi¹zek narodu z pañstwem nabra³ z czasem cech
jednoczeœnie biologicznych i metafizycznych i zacz¹³ byæ postrzegany nie jako
konstrukt powsta³y w konkretnych uwarunkowaniach historycznych, ale jako „stan naturalny”. W tym ujêciu wszystkie osoby okreœlane w literaturze
przedmiotu jako „wymiejscowione” (displaced) wychodz¹ poza ów „naturalny
porz¹dek”, s¹ „nie na miejscu”. Dopiero prawid³owa integracja ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym zakoñczona naturalizacj¹ ma ten anormalny, liminalny
stan zakoñczyæ. Liisa Malkki nazywa ten proces „terytorializowaniem narodowych to¿samoœci” i wskazuje, ¿e w tê pu³apkê konceptualn¹ wpadaj¹ sami badacze (Malkki 1997; zob. te¿ Bloch 2011: 9-14).
Tymczasem najbardziej po¿¹danym statusem prawnym przez imigrantów,
którzy wziêli udzia³ w naszych badaniach, jest zezwolenie na osiedlenie siê.
Bardzo liczne by³y przypadki cudzoziemców, którzy mieszkali w Polsce po kilkanaœcie, a nawet ponad dwadzieœcia lat i wci¹¿ nie posiadali polskiego obywatelstwa ani nawet nie zamierzali siê o nie ubiegaæ. Stosunkowo niskie zainteresowanie naturalizacj¹ zosta³o odnotowane przez badaczy migracji w ca³ym
kraju (Stefañska 2010: 199-201). Tendencja ta jest obserwowana równie¿
w krajach europejskich, których rezydenci posiadaj¹ takie same prawa ekonomiczne i socjalne, co obywatele, za wyj¹tkiem praw politycznych na poziomie
pañstwowym (por. Hammar 1990). Dzieje siê tak przypuszczalnie dlatego, ¿e
sami obywatele pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej coraz czêœciej rezygnuj¹ z udzia³u w demokracji na szczeblu krajowym, w tym z biernego prawa
wyborczego, a coraz chêtniej anga¿uj¹ siê w dzia³ania oddolne. Ponadto ci z naszych rozmówców, których pañstwa nie dopuszczaj¹ mo¿liwoœci posiadania podwójnego obywatelstwa lub którzy obawiali siê, i¿ w³adze polskie wymagaæ od
nich bêd¹ zrzeczenia siê dotychczasowej przynale¿noœci pañstwowej, podkreœlali, ¿e tzw. karta sta³ego pobytu daje im mo¿liwoœæ pozostania przy swoim
obywatelstwie. Wskazywali przy tym na przyczyny ideologiczne oraz pragmatyczne, w przypadku gdyby nie powiod³o im siê na emigracji b¹dŸ by nie traciæ
praw — na przyk³ad do dziedziczenia — w kraju pochodzenia na wypadek
zmian politycznych.
W obliczu niewielkiego zainteresowania ze strony imigrantów nabywaniem
polskiego obywatelstwa, warto by³oby zastanowiæ siê nad wdro¿eniem praktyk,
które pozwoli³yby na aktywizacjê cudzoziemców w sferze publicznej. Obecnie
prawo uczestnictwa w wyborach lokalnych w krajach Unii Europejskiej przys³uguje jedynie obywatelom pañstw cz³onkowskich UE. Rozszerzenie tego
uprawnienia na obywateli tzw. pañstw trzecich stale zamieszkuj¹cych na terytorium UE, a tak¿e mo¿liwoœæ udzia³u w publicznych debatach czy dzia³ania nie
tylko w etnicznych stowarzyszeniach da³aby imigrantom poczucie wp³ywu na
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rzeczywistoœæ, w której ¿yj¹ czêsto od wielu lat. To z kolei sprzyja³oby migracjom o d³u¿szej perspektywie czasowej.
W przypadku imigrantów podejmuj¹cych pracê we wtórnym sektorze rynku,
na co zwracaj¹ uwagê badacze migracji w Polsce, wci¹¿ restrykcyjna, czyli
oparta na bezpieczeñstwie i kontroli polityka migracyjna pañstwa, kulej¹ca koncepcyjnie w zakresie strategicznym oraz instytucjonalno-wdro¿eniowym, jest
g³ównym czynnikiem hamuj¹cym nap³yw i osiedlanie siê imigrantów (Górny et
al. 2010: 255). Jednak, jak pokaza³y nasze badania, stabilny status prawny i inne przywileje przys³uguj¹ce imigrantom — jak chocia¿by preferencyjne traktowanie na rynku pracy — nie zawsze sprzyjaj¹ trwalszym formom migracji.
Wrêcz przeciwnie — mog¹ stymulowaæ kontynuowanie wzorca mobilnoœci
czasowej, jak ma to miejsce w przypadku obywateli UE bêd¹cych mened¿erami
w korporacjach ponadnarodowych czy lektorami jêzyków obcych. Ten wniosek
dotyczy jednak wy³¹cznie tzw. migrantów uprzywilejowanych (por. Amit
2007).
Zgromadzone w ramach projektu dane — jeœli odnieœæ je do teorii dualnego
rynku pracy charakterystycznego dla neoliberalnych gospodarek (Piore 1979,
1986; zob. te¿ Massey et al. 1993) — pokaza³y, ¿e integracja w wymiarze ekonomicznym mo¿e sprzyjaæ trwalszym formom migracji w dwóch przypadkach.
Pierwszy dotyczy imigrantów, na przyk³ad absolwentów polskich uczelni, którzy znaleŸli zatrudnienie w tzw. pierwotnym (podstawowym) sektorze rynku
pracy, zw³aszcza jeœli jest to praca zgodna z posiadanymi przez nich kwalifikacjami i stabilna, jeœli chodzi o formê zatrudnienia. Jednak równie¿ imigranci sytuuj¹cy siê w tzw. sektorze wtórnym (drugorzêdnym) s¹ sk³onni pozostaæ
w Polsce, mimo i¿ zajêcia, które wykonuj¹, nie s¹ spo³ecznie presti¿owe, nie
wymagaj¹ bowiem posiadania kwalifikacji. Badacze integracji w wymiarze ekonomicznym zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e prace o statusie postrzeganym w danym
kraju przyjmuj¹cym jako niski wcale nie musz¹ byæ odbierane jako takie przez
samych imigrantów, jeœli ich punktem odniesienia s¹ krewni i znajomi pozostali
w kraju pochodzenia (Nare 2007). W kontekœcie Warszawy i okolic dotyczy to
spo³ecznoœci wietnamskiej. W œwietle naszych badañ takie wstêpne wnioski
mo¿na wysun¹æ w odniesieniu do tureckich pracowników bran¿y gastronomicznej. Badacze migracji w Polsce wielokrotnie zwracali uwagê, ¿e prawo polskie
wymusza na pracodawcach preferowanie rodzimych pracowników, g³ównie d³ugotrwale bezrobotnych, st¹d cudzoziemiec jako pracownik to wci¹¿ „koniecznoœæ i ostatecznoœæ”, tzn. gdy ma on istotn¹ przewagê konkurencyjn¹ (np. kompetencje jêzykowe w przypadku cudzoziemskich absolwentów polskich uczelni)
lub gdy brakuje rodzimych „r¹k do pracy”, co najczêœciej dotyczy prac w sektorze drugorzêdnym (Górny et al. 2010: 257).
Odpowiedzi¹ na tê sytuacjê jest w³aœnie powstawanie nisz etnicznych (Waldinger 1994). Jak pokazuje przyk³ad spo³ecznoœci wietnamskiej w Polsce, nisze
takie mo¿e charakteryzowaæ du¿a trwa³oœæ. S¹dzimy, ¿e z zal¹¿kami takiej ni-
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szy mamy do czynienia w przypadku tureckich imigrantów pracuj¹cych w gastronomii. Przemawia za tym uruchomiony ju¿ proces rekrutacji nowych pracowników z kraju pochodzenia za poœrednictwem sieci migranckich oraz
deklaracje sk³adane przez naszych rozmówców nale¿¹cych do tej grupy o satysfakcji z uzyskiwanych zarobków mimo wykonywania pracy czêsto poni¿ej posiadanych kwalifikacji i ich zapewnienia o chêci pozostania w Polsce.
Z drugiej strony, jak wskazywaliœmy w rozdziale pierwszym i na co wskazuj¹ badacze zorientowani na kontekst spo³eczny i kulturowy decyzji migracyjnych (Cohen, Sirkeci 2011), migrantów nie mo¿na redukowaæ do homo economicus, traktowania ich jako osób, które kieruj¹ siê w swoich decyzjach wy³¹cznie
rachunkiem ekonomicznym. Badacze podkreœlaj¹ równie¿, i¿ kluczow¹ rolê
w stymulowaniu nap³ywu nowych imigrantów i ich integracji w kraju przyjmuj¹cym pe³ni¹ sieci spo³eczne (Brettell 2003: 6-7). Analiza tych powi¹zañ
znajdowa³a siê w centrum naszych zainteresowañ.
W przypadku dwóch grup imigrantów, którzy zostali uwzglêdnieni w badaniach — mened¿erów zatrudnionych na kontraktach w ponadnarodowych korporacjach i tajwañskich studentów medycyny — mamy do czynienia z bardzo
wyraŸn¹ strategi¹ utrzymywania dystansu wobec spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego
i budowania niemal wy³¹cznie homogenicznych powi¹zañ spo³ecznych w obrêbie
grup przybywaj¹cych na pobyt czasowy oraz sektora pracy czy kierunku studiów
(Piekut 2010: 215). Strategia ta jest charakterystyczna dla tzw. imigrantów uprzywilejowanych, celowo podtrzymuj¹cych granice spo³eczne lub kulturowe w relacjach z cz³onkami spo³eczeñstwa goszcz¹cego. Osoby te z za³o¿enia przebywaj¹
w kraju przyjmuj¹cym tylko okresowo i w okreœlonym celu, i nie wi¹¿¹ z nim
swojej przysz³oœci. Dlatego te¿ nie d¹¿¹ do dywersyfikacji kontaktów spo³ecznych, które sprzyjaj¹ powstawaniu trwalszych form migracji (Piekut 2010: 212).
S¹ to te¿ imigranci, którzy dotarli do Polski i adaptowali siê w niej przy u¿yciu
wsparcia instrumentalnego ze strony instytucji — korporacji i uczelni — i spod
„ochronnego parasola” tych¿e instytucji nie wyszli (Piekut 2010: 215-216). S¹ to
te¿ najczêœciej osoby odpowiadaj¹ce charakterystyce kosmopolitów; i tak, dla tajwañskich studentów pobyt w Poznaniu staje siê okazj¹ do podró¿owania po Europie i spêdzania weekendów na zakupach w Berlinie. Wielu spe³nia wszelkie
kryteria przypisywane transnarodowej elicie, a w szczególnoœci dotyczy to mened¿erów. Jednak mimo du¿ej mobilnoœci, dysponowania znacz¹cymi œrodkami finansowymi i stosownymi kompetencjami kulturowymi, takimi jak np. bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego, imigranci ci tworz¹ enklawy, na których okreœlenie
u¿ywa siê metafor „bañki mydlanej” czy „³odzi podwodnej” (Meyer, Geschiere
1999). To grupy jednoczeœnie mobilne i zamkniête, na co pozwala im ich uprzywilejowana pozycja (por. Fechter 2007, 2007a). Obserwacje te potwierdzaj¹
klasyczn¹ ju¿ koncepcjê Fredrika Bartha (1969) mówi¹c¹ o tym, i¿ mobilnoœæ
i bêd¹cy jej konsekwencj¹ kontakt kulturowy nie prowadzi do zacierania granic
miêdzy grupami, a wrêcz przeciwnie — mo¿e sprzyjaæ ich umacnianiu.

274

Wnioski koñcowe

S³usznoœæ tej myœli widaæ tak¿e na przyk³adzie, odmiennej od wy¿ej opisanych, grupy Romów z Rumunii. Ich tak¿e mo¿na okreœliæ jako hermetyczn¹
i mobiln¹ spo³ecznoœæ, jednak¿e nie posiadaj¹cej uprzywilejowanej pozycji.
¯ycie tych imigrantów w du¿ej mierze zale¿y od sieci relacji wytwarzanych
przez nich w innych miastach Polski oraz za granic¹. Mimo ¿e w naszym kraju
przebywaj¹ od wielu lat, to wol¹ ¿yæ „w ukryciu”. Nie znaczy to jednak, ¿e ich
izolacja jest ca³kowita. Cyganie rumuñscy potrafi¹ skutecznie wykorzystaæ znajomoœci z cz³onkami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, znaj¹ w wystarczaj¹cym
stopniu jêzyk polski i wykazuj¹ siê du¿¹ zaradnoœci¹ w znalezieniu p³atnego zajêcia, co stanowi przejaw ich adaptacji. Jednoczeœnie pielêgnuj¹ w³asne zwyczaje i obyczaje, zachowuj¹ endogamiê, dziêki której utrzymuj¹ monoetniczny
charakter grupy, co czyni z nich spo³ecznoœæ o wyj¹tkowo trwa³ych granicach
kulturowych. Korzystaj¹ tak¿e z mo¿liwoœci zatrudnienia w „sektorze drugorzêdnym”. Jak wykaza³y badania, Cyganie rumuñscy docieraj¹ do Poznania
w ramach trwaj¹cej od dwóch dekad fali emigracji z Rumunii w poszukiwaniu
sposobu na „lepsze ¿ycie”. Bariery kulturowe nie s¹ dla nich przeszkod¹, gdy¿
potrafi¹ szybko adaptowaæ siê do zaistnia³ych warunków, dzia³aj¹c na marginesie obowi¹zuj¹cych norm i zwyczajów, uprawiaj¹c na przyk³ad ¿ebractwo.
W kontekœcie przyjêtych przez tê grupê sposobów zarobkowania, otwarte pozostaje pytanie o sukces ekonomiczny, na który liczyli, przyje¿d¿aj¹c tak¿e do Poznania. Nale¿y tu dodaæ, ¿e marginalna pozycja tej grupy w spo³eczeñstwie
przyjmuj¹cym wynika z faktu, ¿e ³¹czy ona zachowania typowe dla homo economicus z umiejêtnoœci¹ podtrzymania w³asnej odrêbnoœci, co w rezultacie czyni z niej grupê ma³o podatn¹ na ewentualne próby integrowania jej ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym.
Nieco odmienny obraz strategii adaptacyjnych i mechanizmów mobilnoœci
wy³oni³ siê z badañ prowadzonych przez nas wœród profesjonalistów w sektorze
edukacyjnym. Pewnym zaskoczeniem by³a du¿a, jak na z za³o¿enia czasow¹
formê migracji, liczba osób deklaruj¹cych chêæ pozostania w Polsce na d³u¿ej.
Niemniej bardziej mo¿emy tu mówiæ o migracji p³ynnej ni¿ osiedleñczej, jako
¿e badani czêsto podkreœlali, ¿e jest to decyzja podejmowana „na razie”, tymczasowa, uzale¿niana od sytuacji ekonomicznej na œwiecie i mo¿liwoœci zatrudnienia. Taka elastycznoœæ w reagowaniu na zmieniaj¹ce siê warunki jest wed³ug
badaczy charakterystyczna dla migracji p³ynnej, która staje siê coraz bardziej
popularn¹ form¹ mobilnoœci zawodowej w Europie i w Polsce, nie tylko w odniesieniu do migrantów wysoko wykwalifikowanych (por. Engbersen et al. 2010).
T³umaczy to, dlaczego wielu edukatorów, którzy wziêli udzia³ w naszych badaniach, nie by³o w stanie odpowiedzieæ na pytanie dotycz¹ce planów migracyjnych. Du¿e znaczenie w przypadku tej grupy ma m³ody wiek naszych rozmówców oraz traktowanie przez nich migracji jako okazji do gromadzenia kapita³u
kulturowego. Motywacja ta, tylko pozornie bliska rozwijaniu kariery zawodowej, na któr¹ wskazywali profesjonaliœci sektora biznesu, warunkuje zupe³nie
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inne podejœcie do kraju i spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Z jednej strony w grupie tej zaobserwowaliœmy budowanie doœæ elitarnej sieci spo³ecznych migrantów, czyli tworzenie miêdzynarodowego œrodowiska lektorów i wyk³adowców.
Jednak w przeciwieñstwie do kontraktowych pracowników ponadnarodowych
korporacji i tajwañskich studentów medycyny nie nale¿y tej praktyki wi¹zaæ
bezpoœrednio ze strategi¹ utrzymywania dystansu wobec spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Wiêkszoœæ naszych rozmówców by³a zorientowana na nawi¹zywanie
relacji spo³ecznych z Polakami i czêste by³y ubolewania, je¿eli takowych nie
uda³o siê zbudowaæ. Rolê „przewodników kulturowych” (culture brokers), zwykle przypisywan¹ partnerom bêd¹cym cz³onkami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego,
w ich przypadku pe³nili przede wszystkim studenci. Równoczeœnie w grupie
„edukatorów” odnotowaliœmy znacznie wiêksz¹ liczbê zwi¹zków mieszanych
z partnerami polskimi ni¿ w przypadku profesjonalistów z innych sektorów zatrudnienia. Ponadto imigranci pracuj¹cy w sektorze edukacyjnym w Poznaniu
— w przeciwieñstwie do mened¿erów zatrudnionych na kontraktach (zob. rozdzia³ 4) — nie wi¹¿¹ siê ani z oficjalnymi, ani z nieformalnymi instytucjami
(klubami, organizacjami, stowarzyszeniami) o cudzoziemskim profilu cz³onkostwa i ich nie zak³adaj¹.
Egzogamia jest wskazywana w studiach migracyjnych jako g³ówne Ÿród³o dywersyfikacji sieci spo³ecznych, a co za tym idzie — wiêkszej integracji tak
w wymiarze spo³ecznym, jak i ekonomicznym oraz przekszta³cania siê migracji
czasowych w migracje trwalsze (Piekut 2010: 212, 227). Teza ta znalaz³a potwierdzenie w naszych badaniach zw³aszcza w odniesieniu do tych kategorii imigrantów, którzy nie mog¹ liczyæ na instrumentalne wsparcie ze strony instytucji
(jak us³ugodawcy i przedsiêbiorcy pochodz¹cy z krajów nie nale¿¹cych do Unii
Europejskiej). W ich przypadku mo¿na mówiæ o wiod¹cej roli partnera bêd¹cego
cz³onkiem spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego w procesie integracji. Legalizacja takiego zwi¹zku jest najkrótsz¹ drog¹ do uzyskania przez imigranta stabilnego statusu
prawnego, zw³aszcza w kontekœcie polskiej polityki migracyjnej; partner zapewnia ponadto cudzoziemcowi dach nad g³ow¹ w warunkach relatywnie wysokich
cen na polskim rynku wynajmu nieruchomoœci, a tak¿e s³u¿y jako „przewodnik”
po rynku pracy (Meng, Gregory 2005). St¹d wyodrêbnione przez nas na potrzeby
analityczne migracje „z mi³oœci”, mimo i¿ decyzje o nich podejmowane by³y czêsto zupe³nie przypadkowo, okaza³y siê doœæ trwa³e. Wielowymiarowe wsparcie
— instrumentalne, towarzyskie i emocjonalne — udzielane przez partnera na
pocz¹tkowym, najtrudniejszym etapie adaptacji do nowej rzeczywistoœci, okazywa³o siê bardzo cenne. Jednoczeœnie, na co chcielibyœmy zwróciæ szczególn¹
uwagê, poszerzanie dziêki partnerowi sieci kontaktów o obywateli kraju przyjmuj¹cego wcale nie wyklucza podtrzymywania silnych wiêzi w obrêbie w³asnej
grupy, co zaobserwowaliœmy w odniesieniu do imigrantów tureckich.
Z drugiej strony, teza o kluczowej roli partnera w procesie przekszta³cania
siê migracji czasowej w trwa³¹ nie znalaz³a potwierdzenia w odniesieniu do mo-
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bilnych profesjonalistów. W ich przypadku zwi¹zanie siê z polskim obywatelem czy nawet zawarcie z nim zwi¹zku ma³¿eñskiego nie prowadzi do za³o¿enia
gospodarstwa domowego w Polsce. Równie¿ popularne w literaturze przedmiotu twierdzenie o tym, ¿e pojawienie siê dzieci sprzyja podjêciu decyzji o pozostaniu w kraju przyjmuj¹cym, nie znalaz³o potwierdzenia w naszych badaniach
w odniesieniu do tej kategorii migrantów. Posiadanie potomstwa nie stanowi
dla cudzoziemskich mened¿erów przeszkody w dalszej mobilnoœci. Z pewnoœci¹ sprzyja temu, z jednej strony, posy³anie dzieci do miêdzynarodowych szkó³
z jêzykiem angielskim jako wyk³adowym, które niezale¿nie od kraju, w jakim
siê mieszcz¹, operuj¹ na podobnych zasadach; z drugiej strony ¿ony mened¿erów najczêœciej nie podejmuj¹ pracy zawodowej, a ich zadaniem pozostaje zajmowanie siê dzieæmi i domem (co stanowi przyczynek do relacji p³ci w tego
rodzaju zwi¹zkach). W skali kraju brak zale¿noœci pomiêdzy zwi¹zkiem z partnerem bêd¹cym cz³onkiem spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego a wzorcem mobilnoœci zosta³ zaobserwowany w odniesieniu do imigrantów z Wietnamu. Mimo dominuj¹cej endogamii, spo³ecznoœæ tê charakteryzuje osiedleñczy typ migracji
(Górny 2010: 189).
Charakterystyczny w kontekœcie polskim prawie ca³kowity brak polityki integracyjnej sprawia, ¿e imigranci s¹ zdani na samych siebie. Taki stan sprzyja
funkcjonowaniu oddolnych instytucji, które zrzeszaj¹ imigrantów, przyczyniaj¹c siê do wewnêtrznej integracji poszczególnych œrodowisk przybyszy. Wskazuje na to przyk³ad imigrantów zwi¹zanych z instytucjami wyznaniowymi.
Tworz¹ oni zró¿nicowane pod wzglêdem narodowoœci i obywatelstwa grupy.
Jednak najistotniejsza cecha ³¹cz¹ca tych ludzi dotyczy sfery œwiatopogl¹dowej,
która kszta³tuje ich codzienne wybory oraz wp³ywa na charakter poszczególnych œrodowisk. Analiza wyników badañ wskazuje, ¿e mormonów, czyli cz³onków Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich, chrzeœcijan
z The Way Church LWM inc., zwi¹zanych z ruchem zielonoœwi¹tkowym, oraz
muzu³manów, zrzeszonych w Muzu³mañskim Centrum Kulturalno-Oœwiatowym, mo¿na potraktowaæ jako grupy, których dzia³alnoœæ ma zarówno inkluzyjny, jak i ekskluzywny charakter. Inkluzyjnoœæ polega na dzia³alnoœci misyjnej
w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym. Ekskluzywnoœæ przejawia siê w utrzymaniu
odrêbnoœci wzglêdem niego. Mo¿na wiêc mówiæ, ¿e imigranci, poprzez w³aœciwe dla owych instytucji zasady organizuj¹ce zachowania i strategie, akcentuj¹
swoj¹ obecnoœæ w Poznaniu, ale jednoczeœnie d¹¿¹ do zachowania odmiennoœci. Nale¿y tu dodaæ, ¿e dzia³ania tych grup nie przybieraj¹ form aktywnoœci na
du¿¹ skalê. Nie znaczy to jednak, ¿e pozostaj¹ one zupe³nie bez znaczenia dla
Polaków, poniewa¿ imigranci z tych œrodowisk nawi¹zuj¹ czasem trwa³e relacje
z przedstawicielami miejscowego spo³eczeñstwa, tym samym wp³ywaj¹c na jakoœæ jego ¿ycia.
Inkluzyjnoœæ, wynikaj¹ca z realizowania przez rzeczników „programu misyjnego”, ma swe Ÿród³o w partycypacji imigrantów w regularnych spotkaniach
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modlitewnych i formacyjnych. W tym czasie uczestnicy kszta³tuj¹ w sobie
przede wszystkim przekonanie o s³usznoœci zasad konstytuuj¹cych ich religiê.
Dziêki takiej pewnoœci zyskuj¹ motywacjê do dzia³alnoœci publicznej, która
przybiera ró¿ne formy. Mormoni staraj¹ siê sami docieraæ do ludzi spoza grupy,
odwiedzaj¹c ich w domach lub proponuj¹c darmowe lekcje jêzyka angielskiego.
Cz³onkowie The Way Church LWM inc. zapraszaj¹ z kolei do uczestnictwa
w mszach, gdzie mo¿na doœwiadczyæ przemiany ¿ycia wewnêtrznego. Natomiast muzu³manie szczególnie akcentuj¹ kulturowo-cywilizacyjne bogactwo islamu, co ma przyczyniæ siê do wzbogacenia wiedzy spo³eczeñstwa, w którym
przysz³o im ¿yæ. Daj¹ temu wyraz przez organizowanie rozmaitych imprez kulturalnych, na przyk³ad „drzwi otwarte dla szkó³” oraz akcji informuj¹cych,
zw³aszcza przy wykorzystaniu stron internetowych. Jednoczeœnie instytucje te
dbaj¹ o to, by w³¹czaæ cz³onków spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego do udzia³u w organizowanych przez nie nabo¿eñstwach, przygotowanych z myœl¹ o licznym
udziale osób spoza danej grupy wyznaniowej. Wyj¹tkiem s¹ tu muzu³manie,
którzy jednak oferuj¹ mieszkañcom Poznania mo¿liwoœæ uczestniczenia w spotkaniach na tematy poœwiêcone kulturze i historii islamu.
Ekskluzywny charakter instytucji wyznaniowych zrzeszaj¹cych imigrantów
wi¹¿e siê przede wszystkim z pog³êbianiem zasad wiary, czemu s³u¿¹ okreœlone
praktyki obrzêdowe. Sprzyja to hermetycznoœci grup i wp³ywa na nie integruj¹co. Aby zostaæ ich cz³onkiem, nale¿y zaakceptowaæ ich system œwiatopogl¹dowy i wynikaj¹ce z niego powinnoœci. Imigranci zwi¹zani z instytucjami
wyznaniowymi zawdziêczaj¹ tego typu zrzeszeniom nie tylko mo¿liwoœæ podtrzymania identyfikacji z okreœlon¹ opcj¹ œwiatopogl¹dow¹, ale tak¿e przynale¿noœæ do wspólnoty, która stanowi antidotum na poczucie wyobcowania, jakiego
doznaj¹ w kontakcie ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. Integruj¹cy wymiar instytucji wyznaniowych polega na wytwarzaniu siê specyficznego krêgu znajomoœci. Osoby z zewn¹trz, które uczestnicz¹ w spotkaniach modlitewnych, przewa¿nie pozostaj¹ w trwa³ych relacjach z imigrantami z tych œrodowisk. S¹ albo
ich przyjació³mi, albo ¿yciowymi partnerami, najczêœciej ma³¿onkami. To tak¿e
przyczynia siê do wspomnianej wy¿ej hermetycznoœci, sprzyjaj¹cej z kolei podtrzymaniu odrêbnoœci kulturowej. Albowiem to, co stanowi o wyj¹tkowoœci
tych œrodowisk, wi¹¿e siê ze wspólnie podzielanym systemem wartoœci. Imigranci nale¿¹cy do elit zarz¹dzaj¹cych instytucjami wyznaniowymi dbaj¹ o to,
by cz³onkowie wyznañ, ale tak¿e osoby z zewn¹trz by³y œwiadome faktu, jak
wa¿n¹ dla egzystencji wspó³czesnych, zlaicyzowanych spo³eczeñstw Europy
jest wiara w Boga. W Poznaniu mamy wiêc do czynienia z przejawem aktywnoœci grup o charakterze misyjnym, jednak¿e o znacznie mniejszym zasiêgu ni¿
w innych miastach europejskich. Imigranci zwi¹zani z instytucjami wyznaniowymi identyfikuj¹ siê z proponowan¹ przez nie ideologi¹ podtrzymuj¹c¹ grupow¹ odrêbnoœæ. Si³¹ rzeczy wytwarzaj¹ dystans wobec osób z zewn¹trz, czemu
sprzyja wspominany wy¿ej brak polityki integracyjnej ze strony pañstwa.
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Jedyne traktowane w szczególny sposób w tym wzglêdzie grupy to uchodŸcy
i w mniejszym stopniu osoby objête ochron¹ uzupe³niaj¹c¹, co wynika z miêdzynarodowych zobowi¹zañ Polski, oraz repatrianci, którzy traktowani s¹ szczególnie ze wzglêdu na politykê narodow¹ pañstwa. Jak pokaza³y nasze badania,
zw³aszcza w odniesieniu do cudzoziemskich studentów z krajów by³ego ZSRR,
imigranci potrafi¹ jednak rozpoznaæ i wykorzystaæ te ograniczone formy wsparcia. Stabilna sytuacja prawna oraz liczne przywileje, jakie niesie ze sob¹ na
przyk³ad Karta Polaka, by³y otrzymywane przez osoby, które identyfikowa³y siê
jako Litwini, Ukraiñcy czy Bia³orusini. To t³umaczy³oby, dlaczego czêœæ z nich,
mimo i¿ zgodnie z prawem zosta³a uznana za „Polaków”, nie wi¹¿e swojej przysz³oœci z Polsk¹ i planuje dalsz¹ emigracjê „na Zachód” lub powrót „do domu”.
UchodŸcy, jedna z nielicznych kategorii objêtych opiek¹ pañstwa, nie s¹
grup¹ obecn¹ w Poznaniu, co prawdopodobnie wynika z koncentracji oœrodków
recepcyjnych we wschodniej Polsce i d³ugotrwa³ych procedur rozpatrywania
wniosków o nadanie statusu1, w którym to czasie cudzoziemcy buduj¹ sieci
spo³eczne w okolicach oœrodków i Warszawy. Niemniej chcielibyœmy w tym
miejscu zwróciæ uwagê na p³ynnoœæ i wieloznacznoœæ jednego z kluczowych,
a traktowanych zbyt czêsto jako oczywiste, rozró¿nieñ stosowanych w studiach
migracyjnych — na mobilnoœæ powodowan¹ chêci¹ zarobku (migracje zarobkowe) i maj¹c¹ przyczyny polityczne (uchodŸstwo). Historie naszych rozmówców handluj¹cych na poznañskich bazarach wielokrotnie uœwiadamia³y nam,
jak bardzo to, co ekonomiczne, jest wspó³zale¿ne z tym, co polityczne. Trudna
sytuacja polityczna w kraju zwykle poci¹ga za sob¹ problemy gospodarcze (zapaœæ ekonomiczna w Armenii na pocz¹tku lat 90. XX wieku by³a skutkiem blokad na³o¿onych przez Azerbejd¿an i Turcjê), a dyskryminacja ekonomiczna
mo¿e byæ czêœci¹ polityki pañstwa skierowanej przeciwko okreœlonym grupom
(Pomacy, którzy nie zmienili wyznania z islamu na chrzeœcijañstwo, byli masowo zwalniani z pracy, a ich miejsca zajmowali prawos³awni Bu³garzy). Mimo
to handlarze z Armenii i Bu³garii s¹ w literaturze przedmiotu jednoznacznie klasyfikowani jako migranci zarobkowi, z pominiêciem szerszego kontekstu czynników, które mog¹ staæ za podjêciem decyzji o migracji.
Wspomniana migracja „bazarowa”, obecna w Polsce od pocz¹tków transformacji systemowej, nie przekszta³ci³a siê w naturalny sposób w migracjê osiedleñcz¹, a jedynie przybra³a formê trwa³ej migracji czasowej. Charakterystyczna dla
tej grupy jest retoryka powrotu po³¹czona z jednoczesnym jego odwlekaniem

1 Jak odnotowujemy w rozdziale 1, wed³ug Rocznika Demograficznego w 2010 roku, spoœród
6534 cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o status uchodŸcy w Polsce, przyznano go tylko 84 osobom,
1526 osób otrzyma³o status tolerowany, zaœ 229 — ochronê uzupe³niaj¹c¹. Œwiadczy to, mówi¹c
oglêdnie, o wielkiej wstrzemiêŸliwoœci i ma³o solidarnej postawie polskich w³adz w udzielaniu
schronienia ludziom przyje¿d¿aj¹cym z pañstw posiadaj¹cych opiniê niedemokratycznych i z regionów, w których tocz¹ siê zagra¿aj¹ce ich bezpieczeñstwu konflikty.
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i w konsekwencji podtrzymywaniem stanu tymczasowoœci migracji nawet przez
d³ugie lata. Jako powody podawane s¹ wci¹¿ nowe cele, które migracja ma zaspokoiæ — wybudowanie domu, wykoñczenie domu, umeblowanie domu, oszczêdzenie na staroœæ czy wykszta³cenie dzieci (por. Brettell 2003: 38).
Tym, co nas szczególnie zaskoczy³o w opowieœciach naszych rozmówców,
by³a nieobecnoœæ w nich retoryki narzekania na praktyki dyskryminacyjne. Byæ
mo¿e w lokalnym kontekœcie Poznania wynika to z wci¹¿ relatywnie niewielkiej liczby imigrantów bêd¹cych mieszkañcami miasta przy jednoczesnym braku enklaw etnicznych i du¿ej liczbie imigrantów wysoko wykwalifikowanych
czy te¿ uprzywilejowanych. W rezultacie nasi rozmówcy spotykali siê w codziennych kontaktach z przedstawicielami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego najczêœciej nie z obaw¹, ale z fascynacj¹. Niepostrzegany jako Ÿród³o zagro¿enia
imigrant jest obiektem fascynacji, która jednak prowadzi w konsekwencji do
odtwarzania ró¿nicy. Niektórzy nasi rozmówcy byli ju¿ zmêczeni ich ci¹g³ym
egzotyzowaniem, chcieli byæ traktowani jak zwykli mieszkañcy miasta. Ich innoœæ by³a „oswajana” zw³aszcza na poziomie rodziny, nawet jeœli w tej samej
rodzinie panowa³o negatywne nastawienie do imigrantów w Polsce „w ogóle”.
Mamy tu do czynienia z podobnym mechanizmem, jaki widaæ w wypowiedzi
kibica Wis³y Kraków o Maorze Meliksonie, pi³karzu z Izraela: „W klubie nie
by³o ¿adnego problemu. Jak zacz¹³ dobrze graæ, wszyscy go kupili. Tak samo
by³o z czarnymi. Kiedy grali u nas, byli nietykalni. W imiê zasady: nasz Murzyn zawsze jest bia³y. Tym razem bia³y jest nasz ¯yd. I bêdziemy go broniæ jak
niepodleg³oœci. Kiedy zmieni klub, przestanie byæ bia³y”2.
Podsumowuj¹c, wyró¿nikiem zjawiska imigracji w Poznaniu jest wyraŸna dominacja w grupie przewijaj¹cych siê przez miasto cudzoziemców imigrantów
uprzywilejowanych — profesjonalistów w sektorze biznesu, bêd¹cych pracownikami kontraktowymi ponadnarodowych korporacji, oraz studentów p³atnych
studiów anglojêzycznych — w porównaniu z relatywnie niewielk¹ liczb¹ migrantów cyrkuluj¹cych znajduj¹cych zatrudnienie, czêsto w sposób niezarejestrowany, we wtórnym sektorze rynku pracy (budownictwo, rolnictwo, us³ugi
domowe). Wspóln¹ cech¹ tych grup jest jednak sk³onnoœæ do kontynuowania
wzorca mobilnoœci czasowej, co potwierdza ogólnokrajow¹ tendencjê (Górny et
al. 2010: 259). W przypadku imigrantów uprzywilejowanych nie jest to jednak
rezultat barier wynikaj¹cych z wadliwej polityki migracyjnej pañstwa, ale kwestia wyboru. Przebywaj¹ oni w Polsce przez okres kilku lat, po czym migruj¹
dalej (mened¿erowie) b¹dŸ wracaj¹ do kraju pochodzenia (studenci).
W innej sytuacji znajduj¹ siê migranci, którzy przez kilkanaœcie lat przebywaj¹ w Polsce wci¹¿ „tymczasowo”, jak cudzoziemcy z krajów by³ego ZSRR
handluj¹cy na poznañskich bazarach. W ich przypadku mamy do czynienia

2 „Polityka”
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z trwa³¹ form¹ migracji czasowej, która czasami przybiera postaæ transmigracji.
Jednak wielu innych imigrantów, którzy wziêli udzia³ w badaniach, planuje
zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ z Polsk¹. Na plany te ma wp³yw wiele ró¿nych czynników, które jednak nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie i w korelacji z innymi
uwarunkowaniami. Przyk³adowo, na sk³onnoœæ tureckich pracowników bran¿y
gastronomicznej do pozostania w Polsce ma wp³yw nie tylko wskazana powy¿ej
satysfakcjonuj¹ca pod wzglêdem zarobków praca w powstaj¹cej niszy etnicznej, ale te¿ charakterystyczne dla tej silnie zmaskulinizowanej grupy imigrantów wchodzenie w zwi¹zki z polskimi partnerkami, które stanowi¹ dla nich
Ÿród³o nie tylko instrumentalnego, ale te¿ towarzyskiego i emocjonalnego
wsparcia.
Z kolei imigrantami, których charakteryzuje najwiêksza sk³onnoœæ do osiedlania siê w Polsce, s¹ absolwenci polskich uczelni pochodz¹cy z krajów nie
nale¿¹cych do UE. W przypadku tej kategorii musi jednak dojœæ do korelacji
kilku ró¿nych czynników sprzyjaj¹cych legalizacji pobytu, dywersyfikacji sieci
spo³ecznych i integracji na rynku pracy: polskiego pochodzenia (imigranci
z krajów by³ego ZSRR), bycia w formalnym zwi¹zku z polskim partnerem i posiadania stabilnej pracy, czêsto uzyskanej dziêki kompetencjom kulturowym
wyniesionym z kraju pochodzenia oraz dziêki doœwiadczeniu zawodowemu
zdobywanemu ju¿ podczas studiów, co mo¿na uznaæ za czynniki zdecydowanie
sprzyjaj¹ce pomyœlnej integracji w wymiarze ekonomicznym.
Chcielibyœmy zwróciæ uwagê na z³o¿onoœæ i zmiennoœæ — hybrydowoœæ
motywacji, jakimi kieruj¹ siê ludzie przy podejmowaniu decyzji migracyjnych.
Wiele biografii, z którymi zetknêliœmy siê podczas badañ, uœwiadomi³o nam, ¿e
kategorie, jakimi pos³ugujemy siê na gruncie studiów migracyjnych, nie s¹
w stanie oddaæ wielowymiarowoœci historii ludzkich mobilnoœci, w których niejednokrotnie olbrzymi¹ rolê odgrywa przypadek. Migracje nie zawsze s¹ bowiem efektem racjonalnych decyzji, jak je zwykliœmy analizowaæ, ale po prostu
„dzianiem siê”.
Podczas naszych trzyletnich, pog³êbionych badañ jakoœciowych pozyskaliœmy szereg cennych doœwiadczeñ z zakresu metodologii. Wynika z nich jednoznacznie, i¿ w przypadku wieloœrodowiskowych badañ heterogenicznych kulturowo migrantów i ich instytucji konieczne jest opracowywanie na u¿ytek
rozpoznawania ka¿dego œrodowiska odrêbnych strategii i taktyk badawczych
oraz narzêdzi uwzglêdniaj¹cych jego specyfikê oraz narzucone badaczom warunki kontaktu. Niezale¿nie od tego, w poszczególnych przypadkach najbardziej obiecuj¹cym sposobem pozyskiwania informacji jawi siê w³¹czenie do badañ, po stosownym przeszkoleniu, w charakterze ankieterów i rejestratorów
spostrze¿eñ, samych migrantów. Bardzo czêsto tylko oni mog¹ uczestniczyæ
w sytuacjach spo³ecznych i zaobserwowaæ zachowania niedostêpne outsiderom,
zinterpretowaæ je zgodnie ze znaczeniem przypisywanym przez aktorów spo³ecznych, a tak¿e nak³oniæ ich do udzielenia informacji.
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Kolejnymi postulatami do uwzglêdnienia w dalszych badaniach s¹: 1) poszerzenie zakresu czynnoœci obserwacyjnych, które weryfikowa³yby deklaracje imigrantów pozyskiwane w trakcie wywiadów3, 2) rejestracja podczas
prowadzenia obserwacji jak najwiêkszej iloœci wypowiedzi spontanicznych
towarzysz¹cych zachowaniom, 3) obranie rodziny jako jednostki badawczej
w studiach wybranych œrodowisk imigranckich4, 4) przyjêcie jako zasady
sta³ego monitoringu badanych œrodowisk poprzez zbudowanie sieci informatorów-„rezydentów” w celu wychwycenia dynamiki lokalnych zmian zjawiska migracji, 5) utworzenie systemowej bazy danych umo¿liwiaj¹cej prowadzenie dalszych analiz.
Bez w¹tpienia postulowane podejœcie wi¹¿e siê ze znaczn¹ kosztoch³onnoœci¹ i czasoch³onnoœci¹ badañ, a tak¿e zaanga¿owaniem wiêkszej liczby badaczy, którzy ³¹czyliby wymienione prace z badaniami.
Przeprowadzone eksploracje wymagaj¹ jeszcze szeregu uzupe³nieñ w toku
dalszych badañ. Mowa tu o: objêciu w szerszym zakresie badaniami œrodowisk imigrantów nieudokumentowanych (np. pracowników podpoznañskich
gospodarstw rolnych i ogrodnictw, a tak¿e opiekunek do dzieci), poznaniu
œrodowisk, które z ró¿nych wzglêdów nie zosta³y uwzglêdnione w projekcie
(np. grupa imigrantów pochodzenia latynoskiego, liczne grupy studentów amerykañskich, kanadyjskich i norweskich, a tak¿e Hiszpanii i Turcji), wreszcie
rozszerzeniu pola obserwacji na dzia³alnoœæ szeregu instytucji zorientowanych na propagowanie kultury poszczególnych nacji (np. Dom Bretanii, towarzystwa przyjaŸni polsko-cudzoziemskiej, konsulaty honorowe), z którymi
wspó³pracuj¹ imigranci.
Czytelnika, który odczu³ niedosyt po zapoznaniu siê z zaprezentowanymi
wnioskami, zapraszamy, co anonsowaliœmy ju¿ w s³owie wstêpnym, do lektury
kolejnego opracowania, w którym m.in. przyjrzymy siê zebranym przez nas materia³om w perspektywie makroanalitycznej i przeprowadzimy analizy porównawcze ca³ego œrodowiska imigrantów w Poznaniu, które w szerszym zakresie
uwzglêdni¹ czynnik etniczny, sytuacjê rodzinn¹, formy powi¹zañ transnarodowych i charakterystykê instytucjonalnych form aktywnoœci cudzoziemców.

3 Mowa tu przede wszystkim o pozyskiwaniu wiêkszej liczby danych obserwacyjnych odnosz¹cych siê do szczegó³ów ¿ycia codziennego imigrantów i ich zachowañ stylotwórczych. Dane
te znakomicie uzupe³ni³yby obserwacje poczynione podczas realizacji wywiadów oraz wizyt w instytucjach imigranckich.
4 Nawi¹zanie przez badacza kontaktu z wszystkimi cz³onkami rodziny imigranckiej pozwoli³oby na pe³niejszy wgl¹d w ich strategie adaptacyjne i integracyjne oraz dostarczy³o materia³u do
weryfikacji ustaleñ pozyskanych w trakcie wywiadów z pojedynczymi osobami, a tak¿e poszerzy³o wiedzê o roli instytucji rodziny w warunkach imigracji.
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DODATEK I

NOTY TYPU A
ZAWIERAJ¥CE WYWIADY Z IMIGRANTAMI

Legenda kodów not (w kolejnoœci ich pojawiania siê w nocie — po myœlnikach):
A — typ noty;
Cyfra arabska — numer porz¹dkowy noty;
Litery drukowane (B; E; U; S; W) — symbole kategorii, do której zosta³
zakwalifikowany imigrant:
[B — oznacza profesjonalistê w sektorze gospodarczym, E — oznacza profesjonalistê w sektorze edukacyjnym, U — oznacza imigranta œwiadcz¹cego
us³ugi, S — oznacza studenta, W — oznacza „wolnego strzelca”, czyli osobê,
która przyby³a do Polski ze wzglêdów osobistych (np. uczucie, wolontariat,
‘ciekawoœæ œwiata’); w przypadku pojawienia siê w kodzie dwóch lub trzech takich symboli oznacza to, ¿e imigrant zmienia³ przynale¿noœæ kategorialn¹; symbole te zosta³y zestawione w porz¹dku chronologicznym; w przypadku pojawienia siê jakiegoœ symbolu w nawiasie oznacza to, ¿e imigrant równoczeœnie
³¹czy przynale¿noœæ kategorialn¹].
Ma³e litery przy literach drukowanych oznaczaj¹cych przynale¿noœæ kategorialn¹:
r — oznacza cz³onka rodziny imigranta, który wraz z nim przebywa w Polsce;
m — oznacza imigranta, który posiada ma³¿onka lub partnera, który jest
Polk¹/Polakiem;
Dwie litery drukowane — symbol pañstwa, którego obywatelem jest imigrant [zob. poni¿szy wykaz dwuznakowych symboli literowych pañstw];
Ma³a litera — symbol p³ci imigranta [m — oznacza mê¿czyznê, k — ozna cza kobietê];
Cyfra arabska zamykaj¹ca kod — oznacza liczbê lat lub miesiêcy przebywania imigranta w Polsce.
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A-1-SU-BY-m-18
A-2-S-BY-k-6
A-3-SW-BY-m-15
A-4-RUm-BY-m-64
A-5-SU-BY-m-9
A-6-SU(W)-BY-m-17
A-7-U-AM BY-m-4
A-8-S(U)-BY-m-4
A-9-W-UA-k-5
A-10-SU(W)-UA-m-12
A-11-W-UA-m-0,5
A-12-WS(U)-UA-k-4
A-13-S(U)-RU-k-2
A-14-W-UA-m-0,7
A-15-SU-E-UA-m-12
A-16-S(U)-BY-m-3
A-17-S-BY-k-4
A-18-S-BY-k-2
A-19-S-BY-k-4
A-20-S(U)m-KZ-k-4
A-21-S(U)-UZ-k-5
A-22-S(U)-BY-m-2
A-24-S(U)-BY-m-2
A-25-S-UA-k-16
A-26-S(U)-BY-m-2
A-27-S-BY-k-0,7
A-28-S-GE-k-1,6
A-29-U-BY-m-0,9
A-30-WS(U)-UA-k-2
A-31-S-UA-k-10
A-32-WUm-UA-m-13
A-33-S-UA-m-13
A-34-SE-UA-k-2
A-35-Sm-UA-k-19
A-36-S-BY-k-7
A-37-S-UA-m-10
A-38-RS-KZ-k-11
A-39-S-BY-k-2
A-40-S-KZ-k-2
A-41-S-BY-k-2
A-42-SU-UA-k-10
A-43-U-UA-m-5
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A-44-S-UA-k-2
A-45-EU-RU-k-7
A-46-S-UA-k-0,7
A-47-S-BY-k-2
A-48-Sm-RU-k-10
A-49-S(U)m-UA-m-11
A-50-SUm-KZ-m-15
A-51-Sum-UA-k-4
A-52-S(UE)-BY-k-4
A-53-S(U)-LT-m-4
A-54-SU-BY-k-9
A-55-Wm-UA-k-5
A-57-W(U)m-DZ-m-3
A-58-Wum-BG-k-20
A-59-E-HR-m-16
A-60-SE(U)-m-ET-m-24
A-61-E-GR-k-7
A-62-E-GR-m-3
A-63-E-GR-m-4
A-64-E-JP-k-11
A-65-E-JP-k-12
A-66-SE(W)m-JO-m-15
A-67-W-CM-m-02
A-68-S-KE-k-4
A-69-E-KP-k-0,8
A-70-E-KP-k-8
A-71-B(U)m-LY-m-22
A-72-E-MK-m-5
A-73-Um-MA-m-15
A-74-E-SC-k-20
A-75-E-TH-k-0,6
A-76-E-TR-m-2
A-78-S(U)-TR-m-1
A-79-S-TR-m-3
A-80-S(U)m-TR-m-2
A-81-Sm-TR-m-2
A-82-E-VN-m-5
A-83-U-RO-k-1
A-85-U-RO-k-15
A-86-EB-DE-k-13
A-87-S-DE-m-1,5
A-88-E-DE-k-4

A-89-E-DE-m-0,7
A-90-Em-AT-k-8
A-91-Em-DE-m-22
A-92-Wm-SK-k-33
A-93-Em-ES-k-0,6
A-94-E-LV-k-10
A-95-E-ES-m-10
A-96-E-FR-k-10
A-97-Em-RU-k-11
A-98-WSUm-RO-k-30
A-99-WEm-CZ-k-28
A-100-Em-CZ-m-12
A-101-E-CZ-k-10
A-102-Em-CZ-m-4
A-103-Br-DK-m-8
A-104-B-DK-m_k-8
A-105-Br-NL—k-7
A-106-E-ES-k-12
A-107-Br-NL-k-2,5
A-108-B-BE-m-2,5
A-109-B-SE-m-3
A-110-Br-JP-k-2
A-111-Br-GB-k-2,5
A-112-Bm-DE-m-3
A-113-B-NL-m-2
A-114-Bm-NL-m-5
A-115-B-GB-m-3
A-116-Br-NL-k-5
A-117-Br-BR-k-2
A-118-B-IR-k-2
A-119-S(W)m-BG-k-7
A-120-B-BR-m-2
A-121-B-IE-k-3
A-122-B-RO-m-2
A-123-B-NG-m-2
A-124-Br-BE-k-0,9
A-125-B(U)m-TR-m-0,6
A-126-B(U)m-TR-m-9
A-127-S(U)m-TR-m-5
A-128-WB(U)m-TR-m-9
A-129-B-TR-m-9
A-130-S(EU)-NG-m-5

Noty typu A zawieraj¹ce wywiady z imigrantami

A-131-S(E)-MA-m-4
A-132-S(UW)-NG-m-3
A-133-W-NG-m-x
A-134-S-MA-m-4
A-135-U- EG-m-2
A-136-U-RO-k-x
A-137-U-RO-m-x
A-138-U-RO-m-21
A-139-U-RO-m-1
A-140-U-RO-m-5
A-141-U-RO-m-x
A-142-U-RO-m-5
A-143-U-RO-k-x
A-144-U-RO-k-x
A-145-U-RO—x
A-146-U-RO-m-5
A-148-WUm-IN-m-3,5
A-149-SUm-TR-m-3
A-150-U-TR-m-3
A-151-B(U)m-AM-m-18
A-152-Um-TR-m-1,7
A-153-WSU-TR-m-7
A-154-SUm-TR-m-2
A-155-W-CL-m-1
A-156-B-ES-m-x
A-157-B-ES-k-2
A-158-B-CU-k-16
A-159-Bm(U)-ES-m-6
A-160-WE-CU-k-36
A-161-S-LT-k-5
A-163-S(U)-LT-k-5
A-164-S-UA-k-2
A-165-Um-AM-k-17
A-166-WUm-RO-m-17
A-167-Um-BG TR-m-1
A-168-U-AM-m-16
A-169-B(U)-UA-k-19
A-170-S-TW-m-5

A-171-S-CN-k-1
A-172-B-IT-m-3
A-174-U-UA-k-x
A-175-WSU-RU-k-32
A-176-U-BG-m-12
A-177-U-GE-m-16
A-178-Wm-RU-k-1,5
A-180-B(U)-CN-m-7
A-181-B(U)r-AM-k-17
A-182-B(U)-AM-m-13
A-183-B(U)-AM-m-16
A-184-B(U)-BG-m-15
A-185-B(U)-CN-m-7
A-186-B(U)-GE-m-16
A-187-B(U)-LT-k-10
A-188-B(U)-RU-m-17
A-189-B(U)m-UA-k-19
A-190-B(U)-UA-k-x
A-193-S-MA-m-4
A-194-E-CN-m-3
A-195-Wm-SC-m-2
A-196-Bm-IN-m-4
A-197-Bm-IT-m-4
A-198-E(B)-IT-m-10
A-199-E(U)-US-k-7
A-200-E-HU-m-5
A-201-E(U)m-MX-m-3
A-202-WEm-ES-m-1
A-203-WEm-GB-k-0,6
A-204-Em-GB-m-8
A-205-WEm-GB-m-16
A-206-WEm-IN-m-5
A-207-WEm-JP-k-10
A-208-Em-CO-k-20
A-209-Em-US-m-1,5
A-210-WEm-US-m-1
A-211-EM-US-m-9
A-212-DE-k-7

A-213-E-ZA-m-2
A-214-E-US-m-0,5
A-215-U(E)-RU-k-1,5
A-216-B-NL-m-2
A-217-S-BY-m-3
A-221-S-TW-m-0,1
A-222-S-TW-m-0,6
A-223-S-TJ-m-1
A-226-WUm-IN-m-1
A-237-E-AM-m-22
A-238-E-BE-k-3
A-239-E-GR-m-1
A-240-E-KP-m-6
A-241-E-LV-k-10
A-242-WE(U)m-GB-m-3,5
A-243-WEm-ID-m-10
A-244-Em-ID-k-3
A-245-Em-CA-m-6
A-246-E-DE-k-7
A-247-E-DE-m-0,3
A-249-E-IE-m-0,3
A-250-E-RU-k-5
A-251-E-US-m-6
A-252-U(E)-TW-m-3,5
A-253-E-NL-m-2
A-254-Em-GB-m-7
A-255-WEm-VE-k-3
A-256-Sm-NG-k-3
A-257-S-KE-k-4
A-258-S-Em-NG-k-3
A-259-S-NG-m-4
A-260-SNG-m-2
A-261-Em-NG-m-6
A-262-E(B)-US-m-3
A-263-B(U)-BG-k-17
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Wykaz dwuznakowych symboli literowych pañstw
ALGIERIA
ARMENIA
AUSTRIA
BELGIA
BIA£ORUŒ
BRAZYLIA
BU£GARIA
CHILE
CHINY
CHORWACJA
CZECHY
DANIA
EGIPT
ETIOPIA
FRANCJA
GRECJA
GRUZJA
HISZPANIA
HOLANDIA
INDIE
INDONEZJA
IRAN
IRLANDIA
JAPONIA
JORDANIA
KAMERUN
KANADA
KAZACHSTAN
KENIA

DZ
AM
AT
BE
BY
BR
BG
CL
CN
HR
CZ
DK
EG
ET
FR
GR
GE
ES
NL
IN
ID
IR
IE
JP
JO
CM
CA
KZ
KE

KOLUMBIA
KOREA PÓ£NOCNA
KUBA
LIBIA
LITWA
£OTWA
MACEDONIA
MAROKO
MEKSYK
NIEMCY
NIGERIA
POLSKA
REPUBLIKA P£D. AFRYKI
ROSJA
RUMUNIA
SERBIA
S£OWACJA
STANY ZJEDNOCZONE
SZWECJA
TAD¯YKISTAN
TAJLANDIA
TAJWAN
TURCJA
UKRAINA
UZBEKISTAN
WENEZUELA
WÊGRY
WIELKA BRYTANIA
WIETNAM

CO
KP
CU
LY
LT
LV
MK
MA
MX
DE
NG
PL
ZA
RU
RO
SC
SK
US
SE
TJ
TH
TW
TR
UA
UZ
VE
HU
GB
VN

(zestawi³ Jacek Schmidt)

DODATEK II

NOTY TYPU B ZAWIERAJ¥CE OPISY INSTYTUCJI,
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAÑ W INSTYTUCJACH
I OBSERWACJI ŒRODOWISKOWYCH

B-2 — Koœció³ Zielonoœwi¹tkowców
B-3 — PILC (Ladies Club) — opis instytucji
B-4 — Sieæ kebabów tureckich Tek Doner
B-5 — Mormoni — wywiad grupowy
B-6 — Mormoni — spotkanie
B-8 — Uniwersytet Medyczny — studia anglojêzyczne i ich organizacja
B-9 — Dni Tajwanu zorganizowane przez UAM i Taipei Economic and CO
B-10 — Netherlands — P.BC
B-11 — Bia³oruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu
B-12 — Firma Boekestijn Transport
B-13 — Firma Bridgestone
B-14 — Firma CCL Label Organization
B-15 — Firma Cehave Pasze
B-16 — Firma Duni
B-17 — Firma Firestone
B-18 — Firma GlaxoSmithKline
B-19 — Firma Inter-Car
B-20 — Firma Leja Polska
B-21 — Firma Man
B-22 — Firma Neropo
B-23 — Firma SEWS-P
B-24 — Firma Titan Eko Kingspsan
B-25 — Firma Unilever
B-26 — Firma Volkswagen
B-27 — Klub jogi
B-28 — PILC (Ladies Club) — sprawozdanie ze spotkania
B-29 — Netherlands-Polish Business Club
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B-30
B-31
B-32
B-33
B-34
B-35
B-36
B-37
B-38
B-39
B-40
B-41
B-42
B-43
B-44
B-45
B-46
B-47

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B-48
B-49
B-51
B-52

—
—
—
—

B-53
B-54
B-55
B-56
B-57
B-58
B-59
B-60
B-61
B-62
B-63
B-64

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nieformalna grupa francuska
Nieformalna grupa holenderska
Nieformalna grupa japoñska
Nieformalna grupa jêzykowa
Polsko-Niemieckie Ko³o Gospodarcze w Poznaniu
Biznesmeni — Polsko-Skandynawska Izba Przemys³owo-Handlowa
SCM Group
Biznesmeni — zbiorczo o firmach
Call centre zatrudniaj¹ce imigrantów
Cerkiew greckokatolicka
Cerkiew prawos³awna
Edukacja szkolna — International School of Poznan
Edukacja szkolna — Poznañ British International School
Galeria artystów ze Wschodu Malingrad
Grupa Teatralna „Szutnik” zrzeszaj¹ca studentów ze Wschodu
Konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
Konsulat Honorowy Ukrainy w Poznaniu
MiMoKi (Minsk-Moskwa-Kijów) — Dni Kultury Wschodnios³owiañskiej
Parents-Teacher Organization
Stypednium Kalinowskiego dla studentów z bia³oruskiej opozycji
Toastmasters
Uniwersytet Medyczny — Orientation Day dla zagranicznych
studentów
Uniwersytet Medyczny — codzienne zakupy studentów tajwañskich
Uniwersytet Medyczny — samorz¹d studentów tajwañskich
Uniwersytet Medyczny — studenci tajwañscy jako grupa
International Church
Baptist Church
Church of Nazarene
Muzu³manie — meczet i spotkanie z imamem
Muzu³manie — meczet i wierni
Muzu³manie — meczet — opis spotkania mê¿czyzn
Muzu³manie — prawa HALAL
Edukacja szkolna — opisy zbiorcze
Mens Club — opis instytucji i sprawozdanie ze spotkania
(zestawi³ Jacek Schmidt)
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