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Problematyka migracji była nieomal od zawsze ważnym przedmiotem zainteresowań 
nauk społecznych, zwłaszcza socjologii i antropologii społecznej. Socjologia postrzega 
procesy migracyjne przede wszystkim przez pryzmat uczestniczących w nich jednostek 
i grup ludzkich1. Zależnie od orientacji metodologicznej, socjologa mogą interesować 
w większym stopniu formy życia zbiorowego i jego ponadindywidualne wytwory (in-
stytucje, normy, wartości itd.) lub też procesy kształtowania się postaw indywidualnych 
w ramach interakcji społecznych (definicje sytuacji, motywacje itd.). Badaczy zajmują-
cych się migracją częściej interesuje aspekt zbiorowy niż indywidualny: raczej struktu-
ralne i kulturowe konsekwencje migracji niż np. proces indywidualnego podejmowania 
decyzji. Pytają więc, jak międzynarodowe i wewnętrzne przemieszczenia grup społecz-
nych przekształcają strukturę społeczności, z których i do których następuje takie prze-
mieszczenie, czy wiążą się z nimi konflikty, jaką postać przybierają procesy zderzania 
się wzorów kulturowych, zjawiska przenikania nowych wzorów (dyfuzji), przystosowa-
nia i przejmowania wzorów (akulturacji) itd. 

Kwestia migracji miała szczególne znaczenie dla polskiej socjologii. Najwybit-
niejszy, jak się powszechnie uważa, twórca polskiej nowoczesnej socjologii, Florian 
Znaniecki przeprowadził wraz z Amerykaninem W. I. Thomasem rozległe badania 
nad emigrantami z polskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku. Ich wydana w 1918 r. 
książka - Chłop polski w Europie i Ameryce2, okazała się nie tylko świetnym doku-
mentem, lecz również nową propozycja metodologiczną. Była ona poświęcona zarów-
no badaniu życia polskich imigrantów, jak i wpływowi, jaki emigracja amerykańska 
wywarła na życie społeczne chłopów w Polsce. Warto przypomnieć, że „doniosłość 
tej książki polegała m. in. na tym, że po raz pierwszy w oparciu o takie materiały, jak 
listy, pamiętniki itp. dokumenty osobiste poddano tu badaniu zjawiska społecznej 
emigracji, asymilacji, konfliktów narodowościowych, rasowych i klasowych, prze-
stępstwa, alkoholizmu itp. [...] Od czasu wydania tej książki zaczyna się nowy roz-
dział w gromadzeniu materiałów socjologicznych i historii metod opracowania tych 
materiałów"3. 
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Z przyczyn oczywistych polskie nauki społeczne były przez długi czas zaintereso-
wane migracjami ekonomicznymi Polaków za granicę. Przedwojenny Instytut Gospo-
darstwa Społecznego, działający w ramach SGH, zorganizował rozległe badania polskiej 
emigracji zarobkowej za ocean. Tomy pamiętników emigrantów stanowią ważne źródło 
wiedzy nie tylko dla tych, którzy interesują się migracjami, lecz także dla badaczy pol-
skiego społeczeństwa, szczególnie tych, którzy zajmują się przedwojenną polską wsią. 

Kolejna fala zainteresowania polskiej socjologii problemem migracji, tym razem 
wewnętrznych, rozpoczęła się w okresie powojennej industrializacji, która oznaczała 
przenoszenie się do miast i nowych ośrodków przemysłowych masy młodzieży ze wsi. 
Nastąpiły wówczas głębokie procesy zaniku tradycyjnych wzorów wartości (osłabionych 
zresztą w okresie okupacji) i złożone kształtowanie się nowych wzorów, którym często 
towarzyszyły zjawiska patologiczne, anomia itd. 

Celem tego artykułu nie jest jednak omówienie całego zakresu problematyki migracji, 
która pojawiała się w polskiej literaturze socjologicznej. Chcę skupić się na stosunkowo 
wąskim, empirycznym problemie postaw społecznych wobec dwóch kwestii, które na-
brały w ostatnich latach szczególnego znaczenia, mianowicie stosunku do imigrantów 
przybywających po 1989 roku do Polski i podejmujących u nas pracę oraz deklarowa-
nej obecnie, u progu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, gotowości Polaków do 
migracji zarobkowych. Wykorzystam wyniki badań przeprowadzonych w maju 2002 r. 
w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH. Badaniami objęto reprezentatywną 
próbkę ludności dorosłej, a realizatorem było CBOS (N=1072). 

Stosunek Polaków do imigrantów zarobkowych 

Ważnym problemem w obszarze interesujących nas kwestii migracji staje się stosu-
nek społeczeństwa polskiego do imigrantów, stopień akceptacji „obcych". Badania, na 
które powołuję się tutaj, umożliwiają częściową odpowiedź na to pytanie, mianowicie 
pozwalają stwierdzić, czy zagraniczni imigranci podejmujący u nas pracę są postrzega-
ni jako źródło konfliktu społecznego, czy między „nami" a tak zdefiniowanymi „nimi" 
istnieje bariera niechęci czy nawet wrogości. Odpowiednie pytanie w kwestionariuszu 
brzmiało - jak silne są, zdaniem respondenta, konflikty pomiędzy cudzoziemcami pra-
cującymi na terenie Polski (np. Ukraińcami, Rosjanami, Wietnamczykami) a Polakami. 
Rozkład odpowiedzi był następujący: bardzo silne konflikty 9,5%; silne 27,8%; niezbyt 
silne 30,3%; nie ma konfliktów 14,7%; t rudno powiedzieć 17,4%. Subiektywne poczu-
cie konfliktu jest traktowane jako syntetyczny wskaźnik, generalizujący stosunek do 
imigrantów. 

O czym świadczy przedstawiony rozkład odpowiedzi? Aby dokonać jego interpre-
tacji, trzeba odnieść się do szerszego kontekstu. Taki kontekst dostarcza użyty w bada-
niach wskaźnik percepcji konfliktu społecznego, składający się z 19 pytań, w którego 
skład wchodziło powyższe pytanie o pracę cudzoziemców. Z odpowiedzi na kolejne py-
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tania składające się na wskaźnik wynika, że wiele grup i instytucji wywołuje u respon-
dentów skojarzenie z konfliktem społecznym. Są to jednak przede wszystkich grupy 
i instytucje związane z polityką, ideologią i moralnością, mniej z gospodarką. Konflikt 
kojarzy się przede wszystkim z relacjami między rządem a społeczeństwem (bardzo sil-
ny konflikt wymieniło 33,0% respondentów), rządzącymi a rządzonymi (odpowiednio 
32,0%), pomiędzy tymi, którzy szanują księdza Rydzyka i słuchają Radia Maryja, a ty-
mi, którzy nie lubią ks. Rydzyka i Radia Maryja (23,0%); pomiędzy ludźmi uczciwy-
mi a ludźmi nieuczciwymi (21,3%); pomiędzy tymi, którzy dobrze wspominają czasy 
PRL-u, a tymi, którzy nie lubią komunistycznej przeszłości, (18,8%); między parlamen-
tem a społeczeństwem (19,7%). Natomiast zdecydowanie rzadziej dostrzega się konflikt 
stricte ekonomiczny i związany ze społecznym aspektem życia gospodarczego. Tak więc 
konflikt między właścicielami firm prywatnych a tymi, którzy u nich pracują, dostrze-
ga jako bardzo silny zaledwie 7,6% respondentów; pomiędzy zagranicznym kapitałem 
działającym w Polsce a polskim społeczeństwem 11,0%; pomiędzy związkami zawodo-
wymi a dyrektorami i właścicielami przedsiębiorstw 13,3%; pomiędzy kadrą kierowni-
czą a szeregowymi pracownikami - 3,4%. 

Przedstawione rozkłady odpowiedzi wskazują, że społeczeństwo polskie znajduje 
się poniżej progu społeczeństw rozdzielanych konfliktem klasowym. Częste postrzega-
nie konfliktu między bogatymi a biednymi słabo przenosi się na postrzeganie konfliktu 
między przedsiębiorcami a pracobiorcami i generalnie: między społeczną personifikacją 
kapitału produkcyjnego a klasą pracowniczą. Nie może to jednak być powodem do sa-
tysfakcji dla zwolenników nowoczesnego „społeczeństwa klasy średniej". Społeczeństwo 
nasze cechuje się bowiem jednocześnie deficytem reprezentacji interesu w zinstytucjona-
lizowanych strukturach politycznych i nadmiarem anomii. O pierwszym świadczy niski 
poziom legitymizacji polskiego rządu i parlamentu jako reprezentantów społeczeństwa, 
więcej - brak legitymizacji większej części elity politycznej (lub, jak powiadają inni, kla-
sy politycznej - „rządzących"). O anomii świadczy z kolei poczucie konfliktu między 
uczciwymi a nieuczciwymi, bogatymi a biednymi, zwłaszcza w sytuacji, w której słabo 
się ono przenosi na stosunek do grup beneficjentów gospodarczych: przedsiębiorców, 
menedżerów itd. Obiektem niechęci nie jest przedsiębiorca czy pracodawca jako taki 
(w kategoriach klasowych), lecz bogacz, który nieuczciwie osiągnął majątek. 

Przy takim sposobie potocznego modelowania mapy konfliktu społecznego specy-
ficzne miejsce zajmują pracujący u nas cudzoziemcy ze wschodu. Mimo że w naszym 
społeczeństwie uważa się powszechnie, iż pracują oni nielegalnie, mimo że odbierają 
miejsca pracy Polakom, nie są jednak napiętnowani, stosunkowo rzadko odczuwa się 
konflikt między „nami" a „nimi". Inaczej mówiąc: są oni rzadko szufladkowani do ka-
tegorii „nieuczciwych", niezasłużenie bogacących się. Przeciwnie, raczej akceptuje się 
ich obecność, a przynajmniej przyzwala na nią. 
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Pokrewieństwo losów 

Stosunkowo wysoki poziom zgody na pracę cudzoziemców w kraju o nieomal 20-
-procentowym wskaźniku bezrobocia ma z pewnością wiele źródeł. Najważniejszym są, 
jak wiele wskazuje, specyfika wyjazdów zagranicznych Polaków w okresie autorytarnego 
socjalizmu. Z rozmów, które nasz zespół miał okazję prowadzić podczas szeregu badań 
w środowisku pracowniczym, a także wśród przedstawicieli sektora małych i średnich 
przedsiębiorców, wynika jednoznacznie, że nie tylko uprawiało się na dużą skale nie-
legalną handlową turystykę i pracowało się nielegalnie w krajach gospodarki rynkowej, 
lecz że pamięta się te czasy. Są one wciąż żywym układem odniesienia. Podczas rozmów 
z przedstawicielami małego i średniego biznesu ankieter może łatwo sprowokować wy-
nurzenia na temat wypraw za granicę w czasach autorytarnego socjalizmu. Aby więc 
omówić źródło aktualnych postaw Polaków wobec imigrantów przyjeżdżających do na-
szego kraju, trzeba cofnąć się do okresów rządów Gomułki i Gierka. 

W latach gomułkowskiego „siermiężnego socjalizmu" pojawiły się zaczątki polskiej 
prywatnej turystyki handlowej. W okresie tym w ZSRR i w innych krajach dominium ra-
dzieckiego robił karierę przywożony przez polskich turystów krem Nivea i woda koloń-
ska „Być może". Proces edukacji turystyczno-handlowej uległ przyspieszeniu w dekadzie 
Gierka, którego wpływ na przedsiębiorczość społeczeństwa jest trudny do przecenienia. 
Polityk ten miał niewątpliwą zasługę w rozwinięciu indywidualnej zaradności milionów 
Polaków, zarazem jednak przyzwyczaił ludzi do łamania prawa na niespotykaną wcze-
śniej skalę. Otrzymanie paszportu na wyjazd turystyczny za „żelazną kurtynę" stało się 
znacznie łatwiejsze, co więcej, można było otrzymać przydział dewiz w wysokości stu 
dolarów. Dysproporcje ekonomiczne między Polską a krajami o gospodarce rynkowej 
były olbrzymie, wartość nabywcza dolara w Polsce była wielokrotnie wyższa niż w na 
Zachodzie, a jednocześnie w Polsce produkowane już były towary nadające się do indy-
widualnego turystycznego eksportu (markowe papierosy, namioty i sprzęt turystyczny, 
radiomagnetofony, kryształy, wyroby ze srebra itd.). W Polsce towary te były, licząc we-
dług kursu czarnorynkowego, dziesięcio- czy dwudziestokrotnie tańsze niż na Zacho-
dzie. W Europie pojawiła się masa polskich turystów zajętych handlem, pojawiły się nowe 
szlaki, z których najpopularniejszy wiódł przez Austrię na południe do Grecji i Turcji. 
Turyści-handlowcy szybko nauczyli się wspomagać handel międzynarodowy w krajach 
leżących „na szlaku". Sprzedawano w Wiedniu, w okolicach znanego w całej Polsce Me-
xico Platz przeszmuglowane towary, kupowano za to drobną galanterię, którą sprzedawa-
no w Turcji, w drodze powrotnej kupowano błamy karakułowe itd. Jednocześnie polscy 
turyści-handlowcy skutecznie penetrowali kraje dominium radzieckiego. Mówiono, że 
od nich zależał np. czarnorynkowy kurs dolarów w Bułgarii. W Rosji polski pracownik, 
student czy turysta kojarzył się jednoznacznie z handlowcem, od którego na pewno bę-
dzie można kupić kosmetyki i ubrania. Wojciech Maziarski tak relacjonował swoją roz-
mowę z węgierskim poetą i reżyserem Gezą Beremenyim: ,,[w Polsce] wyczuwam o wiele 
więcej energii, witalności, optymizmu. Tu życie pulsuje, wasz kapitalizm ma naprawdę 
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masowy charakter, naród w nim uczestniczy, ludzie są aktywni i pełni wiary w sens tej 
aktywności. Być może dlatego, że już 20 lat wcześniej przeszli odpowiedni trening, jeż-
dżąc z ręcznikami i kryształami na handel m.in. do nas, gdzie sprzedawali swój towar 
przed budapeszteńskim dworcem Keleti. Już wtedy zrozumieli, że nie ma co czekać, aż 
państwo zapewni każdemu godziwe warunki bytowania, tylko trzeba samemu zakasać 
rękawy i brać się do roboty" („Gazeta Wyborcza" 28 września 2000). 

Turystyka handlowa była prowadzona w znacznym stopniu nielegalnie. Przede 
wszystkim trzeba było wywieźć odpowiednią ilość towarów z Polski, co było oficjalnie 
zabronione. Następnie najbardziej atrakcyjne z nich (zwłaszcza papierosy) trzeba było 
nielegalnie wwieźć do kraju zachodniego i tam również nielegalnie sprzedać, w końcu 
trzeba było ukryć dolary przy wjeździe do Polski. Turyści-handlowcy oswajali się więc 
z łamaniem prawa celnego, a jednocześnie nauczyli się korumpować celników. 

Dekada lat 80. i początek dekady lat 90. to także okres wzmożonych wyjazdów Pola-
ków do pracy za granicę, do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak 
handel turystyczny, praca ta była często nielegalna, wymagała złamania wielu przepisów 
prawa, zarówno polskiego, jak i kraju docelowego. Obok wspomnianego już turystycz-
nego handlu leitmotivem rozmów z drobnymi przedsiębiorcami, ale także z wieloma 
pracownikami była „praca na czarno", mieszkanie w wieloosobowych grupach w sub-
standardowych pomieszczeniach i ciężka robota. Często w takich rozmowach pojawia 
się wątek zaniku norm, zwłaszcza objawów nielojalności i nierzetelności w kontaktach 
wewnątrz grup polskich gastarbeiterów. 

Teza, którą postawię w tym kontekście, jest trudna do empirycznej weryfikacji. Wy-
nika ona z obserwacji, nieco podobnych do tych, które czynił Znaniecki sto lat wcze-
śniej. Obserwując społeczności lokalne, z których wywodzą się osoby wyjeżdżające do 
pracy za granicę, łatwo dostrzec, że nastąpiła specyficzna selekcja przedstawicieli róż-
nych grup społecznych ze względu na kryterium osobistej odwagi, skłonności do pono-
szenia ryzyka, aspiracji materialnych itd. Spowodowała ona, że pewna część członków 
tych grup podjęła ryzyko, przetarła szlaki i stała się wzorem dla innych, natomiast po-
zostali członkowie grup przyjmowali postawę pasywną. Ci, którzy mieli jeździć do pra-
cy - już jeżdżą. Jak będę starał się wskazać w dalszej części, nie należy oczekiwać, by 
z dnia na dzień nastąpił boom wyjazdowy (z jednym wyjątkiem Stanów Zjednoczo-
nych, które odmawiają prawa wjazdu tysiącom potencjalnych gastarbeiterów). Inaczej 
mówiąc - boom wyjazdowy już nastąpił i nasze wejście do Unii Europejskiej niewiele 
zmieni w przypadku tej generacji, która już znajduje się na rynku pracy (pomijam w tej 
hipotezie młodzież). 

W niektórych środowiskach lokalnych rozwinęły się na większą skalę dyspozycje do 
wyjazdu do pracy, w innych rozwinęły się one słabiej. Rozwój ten miał miejsce zwłaszcza 
tam, gdzie istniały większe szanse znalezienia pracy na Zachodzie. W takiej sprzyjającej 
wyjazdom sytuacji pojawiały się pewne wzory wartości i towarzyszące im konformizmy 
grupowe, które wręcz przymuszały do szukania sposobu, by wyjechać do pracy za gra-
nicę. Tak było w regionach, z których emigrowano wcześniej i „stara emigracja" zdołała 
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stworzyć infrastrukturę przedsiębiorczości, z reguły małej i średniej. O ile wiem, taka 
właśnie sytuacja panuje na obszarach objętych dawną emigracją w części Małopolski 
czy na Podlasiu. Wyjeżdżało i wyjeżdża się stamtąd głównie do Stanów Zjednoczonych 
i wielkich centrów przemysłowych Francji czy Niemiec. Na Podlasiu znana jest powszech-
nie anegdota o byłym powiecie monieckim: mieszkaniec Moniek albo właśnie wrócił ze 
Stanów, albo tam jest, albo właśnie się do nich wybiera. Podczas obserwacji, jakie mia-
łem okazję prowadzić na tamtych terenach, spotykałem się wciąż z tematem pracy za 
granicą, kiedyś wyłącznie nielegalnej, teraz również zalegalizowanej. Rozmówcy bez że-
nady opowiadali o swoich kłopotach z dostaniem wiz lub, po ich zniesieniu w przypad-
ku krajów Europy Zachodniej, kłopotach podczas kontroli granicznej w poszukiwaniu 
narzędzi pracy i strojów roboczych. Trzeba było je umiejętnie ukryć, bo z takim wypo-
sażeniem, a bez legalnego zaproszenia do pracy nie przepuszczano naszych „turystów" 
przez zachodnią granicę. 

Edukacja turystyczno-handlowa pojawiała się w rozmowach z wieloma właści-
cielami firm, którzy pierwsze kroki w działalności na własny rachunek rozpoczynali 
właśnie podczas wakacyjnych wyjazdów studenckich na zachód za pracą i handlem4. 
Podobne zwierzenia można łatwo uzyskać obecnie na Białorusi czy Ukrainie, z tym 
że krajami, do których jeździli tamtejsi handlowi turyści i gastarbeiterzy, była Polska 
i Turcja (obecnie tamtejsza mapa handlu się zmieniła, jednak we wczesnych latach 90. 
tylko te dwa kraje, o ile wiem, były realnie otwarte dla ich nieewidencjonowanego han-
dlu). Miałem niedawno okazję rozmawiać z właścicielką nieźle prosperującej małej fir-
my z Białej Cerkwi. Warto przytoczyć tu jej charakterystyczną relację. Pierwszy raz 
przyjechała do Polski w 1991 r„ zaproszenie przywiozła jej obrotna koleżanka, która 
kupowała takie zaproszenia za grosze na polskich bazarach. Koleżanka znała już szla-
ki handlowe i wiedziała, co kupić na Ukrainie, by sprzedać z zyskiem w Polsce. Moja 
rozmówczyni pojechała więc przypadkowo. Panie pojechały we trzy - jedna była do-
świadczoną przewodniczką wyprawy, dwie były debiutantkami. Z Kijowa dojechały do 
Chełmna, stamtąd, po przesiadce, do Gorzowa Wielkopolskiego. Gdy moja rozmów-
czyni znalazła się o 6 rano na targu w Gorzowie, była początkowo przerażona, jednak 
od 6 do 8 rano sprzedała wszystkie towary, dostała plik banknotów, nikt jej nie oszu-
kał: „o ósmej rano, jak zobaczyłam, ile zarobiłam, poczułam, że ja to lubię". Kilkuletnia 
handlowa turystyka do Polski pozwoliła jej na założenie własnej małej firmy handlują-
cej odzieżą. Z jej relacji wynikało, że drobną przedsiębiorczością we wschodniej Ukra-
inie zajmują się głównie - jeśli nie wyłącznie - osoby, które przeszły praktyczny kurs 
handlowej turystyki. Przytaczam tę opowieść, bo przypominała mi ona relacje wielu 
naszych drobnych biznesmenów, mówiących o dawnych czasach „eldorado" na wspo-
minanym powyżej Mexico Platz. 

To pokrewieństwo losów przekłada się nie tylko na turystycznych handlowców, lecz 
także na pracowników, zwłaszcza budownictwa, prac porządkowych i pomocy domo-
wej. O Ukraińcach czy Białorusinach można usłyszeć u nas: „oni robią to, co myśmy 
robili kiedyś na zachodzie". Ta dosyć ugruntowana postawa wskazuje, że mimo naszej 

U 
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opinii narodu o stosunkowo wysokim odsetku ludzi cechujących się etnocentryzmem, 
w rzeczy samej jesteśmy obecnie pod względem stosunku do imigrantów bardziej przy-
jaźni od innych. 

W tym kontekście szczególnie ważną kwestią jest ukształtowana dyspozycja do omi-
jania i lekceważenia prawa - ani nasz nielegalny handel bądź nielegalna praca za gra-
nicą, ani nielegalny handel i praca sąsiadów w Polsce nie jest nacechowana ujemnie, 
nie wpisuje się w opozycję między ludźmi uczciwymi a nieuczciwymi. Inaczej mówiąc, 
można jeździć do pracy nielegalnie na Zachód, można nawet dokonać w związku z tym 
fałszerstw (np. przedstawiać nieprawdziwe dokumenty o stanie majątkowym), moż-
na nielegalnie handlować, przemycać towary przez granice, łamiąc normy kraju wła-
snego i obcego, można świadczyć nieprawdę przed urzędnikiem, i nie przestaje się być 
człowiekiem uczciwym ani we własnych oczach, ani w oczach bliźnich. Ważne jest, że 
w potocznej opinii również nielegalnie pracujący na polskich budowach Białorusini czy 
nielegalnie handlujący na bazarze Ormianie nie są z tej racji postrzegani jako osoby nie-
uczciwe (jeżeli się ich nie akceptuje, to nie z powodu ich nieuczciwości). 

Tabela 1. Poziom wskazań w grupach społeczno-zawodowych, że istnieją bardzo silne kon-
flikty pomiędzy cudzoziemcami pracującymi na terenie Polski a Polakami 

Grupy społeczno-zawodowe Poziom wskazań 

Robotnicy niewykwalifikowani, sektor prywatny 18,1 

Rolnicy indywidualni 16,6 

Pracownicy umysłowo-fizyczni, pracownicy handlu, sektor publiczny 16,4 

Pracownicy biurowi, mistrzowie, pielęgniarki, sektor publiczny 16,4 

Bezrobotni 16,2 

Robotnicy wykwalifikowani, sektor prywatny 13,7 

Robotnicy wykwalifikowani, sektor publiczny 8,2 

Pracownicy biurowi, mistrzowie, pielęgniarki, sektor prywatny 7,7 

Pracownicy umysłowo-fizyczni, pracownicy handlu, sektor prywatny 5,2 

Kierownicy, specjaliści, wolne zawody, sektor publiczny 3,4 

Właściciele firm prywatnych i osoby samozatrudniające się 2,9 

Robotnicy niewykwalifikowani, sektor publiczny 1,4 

Kierownicy, specjaliści, wolne zawody, sektor prywatny 0,0 

Dyrektorzy, prezesi 0,0 

Kolejna sprawa związana z pracą imigrantów to stosunek do niej przedstawicieli róż-
nych grup społecznych. Hipoteza, którą postawiliśmy przystępując do badań, brzmiała: 
konflikt interesów między obecnymi na naszym rynku pracy cudzoziemcami a oby-



Postawy Polaków wobec migracji. Wybrane aspekty 105 

watelami Polski będzie zaznaczał się zdecydowanie silniej w tych grupach społeczno 
zawodowych, które są szczególnie dotknięte złą sytuacją na rynku pracy - wśród bezro-
botnych, pracowników nisko wykwalifikowanych oraz tych, którzy bardziej od innych 
odczuwają zagrożenie utratą pracy. Zakładaliśmy także, że praca w sektorze prywatnym 
będzie zwiększała poziom niechęci do zagranicznych gastarbeiterów. Tabele 1 i 2 obra-
zują te korelacje. Ograniczyłem się do deklaracji istnienia jedynie „bardzo silnych kon-
fliktów" (pominąłem tych, którzy deklarowali istnienie „silnych konfliktów" i „niezbyt 
silnych konfliktów"). 

Tabela 2. Lęk przed utratą pracy a poczucie istnienia bardzo silnych konfliktów pomiędzy 
cudzoziemcami pracującymi na terenie Polski a Polakami 

Stopień lęku przed utratą pracy Poczucie istnienia bardzo silnych konfliktów 
między cudzoziemcami a Polakami 

Bardzo silny 19,7 

Silny 4,8 

Słaby 6,0 

Brak 7,6 

Dyspozycje do migracji zarobkowej 

We wstępnej części pracy wysunięta została hipoteza, że przyłączenie Polski do Unii 
Europejskiej nie pociągnie za sobą masowej migracji zarobkowej Polaków do krajów 
Unii nie tyle z powodu ograniczeń ze strony starych krajów Unii, ile z powodu swo-
istego wyczerpania potencjału emigracji zarobkowej ze strony polskiej, przynajmniej 
w generacji aktywnej obecnie na rynku pracy. Ta hipoteza może być podważana przez 
przywołanie wyników badań ankietowych prowadzonych w ostatnich latach, pod-
czas których uzyskiwano odpowiedzi wskazujące na wysoki poziom zainteresowania 
Polaków pracą na Zachodzie. Znając te dane, postawiliśmy w kwestionariuszu pyta-
nie rozszerzające kwestię i wykraczające poza prostą deklarację, czy respondent chęt-
nie wyjechałby do pracy za granicę, czy nie. Przy takim sformułowaniu pytania, jakie 
znajduje się w tabeli 3 (połączenie chęci wyjazdu z subiektywnie ocenianą możliwo-
ścią wyjazdu) okazuje się, że deklaracje bezwarunkowej chęci wyjazdu składa jedynie 
co 10. dorosły obywatel naszego kraju. Ponadto gdy dochodzi do konkretów, tzn. po-
jawia się realna szansa wyjazdu, gotowość może się dodatkowo obniżyć. Przykładem 
może być sytuacja wśród pielęgniarek - grupie zawodowej, która została zdegradowa-
na społecznie, dotknęło ją bezrobocie. 
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Wybitny badacz zjawiska biedy, profesor Wielisława Warzywoda-Kruszyńska wskazała, 
że „w Łodzi jest kilkaset bezrobotnych pielęgniarek. Dlatego kiedy zaistniała możliwość 
podjęcia przez polskie pielęgniarki legalnej pracy we włoskich szpitalach, poprzedzona 
bezpłatnym kursem języka włoskiego, Urząd Pracy oczekiwał licznych zgłoszeń. Oferta 
ta wydawała się szczególnie atrakcyjna, ponieważ nie wymagała posiadania przez kan-
dydatkę wyższego wykształcenia, pracodawca pokrywał koszty ubezpieczenia, okres 
zatrudnienia zaliczany jest do emerytury, płaca jest zdecydowanie atrakcyjna itd. Pra-
cownicy Urzędu Pracy zastanawiali się nad kryteriami selekcji kandydatek w obawie, że 
liczba zgłoszeń przewyższy liczbę miejsc. Tymczasem gotowość pracy wyraziła [...] tyl-
ko jedna osoba". Opisując źródła tego stanu autorka wskazuje na niechęć pielęgniarek 
do pozostawiania rodziny i konkluduje hipotezą, że „kulturowo wyznaczone rozumie-
nie obowiązków rodzinnych może stanowić barierę [...] przekształceń na rynku pracy 
czy szerzej w modernizacji kraju"5. 

Tabela 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy respondent ma możliwości podjęcia obecnie 
pracy w krajach Unii Europejskiej 

Warianty odpowiedzi % 

Tak, mam możliwości i chętnie bym pojechał(a) tam do pracy 10,0 
Tak, mam możliwości, ale nie pojechał(a)bym tam do pracy 6,8 
Nie, nie mam możliwości, ale gdybym miał(a), to bym chętnie pojechał(a) 
tam do pracy 28,0 
Ani nie mam możliwości, ani nie mam ochoty na wyjazd tam do pracy 42,8 
Mam inną sytuację, trudno powiedzieć 12,4 

Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy respondent ma możliwości podjęcia obecnie 
pracy w krajach Unii Europejskiej a średni wiek i lata nauki respondenta 

Czy ma Pan(i) możliwości podjęcia obecnie pracy w krajach Unii 
Europejskiej, czy zna Pan(i) dostatecznie język, ma odpowiedni fach itd.? 

Średni 
wiek 

Liczba 
lat 

nauki 

Tak, mam możliwości i chętnie bym pojechał(a) tam do pracy 32,39 12,2 

Tak, mam możliwości, ale nie pojechał(a)bym tam do pracy 37,52 12,3 

Nie, nie mam możliwości, ale gdybym miał(a), to bym chętnie pojechał(a) 
tam do pracy 37,12 11,0 

Ani nie mam możliwości, ani nie mam ochoty na wyjazd tam do pracy 53,49 10,0 

Mam inną sytuację 45,25 10,3 



Tabela 5. Respondenci deklarujący, że mają możliwości i chętnie by pojechali do pracy 
w Unii Europejskiej wg grupy społeczno-zawodowej i sektora własności 

Grupy społeczno-zawodowe; sektor własności Poziom wskazań w % 

Pracownicy biurowi, mistrzowie, pielęgniarki, sektor prywatny 35,1 

Uczniowie, studenci 30,3 

Kierownicy, specjaliści, wolne zawody, sektor prywatny 27,3 

Pracownicy umysłowo-fizyczni, pracownicy handlu, sektor prywatny 17,1 
Bezrobotni 16,2 

Pracownicy umysłowo-fizyczni, pracownicy handlu, sektor publiczny 15,8 

Robotnicy wykwalifikowani, sektor prywatny 15,2 

Średni poziom 12,6 
Właściciele firm prywatnych i osoby samozatrudniające się 11,6 

Robotnicy wykwalifikowani, sektor publiczny 11,1 
Pracownicy biurowi, mistrzowie, pielęgniarki, sektor publiczny 10,9 

Kierownicy, specjaliści, wolne zawody, sektor publiczny 9,1 
Rolnicy indywidualni 6,5 

Renciści 3,8 

Emeryci 0,8 

Dyrektorzy, prezesi 0,0 

Robotnicy niewykwalifikowani, sektor publiczny 0,0 

Robotnicy niewykwalifikowani, sektor prywatny 0,0 

Tabela 6. Respodenci deklarujący, że nie mają możliwości pojechania do pracy w Unii Eu-
ropejskiej, lecz gdyby mieli, to chętnie by pojechali wg grupy społęczno-zawodowej i sek-
tora własności 

Grupy społeczno-zawodowe; sektor własności Poziom wskazań w% 

Pracownicy umysłowo-fizyczni, pracownicy handlu, sektor publiczny 52,6 

Robotnicy wykwalifikowani, sektor prywatny 52,2 

Bezrobotni 46,2 

Robotnicy wykwalifikowani, sektor publiczny 44,4 

Uczniowie, studenci 40,8 
Pracownicy biurowi, mistrzowie, pielęgniarki, sektor publiczny 39,1 
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Grupy społeczno-zawodowe; sektor własności Poziom wskazań w% 

Robotnicy niewykwalifikowani, sektor prywatny 36,4 

Robotnicy niewykwalifikowani, sektor publiczny 33,3 

Średni poziom 31,8 

Pracownicy umysłowo-fizyczni, pracownicy handlu, sektor prywatny 28,6 

Właściciele firm prywatnych i osoby samozatrudniające się 25,6 

Dyrektorzy, prezesi 25,0 

Pracownicy biurowi, mistrzowie, pielęgniarki, sektor prywatny 24,3 

Kierownicy, specjaliści, wolne zawody, sektor publiczny 24,2 

Rolnicy indywidualni 23,9 

Renciści 22,6 

Kierownicy, specjaliści, wolne zawody, sektor prywatny 18,2 

Emeryci 10,3 

Przedstawione powyżej tabele wskazują, że grupami, w których występuje nadrepre-
zentacja osób chcących ewentualnie wyjechać za granicę, lecz zdających sobie sprawę, 
że jest to w ich przypadku nierealne, są grupy cechujące się niższym statusem społecz-
nym, wchodzące w skład niższej klasy pracowniczej lub podklasy. W badaniach pro-
wadzonych pod auspicjami Eurostatu i innych europejskich instytutów badania opinii 
społecznej zadaje się niekiedy Polakom pytanie w taki sposób, że sama chęć pracy na za-
chodzie jest definiowana jako gotowość natychmiastowego podjęcia tam pracy. W per-
spektywie naszych badań jest to myląca nadinterpretacja. 

Dysonans kulturowy 

W najbliższym czasie nie grozi raczej zalew Unii Europejskiej przez nowych pol-
skich gastarbeiterów, jednak wciąż aktualny jest inny kluczowy problem, odnoszący się 
do postaw, wartości, aspiracji społecznych. Chodzi o „edukacyjne zasoby" pozostawio-
ne w dziedzictwie przez autorytarny socjalizm. Stanowi to odwrotną, negatywną stro-
nę medalu, którego awersem jest stosunkowo niski poziom etnocentryzmu, względne 
otwarcie w odniesieniu do zarobkowych imigrantów ze wschodu. Jest to skłonność do 
łamania prawa w pewnych codziennych wymiarach życia, wyuczona specyficzna zarad-
ność, często ocierająca się o społeczną patologię. Większość mieszkańców Polski nie tyl-
ko nie traktuje nielegalnego gastarbeitera ze wschodu w kategoriach osoby działającej 
nagannie, lecz nie widzi niczego zdrożnego w łamaniu przez nas samych pewnych prze-
pisów prawa obowiązującego w innych krajach. Problemem jest więc swoiście pojmowa-



na „zaradność", która ma niewiele wspólnego z przedsiębiorczością, natomiast powoduje 
kształtowanie się negatywnego stereotypu Polaka w krajach Europy Zachodniej. 
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The attitudes of the Poles towards migration. Selected aspects 
(Summary) 

The Author focuses on the empirical problem of the social attitudes towards the 
two issues that have gained particular significance in the last few years,. The first one 
is the attitude towards immigrants coming to Poland and undertaking work since 1989, 
while the other one concerns the presently declared willingness of the Poles to economic 
migration following accession of our country to the European Union. The results of the 
analysis sample survey conducted on the sample of 1,072 adult Poles by the Chair of 
Economic Sociology in May 2003, were applied to the analysis. 


