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Redakcja
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własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM
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Słowo wstępne

Celem tej książki jest analiza procesu migracji, pracy i życia
przybyłych do Polski z zagranicy uczonych (określanych też dalej
jako: naukowcy, akademicy, badacze), zatrudnionych na pełnym
etacie naukowo-dydaktycznym w Krakowie. Nie zajmujemy się więc
wszystkimi pracującymi w krakowskim ośrodku akademickim cu-
dzoziemcami – pomijamy doktorantów, osoby zatrudnione czasowo
przy rozmaitych projektach badawczych, pracowników instytutów
badawczych Polskiej Akademii Nauk i innych jednostek, wykładow-
ców i badaczy przybyłych na krótki czas w ramach rozmaitych
programów czasowo określonej wymiany naukowej, stażystów itp.
Dane i analizy obejmujące wymienione grupy służą głównemu
celowi pracy: stworzeniu socjologicznego portretu cudzoziemców
pracujących przez dłuższy okres w Krakowie.

Choć zajmujemy się empirycznie przede wszystkim Krakowem,
robimy to w dwóch kontekstach. Pierwszym jest ogólnoświatowa
literatura przedmiotu poświęcona migracjom wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów oraz strukturalnej złożoności współczesnych fal
migracyjnych. Drugim kontekstem jest cała zbiorowość zatrudnio-
nych w polskich placówkach naukowych cudzoziemców. Korzystamy
tu z udostępnionego nam zbioru danych liczbowych zebranych przez
polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na
fakt, że projekt ma charakter jakościowy, wykorzystujemy te dane
jako tło dla głównych analiz opartych na wywiadach pogłębionych
i dla interpretacji teoretycznych. Analizę danych statystycznych dla
Polski ograniczyliśmy do wskazanego źródła, pomijając m.in. zasoby
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – do których nie udało nam
się uzyskać dostępu, a który posiada rozmaite, głównie ekonomiczne,
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dane dotyczące pracowników wyższych uczelni, Polaków i cudzo-
ziemców. W rozdziale 4 korzystamy ponadto z międzynarodowych
danych dotyczących mobilności akademickich i zarobków na uczel-
niach wyższych w różnych krajach.

Jak pokazujemy w książce, interesująca nas zbiorowość imig-
rantów nie była dotąd przedmiotem systematycznych badań, choć
polscy znawcy procesów migracyjnych zajmowali się emigracją
uczonych z naszego kraju. To, że książka nasza jest pierwszym
tekstem poświęconym kompleksowej analizie wskazanych zagad-
nień, ma ważne konsekwencje. Naszym zadaniem było przedstawie-
nie dostępnego nam poznawczo całokształtu sytuacji. Książka ta nie
mogła więc być sproblematyzowana, zająć się jakimś bardziej
konkretnym zagadnieniem. Zajmujemy się tu wieloma sprawami,
ale jednak nie wszystkimi. Koncentrujemy się na procesach migra-
cyjnych oraz na życiu i pracy w Krakowie. Liczymy na to, że
kontynuatorzy naszych badań skupią się na rozmaitych zagadnie-
niach, o których tutaj tylko napomykaliśmy.

Skupienie się na krakowskim ośrodku naukowym jest ważnym
ograniczeniem. Pomijamy inne ważne ośrodki badawcze i dydak-
tyczne, pomijamy też mniejsze centra o takim charakterze, o których
wiemy, że czasem zatrudniają wielu cudzoziemców. Podjęcie takiego
szerszego projektu było naszym zamiarem, ale nie udało się nam jego
sfinansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jesteśmy
wdzięczni Wydziałowi Humanistycznemu AGH za przyznanie nam
małego grantu, dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić badania
internetowe oraz – w roku 2015 – wywiady pogłębione. Dziękujemy
także studentom tego wydziału, którzy z nami współpracowali.
W podrozdziale 4.9 tej publikacji dziękujemy im bardziej szczegóło-
wo. Kolejne rozdziały książki prezentują analizę materiału zebra-
nego przez nas w toku badania. Jesteśmy wdzięczni naszym
rozmówcom za opowieści o ich migracji i życiu w Krakowie.

Część empirycznych treści prawie wszystkich rozdziałów książki
(rozdziały 4, 5 i 6) była wcześniej opublikowana w postaci artykułów,
niemal wyłącznie w języku angielskim. W każdym takim rozdziale
podajemy adres bibliograficzny wcześniejszego naszego tekstu, do
którego tutaj nawiązujemy. W tej wersji analizy te zostały znacząco
wzbogacone o obszerniejsze omówienie literatury przedmiotu oraz
pełniejsze przedstawienie charakterystyk uczestników badania
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(w przypadku rozdziałów dotyczących badań reaktywnych), na co
wcześniej najczęściej nie pozwalały ramy wyznaczane artykułom
przez ich wydawców. Równocześnie wspomniane treści ogólne
zostały ujęte w rozdziale 2, poświęconym migracjom uczonych
w globalizowanym świecie ponowoczesnym, i w rozdziale 4, poświę-
conym metodologiom. Rozdziały te zostały też przeredagowane
w porównaniu do artykułów, do których nawiązują. Jesteśmy
wdzięczni Redakcjom czasopism „Studia Migracyjne – Przegląd
Polonijny”, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, „Nauka” oraz „Central
and East European Migration Review” za zgodę na nawiązanie do
(w dużym stopniu przeredagowanych) treści, które zostały ogłoszone
pierwotnie właśnie tam. Recenzenci tych czasopism wnieśli oczy-
wiście wkład w to, jaką argumentację przedstawiamy, pomogli nam
uniknąć niektórych przynajmniej błędów. Po opublikowaniu artyku-
łów wzięliśmy pod uwagę nową literaturę przedmiotu, z której
poprzednio nie mogliśmy skorzystać.

Pierwszymi czytelnikami całości bądź obszernych fragmentów
byli tacy wybitni uczeni i specjaliści od różnych aspektów migracji,
jak profesorowie: Adam Walaszek, Cezary Żołądkowski oraz Krzy-
sztof Jaskułowski. Bardzo dziękujemy Pani Profesor Ewie Michnie,
recenzentce wydawniczej, za uwagi zarówno ogólne, jak i szczegó-
łowe. Opinie tych czytelników pozwoliły nam na przemyślenie wielu
zagadnień, za co dziękujemy, choć nie ze wszystkich ich rad byliśmy
w stanie skorzystać.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów merytorycznych.
Pierwszy jest faktycznym wprowadzeniem do problematyki imigra-
cji uczonych do Polski współczesnej. Prezentujemy w nim skrótowy,
a więc oczywiście bardzo uproszczony, zarys ruchów migracyjnych
z szeroko rozumianych ziem polskich i do szeroko rozumianych ziem
polskich. Interesujemy się tu – na tyle, na ile dane pozwalają –
społeczną strukturą fal migracyjnych. Rozdział 2 ma charakter
konceptualny. Przedstawiamy w nim społeczną strukturę procesów
migracyjnych w globalizowanym świecie ponowoczesnym, kładąc
szczególny nacisk na przepływy wysoko wykwalifikowanych fachow-
ców, ale i na problemy pojęciowe dotyczące takich mobilnych
specjalistów. Rozdział 3 koncentruje się na prowadzonych w ciągu
ostatnich kilkunastu lat badaniach nad migracjami uczonych.
Przedstawiamy tematykę tego rodzaju badań empirycznych oraz
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różne ich metodologie. Na tym tle przedstawiamy metodologię
naszych własnych badań. Rozdział 4 skupia się na wspomnianych
ilościowych danych ministerialnych i międzynarodowych odnoszą-
cych się do cudzoziemskich uczonych migrujących do całej Polski.
Analizujemy je w szerokim kontekście ogólnodostępnych informacji,
które zaczerpnęliśmy z internetu (do konkretnych źródeł interneto-
wych odwołujemy się w dalszej części tekstu). Dane ministerialne
i publicznie dostępne dane internetowe służą nam też do przedsta-
wienia ogólnej sytuacji w Krakowie. Rozdział 5 koncentruje się
w całości na ośrodku krakowskim. Zajmujemy się w nim motywa-
cjami migracyjnymi cudzoziemców pracujących w Krakowie
i ogólnie rozumianym procesem ich włączania się w życie kraju
goszczącego, a szczególnie miasta. Rozdział 6 poświęcamy światu
pracy w polskim, a zwłaszcza krakowskim środowisku akademickim.
I wreszcie w ostatnim, 7, rozdziale patrzymy na zatrudnianie cu-
dzoziemców w polskim systemie akademickim z punktu widzenia ich
merytorycznych szefów – kierowników zakładów, katedr, instytutów
i wydziałów. Zakończenie służy zebraniu wyników naszego badania
oraz wskazaniu perspektyw dalszych studiów nad zagadnieniem
imigracji cudzoziemskich uczonych.

12 Słowo wstępne
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1.
Migracje polskie

1.1. Wprowadzenie

Polska nowożytna (po migracjach, kolonizacjach i lokacjach śred-
niowiecznych) była i jest krajem raczej emigracji niż imigracji.
Dotyczy to również osób bardzo wysoko wykwalifikowanych i osób
szukających wykształcenia. O ile badań nad emigracją z Polski jest
od dekad bardzo dużo, o tyle badań nad imigracją jest niewiele, choć
ich liczba wyraźnie rośnie, zwłaszcza po 1989 roku. Opublikowane
wyniki badań nad tą drugą odnoszą się przede wszystkim do osób
szukających w Polsce pracy niewymagającej szczególnie wysokich
kwalifikacji (choć czasem ludzie jej poszukujący mają wysokie
wykształcenie, zdobyte w krajach pochodzenia, na ogół w zupełnie
innych dziedzinach niż te, w których pracują obecnie w naszym
kraju), a także do uchodźców i azylantów. Tymi ostatnimi zbio-
rowościami nie będziemy się tutaj zajmowali. Interesują nas w tej
książce wyłącznie migracje osób o bardzo wysokich kwalifikacjach,
a przede wszystkim ich imigracja do Polski. Osób takich nie jest
w naszym kraju wiele. Ten rozdział jest w pewnym sensie wprowa-
dzeniem do tematyki imigracji ludzi nauki do naszego kraju,
prezentując ogólną siatkę pojęciową przydatną dla badań empirycz-
nych i analizy oraz zrozumienia zjawiska.

Migracje są typem przestrzennej (geograficznej) mobilności
społecznej. Wiele jest ich definicji. Za Krystyną Slany i uczonymi,
których wcześniejsze analizy posłużyły jej badaniom i ich wynikom,
uznajemy tutaj, że migracje to „takie fakty świadomie zamierzonych
przemieszczeń przestrzennych ludności, które wynikają ze zmiany
miejsca zamieszkania lub pobytu i dokonują się pomiędzy jednost-
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kami osiedlowymi w ramach granic jednostek terytorialnych kraju,
państwa lub też wykraczają poza jego granice polityczne” (Slany
1995: 22). W niniejszej książce interesują nas oczywiście jedynie
migracje zagraniczne. Cytowana autorka przedstawia wiele typów
migrantów (w tym zagranicznych) i migracji (w tym zagranicznych),
ale z punktu widzenia celów jej własnych rozważań (ibid.: 23–27)
niepotrzebne było szczegółowe analizowanie akurat tego typu
migracji, którymi my się tutaj zajmujemy.

W kilku poniższych akapitach bardzo skrótowo zajmiemy się tym,
co można, mamy nadzieję, uznać za faktografię dotyczącą polskich
migracji. Podejście nasze jest zasadniczo chronologiczne. W wielu
przypadkach, ze względu na szkicowy i wstępny charakter rozdziału,
korzystamy z dostępnych syntez. Będziemy stopniowo zbliżali się do
zagadnienia migrantów wysoko wykwalifikowanych i szczególnej ich
podgrupy, jaką są uczeni. Stopniowo będziemy też wprowadzać
problematykę pojęć, hipotez i teorii.

1.2. Ziemie polskie, historyczne procesy
imigracji i emigracji

Wszyscy przytaczani niżej autorzy zwracają uwagę na fakt, że bardzo
trudno zdobyć dokładne i jednoznaczne dane na temat prze-
strzennego ruchu ludności, w tym z Polski i do Polski. Wymieńmy
kilka przyczyn szczególnie silnie akcentowanych przez historyków
i demografów. W okresie przedrozbiorowym w ogóle nie było
wiarygodnych i dokładnych statystyk. Dysponujemy tylko szacunka-
mi. Tożsamości migrujących osób były często nie tyle „etniczne”, ile
religijne. Przesuwanie się granic powodowało, że migracje we-
wnątrzkrajowe stawały się międzynarodowymi i odwrotnie. Trudno
jednoznacznie i ponadhistorycznie zdefiniować to, czym były „ziemie
polskie”. W okresie zaborów (lata 1795–1918) statystyki brały na
ogół pod uwagę przede wszystkim obywatelstwo, a nie etniczność czy
narodowość. Dodać do tego trzeba takie fakty, jak zbieranie danych
przez rozmaite instytucje nie zawsze współpracujące ze sobą, mające
rozmaite zadania i stosujące różne definicje, kryteria i miary. Dzieje
się tak zresztą do dziś.

14 1. Migracje polskie
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W syntezach dawnych ruchów migracyjnych obejmujących okres
przedrozbiorowy widać głównie imigrację na ziemie polskie. Jest to
niewątpliwie interesujące, gdyż później międzynarodowe przemie-
szczenia przestrzenne ludności to głównie emigracja z ziem polskich.
Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Ziętara i Janusz
Żarnowski odnotowują w książce Społeczeństwo polskie od X do
XX wieku (1988: 321–328) cztery ważne grupy przybyszów mających
specyficzny status etniczno-prawny. Byli to Żydzi, Ormianie, Szkoci
i Olędrzy. Zajmijmy się przez chwilę tylko pierwszymi dwiema z tych
grup – ze względu na ich szczególną liczebność oraz rolę dla polskiej
gospodarki i kultury. Pierwsze małe wspólnoty Żydów odnotowano tu
już w XIII wieku, a na terenach Korony i Litwy było ich w XV wieku
już około 20 tysięcy. Liczba ta bardzo szybko rosła, ze względu na
przyrost naturalny oraz imigrację. Trudno o liczbowe, chociażby sza-
cunkowe, dane dotyczące Ormian, ale przyjąć możemy, że na połud-
niowych ziemiach ruskich pojawili się oni w XII wieku, a w państwie
polskim w XIV wieku – po przyłączeniu Rusi Halickiej przez Kazi-
mierza Wielkiego.

Trudno przecenić modernizacyjne i „wczesnoetniczne” znacze-
nie średniowiecznej lokacji wsi i miast na prawie niemieckim
i niemieckiej oraz holenderskiej kolonizacji. Zacytujmy Normana
Daviesa: „miasta średniowiecznej Małopolski miały [...] przeważnie
niemiecki charakter. [...] W wieku XIV nie tylko ‘Krakau’, ale także
Bochnia, Tarnów, Wieliczka, Sącz (Sandez), Sandomierz, Lublin,
Przemyśl, a nawet Lwów, były skolonizowane przez Niemców [...].
W latach trzydziestych XVI w. niedzielne nabożeństwa w kościele
Najświętszej Maryi Panny w Krakowie odprawiano rano po polsku,
po południu zaś po niemiecku. Język niemiecki pozostał do roku 1600
urzędowym językiem sądów krakowskich” (Davies 1989: 404; por.
Mączak i inni 1997: 140). Kolejne fale imigracji na ziemie polskie
odnotowano po upadku Pierwszej Rzeczypospolitej. Byli to już nieco
tylko inni imigranci, a przemieszczenia przestrzenne były już
masowe. Jak pisze Adam Walaszek, po wojnach napoleońskich
liberalna polityka władz rosyjskich zachęcała cudzoziemców do
osiedlania się na terenie Królestwa Polskiego. „W latach 1810–1818
osiedliło się tu około 20 tys. kolonistów, w latach 1819–27 – 35 tys.
[...], w sumie [...] 50 tys. niemieckich przybyszów w Królestwie
Polskim do roku 1915” (2007: 157–158).

1.2. Ziemie polskie, historyczne procesy imigracji i emigracji 15
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Międzynarodowa ruchliwość przestrzenna, odnosząca się do
„ziem polskich” od początku XIX wieku do dziś, to jednak głównie
polska emigracja (spośród wielu syntez i informatorów por. np.
Emigracja z ziem polskich... 1984; Kołodziej 1997). Jak pisze w swej
syntezie dziejów Polski Norman Davies, do roku 1939 osiedliło się na
stałe w Brazylii około 195 tysięcy Polaków, w Kanadzie około
250 tysięcy, we Francji około 450 tysięcy, w USA około 1,5 miliona,
w Niemczech około 2 milionów. Ponadto półtora miliona mieszkało
na terenie ówczesnego ZSRR (1991: 355). Zdaniem cytowanego
historyka obok „Irlandii, Sycylii i niektórych regionów Niemiec,
ziemie polskie mają nieproporcjonalnie duży udział w zasilaniu
szeregów europejskiej emigracji. Za granicą mieszka niemal jedna
trzecia ogółu etnicznych Polaków” (ibid.: 350). Podobnego zdania
jest Adam Walaszek: „Około dziesięciu milionów ludzi opuściło
ziemie polskie pomiędzy 1860 a 1914 r. – z tego około 3,6 mln bez-
powrotnie; w okresie międzywojennym do 1939 r. – ponad dwa
miliony. W wyniku drugiej wojny światowej, głównie pod przymu-
sem, Polskę opuściło ponad pięć milionów osób” (2007: 9). Uważa on
też, że w latach osiemdziesiątych XIX wieku emigracja z ziem
polskich przybrała skalę bezprecedensową. „Szacuje się, że 10 mln
ludzi, jedna trzecia ludności ziem polskich, uczestniczyła w wędrów-
kach po Europie Wschodniej, udając się na zachód Europy, za ocean
wreszcie” (2007: 152). Według innych wyliczeń w latach 1860–1940
opuściło ziemie polskie około pięć milionów osób, z czego powróciło
20–30% (por. Ślusarczyk 2010: 16). Szczegółowe wyliczenia i inne
informacje znaleźć można w wielu pracach zbiorowych poświęco-
nych polskim migracjom (por. np. Emigracja z ziem polskich... 1984
czy Polska diaspora 2001). Dorota Praszałowicz jest zdania, że
dzisiaj, w wyniku trwających półtora wieku migracji, „co najmniej
15 milionów osób pochodzenia polskiego mieszka poza Polską”
(2011: 143)1.

Cytowani autorzy podkreślają klasową (w szerokim rozumieniu,
obejmującym zbiorowości, których charakter określony jest przede
wszystkim na podstawie wielkości majątku oraz wysokości dochodu)
specyfikę fal polskiej emigracji. Emigracja ekonomiczna, angażująca

1 Konkretnymi ruchami migracyjnymi z okresu PRL zajmujemy się
w następnym podrozdziale.
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głównie chłopów, rozpoczęła się na masową skalę w latach czter-
dziestych XIX wieku, aby wkrótce rozrosnąć się „do rozmiarów
potopu”, o którym świadczą podane wyżej liczby (dwudziestowieczne
migracje były jednak ilościowo znaczniejsze). Emigracja polityczna
(której apogeum jakościowe i ilościowe to konsekwencje powstania
listopadowego z lat 1830–1831) angażowała przede wszystkim
przedstawicieli klas wyższych, wysoko wykształconych i znanych
z wybitnych osiągnięć. I dalej będziemy zwracali uwagę na to, jaka
jest struktura klasowa (w szerokim rozumieniu) zbioru polskich
emigrantów. Pominiemy tutaj ważne skądinąd międzynarodowe
przemieszczenia ludności bezpośrednio związane z zakończeniem
II wojny światowej i przesunięciami granic Polski (por. w tej sprawie
np. Łodziński 1998; Chałupczak, Browarek 1998: 25–28; Okólski
2010: 34–35; Praszałowicz 2011: 147).

1.3. Polskie migracje międzynarodowe
w okresie PRL

Zajmiemy się teraz emigracją z Polski i imigracją do Polski
po II wojnie światowej. Jak mówi (zakończony znakiem zapytania)
tytuł książki Dariusza Stoli (2010), na którą będziemy się tutaj
powoływali, Polska była do roku 1989 „krajem bez wyjścia”, a jednak
wyjazdy zdecydowanie i jednoznacznie dominowały. Tego okresu,
choć dane o migracjach zbierane były i są zbierane oraz przetwa-
rzane nadzwyczaj intensywnie, dotyczy też część przedstawionych
wyżej zastrzeżeń metodologicznych. Mimo że wiemy dużo, to są to
przede wszystkim dane wybiórcze i chaotyczne szacunki. Aby
opanować gąszcz danych, zajmiemy się osobno (na tyle, na ile jest
to sensowne i możliwe) okresem do roku 1989 i od tego roku,
wyjazdami i przyjazdami oraz strukturą klasową zbioru migrantów.
Ta ostatnia sprawa powinna być dla nas szczególnie istotna, lecz i tu
nie mamy, niestety, zadowalających informacji.

W całym okresie 1949–1989 wyjechało z Polski legalnie na stałe,
jak się wydaje, około miliona osób, z tego w latach 1960–1980 –
504 tysiące (Stola 2010: 177). Według innych źródeł w latach osiem-
dziesiątych na stałe wyjechało od 1,1 do 1,2 miliona osób oraz tyle
samo na okres od dwóch miesięcy do roku (Ślusarczyk 2010: 16). Jak
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zobaczymy dalej, emigracja z Polski będzie w omawianym okresie
dotyczyła głównie osób wykształconych.

Dariusz Stola pisze, że pierwsze zorganizowane wyjazdy
(w ramach przedsiębiorstwa Polservice), przede wszystkim wysoko
wykształconych specjalistów, do krajów „rozwijających się” nastąpiły
już w latach pięćdziesiątych. Potem pojawiły się koordynowane przez
Organizację Narodów Zjednoczonych projekty rozwojowe, w których
uczestniczyła Polska, a także dwustronne umowy międzyrządowe.
W roku 1962 na kontraktach takich było 120 osób, w roku 1971 – 620.
Potem wyjeżdżało od 100 do 300 osób rocznie. Byli to przede wszyst-
kim inżynierowie, technicy, lekarze i niżej kwalifikowany personel
medyczny. W roku 1976 za granicą pracowało w ramach umów
Polservice’u 2500 osób, a w roku 1980 – około 10 tysięcy. Wiele z tych
osób nie wróciło do Polski (2010: 277–279). Dorota Praszałowicz po-
daje, że w latach osiemdziesiątych około 35 tysięcy Polaków osiedliło
się w Republice Południowej Afryki. Były to przede wszystkim osoby
dobrze wykształcone (2011: 149).

Problematyka wyjazdów i wykształcenia pojawia się też wtedy,
gdy rozpatrujemy tak zwaną emigrację pomarcową (silnie stymulo-
wane przez władze polityczne nastroje antyżydowskie oraz emigra-
cja wielu Żydów i osób pochodzenia żydowskiego wiązane głównie
z wydarzeniami mającymi kumulację w marcu roku 1968; zob. Eisler
2006; Stola 2010: 219–232). W latach 1968–1971 wyjechało około
13 tysięcy osób (czyli mniej więcej 10% liczby z lat 1945–1948,
a potem 1956–1960). Ci wychodźcy byli znacznie lepiej wykształceni
niż „polska średnia”. Ludzi z wyższym wykształceniem i studentów
było wśród nich osiem razy tyle, ile wynosiła średnia polska.

Do września 1969 roku podania o zgodę na wyjazd złożyło niemal
500 wykładowców i badaczy (Stola 2010: 221–222, por. też 345, 352).
Magdalena Ślusarczyk pisze, że w ciągu całego okresu trwania
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odsetek osób wysoko wykształco-
nych wśród emigrantów był dwa razy wyższy niż średnia polska, ale
po wyjeździe pracowali często poniżej kwalifikacji (2010: 28).
Barbara Sakson tak omawia to samo zagadnienie: „sami migranci
wyjeżdżający z kraju mogliby utworzyć dwa nowe uniwersytety. [...]
Placówki badawcze utraciły wskutek odpływu za granicę około 9,5%
specjalistów w latach 1981–1991”. Te odpływy dotyczyły głównie
medycyny, informatyki, biologii, fizyki i chemii. Wyjeżdżano przede
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wszystkim do USA, Niemiec i Kanady (2002: 19–20). Dariusz Stola
zauważa, że w latach 1983–1988 było 5,7 miliona wyjazdów czaso-
wych z Polski. Nie wróciło około 530 tysięcy osób (legalnie wyjechały
w tym okresie 83 tysiące osób). Wynika z tego, że ogromna większość
nielegalnie pozostała za granicą2. Ci, którzy nie wrócili, byli to
przeważnie ludzie z wyższym wykształceniem. W ciągu całych lat
osiemdziesiątych wyjechało około 20 tysięcy inżynierów, 5,5 tysiąca
lekarzy, 8,8 tysiąca nauczycieli, wykładowców i badaczy. Ponad
połowa z nich nie ukończyła 35 lat (2010: 352–357).

Popatrzmy teraz na imigrację do Polski w omawianym tutaj
okresie. Dariusz Stola uważa, że w latach 1960–1980 przybyło do
Polski w sumie 46 tysięcy imigrantów, ale tylko mniej więcej połowa
z nich to cudzoziemcy (skądinąd, jak wspominaliśmy, odróżnienie
Polaka od cudzoziemca było i jest trudne). W latach 1972–1979
osiedliło się w Polsce 7164 cudzoziemców, choć w sumie imigrantów
było 13 067. Tak więc „powracający Polacy” stanowili prawie połowę
tej fali (2010: 179). Magdalena Ślusarczyk podsumowuje te procesy
tak: po roku 1944 saldo migracyjne było w Polsce zawsze ujemne
(2010: 17). Faktycznie, jak było już widać w poprzednich akapitach,
asymetria dotycząca wyjazdów i przyjazdów była ogromna, ale
malała.

Wiemy niemało o ważnych z naszego punktu widzenia imigra-
cjach edukacyjnych do Polski. Odwołujemy się tu przede wszystkim
do syntez zawartych w kilku pracach (Gość w dom... 1993; Mucha
2000: 13–15) i do urzędowych, w tym statystycznych, źródeł, na
których są one oparte. Po II wojnie światowej, do roku 1956, Polska
kształciła rocznie od 300 do 600 studentów zagranicznych. W latach
1957–1968 kształcono tu przeciętnie około 1000 cudzoziemców,
potem ponad 2000 obcokrajowców rocznie. Od roku 1968 liczba ta
stanowiła około 1% wszystkich studentów w Polsce. Wskaźnik ten
stale rósł już od roku 1955. W połowie lat osiemdziesiątych Polska
zajmowała jednak ostatnie miejsce pod względem liczby kształco-
nych cudzoziemców wśród krajów socjalistycznych. Od roku 1952
działało bardzo ważne dla przyjeżdżających studentów zagranicz-

2 „Nielegalność” jest tu sprawą relatywną, m.in. zależy ona od tego,
z punktu widzenia którego państwa patrzymy na sytuację.
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nych Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersy-
tecie Łódzkim.

W roku 1971 było w Polsce około 3700 zagranicznych studentów,
w roku 1982 – 3200, w roku 1985 – 5400, a w roku 1990 – 7080.
Szczególnie dynamiczny był wzrost liczby studentów pochodzących
z tzw. Trzeciego Świata. W roku 1971 stanowili oni jedną trzecią
ogółu, a w roku 1990 już dwie trzecie. Około 10% całości w roku 1990
to studenci polonijni. O ile w roku 1971 tylko 4% obcokrajowców
studiowało na własny (lub swoich rządów) koszt, o tyle w roku 1990
tak zwana odpłatność dewizowa (opłaty wnoszone za studia w Polsce)
dotyczyła 26% studentów. Obcokrajowcy kształceni byli głównie na
kierunkach technicznych (około 45%) i medycznych (około 30%),
a około 15% na „kierunkach uniwersyteckich”. Pomijamy tu studen-
tów letnich kursów (szkół) polonijnych.

W roku 1985 wśród 35 krajów europejskich (plus USA i Kanada)
Polska była na ostatnim miejscu pod względem liczby studentów
zagranicznych przypadających na ogólną liczbę studentów w danym
kraju. W końcu lat osiemdziesiątych Polska awansowała z ostatniego
na czwarte miejsce wśród krajów socjalistycznych, jeśli chodzi
o liczbę takich studentów. Podobnie jak do innych takich krajów do
Polski przybywali z Trzeciego Świata najsłabsi kandydaci na
studentów.

Nie znaleźliśmy żadnych danych na temat emigracji edukacyj-
nych z Polski w okresie, o którym tutaj mowa. Sprawa migracji
edukacyjnych jest, naszym zdaniem, bardzo ważna dla analizy
międzynarodowej przestrzennej ruchliwości pracowników wysoko
wykwalifikowanych, w tym uczonych. Związki te obserwuje bardzo
wielu badaczy, których prace przytaczamy w tym rozdziale. Weźmy
pod uwagę na analizę dokonaną przez Cezarego Żołędowskiego.
Zacytujemy obszerny fragment jego tekstu. „Według danych brytyj-
skich po 6 miesiącach od zakończenia studiów pracowało na terenie
tego kraju 27 proc. zagranicznych absolwentów, w Stanach Zjedno-
czonych w 5 lat po zakończeniu studiów przebywało około połowy
doktorantów nauk ścisłych i inżynieryjnych z lat 1992–2001. Według
szacunków kanadyjskich odsetek studentów zagranicznych niewra-
cających do kraju pochodzenia wynosi 15–20 proc., a według danych
z Norwegii – 9 proc. w przypadku studentów z krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i 18 proc. w przypadku studentów spoza tego
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obszaru. Jednocześnie statystyki Chin stwierdzają, że z grupy
chińskich studentów zagranicznych uczelni z lat 1978–1999 nie
wróciło do kraju 3/4 osób” (2010: 25). Pozostający w kraju,
w którym pobierali nauki, absolwenci stają się jedną z kategorii
wysoko wykwalifikowanych imigrantów.

1.4. Polskie migracje międzynarodowe
od roku 1989

Jak pisze Magdalena Ślusarczyk, w latach 1989–2001 wyjeżdżało na
stałe rocznie około 20 tysięcy osób, co dało w sumie w tym okresie
293 tysiące. Szczególne znaczenie miał natomiast rok 2004, a więc
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Według szacunków (ponownie
warto przypomnieć, że obciążonych wielkim prawdopodobieństwem
błędu) „w okresie od akcesji Polski do Unii Europejskiej do 1 stycznia
2007 roku łączny efekt odpływu to około miliona osób” (Ślusarczyk
2010: 19–20). Inne źródła odnoszą się do mieszkańców Polski
przebywających czasowo za granicą. Według notatki GUS opubliko-
wanej w październiku 2015 roku najwięcej Polaków przebywało
wówczas (poza USA) w Wielkiej Brytanii – 685 tysięcy, w Niemczech
– 614 tysięcy i w Irlandii – 113 tysięcy (Polacy za granicą 2016: 7).

Równocześnie rosła i zmieniała charakter imigracja. Według
Barbary Sakson: „w latach 1989–1996 zameldowano w Polsce na
pobyt stały 45,4 tys. osób, z czego 5% zameldowało się w 1989 r.,
14,5% w 1992 r., 15,5% w 1994 r. oraz 18,2% w 1996 r. [...]. Na pobyt
stały do kraju przyjeżdża w dużej mierze polska emigracja” (2002:
19). Ten typ imigracji (a właściwie re-emigracji na pobyt stały) miał
miejsce i później. W roku 2012 opuściło Polskę na co najmniej rok
prawie 276 tysięcy osób, a przyjechało z taką samą intencją około
217 tysięcy. Większość spośród imigrantów byli to Polacy. Udział
polskich obywateli w imigracji do Polski na okres co najmniej
12 miesięcy szacowany był przez Główny Urząd Statystyczny na 75%
w roku 2009, 69% w roku 2010, 65% w roku 2011 i 62% w roku 2012.
Udział nie-Polaków zwiększał się więc systematycznie (Kaczmar-
czyk 2015: 30).

Cytowana w poprzednim akapicie autorka uważała już kilkanaś-
cie lat temu, że w badanym przez nią okresie wyjeżdżali z Polski
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głównie ludzie nisko wykształceni, przyjeżdżały zaś coraz częściej
osoby z wyższym wykształceniem. Wyjeżdżali jednak i ludzie
z relatywnie wysokim wykształceniem, którzy na emigracji praco-
wali, przynajmniej na początku, w sektorach niewymagających tak
wysokich kwalifikacji i nieoferujących odpowiadających tym kwali-
fikacjom zarobków (por. np. Trevena 2010). Dysponujemy dość
szczątkowymi, wyrywkowymi danymi na temat emigracji uczonych
pochodzącymi z raportu na temat mobilności (wewnątrzkrajowej
i zagranicznej) tej kategorii pracowników, przede wszystkim w latach
1994–1996 (Hryniewicz, Jałowiecki, Mync 1997). Migracje zagra-
niczne dominowały nad wewnętrznymi w latach 1981–1984 (stan
wojenny i jego konsekwencje), a potem te pierwsze zmniejszyły
natężenie, a zwiększyły je te drugie (ibid.: 56). W interesującym
autorów okresie całkowity odpływ pracowników naukowych (emig-
racja i inne kierunki mobilności) malał. Wyjeżdżali za granicę
przede wszystkim biologowie i fizycy, ale też lekarze i przedstawi-
ciele nauk rolniczych. Spadała liczba emigrujących matematyków
i informatyków. Pojawili się w większej liczbie emigrujący repre-
zentanci nauk społecznych, którzy teraz stanowili 20% całej fali
migracyjnej (ibid.: 58–59). Uczeni wyjeżdżali przede wszystkim do
USA (około jednej trzeciej), a potem do Niemiec (około jednej
siódmej). Inne kierunki były znacznie słabiej reprezentowane (ibid.:
60–61).

Pojawiło się ciekawe i ważne zjawisko „masowych” migracji
edukacyjnych. Paweł Kaczmarczyk zwraca uwagę na to, że napływ
studentów cudzoziemskich (o którym będzie mowa za chwilę) nie jest
w stanie zrekompensować tej części utraty studentów, która spowo-
dowana jest wyjazdami Polaków na studia zagraniczne. „W 2012 roku
43 tysiące polskich obywateli były w trakcie studiów zawodowych
i magisterskich w innym kraju członkowskim UE. Najwięcej stu-
dentów (17,9 tysięcy) zapisanych było na uniwersytety w Wielkiej
Brytanii. Obywatele polscy tradycyjnie lubili też studiować w Niem-
czech (10,6 tysięcy)” (2015: 39).

Imigracji do pracy w Polsce3 po roku 1989 poświęcili badacze
bardzo dużo uwagi [por. na temat projektów i publikacji Ośrodka

3 Problemami uchodźców i repatriantów w ogóle się nie zajmujemy w tej
książce. Mimo praktycznie znikomej ich liczby literatura jest dość obszerna;
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Badań nad Migracjami (OBM) Uniwersytetu Warszawskiego –
Okólski 2010; por. też np. Imigranci w Małopolsce... 2014]4.
Zacytujmy autorów wstępu do książki Transformacja nieoczywista.
Polska jako kraj imigracji, którzy w publikacji tej zajmują się
przypadkiem Polaki jako „kraju, który, odwołując się do koncepcji
europejskiego cyklu migracyjnego, znajduje się w bardzo wstępnej
fazie procesu przekształcania się z kraju emigracji netto w kraj
imigracji netto. Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że zarówno
w dyskursie publicznym, jak i w literaturze migracyjnej Polska jest
przedstawiana i analizowana przede wszystkim jako kraj wysyła-
jący migrantów do różnych państw lub jako kraj tranzytowy, a nie
jako punkt docelowy dla cudzoziemców z innych krajów” (Górny,
Grabowska-Lusińska, Lesińska 2010: 15–16).

Niezbędny wydaje się nam obszerny cytat z syntetycznego
opracowania autorstwa Marka Okólskiego odnoszącego się okresu
od 1990–2010, a dotyczący cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce
zezwolenie na pracę: „Do niedawna [...] uzyskanie go było jedynym
[...] sposobem na legalne zatrudnienie przebywającego czasowo
cudzoziemca. Liczba zezwoleń wydanych w skali roku systematycz-
nie rosła: od początkowej 3 tysięcy w 1990 r., 11–13 tysięcy w środku
lat 90., 16–17 tysięcy w końcu tamtej dekady, wreszcie do 25 tysięcy
w 2002 r. Od 2003 r. występuje spadek, a w 2006 r. odnotowano

nie będziemy też podejmowali debaty nad socjologicznymi i kulturowymi
aspektami podobieństw i różnic między dynamicznymi sytuacjami, w jakich
znajdują się te zbiorowości.

4 Ani cenna książka Transformacja nieoczywista (2010), ani jej angiel-
skojęzyczna wersja (por. Immigration to Poland... 2010) nie wyszczególniają
uczonych pracujących w Polsce. Poza tymi informacjami, które już przed-
stawiliśmy, znaleźć jednak możemy bardzo krótką informację o cudzoziem-
cach zatrudnionych w edukacji (por. Górny et al. 2010b). Dość oszczędne
informacje na temat imigrantów o wysokich kwalifikacjach podają też np.
raport pod redakcją Joanny Koniecznej-Sałamatin (Imigranci o wysokich
kwalifikacjach na polskim rynku pracy 2015), raport pod redakcją naukową
Edyty Pindel na temat imigrantów w Małopolsce i ich integracji (Immig-
ranci... 2014) czy studium Anety Piekut dotyczące „ekspatów” i ich życia
w Warszawie (2013a, 2013b). Wysoko wykwalifikowanymi migrantami (ale
też migrantami „środka skali”) zajęli się ostatnio Agnieszka Bielewska
i Krzysztof Jaskułowski (por. Bielewska, Jaskułowski 2017; Jaskułowski
2017a).
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jedynie 12 tysięcy zezwoleń [...]. Niestety liczby te nie odzwiercied-
lają ani faktycznych strumieni, ani też zasobów pracowników
cudzoziemskich” (2010: 42–43). Znaczna część zezwoleń dotyczyła
bardzo krótkiego czasu, niemal co drugie z nich było odnowieniem
zezwolenia. Mimo braku możliwości precyzyjnych oszacowań, pisze
dalej Okólski, „wydaje się, że «prawdziwa» [...] liczba jest bardzo
niewielka jak na standardy europejskie. [...] W porównaniu do
większości krajów europejskich Polska należy do krajów o naj-
mniejszej obecności cudzoziemców na krajowym rynku pracy”
(ibid.: 43). Ułomny, do tego najprawdopodobniej znacznie zawyżony,
wskaźnik udziału legalnych imigrantów ekonomicznych w całkowitej
liczbie zatrudnionych w Polsce to, zdaniem uczonego, 0,1%, czyli
jedna pięćdziesiąta przeciętnego poziomu w Unii Europejskiej.
Imigrantów tych można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to trzy
kraje Europy Wschodniej: Białoruś, Rosja i Ukraina. Druga to kraje
Zachodu: Francja, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy. Trzecia
to kraje Azji: Chiny, Indie, Korea Południowa, Turcja i Wietnam.
„Około roku 2000 pozwolenia na pracę udzielone obywatelom tych
13 krajów stanowiły ponad 70% wszystkich pozwoleń, przy czym
udział samych obywateli Ukrainy wynosił 13–14%” (ibid.: 43).

Według spisu ludności z roku 2002 cudzoziemców zamieszkałych
w Polsce było 40 tysięcy, w tym urodzonych za granicą prawie
30 tysięcy, a deklarujących niepolską narodowość – 25,7 tysiąca.
Prawie 445 tysięcy rezydentów Polski miało obywatelstwo zarówno
polskie, jak i innego kraju. Wyższe wykształcenie miało prawie 10%
polskich (rodzimych) mężczyzn powyżej 15. roku życia i 11%
polskich kobiet w tym samym wieku oraz 38% mężczyzn stałych
rezydentów (i 46% przybyłych po 1988 roku) oraz odpowiednio
28 i 36% kobiet stałych rezydentek (ibid.: 51–52, 66). Spis powszech-
ny z 2011 roku (GUS 2013: 81–82) pokazuje, że sytuacja zmieniła
się tylko nieznacznie. Osób z obcym obywatelstwem jest obecnie
ponad 55 tysięcy, lecz w dalszym ciągu ich odsetek nie przekracza
0,1 ogółu ludności. Wśród osób posiadających obywatelstwo inne niż
polskie, a mieszkających w Polsce na stałe najwięcej jest obywateli
Ukrainy (24,2% ogółu), Niemiec (9,3%), Rosji (7,6%), Białorusi
(prawie 6,9%) i Wietnamu (4,7%) (GUS 2013: 82–85). Obywatele
tych państw stanowią ponad połowę cudzoziemców mieszkających
w Polsce. Niepolska identyfikacja odnosi się oczywiście nie tylko do
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imigrantów, ale i do „autochtonów”, a więc osób mieszkających na
ziemiach polskich od pokoleń. W omawianym spisie wyłącznie
niepolską identyfikację narodowo-etniczną deklarowało tylko 1,55%
osób mieszkających w Polsce (596,3 tysiąca), a jednocześnie polską
i niepolską 2,26% (871,4 tysiąca) (GUS 2015: 29). Wśród identyfikacji
niepolskich, zaznaczonych jako pierwsza lub druga, dominowały:
śląska i kaszubska oraz niemiecka, ukraińska i białoruska (GUS
2015: 31). Te dane pozwalają stwierdzić, że Polska, mimo akcesji do
Unii Europejskiej, pozostaje państwem jednolitym etnicznie.

W latach 1989–1996 wśród przyjeżdżających prawie jedna trzecia
miała średnie, a prawie jedna czwarta wyższe wykształcenie (Sakson
2002: 20). Przytaczany wcześniej raport dotyczący ruchliwości
społecznej naukowców w latach 1994–1996 wypowiada się też na
temat imigracji do Polski. Wyższe uczelnie, instytuty badawcze Pol-
skiej Akademii Nauk oraz „branżowe” instytuty badawcze zatrud-
niały w sumie w 1996 roku 251 cudzoziemców (połowę tego –
uniwersytety i politechniki; równocześnie tabela pokazująca zatrud-
nienie w różnych ośrodkach metropolitarnych mówi o 264 osobach).
Zacytujmy obszerny fragment potrzebny nam do porównań z póź-
niejszymi czasami. „Ponad jedna trzecia zatrudnionych cudzoziem-
ców reprezentowała humanistykę. Pracowali oni niemal wyłącznie
na wydziałach filologicznych. Prawie jedna piąta cudzoziemców
zatrudniona była w dziedzinie nauk technicznych, a co dwunasty jest
matematykiem albo informatykiem. Cudzoziemcy pracują w 131 pla-
cówkach naukowych, to znaczy mniej więcej w 13% wszystkich
jednostek analizowanych w tym badaniu, a pochodzą oni z kilku-
dziesięciu krajów świata. Największą grupę (jedną piątą całości)
stanowią osoby pochodzące z Ukrainy, a za nimi znajdują się ci
pochodzący z Rosji (co dziesiąty cudzoziemiec) i Białorusi (co dwu-
dziesty). Osoby pochodzące z byłych krajów socjalistycznych to
ponad połowa wszystkich cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
Obok nich mniej więcej co dziesiąty cudzoziemiec zatrudniony
w polskiej nauce to Niemiec, a co dwunasty pochodzi z USA lub
Kanady” (Hryniewicz, Jałowiecki, Mync 1997: 67–68).

Od czasu spisu powszechnego z roku 2002 sytuacja imigracyjna
w Polsce się zmieniała. Popatrzmy na (przytaczany już tutaj
wcześniej) raport OBM z roku 2015, odnoszący się do roku 2013.
Pod koniec roku 2013 około 121 tysięcy obcokrajowców miało ważne
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zezwolenia na pobyt w Polsce. Do tego trzeba dodać około 60 tysięcy
zarejestrowanych obywateli krajów Unii Europejskiej. Największe
grupy to Ukraińcy, Wietnamczycy, obywatele Federacji Rosyjskiej,
Białorusini i Chińczycy. Spośród obywateli UE dominowali Niemcy,
Włosi, Francuzi i Brytyjczycy. Większość zezwoleń na pracę wy-
dawano na krótki okres (do roku). Od roku 2006 obowiązuje
uproszczona procedura, która opiera się na deklaracjach pracodaw-
ców chcących zatrudnić cudzoziemców na okres sześciu miesięcy
(w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy). Dotyczy ona obywateli
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukra-
iny5. Na podstawie tych przepisów zatrudniano przede wszystkim
w rolnictwie, budownictwie, produkcji przemysłowej, handlu
i sektorze usług domowych (Kaczmarczyk 2015: 29–38; por. też
Imigranci w Polsce 2016: 6).

Warto poruszyć tu również zagadnienie migracji powrotnych
Polaków, którym zajmiemy się osobno (w rozdziale 2), przy okazji
omawiania pewnych ogólnych aspektów powrotów uczonych
z emigracji i ich teoretycznych implikacji. Agnieszka Małek zajęła
się polskimi migracjami powrotnymi z USA, korzystając z danych
spisu z roku 2002. Podkreśla ona to, co już tu eksponowaliśmy –
„określenie imigranci stosowane w statystykach jest mylące,
a najistotniejszą rolę w napływie do Polski odgrywają nie cudzo-
ziemcy, lecz powracający z zagranicy Polacy” (2012: bez paginacji).
Wiele z tych osób to faktycznie transmigranci6, którzy w momencie
przeprowadzania spisu byli ponownie poza krajem. Warto tu
przypomnieć konkluzję Magdaleny Ślusarczyk z jej analiz demo-
graficzno-socjologicznych migracji poakcesyjnych do krajów Unii
Europejskiej. Jak pisze, fali trwałych powrotów raczej nie należy
się spodziewać (2010: 22). Interesujące są co najmniej dwie obser-
wacje Agnieszki Małek dotyczące powrotów z USA. Po pierwsze,

5 Zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia są obywatele państw
członkowskich UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy i pracę oraz
obcokrajowcy korzystający z ochrony międzynarodowej.

6 Problematyką „transmigracji” i „transnarodowości” zajmiemy się
w rozdziale 2.
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pisze ona, że osoby powracające charakteryzowały się wysokim
poziomem wykształcenia (prawie 70% miało ukończoną co najmniej
średnią szkołę). Po drugie, „jak uczy historia, w latach międzywo-
jennych «powrotnicy» przejawiali raczej tradycyjne niż innowacyj-
ne sposoby zachowań, niechętnie też zmieniali miejsce osiedlenia,
a przywiezione środki finansowe przeznaczali raczej na potrzeby
własnych gospodarstw domowych niż na dalekosiężne inwestycje.
[...] Obecnie brak jest [...] badań, które pokazywałyby, w jaki
sposób powracający wpływają na zmianę społeczną w swoich spo-
łecznościach i jak radzą sobie pod względem ekonomicznym”
(Małek 2012).

Ważną, także z naszego punktu widzenia, kategorią imigrantów
są studenci. Przytoczymy znane nam dane o edukacyjnych przy-
jazdach studentów do Polski. Popatrzmy najpierw na pierwszą
dekadę omawianego okresu. Po roku 1990 kontynuowano niektóre,
omówione wcześniej, dotychczasowe trendy. Polska przystąpiła do
Konwencji Europejskich o wzajemnym uznawaniu świadectw matu-
ralnych, wykształcenia wyższego i stopni naukowych. W roku akade-
mickim 1996/97 studiowało w Polsce 8296 cudzoziemców, w tym
818 z Afryki, 1827 z Azji, 165 z Ameryk i Australii oraz 1652 z Eu-
ropy. Studentów polonijnych (ogółem) było 3798, a więc stanowili oni
46%. Większość z nich pochodziła z Europy Wschodniej i Azji.
Stypendia rządu polskiego otrzymywało 4522 studentów zagranicz-
nych, a 1120 studiowało na zasadach „odpłatności dewizowej”. Dla
porównania można przypomnieć, że w roku akademickim 1993/94
w USA studiowało 80 tysięcy cudzoziemców, we Francji 56 tysięcy,
w Wielkiej Brytanii – 52 tysiące, we Włoszech – 38 tysięcy. Podobnie
jak 30 lat wcześniej, studenci zagraniczni stanowili w Polsce niecały
1% wszystkich studentów. Odpowiednie odsetki wynosiły w USA 7,
we Francji 9, w Anglii 5, a we Włoszech 4 (por. Mucha 2000).

Popatrzmy na kolejne dekady. Jak podaje Cezary Żołędowski,
w roku 2004 odsetek obcokrajowców wśród osób studiujących
w Polsce wyniósł około 0,5. Tych 8829 studiujących tu cudzoziemców
stanowiło około 0,3% ogółu studentów kształcących się poza krajami
pochodzenia. Pod koniec dekady wartość obu tych wskaźników
wzrosła do odpowiednio 0,8% i 0,6%. Stało się tak dzięki napływowi
studentów zagranicznych do Polski. Wciąż najwięcej obcokrajowców
studiowało (licząc tylko kraje OECD) w USA, ale potem kolejność
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była nieco inna niż dekadę wcześniej: w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Francji i Australii (2010: 47).

W drugiej dekadzie XXI wieku struktura migracji edukacyjnych
niewiele się zmieniła. Jak pisze Joanna Konieczna-Sałamatin:
„studenci obcokrajowcy stanowią w Polsce bardzo niewielki odsetek
osób zdobywających wykształcenie na poziomie wyższym. Odse-
tek ten jest niski nawet w porównaniu do sytuacji krajów znajdują-
cych się na podobnym poziomie rozwoju ekonomiczno-społecznego:
w 2010 r., gdy w Polsce obcokrajowcy stanowili 0,9% studentów, na
Węgrzech wskaźnik ten wynosił 4%, a na Słowacji 3,4%. Wyprzedziły
nas także takie niewielkie kraje, jak Estonia (1,8%) i Słowenia
(1,7%)” (2015: 78). Cezary Żołędowski zauważa, że już w roku 2007
udział studentów zagranicznych wśród osób studiujących w Repu-
blice Czeskiej „przekroczył 8 proc., a zatem osiągnął pułap dziesię-
ciokrotnie wyższy niż w Polsce” (2010: 31)7. W raporcie, jaki ukazał
się pod redakcją Joanny Koniecznej-Sałamatin, Rafał Trzciński
podaje równie interesujące dane, które brzmią jednak dla Polski
nieco bardziej optymistycznie. Od roku akademickiego 2005/2006
do roku 2014/2015 nastąpił wzrost liczby zagranicznych studentów
z 10 tysięcy do 46 tysięcy. Od roku 2007/2008 do roku 2014/2015
wzrost odsetka (związany nie tylko ze zwiększeniem się liczby
zagranicznych studentów, ale i spadkiem liczby polskich studen-
tów) był znaczny: z 0,6 do 3,1. Około połowę zagranicznych stu-
dentów stanowią Ukraińcy. W roku 2013 w Warszawie było
10,8 tysiąca cudzoziemskich studentów, w Krakowie 4,3 tysiąca,
w Lublinie 3,1 tysiąca, a we Wrocławiu 2,9 tysiąca (2015: 176–179).
Opierając się na wyliczeniach EUROSTAT, Paweł Kaczmarczyk
podaje nieco inne dane i zwraca uwagę na kolejne interesujące nas
aspekty migracji edukacyjnych. „Choć liczba zagranicznych stu-
dentów rośnie w ciągu minionych kilku lat, wciąż stanowią oni mały
procent wszystkich studentów studiów zawodowych (professional)

7 Autor korzystał z oficjalnych statystyk, a więc z konieczności włączył
Słowaków do zbiorowości studentów zagranicznych uczących się
w Czechach. Ze względu na specjalne relacje między Republiką Czeską
a Republiką Słowacką sprawa ta wydaje się nam istotna (i ciekawe by było,
naszym zdaniem, gdyby Słowaków wyłączyć z tej zbiorowości), ale nie ma
wpływu na podstawową problematykę tej książki.
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lub magisterskich. W roku 2012 udział zagranicznych studentów
w całkowitej liczbie studentów zapisanych w polskich instytucjach
trzeciego poziomu studiów wynosił 1,3%” (2015: 39). Te 1,3% było
to 30 tysięcy osób. Warto zauważyć, że z wielu powodów udział
studentów zagranicznych w całej zbiorowości osób studiujących
w Polsce praktycznie tylko nieznacznie się zmienia od wielu dekad.
Inaczej jest, jak pisaliśmy, z wyjazdami polskich studentów.
Wyjazdy polskiej młodzieży i imigracja młodych ludzi mogą jednak
nadal zmieniać dotychczasowe proporcje.
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2.
Migracje uczonych w zglobalizowanym
świecie ponowoczesnym1

2.1. Wprowadzenie

W związku z procesami globalizacji uważa się potocznie (co pokazują
dowodnie debaty publiczne z lat 2015, 2016 i późniejsze), że w ciągu
ostatnich kilkunastu lat nastąpiło poważne nasilenie się migracji2.
Jednak kilkanaście lat temu twierdził Marek Okólski: „w Europie
(odmiennie niż np. w USA) w latach 1975–1990 w stosunku do lat
1965–1975 intensywność przepływów en bloc, mierzona stosunkiem
migracji netto do liczby mieszkańców kraju docelowego, obniżyła
się [...]; w latach 1975–1990 nawet zakumulowany zasób imigran-
tów w Europie powiększył się stosunkowo nieznacznie, a w stosunku
do ogólnej liczby imigrantów zarejestrowanych na całej kuli
ziemskiej nieco się obniżył” (Okólski 2004: 90). Dziesięć lat później

1 Nawiązujemy tutaj do treści kilku opublikowanych przez nas artyku-
łów, a w szczególności: Janusz Mucha, Studenci zagraniczni a sytuacja
kontaktu kulturowego. „Przegląd Polonijny” 2000, XXVI, 1: 9–31; Janusz
Mucha, Współczesne zjawiska migracji uczonych a «sprawa polska»,
„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013, 1: 59–76; Janusz Mucha,
Kamil Łuczaj, Polska w świecie „krążących umysłów”. Ilościowa analiza
struktury zatrudnienia zagranicznych uczonych. „Zagadnienia Naukoznaw-
stwa” 2013, 1 (195): 25–43.

2 Pomijamy tutaj tzw. kryzys migracyjny w Europie (mający swe główne
źródła na Bliskim Wschodzie i w Afryce, przede wszystkim w tamtejszych
przemianach politycznych i wojnach) z lat 2015 i 2016. Nie wiemy jeszcze,
jakie będą jego skutki – w najbliższych latach i dalekosiężne. Nie wiemy też,
na ile zmiany klimatyczne, dalsze wojny, napięcia wewnętrzne i inne
nieszczęścia wpłyną w mniej lub bardziej odległej przyszłości na natężenie
lub osłabienie „naturalnych” procesów migracji międzynarodowych.
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podobne stanowisko reprezentowali na przykład Mathias Czaika
i Hein de Haas. Zajęli się oni w szczególności światowymi wzorami
migracji w okresie 1960–2000. Uczeni ci uważają, że nie mamy
w tych dekadach do czynienia ani ze wzrostem, ani z przyspiesze-
niem migracji na poziomie globalnym, pojawiają się jednak (albo
wzmacniają) nowe kierunki migracyjne, powiązane z istotnymi
przesunięciami geopolitycznymi i ekonomicznymi, tworzeniem się
węzłów (hubs) migracyjnych w Europie, Zatoce Perskiej i Azji,
z przyspieszeniem emigracji związanej z przekształceniami ekono-
micznymi w krajach pochodzenia, ze zniesieniem ograniczeń
emigracji w wielu dawnych krajach socjalistycznych i rozwijają-
cych się (2014: 314). W Europie migracje są więc coraz bardziej
intensywne, ale w innych regionach tak nie jest. Europa przestała
być głównym źródłem migracji, a stała się obszarem docelowym.
Stała się coraz bardziej zróżnicowana pod względem fenotypicznym
i kulturowym. „Migracja «zglobalizowała się» z perspektywy kra-
jów docelowych, ale w niewielkim zakresie z perspektywy krajów
pochodzenia. Powoduje to, iż migranci z coraz bardziej zróżnicowa-
nego spektrum krajów o genezie innej niż europejska koncentrują
się w zmniejszającym się zbiorze głównych krajów docelowych”
(ibid.: 314–315). Koncentracja imigrantów nie odnosi się tylko do
krajów, lecz także do wielkich aglomeracji miejskich. Następuje
coraz silniejsze selekcjonowanie imigrantów z punktu widzenia ich
wiedzy i umiejętności, jak również posiadanych przez nich zasobów
finansowych. W sumie można powiedzieć, że przy całej tej ważnej
zmianie w przepływach migracyjnych globalna wielkość migracji
nie rośnie.

Interesujące jest dla nas w tym kontekście to, czy ilościowo
marginalna z demograficznego punktu widzenia migracja uczonych3

3 Nie będziemy odróżniali tutaj kategorii „uczonych”, „naukowców”,
a nawet „badaczy”. Potraktujemy w tej książce te trzy terminy zamiennie.
Choć interesują nas przede wszystkim uczeni akademiccy, to ze względu na
dostępną literaturę przedmiotu zajmiemy się również, we wstępnych
rozdziałach, inżynierami i badaczami pracującymi w nowoczesnym prze-
myśle w laboratoriach badawczych. Zasadniczo nie będziemy się zajmowali
skądinąd bardzo istotnymi kwestiami genderowego i generacyjnego zróżni-
cowania międzynarodowych migracji uczonych (por. Bauder 2012), choć
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wzrasta (w proporcji do innych zbiorowości) w ostatnich dekadach,
czy też nie (omówimy tę kwestię dalej). Wiadomo bowiem, że
dalekie wędrowanie „za wiedzą” jest zjawiskiem odnotowywanym
„od zamierzchłych czasów”. Adrian Furnham i Stephen Bochner
dają przykłady tego wędrowania nie tylko w dzisiejszych krajach
zachodnich, ale też w średniowiecznej Europie, starożytnych
Indiach i starożytnych Chinach (1982: 161–162).

2.2. „Zwrot ku mobilności”
w naukach społecznych

Wielkie, narastające zainteresowanie migracjami (jako szczególnym,
wyróżnionym, przypadkiem społecznej mobilności4) ze strony za-
chodnich (choć, jak dalej zobaczymy, węzłami imigracji bywają też
kraje Azji Wschodniej, a stąd i tamtejsze poznawcze zainteresowania
tą problematyką) uczonych przyniosło tzw. zwrot ku mobilności
(mobility turn) w naukach społecznych. Zanim do niego przejdziemy,
poświęćmy kilka uwag samej koncepcji „zwrotów” w szeroko
rozumianej humanistyce. Jak piszą Katarzyna Leszczyńska i Kata-
rzyna Skowronek (2012), jakościowe zmiany w humanistyce wy-
woływane (czy silnie wzmacniane) są przez pojawienie się nowych,
owocnych metafor. Humanistyka jest, zdaniem tych autorek, „Grą
w Metafory”. Gdy nowa (lub stara, ale zastosowana w oryginalny
sposób) metafora zostanie zaakceptowana przez środowisko całej
humanistyki i nauk społecznych bądź przez reprezentantów którejś
z dyscyplin tej dziedziny wiedzy, mamy do czynienia ze „zwrotem
badawczym”. Rozwój refleksji humanistycznej nie odbywa się więc
w sposób inkrementalny, ewolucyjny, lecz poprzez przechodzenie od
jednej wiodącej metafory do innej. Ta zmiana perspektywy pozna-
wczej to właśnie zwrot badawczy. Autorki wymieniają, nawiązując
też do idei Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska (por. 2010: 7),

sprawy absolutnie nie będziemy lekceważyli. Zasługuje ona na osobne
opracowanie.

4 Nie chcemy wchodzić bardzo głęboko w czysto strukturalną (stratyfi-
kacyjną) problematykę „ruchliwości społecznej” w rozumieniu Pitirima A.
Sorokina (por. np. 2009; por. też np. Domański 2007: 194–215).
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następujące najważniejsze zwroty we współczesnej humanistyce
(mające, skądinąd, rozmaite nazwy i nakładające się na siebie):
antropologiczny, kulturowy, darwinowski, dramaturgiczny, etyczny,
ikoniczny, interpretacyjny, narratywistyczny, performatywny, po-
znawczy, pragmatyczny, retoryczny, topograficzny, lingwistyczny,
semiotyczny oraz zwrot ku rzeczom.

„Jakość zwrotów poznawczych” i ich wartość bywają różne.
Jedne umożliwiają otwarcie faktycznie nowych i owocnych perspek-
tyw badawczych i stymulują badania empiryczne prowadzące do
wzbogacenia wiedzy, inne są mniej nowatorskie i owocne. Tak czy
owak, wpływają one na mentalność badaczy, zmieniają ich wizje
świata, modyfikują ich aktywność. Zwroty mają istotne aspekty
instytucjonalne. Przyrasta liczba tekstów teoretycznych pisanych
z nowej perspektywy, torujących drogę Nowej Metaforze, ale też
tekstów empirycznych wykorzystujących Nową Metaforę. Powstają
szkoły i instytucje naukowe promujące i stosujące nowy paradygmat.
Po okresie rozwoju Wielkie Metafory na ogół przeżywają stagnację,
ujednolicają narrację. Teksty naśladują siebie nawzajem i powielają,
w ramach dyscypliny osłabia się, a w końcu wytraca intelektualne
ożywienie. Jednak poprzez narastanie znaczenia głosów polemicz-
nych wskazujących na możliwość innego ujęcia tematyki badawczej,
głosów wyrastających z obrzeży, marginesów i peryferii, głosów
„outsiderów” pojawiają się warunki do przekraczania dominujących
dotąd metafor, a więc warunki pojawienia się kolejnego zwrotu
badawczego (Leszczyńska, Skowronek 2012). Różne perspektywy
badawcze mogą jednak współistnieć, czasem przecinać się, czasem
rywalizować ze sobą. Zakreślać mogą granice wspólnot interpreta-
cyjnych. Jacek Kowalewski i Wojciech Piasek pokazują też w tym
samym miejscu, że propagatorzy jednego zwrotu stać się mogą
współtwórcami i uczestnikami zwrotów następnych. Same te zwroty
podzielić można zaś na „mocne” i „słabe”. Mocne byłyby porówny-
walne do rewolucji naukowych w rozumieniu Thomasa Kuhna
(por. 2001), czyli wprowadzałyby do języka danej dyscypliny
gruntowne zmiany. Słabe – poprawiałyby funkcjonujące i akcepto-
wane paradygmaty w sytuacji zetknięcia się badaczy z anomaliami
(por. Kowalewski, Piasek 2010).

Wróćmy teraz do badań nad mobilnością, zwłaszcza przestrzen-
ną, w szczególności międzynarodową. Rosnąca wrażliwość opinii
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publicznej i badaczy społecznych na migracje europejskie i ame-
rykańskie, na związki między ruchliwością przestrzenną (i jej
brakiem) a możliwościami awansu społecznego (oraz degradacji
społecznej) i reprodukowanie się nierówności społeczno-ekonomicz-
nych, analizy różnych postaci społeczeństwa ponowoczesnego,
społeczeństwa płynnej i późnej nowoczesności wskazały na wy-
czerpanie starych metafor i silną potrzebę odwołania się do innych.
Gdy Zygmunt Bauman pisał na początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku o „ponowoczesnych wzorach osobowych” czy o prze-
kształceniach osobowości kulturowych pod wpływem ponowoczes-
ności (por. 1994; 1996), odwoływał się do bardzo „dynamicznych”
metafor związanych z mobilnością przestrzenną: spacerowicza,
włóczęgi, turysty i gracza (wrócimy do tej sprawy w następnym
fragmencie tego rozdziału). Prawie dekadę później poświęcił Bau-
man kilka ważnych prac „płynnej nowoczesności” (por. 2006), a póź-
niej „płynnym czasom” (por. 2007).

Silny nacisk na nowe metafory położył wybitny badacz brytyjski
John Urry. W 2000 roku pisał: „staram się rozwinąć kategorie, które
będą ważne dla socjologii jako «dyscypliny» u progu XXI wieku.
Próbuję przedstawić program dla socjologii, która bada wielorakie
mobilności ludzi, przedmiotów, obrazów, informacji i odpadów oraz
złożone współzależności i społeczne konsekwencje tych ruchów. [...]
Pokazuję, jak takie mobilności przekształcają historyczny przedmiot
«zachodniej» socjologii, która koncentrowała się na poszczególnych
społeczeństwach i ich cechach gatunkowych. Rozważam, jak rozwój
rozmaitych globalnych «sieci i przepływów» podmywa endogenne
struktury społeczne, którym dyskurs socjologiczny przypisywał
zwykle zdolność do autoreprodukcji” (2009: 11; por. też 2000;
2002). Dalej analizował on występujące w socjologii, stare i nowe,
„metafory mobilności” (por. 2009: 45–52). „Sieci i przepływy” wspo-
minane przez Urry’ego to przede wszystkim metafory użyte przez
Manuela Castellsa, którego dzieło Społeczeństwo sieci (2007),
omawiające „przestrzenie przepływów”, miało pierwsze wydanie
w roku 1996. Gdzie indziej pisze Urry, że chodzi mu o taką
przebudowę socjologii, aby uznała ona pojęcie mobilności za
konstytutywne dla tej dyscypliny. Obszerny cytat pokazuje, że zwrot
ku mobilności ma być zdecydowany, ale nie ma on być „mocny”
w przedstawionym tu wcześniej rozumieniu. „Socjologia dążyła do
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koncentrowania się na tych trwających i bezpośrednich interakcjach
społecznych, między ludźmi i między grupami społecznymi, które
konstytuują skupioną przestrzennie (proximate) strukturę społecz-
ną. [...] Przedstawiam tu argumenty za tezą, że centralne dla
socjologii powinny być zarówno analiza tych procesów, poprzez
które współobecność pojawia się tylko okazjonalnie i przypadkowo,
jak i takie formy uspołecznienia, które pojawiają się wtedy, gdy ktoś
nie jest włączony w trwające codzienne interakcje, ale w ramach
których odczuwane i podtrzymywane są poczucie powiązania z in-
nymi i przynależności do nich. Badać należy nie tylko fizyczną
i bezpośrednią obecność, ale także takie uspołecznienie, które
związane jest z okazjonalną współobecnością, wyobrażoną współ-
obecnością i wirtualną współobecnością. Faktycznie wszystkie formy
życia społecznego obejmują uderzające powiązania bliskości i dys-
tansu, powiązania, które wymuszają przebadanie przecinających się
form fizycznej, rzeczowej, wyobrażonej i wirtualnej mobilności,
która w sposób złożony i charakteryzujący się przypadłościami wią-
że ze sobą ludzi we wzory zobowiązań, potrzeb i lojalności, w coraz
większym stopniu przebiegające ponad wielkimi dystansami geo-
graficznymi” (Urry 2002: 256).

Do „zwrotu ku mobilności” jako nowego paradygmatu nauk
społecznych odniósł się wkrótce w sposób jeszcze bardziej bezpo-
średni znany niemiecki badacz transmigracji5 Thomas Faist. Nową

5 Będziemy dalej posługiwali się popularnym od lat dziewięćdziesiątych
XX wieku pojęciem „transmigracja” i powiązanym z nim pojęciem „trans-
narodowość”. Przytoczymy tu obszerny cytat z syntetycznego artykułu Ewy
Morawskiej poświęconego europejskim i amerykańskim badaniom nad
etnicznością i migracjami. Jej zdaniem „transnarodowość” jest to „zjawisko
odnoszące się do przynależności obywatelsko-politycznej, zaangażowania
ekonomicznego, sieci społecznych oraz tożsamości kulturowych imigrantów
i ich potomstwa, rozciągających się w poprzek granic państwowych
i łączących ludzi oraz instytucje w co najmniej dwóch krajach, tworząc
zróżnicowane, wielopłaszczyznowe wzorce. [...] Badania tych transnarodo-
wych powiązań dotyczą takich zagadnień, jak przekazy pieniężne wysyłane
przez migrantów do ojczyzny, by utrzymać tam gospodarstwa domowe,
inwestycje biznesowe, międzynarodowa komunikacja i turystyka, utrzymy-
wanie dwu- lub wielokulturowości w formalnych lub nieformalnych stowa-
rzyszeniach, zaangażowanie polityczne jednocześnie w kraju przyjmującym

2.2. „Zwrot ku mobilności” w naukach społecznych 35

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



cechą tej perspektywy poznawczej (czy paradygmatu poznawcze-
go) jest, jak twierdzi, trend ku takiemu sposobowi konceptualizacji
wzorów i przejawów mobilności przestrzennej, który eksponuje
dwa szczególne podejścia czy dwie ramy pojęciowe: a) „społeczeń-
stwa sieciowego” oraz b) transnarodowości i transmigracji. „W lite-
raturze dotyczącej transnarodowych przestrzeni społecznych
pojęcie sieci stało się istotne dla ujęcia przepływów poprzez gra-
nice” (2013: 1639). Faist cofa się, analizując współczesne procesy
migracji, do XIX wieku i wskazuje to, co jego zdaniem różni dzisiej-
szą sytuację empiryczną (i niezbędne do zastosowania sposoby
badania) od sytuacji sprzed I wojny światowej. Po pierwsze,
dzisiejszy świat podzielony jest na jednostki narodowo-państwowe,
a właściwie narodowe państwa opiekuńcze (national welfare
states). W imię ochrony tych państw podejmują one efektywną
kontrolę nad migracjami międzynarodowymi, wprowadzając res-
trykcje, na przykład w postaci regulowania rynków pracy. Po
drugie, widać (czego nie było poprzednio) wielkie i wieloczynniko-
we wewnętrzne zróżnicowanie potoków migracyjnych. Globalne
nierówności widoczne są w takich kluczowych punktach jak granice
państwowe. Zróżnicowanie to dotyczy płci społecznej, rasy, etnicz-
ności, klasy, orientacji seksualnych, religii etc. Po trzecie, indywi-
dualne państwa opiekuńcze należy także analizować w kontekście
silnego międzynarodowego współzawodnictwa ekonomicznego
(2013: 1641). Faist odnosi się do powiązań między mobilnością
przestrzenną w geograficznym sensie a mobilnością rozumianą jako
zmiana pozycji społecznej w systemie hierarchicznym (ważnej dla
autora, gdyż, jak widać, silnie zainteresowany jest on problematyką
nierówności społecznych i ich dynamiką), która charakterystyczna
jest również dla społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. Do
tej ważnej kwestii wrócimy wkrótce.

Wspomnieć musimy, w kontekście mobilności uczonych, o jeszcze
innej kwestii. Jest to sprawa różnorodności związanej z nieprze-
strzenną z międzynarodowego punktu widzenia mobilnością uczo-
nych, a więc rozumianą inaczej niż ta, która nas szczególnie

i ojczystym oraz uwarunkowania tych zachowań i orientacji na poziomie
makro- oraz mikrospołecznym” (Morawska 2009: 11; por. też np. Hannerz
2006; Vertovec 2012; Morawska 2013).
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interesuje. Wprowadzimy tu za Dieterem Urbanem (1982) nowe
pojęcie: „migracje poznawcze”, nietożsame z przemieszczaniem się
między krajami. Pierwszy typ takiej właśnie mobilności odnosi się
w rozumieniu Urbana do przenoszenia się z jednej uczelni do innej,
ale w ramach tego samego krajowego systemu akademickiego.
Urban badał wpływ przechodzenia z jednej niemieckiej uczelni do
drugiej (czyli ruchu przestrzennego) na „migracje poznawcze”
(nieprzestrzenne – chodzi tu o przejmowanie idei z innych pól
naukowych, na których przemieszczający się przestrzennie uczony
dotąd nie był aktywnie obecny i rozwijanie tego nowego dla
„migranta” pola badawczego), a dalej na rozwój nauki. Związane są
one bardzo często ze zmianą formalnego stanowiska. Zainteresowa-
nie uczonych migrowaniem wzrasta, gdy ich zależność od przełożo-
nych jest duża i gdy ich ocena personelu i sytuacji finansowej
w miejscu, w którym pracują, jest niska. Migrujący z jednej uczelni
do drugiej uczeni proszeni byli na ogół o zmianę obszaru zaintere-
sowań badawczych. Konkluzja badacza, na podstawie cudzych
i własnych studiów, jest taka, że przynajmniej w Niemczech (wów-
czas – Zachodnich) migracje poznawcze bardzo rzadko mają miejsce
bez migracji międzyuniwersyteckich i że rynek pracy jest tu
szczególnie ważnym czynnikiem stymulującym (Urban 1982).

Paul D. Allison i J. Scott Long prowadzili podobne analizy w Sta-
nach Zjednoczonych, skupiając się na wzroście wiedzy (rozumianym
jako naukowa produktywność mierzona przede wszystkim znaczą-
cymi publikacjami i cytowalnością) oraz na związku tej mobilności
z dynamiką prestiżu zarówno osób, jak i wydziałów uniwersyteckich
(Allison, Long 1987; 1990). Jak już wspominaliśmy, wszelkie typy
przestrzennej mobilności (międzynarodowa, międzyuniwersytecka)
skutkują na ogół „migracjami poznawczymi” w rozumieniu Dietera
Urbana i dlatego tę mobilność warto badać. Jak pisze Urban:
„Ważnym mechanizmem rozwoju naukowego jest transfer pojęć
naukowych do nowych obszarów i specjalności badawczych. Trans-
fer pojęć stymuluje innowacje – na przykład nowe konceptualizacje
i nowe hipotezy, które nie byłyby możliwe (byłyby trudne do pojęcia)
i akceptowalne bez takiego transferu” (1982: 409). Sprawa poruszana
w cytowanym właśnie tekście analizowana bywała już dekady
wcześniej, choć w odniesieniu do najwybitniejszych twórców nowych
kierunków badawczych i nowych dyscyplin, bez brania pod uwagę
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szerszych rzesz badaczy i ich mobilności przestrzennej (por. Ben-
-David, Collins: 1966).

„Zwrot ku mobilności” nie omija i antropologii społeczno-
-kulturowej. Cały zeszyt pisma „Social Anthropology / Anthropologie
Sociale” (2017, 25, 1) poświęcony został metaforom odwołującym się
do głównych aktorów (key figures) mobilności. We wstępie do tego
zeszytu Noel B. Salazar pisze, że pojęcie mobilności koncentruje
wspólne dla wielu wrażenie, że nasz świat przeżywany (life-world)
jest przepływem, nie tylko zresztą ludzi, ale też kultur, przedmiotów,
kapitału, przedsiębiorstw, usług, chorób, mediów, wyobrażeń, infor-
macji i idei, krążących po całej planecie. Literatura naukowa
dostarcza pojęć (czy metafor) potrzebnych do wizualizacji i analizy
tych przemieszczeń przestrzennych i czasowych: deterytorializacja,
reterytorializacja, kompresja czasowo-przestrzenna, oddzielanie się
i przerywanie, społeczeństwo sieci i jego przestrzenie przepływów,
śmierć odległości i przyspieszenie nowoczesnego życia, nomadolo-
gia. „Zainteresowanie mobilnością, w szczególności w Europie, idzie
ręka w rękę z perspektywami teoretycznymi, które odrzucają
«metafizykę życia osiadłego» na korzyść «metafizyki nomadycznej»
[...], kwestionując wcześniejsze, traktowane jako utwierdzone, po-
wiązania między ludźmi, miejscami i kulturami” (2017: 5). Salazar,
podejmując „paradygmat nowej mobilności”, zauważa, że pomijając
nawet (skądinąd bardzo ważne społecznie i teoretycznie) takie
zjawiska jak niedobrowolne czy przymusowe przemieszczenia, wy-
nikające na przykład z wojen, prześladowań czy katastrof przyrodni-
czych, współcześnie dominująca debata poświęcona mobilności
wiąże ją z takimi wysoko cenionymi zjawiskami, jak: zdolność
poruszania się; wolność i łatwość przemieszczeń; tendencja do
podejmowania szybkich i łatwych do zrealizowania zmian. Co więcej
(wspomnieliśmy już o tym wcześniej), wielu ludzi wiąże (trafnie lub
nie), niemal automatycznie, możliwość dobrowolnych przemieszczeń
przestrzennych z jakimś rodzajem awansu społecznego, ekonomicz-
nego, społecznego czy kulturowego. Ruchliwość może zwiększać lub
zmniejszać nierówności społeczne. Potrzebne jest nam spojrzenie
krytyczne, pokazujące materialne zakotwiczenie możliwości i typów
mobilności, wiążące osoby uczestniczące bezpośrednio w mobilności
z osobami bezpośrednio „niemobilnymi”, pokazujące dynamikę
instytucji społecznych z mobilnością powiązanych (ibid.: 5–6).
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Podsumowując ten fragment, możemy powiedzieć, że niewątpli-
wie mamy do czynienia w zachodnich naukach społecznych ze
„zwrotem migracyjnym” spowodowanym rozwojem węzłów migra-
cyjnych w krajach koncentracji badań społecznych i teoretyzowania.
Zwrot ten nie jest szczególnie „mocny”, choć czasem w takich
mocnych kategoriach jest formułowany. Raczej nawiązuje do wcześ-
niejszych zjawisk migracyjnych i krytycznie korzysta z wcześniej-
szych ustaleń, niż zupełnie je odrzuca. Używa nowych, owocnych
metafor. Wiąże stare i nowe zjawiska mobilności ze strukturą
społeczną, wskazując na złożoną kompozycję zbioru współczesnych
globalnych migrantów. I do tej ostatniej kwestii przejdziemy teraz.

2.3. Globalne migracje i ich różnorodność

Dla dużego uproszczenia wstępnie wprowadźmy w tym miejscu
pionowe, stratyfikacyjne, odróżnienie między, z jednej strony,
tradycyjnie analizowanymi przez historyków, demografów czy so-
cjologów słabo wykształconymi (w kraju pochodzenia i w kraju
docelowym; pamiętamy, że mogą to być zupełnie odrębne kwestie),
na ogół ubogimi migrantami, przemieszczającymi się między kraja-
mi zawsze w poszukiwaniu „lepszego życia”, przede wszystkim
w postaci niewymagającej wysokich kwalifikacji pracy niechętnie
podejmowanej przez „rdzennych” mieszkańców krajów docelowych,
a z drugiej strony – znacznie mniej liczną zbiorowością migrantów
bardziej zamożnych, lepiej wykształconych i wykwalifikowanych,
lepiej zorientowanych w globalnych regulacjach postępowania
administracyjnego i łatwiej dostosowujących się do nowej dla nich
kultury. W naszej książce nie będziemy obszerniej zajmowali się
migrantami tego pierwszego typu, ale musimy poświęcić nieco
uwagi, po pierwsze, konceptualizacjom tego wstępnego zróżnicowa-
nia (a więc jednak i migrantom znajdującym się niżej w społecznej
stratyfikacji), a po drugie, znacznie więcej miejsca temu drugiemu,
bardzo złożonemu typowi. I o tę złożoność w pobliżu „wyższego”
bieguna kontinuum chodzi nam w tym fragmencie.

Nieliczne z globalnego punktu widzenia migracje uczonych
(którzy są głównym przedmiotem naszych zainteresowań) zaliczyć
można (przy wskazanych dalej zastrzeżeniach) do względnie rzadko
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(ale oczywiście coraz częściej) analizowanych przez demografów
oraz innych badaczy migracji przemieszczeń przestrzennych kadr
wysoko kwalifikowanych (highly skilled migrants – HSM). Należą do
tego zbioru także, na przykład, pracownicy merytoryczni (nie tylko
menedżerowie wysokiego szczebla) korporacji międzynarodowych
(nie będziemy się nimi tutaj bezpośrednio zajmowali), inżynierowie,
wybitni i dobrze opłacani artyści (które to zbiorowości, z natury
rzeczy, to znaczy ze względu na stratyfikację edukacyjną, w każdym
społeczeństwie i okresie stanowią mniejszą część zbiorowości
społecznych migrujących lub nie). Problemem, na który zwracamy
uwagę, jest zaliczenie do tej grupy studentów, czyli osób, które
dopiero przygotowują się do osiągnięcia własnego, związanego
z edukacją uniwersytecką, wysokiego statusu. W przypadku HSM
mamy czynienia, w szczególności w XXI wieku, z ogromną i rosnącą
literaturą na temat „pojawiania się nowych «globalnych elit» [...]
charakteryzujących się bezprecedensowo mobilnymi i kosmopoli-
tycznymi stylami życia” (Favel, Feldblum, Smith 2006: 2; por. też:
Nowicka 2005; Faist 2013: 1642–43).

Analizując wyłaniający się od końca lat osiemdziesiątych
XX wieku nowy porządek światowy, a w nim międzynarodowe
globalne przemieszczenia ludności, Anthony H. Richmond podzielił
fale migracyjne na dwa bardzo szerokie, biegunowe (a więc ze swej
istoty uproszczone) typy: migrację „proaktywną” i „reaktywną”. Ta
pierwsza (szczególnie tu nas interesująca) odnosi się do tych ruchów
ludności, które związane są z relatywnie słabo ograniczonym (choć
jakieś ograniczenia mentalne, kulturowe, strukturalne, a także insty-
tucjonalne zawsze występują) wyborem, inaczej niż w przypadku na
przykład uchodźców, którzy „po prostu” reagują na okoliczności,
które znajdują się poza ich kontrolą, czy słabo wykształconych emi-
grantów ekonomicznych. Wybory, których dokonują proaktywni
migranci, dotyczą między innymi tego, czy w ogóle warto się prze-
mieszczać, kiedy należałoby podejmować takie działania, dokąd się
udać, czy robić to w pojedynkę czy w grupie bliskich osób (przede
wszystkim z najbliższą rodziną), jak długo pozostawać „poza do-
mem” (krajem pochodzenia), czy potem wracać do tego domu czy też
pojechać gdzieś indziej i być może dopiero tam się zakotwiczyć
(Richmond 1994: 58–60). Migrujący uczeni należą oczywiście do
typu proaktywnego.
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Pamiętać musimy jednak o tym, że także osoby świetnie
wykształcone w kraju pochodzenia, mające tam bardzo dobrą pracę
i zamożne, mogą (z powodu wojny, wojny domowej, prześladowań
politycznych, klęsk żywiołowych itp.) znaleźć się w sytuacji „reak-
tywnej” – stać się uchodźcami szukającymi azylu. Ludzie wysoko
wykształceni mogą w kraju pochodzenia, z różnych powodów, w tym
ekonomicznych, nie znaleźć takiej pracy, która zapewniałaby im
utrzymanie rodziny na takim poziomie, jaki uważają za właściwy,
i szukać za granicą pracy (legalnie lub nie, z wszystkimi tego
konsekwencjami) poniżej ich formalnego wykształcenia, przynoszą-
cej im wyższy dochód niż praca „w zawodzie” w kraju pochodzenia.
Ludzie wysoko wykształceni, pracujący w międzynarodowych kor-
poracjach, mogą być zmuszani do migrowania pod groźbą zwolnienia
z pracy lub tylko zablokowania awansu. Niektórzy uchodźcy mogą
podejmować świadome i przemyślane decyzje dotyczące tego, dokąd
migrować (por. na te tematy też np. Crawley, Skleparis 2017).

Zastanawiając się nad globalizacją i ponowoczesnością, Zygmunt
Bauman pisał w 1998 roku, w obszernym eseju poświęconym globa-
lizacji, o dwóch funkcjonujących w jej warunkach światach
oraz dwóch kategoriach wędrowców („nomadów”): turystach i włó-
częgach. Istnieją między nimi, w warunkach ponowoczesnych, głę-
bokie różnice doświadczeń powodujące, że łączne ich traktowanie
jest nieuprawnione. W pierwszym świecie, świecie „totalnej mobil-
ności”, przestrzeń przestaje być ograniczeniem. Upływ czasu nie ma
znaczenia. Wędrowcy żyją stale w teraźniejszości. Są wciąż zajęci
i nieustannie brakuje im czasu. Mieszkańcy drugiego świata mają
czas w nadmiarze. Nie mają go czym wypełnić. W tym ich czasie „nic
nigdy się nie zdarza”. Mogą jedynie zabijać czas. Ich przestrzeń jest
ociężała, rozciągliwa i nienaruszalna. „Dla tych, którzy zamieszkują
świat pierwszy – coraz bardziej kosmopolityczny, eksterytorialny
świat ludzi globalnego biznesu, menedżerów globalnej kultury czy
pracowników wyższych uczelni i akademii naukowych – granice
państwowe równa się z ziemią, podobnie jak znikają one dla towarów
o zasięgu globalnym, kapitału i środków finansowych. Dla miesz-
kańców drugiego ze światów piętrzą się coraz wyższe mury kontroli
imigracyjnej, prawa stałego pobytu, polityki «czystych ulic»
i «zerowej tolerancji». [...] Pierwsi podróżują, bo mają na to ochotę;
[...] drudzy podróżują ukradkiem, często nielegalnie, nierzadko
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płacąc za miejsce w zatłoczonej klasie trzeciej niezdatnego do żeg-
lugi, cuchnącego statku więcej, niż ci pierwsi za pozłacane luksusy
«business class». Po przyjeździe są źle widziani, a jeśli mają pecha,
aresztuje się ich i deportuje niezwłocznie” (Bauman 2000: 106).

Patrząc nieco później na tę samą kwestię w ramach poznawczej
perspektywy transnarodowości i transmigracji i nawiązując do
nowych badań empirycznych, Margit Fauser, Sven Voigtländer,
Hidayet Tuncer, Elizabeth Liebau, Thomas Faist i Oliver Razum
pisali tak: „Zaangażowanie w zjawiska transnarodowe nie jest cechą
tylko osób najbardziej zmarginalizowanych i cierpiących różnego
rodzaju niedostatek. Przeciwnie, wśród osób wielostronnie włączo-
nych w przecinającą granice wymianę pieniędzy, dóbr i idei znajdują
się ci, którzy są społecznie dobrze zakorzenieni, lepiej wykształceni,
dłużej mieszkają [poza krajem pochodzenia – J.M. i K.Ł.]. [...] Liczba
tych osób jest jednak relatywnie mała” (Fauser, Voigtländer, Tuncer,
Liebau, Faist, Razum 2012: 6–7). Dla tej drugiej kategorii migracje nie
są kwestią życiowej konieczności, lecz w znacznie większej mierze –
wyboru. Wszyscy jednak, przypomnijmy, migrują w poszukiwaniu
subiektywnie lepszego życia.

Rafael Alarcon, analizując zbiorowość uprzywilejowaną w do-
mniemanym globalnym świecie „migracji bez granic” i odnosząc się
głównie do kontekstu północnoamerykańskiego, określał „wykształ-
conych migrantów” jako osoby z zaliczonymi co najmniej czterema
latami studiów wyższych (pierwszy stopień takich studiów), ale
głównie mające magisterium lub doktorat (a więc mające wykształ-
cenie wyższe drugiego lub trzeciego stopnia). Są „proaktywni” w tym
sensie, że sami podejmują wiele decyzji migracyjnych. Jednakże
działają na ogół w warunkach silnie instytucjonalnie wzmacniają-
cych ich komfort (chcielibyśmy tu podkreślić to, że w niemal każdym
typie migracji mamy do czynienia z instytucjonalnym ich uwikła-
niem – ułatwianiem lub utrudnianiem mobilności). Wspomagani
przez państwowe regulacje imigracyjne, potęgę wielkich korporacji
(w tym uniwersytetów) i fundacji oraz przez własny kapitał
ekonomiczny, społeczny i kulturowy, ludzie ci: naukowcy, profeso-
rowie uniwersyteccy, inżynierowie, prawnicy, inwestorzy w dzie-
dzinie nieruchomości, stratedzy marketingowi, menedżerowie ze
świata sztuki i gospodarki, pisarze i muzycy, bez trudu przekraczają
granice i uczestniczą w globalnych rynkach pracy. Dla tych
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profesjonalistów granice narodowe nie są na ogół wielką barierą
(Alarcon 2007: 243–244).

W dalszym ciągu tego fragmentu rozdziału zwrócimy uwagę na
trzy kwestie odnoszące się do migrantów znajdujących się bliżej
„wyższego”, bardziej uprzywilejowanego strukturalnie i kulturowo
krańca stratyfikacyjnego kontinuum. Pierwsza to „samodzielni
ekspaci” (self-initiated expatriates – SIE), druga – „migranci środka
skali” (middling migrants) a trzecia – „migranci stylu życia”
(life style migrants).

Literatura badawcza poświęcona samodzielnym ekspatom
(i w takich kategoriach pojęciowych problematyzująca zagadnienie
migracji) lokuje się przede wszystkim w takich dyscyplinach, jak
zarządzanie oraz psychologia zarządzania. Jest ona w pewnym
stopniu ambiwalentna. Dotyczy ludzi, którzy sami organizują sobie
warunki międzynarodowej mobilności (stąd pojęcie self-initiated),
ale przede wszystkim po to, aby ulokować się w ramach silnie
instytucjonalnych, na wysokich stanowiskach zarządczych w świecie
korporacyjnym. Ten nurt badawczy jest nowy – bardzo mało jest
prac dotyczących XX wieku i wydanych przed obecnym stuleciem.
Kluczowe pojęcie i główne koncepcje nie są bardzo precyzyjne (por.
np. Doherty, Richardson, Thorn 2013), ale naszym zdaniem dobrze
pokazują złożoność i wagę zjawiska. Zajmiemy się tą sprawą tylko na
tyle, na ile potrzebna jest do dalszych rozważań o migracjach
uczonych (por. też Al Aris, Koall, Ozbilgin, Suutari 2012). W polskiej
literaturze dotyczącej zarządzania problematyka „ekspatriacji trady-
cyjnej i samoinicjowanej” pojawia się też dopiero w ostatnim czasie
(por. Przytuła 2017).

Torstein Biemann i Maike Andersen zajmują się ekspatami na
stanowiskach menedżerskich i zarządczych. Odróżniają ekspatów,
których migracja została zorganizowana przez korporacje (assigned
expatriates – AE), od tych drugich. „Samodzielnie” migrujący cudzo-
ziemscy pracownicy to tacy, którzy migrują dobrowolnie do obcego
kraju na własną rękę, z własnej inicjatywy, niezależnie od jakiego-
kolwiek pracodawcy i bez jakiegokolwiek wsparcia organizacyjnego.
Zatrudniani są na podstawie kontraktu lokalnego, opartego na
przepisach kraju przyjmującego (2010: 431). Zdaniem autorów róż-
nice między SIE a AE są wyraźne. Ci pierwsi zaczynają kariery
wcześniej, mają większe ogóle aspiracje, częściej migrują, ich
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orientacja na rozwój kariery jest bardziej stabilna w biegu życia niż u
AE (2010: 441–445). Porównanie między podobnymi zbiorowościami
przeprowadzili też Lan Cao, Andreas Hirschi i Jürgen Deller (2012).
Skupili się na SIE. Ich zdaniem zawodowy sukces SIE uzależniony
jest od występowania trzech głównych czynników określanych jako
typy „kapitału związanego z przebiegiem kariery”: a) elastycznej
postawy wobec własnej kariery, b) posiadania (głównie transnaro-
dowych i wielokulturowych) sieci społecznych oraz c) inteligencji
kulturowej rozumianej jako zdolność do działania i wchodzenia
w społeczne interakcje w kontekstach międzykulturowych. Poziom
ogólnego przystosowania do kultury kraju goszczącego jest tutaj
ważnym czynnikiem modyfikującym działania wspomnianych typów
kapitału, mających charakter czysto zawodowy.

Jan Selmer i Jakob Lauring (2012) bezpośrednio włączają do
kategorii SIE migrujących uczonych, stąd ich analiza jest dla nas
szczególnie interesująca. Odwołując się przede wszystkim do litera-
tury na temat motywacji SIE, ale też na temat migracji uczonych,
autorzy przedstawiają swoją typologię samodzielnie migrujących
(czyli zatrudnionych za granicą jako indywidualne osoby, a nie
reprezentanci jakichś uczelni, które by ich wysyłały do pracy czy na
staż, na podstawie kontraktów dotyczących regularnego zatrudnienia
w ramach przepisów państwa przyjmującego) uczonych. Są to więc,
po pierwsze, „uchodźcy” – ci, którzy migrują przede wszystkim dla-
tego, że chcą dokonać ważnej zmiany w swoim życiu, chcą uciec
od życiowych sytuacji w kraju pochodzenia (niesatysfakcjonują-
ce warunki pracy, nuda). Po drugie, mamy tu „najemników” mo-
tywowanych przez spodziewane zyski finansowe (oszczędności,
możliwość wsparcia rodziny); te motywy uważane są jednak za dru-
gorzędne. Po trzecie, spotykamy „odkrywców”, których motywuje
chęć przygody, nowych wrażeń i podróżowania. Po czwarte, mamy tu
„architektów”, którzy migrują w celu odpowiedniego zbudowania
swej kariery (ibid.: 667–68). Inaczej niż we wcześniejszych bada-
niach studium Selmera i Lauringa pokazuje, że motywacje związane
z „ucieczką” z dawnego świata przynoszą uczonym SIE najgorsze
rezultaty, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu zawodowego, mierzo-
nego za pomocą takich zmiennych, jak: wyniki badań naukowych,
efektywność pracy oraz stopień zadowolenia z pracy.

44 2. Migracje uczonych w zglobalizowanym świecie...
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Przejdźmy teraz do „migrantów środka skali” (middling mig-
rants). Wspomnieliśmy już o migracjach edukacyjnych, o rozbieżnoś-
ciach u tego samego człowieka między jego poziomem wykształcenia
i wykwalifikowania w kraju pochodzenia i w krajach docelowych
(które mogą nie uznawać kwalifikacji lub nie być silnie zaintereso-
wane nimi). Bardzo wysokie kwalifikacje w kraju pochodzenia
i przynależność do klas średnich w jednym kraju nie są wystarcza-
jące, aby należeć do migracyjnych elit w drugim. W każdej grupie
zawodowej migrują nie tylko osoby o najwyższych kwalifikacjach i te
bez kwalifikacji, ale też osoby o średnich kwalifikacjach. Niektórzy
zaliczają do pośredniej kategorii młodych ludzi (pochodzących
zarówno z krajów zamożnych, jak i niezamożnych) przebywających
czasowo za granicą w ramach rocznej przerwy w studiach (gap year),
podczas której podróżują lub pracują, młodych absolwentów uni-
wersytetów, którzy za granicą podejmują dobrowolnie tymczasowe
prace w zawodzie lub nawet poniżej swych kwalifikacji, aby poznać
świat, zdobyć globalnych przyjaciół, „dojrzeć i sprawdzić się”
w światach obcych kultur, „uciec” na jakiś czas spod bezpośredniej
kontroli rodzicielskiej (na ogół jednak za zgodą i ze wsparciem
rodziców), ukształtować swą osobowość i zarobić na dalsze podróże.
Inni widzą tu uczonych wyjeżdżających za granicę nie w ramach
stałego kontraktu, lecz na urlop badawczy (sabbatical), ale też takich
uczonych, szczególnie młodych, którzy zatrudnieni są na czasowych,
niedających poczucia stabilizacji kontraktach (czy „od projektu do
projektu”), niewiele różniących ich pozycję od innych przykładów
prekariatu (por. też w tej sprawie np. Ackers, Gill 2008; Santos 2016).
W środku skali stratyfikacyjnej znajdują się na przykład pielęgniarki
i średni personel techniczny (por. Conradson, Latham 2005a; 2005b;
Favel, Feldblum, Smith 2006; Faist 2013; Rutten, Verstappen 2014;
Riemsdijk, Basford, Burnham 2015; Luthra, Platt 2016; Loacker,
Śliwa 2016). Zbiorowości te określane są w dzisiejszej literaturze
jako „migranci środka skali” w kategoriach klasowych. Mało o nich
wiadomo, ale badacze poświęcają im coraz więcej uwagi, koncen-
trując się na ogół na studiach przypadku. Zatrzymamy się tutaj przy
jednej tylko analizie, gdyż dotyczy grup, które zasadniczo, „katego-
rialnie”, należą do zbiorowości HSM (i podtypu SIE). Bernadette
Loacker i Martyna Śliwa (2016) przebadały sytuację uczonych oraz
artystów teatralnych jako przypadków „mobilnego środka”. Człon-
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kowie tych zbiorowości są dla autorek przedstawicielami prekariatu
bez względu na ich wysokie kwalifikacje. Jeśli pominiemy „gwiazdy”
tych zawodów i skoncentrujemy się na wszystkich migrujących
uczonych i artystach, to zobaczymy, że znajdują się oni „w połowie
drogi” między wyborem a koniecznością, a może nawet poza takim
kontinuum. Angażują się w migracje niekoniecznie dla przyjemności,
ale raczej dlatego, że mobilność jest niezbędna dla podtrzymania ich
pozycji zawodowej i ekonomicznej. Mobilność jest od wieków
istotnym aspektem i zasadą życia tych zbiorowości. Jak już wspomi-
naliśmy w tym rozdziale, mobilność przestrzenna bywa traktowana
jako czynnik mobilności w sensie awansu społecznego (ale czasem
też degradacji społecznej) i taki jest, według Loacker i Śliwy,
opisywany przez nie przypadek wspomnianych dwóch kategorii
społecznych. Autorki korzystają z obszernej literatury teoretycznej
i empirycznej oraz wyników własnych badań. Analizują wymiar
czasowy mobilnego życia zawodowego (krótsze lub dłuższe wyjazdy,
różne wzory zarządzania czasem podczas mobilności i „w domu”,
różny rytm czasu w tych dwóch sytuacjach oraz na różnych etapach
życia). Badają praktyki cielesne i wymiar emocjonalny ciągłego
„życia w podróży”. Ciekawe są ich rozważania dotyczące niepewności,
ale i atrakcyjności życia, niedających się uniknąć napięć między
życiem zawodowym a osobistym. „Prowadzenie mobilnego życia
w pracy oznacza często, że życie zawodowe i życie osobiste stają się
zarówno powiązane ze sobą, jak i oddzielone od siebie [...]. Zdolność
członków «mobilnego środka» do posiadania konwencjonalnej rodziny
i wspólnotowych więzi oraz stylów życia i do czynienia długotermi-
nowych zobowiązań jest ograniczona. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc,
dopiero w przebiegu (zawodowego) życia zaczynają oni podważać
zasadę niezbędności mobilności, jej skutki i koszty. [...] Niemniej
jednak, nawet jeśli od czasu do czasu mobilność jest uważana za wiele
wymagającą i męczącą, większość uczestników wciąż docenia i prak-
tykuje ją. Wspólne dla nich rozumienie sytuacji jest tu takie, iż decyzje
dotyczące mobilności są nie tyle kwestią wyboru czy konieczności, ile
traktowane są jako oczywista część życia i podejście, które nadaje mu
sens, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym” (2016: 672).

Wśród badaczy zainteresowanie „migrantami środka skali”
pojawiło się niedawno, ale warto zauważyć tekst Krzysztofa Jasku-
łowskiego poświęcony doświadczeniom i strategiom pochodzących
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z Indii specjalistów pracujących we Wrocławiu (2017a; por. też
Bielewska, Jaskułowski 2017). Co naszym zdaniem ciekawe, moty-
wacje migracyjne przynajmniej części tych specjalistów związane są
z zagadnieniem, którym zajmujemy się poniżej, a więc z „migracjami
stylów życia”.

Ostatnią kategorią społeczną mieszczącą się w pobliżu wyższego
krańca stratyfikacyjnego kontinuum całej zbiorowości osób prze-
mieszczających się (przede wszystkim) przez granice państwowe są
reprezentanci tak zwanej migracji stylów życia (lifestyle migration)
(por. np. O’Reilly, Benson 2009; Benson, O’Reilly 2009; por. też
Spalding 2013; Benson, O’Reilly 2015; Benson 2016; Benson,
Osbaldison 2016). Jak nam się wydaje, akceptowana w literaturze
przedmiotu definicja omawianej zbiorowości została wprowadzona
przez Michaelę Benson i Karen O’Reilly: „migranci stylu życia to
relatywnie zamożne jednostki w różnym wieku, przenoszące się albo
czasowo albo na stałe do miejsc, które, z różnych powodów,
oznaczają dla migranta lepszą jakość życia” (2009: 609).

Ludzi tych łączy więc z zaprezentowanymi wcześniej kategoria-
mi to, że są na ogół dobrze lub bardzo dobrze wykształceni
i relatywnie zamożni, ale oddziela ich to, że ich migracje na ogół
nie są związane z pracą zarobkową, a w szczególności ze zdobywa-
niem środków utrzymania. Migracje stylów życia przebiegają nie
tyle w tradycyjnym kierunku z globalnego Południa na globalną
Północ, nie tyle ze wsi do miast, ile odwrotnie. Migrantów łączy
koncentracja na tym, „jak żyć” w satysfakcjonujący sposób. Już
wstępnie zauważmy, że zbiór migrantów, o których teraz piszemy,
przecina się częściowo ze zbiorem „migrantów środka”, ale, po-
wtórzmy, teraz nie o zarabianie, lecz przede wszystkim o wydawanie
pieniędzy chodzi. Gdy pojawia się wątek zarabiania, ma on dwie
szczególnie ważne cechy. Pierwszą jest takie zarabianie, gdziekol-
wiek miałoby miejsce (np. w kraju pochodzenia, podczas przerw
w procesie szukania dobrego życia lub w postaci telepracy), które ma
pomóc sfinansować podstawowy cel, o którym teraz piszemy. Po
drugie, to zarabianie związane jest często z nowego typu przedsię-
biorczością, zakładaniem firm będących realizacją marzeń, których
wcześniej nie dało się, z jakichkolwiek powodów, spełnić. Mobilność
ma tu służyć samorealizacji opartej na wierze w pionierski charakter
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własnej działalności, w tym ekonomicznej, w odkrywanie nowych
światów.

Pamiętać też trzeba o tym, że choć traktowanie wyjeżdżania
z własnego kraju do innego w celach niezwiązanych ze zdobywaniem
środków finansowych nie jest czymś nowym w historii migracji, to
literatura, do której się teraz odwołujemy, pochodzi niemal w całości
z XXI wieku. Podobnie, jak wspominaliśmy, wszyscy migranci
wszystkich czasów i typów dążą do poprawy warunków swego życia,
ale te zbiorowości, o których pisaliśmy wcześniej, dążą do tego raczej
przez zarabianie w wyniku migracji nastawionych na poprawę
standardu życia niż poprzez inny niż dotąd sposób wydawania już
wcześniej zarobionych pieniędzy. Migranci stylu życia charaktery-
zują się antymodernistycznymi postawami, eskapizmem, ich głów-
nymi celami są samorealizacja, szukanie sensu życia bogatszego niż
dotąd w sensie duchowym. W Polsce przykładem tego typu zjawiska
może być migracja kreatywnych pracowników agencji reklamowych
z Warszawy w mniej zaludnione rejony kraju (Mazury, Bieszczady),
aby oddać się działalności artystycznej lub innym zajęciom (Łuczaj
2016: 316–318).

Wcześniejsze badania związane z tą problematyką prowadzone
były osobno nad migracjami: emerytalnymi; związanymi z niechęcią
do życia w miastach; z posiadaniem drugiego domu, przede wszyst-
kim na wsi, i to najlepiej (choć niekoniecznie) za granicą; migracjami
sezonowymi; rocznymi przerwami w studiach; migracjami do miejsc
charakteryzujących się szczególnym urokiem, położonych zwłaszcza
w ciepłych krajach, w wiejskich idyllach, „wyspiarskich tropikal-
nych rajach”. Pojęcie migracji stylów życia ma łączyć wszystkie te
zagadnienia. Migracje te możliwe są, jak wskazują ich badacze,
w specyficznych szerokich uwarunkowaniach społecznych. Należą
do nich: globalizacja, indywidualizacja (co jest częściowo paradok-
salne w omawianym tu zjawisku) świata zachodniego, łatwość
i względnie niskie koszty podróżowania, elastyczność form zatrud-
nienia w wielu zawodach, ogólny wzrost zamożności w krajach
zachodnich.

Zwróćmy krótko uwagę na trzy aspekty migracji stylów życia.
Pierwszy to wspomniany eskapizm. Wyjeżdżają ludzie zniechęceni
neoliberalnym, w zachodni sposób uporządkowanym światem, płyt-
kim światem indywidualizmu, ryzyka i niepewności. Jest to jednak
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ucieczka nie tylko od tamtych okoliczności, ale i do w miarę jasno
wstępnie określonych światów lepszego życia – świata samorealizacji
– spełnienia swych prawdziwych pragnień, pełnego rozwoju tożsa-
mości, odkrywania i odbudowy siebie samego, wspólnotowości. Drugi
aspekt to poszukiwanie pełnej przynależności, która możliwa ma być
tylko w małych, prostych wspólnotowych społecznościach. Trzeci to
ambiwalencje i relatywność, związane z migracjami stylów życia.

Ambiwalencje te dotyczą różnych spraw. Po pierwsze, dotyczą
samego statusu ekonomicznego migrantów. Należą oni do osób
globalnie uprzywilejowanych pod względem zasobów ekonomicz-
nych, ale też nie są wystarczająco bogaci, aby wieść „dobre życie”
w krajach pochodzenia. Nie są też wystarczająco zamożni, aby bez
troski patrzeć na swą przyszłość w „tropikalnych rajach” – na
perspektywę chorób i starości. Ich wolny wybór stylu życia też, z tej
samej przyczyny, można traktować jako ambiwalentny. Mogą
wybrać gorsze życie w kraju pochodzenia lub czasowo lepsze życie
w kraju ich goszczącym. Styl ten nie dotyczy wszystkich ludzi nawet
w świecie zachodnim. Trzeba mieć jednak zasoby większe niż
średnie, aby go uprawiać. Trzeba zinternalizować postmodernis-
tyczną ideologię płynnego życia. Po drugie, często migranci stylów
życia muszą utrzymywać dwa domy, żyjąc równocześnie w dwóch
światach, między innymi w dwóch światach przyjaźni i zobowiązań.
W swoich wymarzonych miejscach migracji szukają nowych przy-
jaciół, stale zmagając się z różnicami kulturowymi, których szukali,
ale które często okazują się w praktyce trudne do zaakceptowania.
Chcą przynależności, ale spotykają się z partnerami, którzy mają
wobec nich trudne do spełnienia oczekiwania. Sami chcą inności, ale
często spotykają na nowym miejscu podobnych sobie imigrantów.
Ludność miejscowa, z którą rzadko wchodzą w faktycznie zażyłe
relacje, na ogół traktuje ich jako obcych, wywyższających się
finansowo i zmieniających pejzaż kulturowy okolicy. Rozczarowanie
i poszukiwanie nowych wrażeń często przynoszą konsekwencje
w postaci nomadycznego sposobu życia, przenoszenia się gdzie
indziej albo też powrotu do domu. Migranci stylów życia mają
bowiem komfort w postaci niemal stałej możliwości powrotu tam,
skąd przybyli.

W swych badaniach nad osiedlaniem się w Polsce obywateli
krajów tak zwanej starej Unii Katarzyna Andrejuk za bardzo
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przydatne uważa omawiane tu pojęcie lifestyle migration. Wyodręb-
nia ona cztery charakterystyczne typy motywacji migracyjnych.
Pierwszy to migracje na studia lub związane z konsekwencjami
odbycia w Polsce studiów wyższych. Drugi to motywacje związane
z pracą (przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalis-
tów). Trzeci typ to motywacje ze względów rodzinnych (związek
emocjonalny z mieszkańcem Polski). I wreszcie czwarty typ to
migracje w celu samorealizacji. Jak pisze autorka: „Są to osoby,
które przyjechały do Polski motywowane chęcią zmiany środowiska
oraz poznania nowego kraju, poszukujące nowych wrażeń i emocji.
Dążyły na przykład do ucieczki od przewidywalności oraz ograni-
czeń trajektorii osobistej i zawodowej, która stałaby się ich udziałem
w kraju pochodzenia” (Andrejuk 2017: 270–271).

Niezależnie od „stratyfikacyjnego” i „wokółstratyfikacyjnego”
podejścia do analizy fal migracyjnych przypomnieć warto, że
migracje często dokonują się nie w pojedynkę, lecz rodzinami, i że
bardzo często inne są wzory migracyjne mężczyzn i inne kobiet (por.
np. Ackers, Gill, 2008; Migracje kobiet... 2008; Grzymała-Moszczyń-
ska, Kwiatkowska, Roszak, red., 2010, część IV). Z naszego punktu
widzenia szczególnie interesujący jest rodzinny i genderowy wymiar
migracji uczonych. Uważamy, że podejście genderowe nabiera
szczególnego znaczenia przy migracjach osób młodych (na początku
drogi akademickiej), które dopiero zakładają rodziny lub mają małe
dzieci. Szanse życiowe (w tym na karierę naukową) migrujących
mężczyzn są, ze względów głównie kulturowych, znacznie większe
niż szanse kobiet. Stąd kulturowy i instytucjonalny wymóg, aby
pobyty za granicą były ważnym elementem trajektorii akademickiej,
faktycznie przyczynia się do wzrostu nierówności genderowych.
Relacje (interakcje) genderowe wśród mobilnych par uczonych są
jednak faktycznie zmienne, negocjowane i coraz bardziej dalekie od
jednoznaczności (por. Schaer, Dahinden, Toader 2017).

Podsumujmy ten podrozdział. Podział zbiorowości globalnych
migrantów na dwie stratyfikacyjne kategorie: słabo wykształconych
migrantów z względnie ubogich krajów rozwijających się z jednej
strony i wysoko wykwalifikowanych migrantów (HMS) z drugiej
strony, jest dalece uproszczony. Sama kategoria HSM jest złożona.
Zajęliśmy się tutaj wyróżnioną zbiorowością migrantów samodziel-
nych, których mobilność jest inicjowana przez nich samych i jest

50 2. Migracje uczonych w zglobalizowanym świecie...
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słabo wstępnie zinstytucjonalizowana. Między HSM a migrantami
słabo wykształconymi znajduje się równie złożona strukturalnie
zbiorowość migrantów środka. We wszystkich tych zbiorowościach
spotykamy uczonych. Niejako obok tej typologii mieszczą się równie
zamożni i dobrze wykształceni migranci, którzy też szukają lepszego
życia, ale nie muszą zarabiać na mobilności, lecz raczej wcześniejsza
praca opłaca ich poszukiwanie nowego szczęścia.

2.4. Specyfika migracji uczonych

Gdy patrzymy na uczonych jako wyróżnioną część globalnie uprzy-
wilejowanej kategorii migrantów (o relatywności zamożności
i uprzywilejowania, a także o migracjach środka pisaliśmy wyżej),
warto zadać sobie pytanie dotyczące ich potencjalnej specyfiki w jej
ramach. Choć wspomagana przez różnych instytucjonalnych akto-
rów społecznych (zapraszające uniwersytety i instytuty badawcze,
fundacje i władze państwowe fundujące stypendia i troszczące się
o warunki życia imigrantów, specjalne wizy i zezwolenia na pracę
zarobkową), ruchliwość przestrzenna uczonych jest od stuleci istotną
częścią habitusu pola naukowego i charakteryzuje się przede wszyst-
kim takimi szczególnymi cechami, jak: samodzielne oraz indywi-
dualne jej organizowanie (o czym wspominaliśmy, omawiając
zagadnienia „samodzielnych migrantów”), motywowane przez dąże-
nie do uzyskania większego prestiżu i merytorycznego uznania
oraz oparte na zbudowanej przez daną osobę sieci profesjonalnych
powiązań międzynarodowych. Jakie konkretne instytucje (w szcze-
gólności w Europie) wspierają mobilność uczonych? Paweł Kacz-
marczyk i Marek Okólski wskazują konkretne przykłady narodowe.
Uczeni ci skupiają się na hiszpańskich programach rządowych z lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, w których czaso-
wą mobilność międzynarodową pracowników nauki potraktowano
jako podstawowy element polityki naukowej państwa (Kaczmarczyk,
Okólski 2005: 81). Do bardzo podobnych programów portugalskich
odwoływała się Ana Delicado (2009; 2010a; 2010b; 2011). Nie chodzi
jednak tylko o instytucje w obrębie danych społeczeństw narodowo-
państwowych. Ogólnoeuropejskie (związane z Unią Europejską)
programy i instytucje analizują na przykład: Sonia Morano-Foadi
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(2005), Michael Keenan, Paul Cutler, John Marks, Richard Meylan,
Carthage Smith i Emilia Koivisto (2012) oraz Ludmila Ivancheva
i Elisaveta Gourova (2011). Delicado koncentruje się na programie
„European Research Area” (ERA) i na działaniach Komisji Euro-
pejskiej. Dalej wymienieni badacze skupiają się na sieci EURAXESS
i Europejskiej Karcie Badaczy oraz ich Kodeksie Postępowania.
Ivancheva i Gourova wskazują jednak też na instytucjonalne bariery
międzynarodowej mobilności uczonych mające znaczenie w sytuacji
rozbudzonych oczekiwań. Zdaniem tych autorek raporty przygo-
towywane przez ekspertów Komisji Europejskiej wskazują na:
niedostatek funduszy wspierających mobilność; brak uznania dla
uzyskanych za granicą doświadczeń badaczy, wtedy gdy usiłują oni
znaleźć po powrocie pracę w instytucjach akademickich czy czysto
badawczych; problemy związane z codziennym życiem za granicą:
ubezpieczeniem społecznym, zabezpieczeniem medycznym i praw-
nym (przepisy migracyjne); zorganizowaniem sobie życia wspólnie
z migrującą częścią rodziny; nepotyzm międzynarodowych organiza-
cji rekrutujących uczonych.

Wróćmy jednak do omówionej wcześniej sprawy migracji uczo-
nych jako indywidualnego przedsięwzięcia. Tym razem chodzi nam
o kierujące nim społeczne wartości. Migracje tej zbiorowości
związane są z tworzeniem i podtrzymywaniem szczególnej kultury
produkowania wiedzy naukowej, opartej na osobistych kontaktach
i interakcjach typu „twarzą-w-twarz” budujących „milczący” (tacit)
wymiar tej wiedzy. Skodyfikowana w podręcznikach, a nawet
w książkach i artykułach naukowych informacja nie jest na ogół
wystarczająca do tego, aby na jej podstawie z sukcesem uprawiać
działalność naukową.

Choć można prawomocnie rozważać konstruowanie (na ogół
zwiększanie) sobie przez uczonych, poprzez migracje, indywidualne-
go kapitału ekonomicznego, to, jak się wydaje licznym obserwato-
rom, kumulują oni przede wszystkim kapitał „zbiorowy” (rozumiany
jako sieci społeczne) i kapitał kulturowy (rozumiany jako wiedzę
i umiejętności). Gdy udają się do bogatszych ośrodków naukowych
(co zasadniczo jest regułą; w naszej książce zajmujemy się jednak
i innymi sytuacjami), interesuje ich oczywiście kwestia zwiększania
swych własnych dochodów indywidualnych, ale ważne są dla nich
przede wszystkim potencjalne zasoby, które można przeznaczyć na
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sfinansowanie badań (por. np. Ivancheva, Gourova 2011). Są też
jednak profesorowie migrujący do uczelni o niskim prestiżu,
ulokowanych w krajach rozwijających się, niezarabiający tam
bardzo dobrze. I na nich warto zwrócić uwagę. Jak pokazują wyniki
badań nad zachodnimi uczonymi przenoszącymi się do „prowincjo-
nalnych” uczelni w Chinach, powodami mogą być „brak odpowied-
niej pracy w krajach pochodzenia albo wolnych etatów w takich
uczelniach, które mogłyby skorzystać z ich kwalifikacji”, albo
w końcu dążenie do rozwoju własnej kariery naukowej poprzez
badania w naukowe w kraju migracji i zdobycie międzynarodowego
doświadczenia dydaktycznego (Kim 2015: 607, 611).

Z punktu widzenia długości trwania migracji zauważyć można, że
jest ona – w interesującym nas tutaj przypadku uczonych – bardzo
zróżnicowana. Mamy do czynienia z trwałym osiadaniem za granicą,
z pobytami krótkotrwałymi, z wieloletnią ruchliwością transnarodo-
wą. W naszej książce istotna będzie przede wszystkim migracja
długoterminowa.

Inną ważną (też dotkniętą już przez nas wcześniej) sprawą jest
istnienie stałego i niezbywalnego napięcia między globalnym (mają-
cym aspiracje do uniwersalności) charakterem epistemologii (wy-
obrażonego modelu trafnego poznania naukowego, realizującego
postulaty postoświeceniowej nauki zachodniej), metodologii ogólnej
i ideału osiągnięć naukowych a specyfiką narodowych instytucji
naukowych oraz narodowych hierarchii władzy i prestiżu. Kilka
zagadnień uważamy tu za ważne. Po pierwsze więc to, co traktowane
jest jako priorytetowe cele badawcze w jednym kraju (i w jego
systemie nauki, gospodarki i szkolnictwa wyższego), nie musi być tak
właśnie traktowane w innych krajach. Utrudnia to współpracę
międzynarodową zarówno na poziomie narodowym, jak i na poziomie
konkretnych „mieszanych” zespołów badawczych. Po drugie, róż-
nice między krajami, na przykład w postaci większego lub mniej-
szego nagradzania doświadczeń naukowych za granicą, często
utrudniają migrację (a także powrót z niej) i obniżają jej efekty
w kraju pochodzenia mobilnych uczonych (por. np. Bauder 2012; por.
też Hwang 2008). Polityka państwa i kultura naukowa mogą
równocześnie zachęcać uczonych do migracji (wszędzie już chyba
akceptowany postulat konieczności umiędzynarodowienia) i znie-
chęcać ich (postulat dbania przede wszystkim o interesy narodowe
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w realizacji celów badawczych, wiązanie prestiżu i innych nagród
głównie ze stażem pracy w kraju i tym samym bezpośrednim
przyczynianiem się do rozwoju krajowego systemu nauki, szkolnic-
twa wyższego i gospodarki). Może też być tak, że deklarowana poli-
tyka władz państwowych działa w jednym z tych kierunków, a kultura
narodowa danego okresu lub lokalna kultura akademicka (np. re-
alnie obowiązujące przepisy prawne i praktyki kulturowe w zakresie
zatrudniania, dopuszczania do ważnych pozycji władzy w systemie
nauki i szkolnictwa wyższego, preferencji w przyznawaniu grantów
badawczych) działają w kierunku przeciwnym. Obserwując procesy
umiędzynarodowienia nauki w Finlandii, tak jak wyglądają one
w oczach tamtejszych elit naukowych, Johanna Hakala doszła do
wniosku, że finansowanie badań dokonuje się głównie poprzez
narodowe agencje badawcze, a środki lokowane są przede wszystkim
w oparciu o narodowe priorytety naukowe. Sam postulat umiędzy-
narodowienia badań i wyższego wykształcenia traktowany jest na
ogół jako ważny instrument rozwoju nauki w danym kraju (a nie
globalnie), a więc wewnętrznej narodowej polityki naukowej
i gospodarczej (Hakala 1998: 52–53). Jak piszą przytaczani tu
wcześniej Keenan i współautorzy, mimo zaangażowania wielkich
środków międzynarodowych w projekty badawcze „ogromna więk-
szość finansowego wsparcia dla nauki wciąż odbywa się na poziomie
narodowym. Stany Zjednoczone, Japonia, i Europa wciąż dominują,
jeśli chodzi o narodowe inwestycje i osiągnięcia. [...] Niektóre kraje,
takie jak Brazylia, Chiny i Indie, dokonują ogromnego postępu [...].
Zdobycie funduszy na badania międzynarodowe jest trudniejsze niż
na badania narodowe. Politykom często łatwiej uzasadnić podatni-
kom narodowo zorientowane projekty badawcze” (Keenan, Cutler,
Marks, Meylan, Smith, Koivisto 2012: 168). Cytowana już badaczka
współpracy między uczonymi koreańskimi a pochodzącymi
z (jakkolwiek rozumianego i niewątpliwie przesuwającego się)
centrum nauki światowej Kumju Hwang potwierdza na podstawie
własnych obserwacji, że finansowanie nauki ma charakter głównie
narodowy oraz że drogi karier naukowych budowane są przede
wszystkim w ramach systemów akademickich poszczególnych kra-
jów (2008: 108). Brenda S.A. Yeoh opisuje w swych licznych
artykułach (por. np. 2013; Yeoh, Ah Eng 2008; Yeoh, Huang 2004;
Yeoh, Yap 2008; Yeoh, Lam 2016) świadome i intencjonalne budo-
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wanie, przede wszystkim w oparciu o imigrację, bardzo silnego
innowacyjnego narodowego środowiska naukowego przez azjatyckie
państwo-miasto Singapur (por. też Krishna, Sha 2015).

Skoro tak jest, że władze państwowe bardzo wielu krajów zainte-
resowane są na ogół mniej rozwojem nauki globalnej, a bardziej
jej rozwojem u siebie, to ciekawe, jak nam się wydaje, jest pytanie
o ich realne zainteresowanie tym, aby emigrujący uczeni do nich
wracali. Zajmiemy się tą kwestią w dalszej części tego rozdziału.
Tymczasem chcielibyśmy wrócić do umiędzynarodowienia nauki,
w szczególności w Polsce. Jak przypomina Marek Kwiek, to umię-
dzynarodowienie jest, co najmniej od końca pierwszej dekady
XXI wieku, stałym hasłem realnych bądź potencjalnych reformato-
rów polskiego systemu akademickiego. Jest to bardzo ważne, gdyż
widać wyraźnie, że „produktywność badawcza” polskich (podobnie
jak w ogóle europejskich) uczonych jest silnie skorelowana ze
współpracą międzynarodową. Co więcej, związek między udziałem
w międzynarodowej współpracy a produktywnością jest w Polsce
silniejszy niż w innych krajach europejskich (Kwiek 2014: 681).

Za Jane Knight (2012: 34–37) Kwiek wyróżnia dwa filary
akademickiego umiędzynarodowienia. Pierwszy to „umiędzynarodo-
wienie na miejscu”, czyli bez mobilności, polegające na publikowaniu
tekstów o zasięgu międzynarodowym. Drugi to „umiędzynarodowienie
za granicą” polegające na realnym udziale w międzynarodowych
zespołach badawczych (2014: 681). To, czym my się zajmujemy,
wydaje się być jednym z aspektów tego drugiego filaru. Polega jednak
nie tyle i nie tylko na udziale w międzynarodowych zespołach
badawczych, ile raczej na mniej lub bardziej (pisaliśmy o aspekcie
czasowym wcześniej) trwałym przeniesieniu się do innego kraju. Erik
Stokstad (2017) zwraca w czasopiśmie „Science” uwagę na interesu-
jące związki między tymi dwoma filarami (choć bezpośrednio do nich
się nie odwołuje). Omawiając opracowanie Petera Tindemansa,
sekretarza generalnego stowarzyszenia EuroScience, zauważa, że po
rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód w roku 2004 nastąpił wzrost
liczby migrujących ze Wschodu na Zachód zdolnych, młodych,
produktywnych uczonych, którzy wcześniej publikowali wspólne
teksty z kolegami z Zachodu. Publikują je nadal, ale już pracując
w Europie Zachodniej. Obniżają tym samym wyraźnie współczynniki
publikacji artykułów autorstwa zespołów międzynarodowych w swoim
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kraju, podnosząc go na Zachodzie. I tak na przykład w Polsce ten
współczynnik spadł w latach 2004–2011 z 33% do 28%, w Wielkiej
Brytanii zaś wzrósł z 28% do 43%. Koncentracja talentów
w „zagłębiach badawczych” uważana jest za „naturalne” zjawisko
dynamiki nauki, ale wywołuje wspomniane skutki uboczne. Przecho-
dzimy więc, w pewnym sensie, do omawianej dalej w tym rozdziale
kwestii „drenażu mózgów”, będącego jednym z przejawów umiędzy-
narodowienia, a także kwestii „migracji powrotnych” uczonych, którą
też się zajmiemy. Badacze europejskich systemów akademickich
zachęcają do tworzenia warunków do tego, aby utalentowani uczeni,
którzy wyjechali z Europy Wschodniej na Zachód, wracali do domu po
zdobyciu nowych doświadczeń i kwalifikacji.

Wspólne publikowanie ma jeszcze co najmniej jeden ważny
aspekt. Za Caroline S. Wagner i Koenem Jonkersem (2017) przyj-
rzyjmy się wynikom badań na temat korelacji (autorzy są w pełni
świadomi tego, że wyniki ich badań nie upoważniają do mówienia
o przyczynowości) między otwartością systemów badawczych (mię-
dzynarodowym współautorstwem artykułów naukowych oraz mię-
dzynarodową mobilnością uczonych) a wpływem na naukę światową
(mierzonym liczbą cytowań w międzynarodowych czasopismach
naukowych). Przebadali dwa i pół miliona publikacji. Ta korelacja
jest bardzo silna. Wśród 33 badanych krajów tylko cztery (USA,
Włochy, Hiszpania i Finlandia) charakteryzowały się niską otwar-
tością i równocześnie wysokim wpływem, a tylko dwa (Węgry
i Meksyk) wysoką otwartością i niskim wpływem. Polska jest tu
przedstawiona jako jeden z dziewięciu krajów charakteryzujących
się zarówno niską otwartością, jak i niskim wpływem. O tym, że
centra wpływu wyraźnie się przesuwają, świadczyć może na przy-
kład to, że Singapur znalazł się na trzecim miejscu na świecie, jeśli
chodzi o udział międzynarodowych publikacji wśród wszystkich
publikacji mających pochodzących stamtąd autorów, a na pierwszym
miejscu – jeśli chodzi o wpływ publikacji autorów i współautorów
stamtąd pochodzących na światową literaturę naukową.
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2.5. Kulturowe konsekwencje
migracji uczonych

W literaturze przedmiotu uczeni cudzoziemscy czy uczeni-imigranci
(a także inni HSM) to przede wszystkim osoby urodzone poza
granicami danego kraju (foreign born). Sprawa nie jest jednak
oczywista. W odniesieniu do sytuacji amerykańskiej Rafael Alarcon
(1999) wyróżniał cztery kategorie osób ze szczególnie wysokimi
kwalifikacjami, przybywających przede wszystkim z krajów „roz-
wijających się”. Są to: a) urodzone za granicą dzieci imigrantów,
b) byli pracownicy zagranicznych filii amerykańskich korporacji
(dotyczy to, z naszego punktu widzenia, przede wszystkim inżynie-
rów zatrudnionych w laboratoriach badawczych), c) byli cudzo-
ziemscy studenci amerykańskich wyższych uczelni, którzy po
uzyskaniu dyplomu zostali w USA (zarówno ich liczba, jak i odsetek
są bardzo wysokie) i wreszcie d) „wędrowni pracownicy” (braceros)
sektora wysokich technologii – znów chodzi tu przede wszystkim
o inżynierów, głównie z Meksyku, pracujących w Ameryce na
względnie krótkotrwałych kontraktach (por. ibid.: 1387–1392). Po-
dobne kategorie można odnaleźć w innych krajach zatrudniających
wysoko wykwalifikowanych obcokrajowców. Przyjrzyjmy się pier-
wszej zbiorowości – Alarcon kładzie nacisk na to, że dzieci
imigrantów, niezależnie od tego, czy urodzone w Stanach czy (przed
imigracją rodziny) za granicą, na ogół silnie przypominają pod
względem praktykowanych wzorów kulturowych amerykańską lud-
ność miejscową. Gdy są, formalnie rzecz biorąc, imigrantami,
najlepiej byłoby określić ich jako „pokolenie półtora”, a nie poko-
lenie drugie. Jeśli przybyli do USA przed rozpoczęciem szkoły
podstawowej, to najprawdopodobniej mówić będą po angielsku bez
obcego akcentu, co ułatwi im dalszy sukces zawodowy. Mniej więcej
w tym kierunku prowadzą swe rozumowanie Dongbin Kim, Lisa
Wolf-Wendel i Susan Twombly. Ich też interesuje bardzo wysokie
wykształcenie, ale i praca naukowa imigrantów. Badacze ci dzielą
pracujących w USA, a urodzonych za granicą uczonych na dwie
grupy: tych, którzy studia pierwszego stopnia (dyplomy BS czy BA)
ukończyli w Ameryce, i tych, którzy ukończyli je wcześniej, w kraju
pochodzenia. W swym tekście dowodzą, że te dwie zbiorowości mają
zupełnie różne doświadczenia kulturowe, społeczne i edukacyjne, co
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wyraźnie odbija się w ich życiu akademickim w jego dwóch
wymiarach: naukowej produktywności i zadowolenia z pracy (2011:
722–730). Jak nam się wydaje, rozróżnienie między przybyszami
wykształconymi (na różnych poziomach) w kraju pochodzenia
a w kraju goszczącym może być ważnym czynnikiem przy analizie
społecznej sytuacji uczonych nie tylko w USA, ale i w innych krajach
goszczących. Wstępnie ciekawe jest dla nas to, czy rozróżnienie to
ma w ogóle sens badawczy w odniesieniu do aktualnej sytuacji
polskiej.

Harald Bauder (2012) przypomina znany pogląd Roberta E. Par-
ka z roku 1928, że migracje są czynnikiem postępu, gdyż naruszają
rutynę ugruntowanych zwyczajów, uwalniają energię, która wcześ-
niej kontrolowana była przez zwyczaje i tradycję. Zacytujmy frag-
ment tekstu międzywojennego klasyka:. „Migracje, ze wszystkimi
kolizjami, które przypadkowo powodują, z konfliktami, z mieszaniem
ludów i kultur, które wywołują, mogą być uznane za należące do
najbardziej istotnych sił w dziejach. Wszelki postęp w dziedzinie
kultury, jak się uważa, rozpoczyna się od nowego okresu migracji
i ruchu ludności. [...] Konsekwencje migracji i mobilności wydają się
jednak, całościowo rzecz biorąc, takie same. W obu przypadkach
rutyna zwyczaju zostaje przerwana i jednostka zostaje uwolniona
i może rozpocząć nowe przedsięwzięcia i nowe związki” (Park 1928:
881). Podobne poglądy dominują i dziś wśród badaczy migracji
akademickich. Uważają oni, że przy wszystkich problemach genero-
wanych przez tę mobilność (a będziemy się zajmowali również nimi)
zapewniają one uczonym szansę pokazania ich dotychczasowej pracy
w nowych kontekstach kulturowych, pozwalają na wyzwalanie ich sił
twórczych (Bauder 2012).

W ramach samej tylko amerykańskiej zbiorowości uczonych typ
imigracji do USA zmienia się, silnie wzmacniając jej różnorodność.
„W pierwszej połowie XX wieku większość cudzoziemskich uczo-
nych pochodziła z krajów europejskich. Od roku 1965 większość
imigrantów przybywa z regionów pozaeuropejskich, takich jak Azja,
Afryka i Ameryka Południowa [...]. Fakt ten staje się szczególnie
istotny wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę większe różnice w kulturze
i procesach socjalizacji między społeczeństwami pozaeuropejskimi
a głównie białą, anglosaską, mającą genezę europejską kulturą
amerykańską” (Kim, Wolf-Wendel, Twombly 2011: 721). Nowy typ
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różnorodności ma znaczenie dla produktywności w światach nauki
i nowych technologii. Cytowany już Rafael Alarcon analizuje
interesujący przykład (do którego wrócimy) dwóch amerykańskich
obszarów bardzo szybkiego, mającego globalne konsekwencje, roz-
woju nauki i technologii. Są to Dolina Krzemowa w Kalifornii i Droga
nr 128 w stanie Massachusetts. Oba ośrodki technologiczne związane
są z bardzo silnymi uniwersytetami (odpowiednio Stanford Univer-
sity i MIT); oba od lat siedemdziesiątych XX wieku przodowały
i przodują, jeśli chodzi o innowacje technologiczne. Jednakże sukces
Doliny Krzemowej okazał się znacznie większy niż społeczności
skupionych wokół Drogi 128. Istnieją różne wyjaśnienia tego
zjawiska. Jednym z głównych jest znacznie luźniejsza i bardziej
elastyczna, głównie sieciowa, struktura nowych korporacji przemy-
słowych w Kalifornii, zachęcająca do eksperymentowania i przed-
siębiorczości, ale drugim ważnym czynnikiem przewagi jest
w Kalifornii znacznie większa koncentracja urodzonych za granicą
inżynierów i naukowców, młodszych i mających lepsze niż prze-
ciętna w stanie w Massachusetts wykształcenie. Co więcej, do
Kalifornii przybywają głównie imigranci z kulturowo odległych od
„białej, europejskiej Ameryki” regionów, w szczególności z Azji.
Różnorodność kulturowa sprzyjać ma eksperymentowaniu i innowa-
cjom (Alarcon 1999: 1381–1387).

Różnorodność etniczna ma wielorakie aspekty. Ma ona swe
ważne strony pozytywne, ale niesie ze sobą też koszty, którymi
również się tutaj zajmiemy. Andreas Damelang i Anette Haas (a także
inni badacze europejscy) podkreślają, za własnymi badaniami
w Niemczech oraz współczesną i klasyczną literaturą przedmiotu,
na przykład tekstami Richarda Floridy, że migracja wzmaga
różnorodność kulturową, a ta z kolei silnie stymuluje nowatorskie
w danym miejscu sposoby myślenia, innowacje technologiczne, a co
za tym idzie – wzrost gospodarczy i dochody mieszkańców (zarówno
„tubylców”, jak i imigrantów). Dzieje się tak zdaniem badaczy
dlatego, że imigracja oznacza, iż w danym regionie pojawiają się
osoby z rozmaitymi (komplementarnymi wobec standardowych
i dotąd dominujących) uzdolnieniami i kwalifikacjami, z odmiennymi
spojrzeniami na gospodarkę i kulturę (Damelang, Haas 2012).
Florida wskazywał zaś, że odmienność etniczna i kulturowa jest
często sama w sobie czynnikiem przyciągającym pracowników
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badanych przez niego przemysłów kreatywnych (2010: 223). Inni
badacze, wykorzystując amerykańską próbę Statystycznych Obsza-
rów Metropolitalnych (Metropolitan Statistical Areas), wskazali
wielką pozytywną ekonomiczną wartość różnorodności kulturowej.
„Urodzeni w USA obywatele, żyjący w obszarach metropolitarnych,
gdzie udział osób urodzonych za granicą wzrósł między rokiem 1970
a rokiem 1990, doświadczyli znacznego wzrostu zarobków, a także
wartości swoich domów” (Ottaviano, Peri 2006: 9).

Podobną opinię wyrażają znani badacze współczesnych miast
„twórczych”, „globalnych”, „informatycznych”. Zdaniem Charlesa
Landry i Franka Bianchini osiedleni w jakimś kraju „imigranci
są jednocześnie outsiderami i insiderami. Z uwagi na swe do-
świadczenia mają oni odmienne [niż „tubylcy” – J.M. i K.Ł.]
sposoby patrzenia na problemy i odmienne priorytety. Może
to dawać twórcze impulsy dla rozwoju miasta” (1995: 23, 24–25;
por. też Landry 2013). W swych analizach „miast globalnych”6 Saskia
Sassen analizuje mobilność kapitału i tworzenie się rynków pracy.
Twierdzi ona, że „zatrudnianie imigranckich pracowników, od
wysoko wykwalifikowanego personelu do nisko wykwalifikowanych
robotników, może wydawać się [...] funkcjonalnym ekwiwalentem
mobilności kapitału; [...] restrukturyzacja ekonomiczna powiązana
z obecną fazą mobilności kapitału [...] wytworzyła popyt na specy-
ficzne wysokie kwalifikacje, który może być zaspokojony przez
pracowników pochodzących skądkolwiek, o ile tylko mają oni
potrzebne wykształcenie” (1991: 32). I wreszcie Richard Florida,
zainteresowany różnymi aspektami funkcjonowania twórczych spo-
łeczności, jest zdania, że rola imigrantów w ich rozwoju ekonomicz-
nym jest niewątpliwa. Współczynnik Tygla Narodów to dla niego
jeden z czterech komponentów Współczynnika Tolerancji przyczy-
niającego się do innowacyjności (2010: 15, 18, 260–263).

Ciekawym aspektem rozważań na temat plusów i minusów
migracji oraz różnorodności jest debata dotycząca tego, na ile
migracje przyczyniają się do modernizacji ekonomicznej, politycznej
i kulturowej, zarówno w krajach wysyłających, jak i przyjmujących.

6 Warto dodać, że „żaden z ośrodków, które obecnie wymieniane są
wśród modelowych miast XXI wieku, nie znajduje się w Euroameryce”
(Pobłocki 2017: 23).
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Debata ta ma miejsce zarówno na poziomie międzynarodowym (por.
np. Sinatti, Horst 2014; Duquette-Rury 2016), jak i w Polsce (por. np.
Okólski 2012; Piekut 2014). Stawiane są tutaj interesujące i ważne
hipotezy dotyczące cyklu ludnościowego i cyklu migracyjnego,
przyjmowane są różne założenia na temat przydatności jednolinio-
wego modelu makrodynamiki społecznej, stosowane są metodologie
oparte na perspektywie „modernizacyjnej”, ale też postkolonialnej
i dekolonizacyjnej. W naszej książce, która ma znacznie skromniejsze
aspiracje ogólnoteoretyczne, nie będziemy się szerzej odnosić do
szczegółów tej ważnej debaty – ani w odniesieniu do Polski, ani
innych krajów. W Polsce na znaczenie różnorodności zwracał uwagę
również Biuletyn Migracyjny Ośrodka Badań nad Migracjami
Uniwersytetu Warszawskiego (por. Multi-kulti się opłaca 20127).
W materiale referującym badania przeprowadzone w Unii Euro-
pejskiej w latach 2003–2008 możemy przeczytać: „[o]kazało się, że
większy udział imigrantów w regionach miał pozytywny – choć
słaby – wpływ na regionalne PKB per capita. Korzyści ekonomicz-
ne z imigracji [...] są tłumaczone większym poziomem kapitału
ludzkiego (zróżnicowanym wykształceniem, większym zakresem
umiejętności) i wynikającej z tego wyższej produktywności pracy
w regionach zamieszkiwanych zarówno przez ludność miejscową,
jak i imigrantów. To sugeruje ponadto, że imigracja wpływa
pozytywnie na średni poziom płac [...]. [B]ogatsze są te regiony
UE, w których dominuje liczbowo kilka grup imigrantów pocho-
dzących z jednego makroregionu”.

Jednak, zdaniem innych badaczy, w szczególności europejskich,
„druga strona” imigracji nie może być lekceważona. Na przykład
według Damelanga i Haas kulturowa różnorodność pociąga za sobą
również koszty. Wynikają one z trudności w porozumieniu między
różnymi grupami, z tworzenia się relatywnie izolowanych gospodar-
czych enklaw etnicznych, izolacji kulturowej społeczności lokalnych
i związanej z nią niechęci (i braku potrzeby integrowania się w co-
dziennym życiu) migrantów do włączania się do dominującej kultury
i struktury społecznej. Imigracja wyzwala też często lęki ze strony
ludności rodzimej danego obszaru, która, jakiekolwiek by nie były

7 Źródło: http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/34-luty-2012/multi-
kulti-sie-oplaca (dostęp: 24.10.2016 r.).
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tego realne powody i ich uzasadnienie, może subiektywnie obawiać
się o swoje miejsca pracy i o tradycyjną integralność kulturową
regionu (Damelang, Haas 2012; por. też również w odniesieniu do
Niemiec: Niebuhr 2010)8.

Wróćmy do naszego podstawowego tematu, a więc do migracji
specyficznie akademickich. Wielu badaczy kładzie silny nacisk na
problemy językowe związane ze współpracą imigrantów-uczonych
z naukowcami miejscowymi oraz ze współpracą w międzynarodo-
wych zespołach badawczych. Chodzi tu na ogół o kilka spraw. Jedna
to „po prostu” kompetencja w posługiwaniu się językiem, w którym
odbywa się współdziałanie. Jest na ogół język angielski bądź język
kraju, w którym ulokowane są dane ośrodki naukowe, skupiające
należących do różnych kultur badaczy. Bariera językowa rzadko jest
symetryczna. Na ogół uczeni pochodzący z krajów przyjmujących
imigrantów („tubylcy”), czyli tych, w których znajdują się wysokiej
klasy laboratoria, do których przyjeżdżają uczeni z mniej zaawanso-
wanych naukowo i technologicznie krajów, bądź osoby świetnie
znające naukowy język angielski są tu w sytuacji wyraźnie uprzywi-
lejowanej. Nie muszą uczyć się języków swych współpracowników
pochodzących z krajów o niższym poziomie zaawansowania nauki,
łatwiej im porozumiewać się za pomocą całego zakresu dostępnych
mediów, zdobywać „wiedzę milczącą” (tacit knowledge). Pozostali,
czyli większość imigrantów, często mają poważne i uważane za
zawinione przez nich samych trudności komunikacyjne i rezultaty
ich pracy z większym trudem wchodzą do szerszego obiegu. W takich
właśnie zespołach różne może być rozumienie tego, co to jest wiedza
naukowa, które metody są adekwatne do analizy jakich zagadnień,
jak należy prawomocnie radzić sobie z wątpliwościami, jak powinno
się interpretować dane, w jaki sposób napisane powinny być teksty
naukowe, aby zostały zaakceptowane przez redakcje czołowych
czasopism. Wyraźnie pokazują to wszystko coraz częstsze i w Polsce
etnograficzne badania zespołów składających się z uczonych na-

8 Trzeba podkreślić i to, że Richard Florida zmienił ostatnio zdanie na
temat „nowej gospodarki”. Nie chodzi mu o deprecjonowanie znaczenia
imigrantów, ale o społeczne koszty, jakie niżej wykwalifikowani pracownicy
płacą za nacisk na zatrudnianie i wysokie opłacanie członków tzw. klasy
kreatywnej. Por. np. Florida 2013; Kotkin 2013.
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leżących do różnych kultur, etnicznych czy dyscyplinarnych (rosną-
ca interdyscyplinarność również powoduje poważne problemy ko-
munikacyjne, ale tą sprawą nie będziemy się tutaj zajmowali;
por. np. Hwang 2008; 2012; Monteiro, Keeting 2009; Saari 1999;
Wagner 2010b; 2011). Niezależnie od tego, jakie mamy przekonania
ideowe w sprawie oceny znaczenia różnorodności kulturowej,
w całym społeczeństwie, w środowiskach, w jakich działają uczeni,
czy w samym zbiorze uczonych, warto pamiętać zarówno o poten-
cjalnych, dość niewątpliwych korzyściach, jak i problemach z nią
związanych. Niektóre z tych problemów są rozwiązywalne łatwiej,
inne znacznie trudniej, zwłaszcza jeśli nie zauważa się ich znaczenia.
Przykładem takiego problemu mogą być relacje z grupami zmargi-
nalizowanymi w nauce. Barry Bozeman i Elizabeth Corley zwracają
uwagę na kolejny aspekt różnorodności, nieco mniej odnoszący się do
migracji, ale i tak istotny. Podkreślają znaczenie dla sukcesu
naukowego współpracy z rozmaitymi „innymi”, w tym z kobietami-
uczonymi (za „standard” uważa się więc wciąż, nawet w XXI wieku,
naukowca-mężczyznę), z naukowcami pochodzącymi z innych po-
koleń, z ośrodkami zewnętrznymi, zarówno akademickimi, jak
i przemysłowymi (Bozeman, Corley 2004). I tutaj wkracza problem
„przekładu kulturowego”, do którego wrócimy.

2.6. „Drenaż” i krążenie mózgów –
straty i korzyści

Kolejna ważna sprawa to dynamika ogólnej analitycznej kategorii
„drenaż mózgów”, stale używanej przy analizach międzynarodowych
migracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w szczególności
uczonych. Ta kategoria analityczna (i jej transformacje) służyć nam
może do skrótowego przedstawienia ciekawych, naszym zdaniem,
zjawisk związanych z wielokierunkowymi migracjami uczonych (ale
też innych HSM) w dalekim od równowagi świecie, w którym jednak
centra, półperyferie i peryferie stale przesuwają się, a poszczególne
kraje mają różne i też dynamiczne interesy odnoszące się do
produkcji wiedzy i jej stosowania. W książce traktujemy Polskę jako
kraj półperyferyjny, ponieważ procesy gospodarcze, które tu ob-
serwujemy, różnią się od procesów charakterystycznych dla krajów
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centralnych, jednak, szczególnie po akcesji do Unii Europejskiej,
jest to kraj atrakcyjny dla rzesz napływających pracowników (a więc
kraj, który może, pod pewnymi względami, rywalizować z centrami).
Ta inspirowana oryginalnymi ideami Wallersteina (1995) koncep-
tualizacja jest jednak tylko jedną z wielu możliwych. Syed Farid
Alatas, analizując pole nauk społecznych (2003: 606), proponuje
uznać, że istnieją tylko trzy kraje centralne: Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania i Francja, a takie państwa, jak: Australia, Japonia,
Holandia czy Niemcy, powinny zostać uznane za półperyferyjne,
ponieważ produkcja wiedzy naukowej jest tam ściśle uzależniona od
idei pojawiających się w centrach. Wydaje nam się, że jest to jednak
bardzo wąska konceptualizacja, która każe traktować, wbrew Wal-
lersteinowskim intuicjom, kraje Europy Środkowo-Wschodniej na
równi z państwami rozwijającymi się.

Drenaż mózgów* (brain drain) to „zjawisko polegające na tym, że
ludzie o wysokim poziomie umiejętności, kwalifikacji czy kompeten-
cji opuszczają swoje kraje i emigrują [w szczególności na stałe – J.M.
i K.Ł.]. Ważnym przypadkiem drenażu mózgów jest sytuacja,
w której studenci z krajów rozwijających się, uczący się w krajach
rozwiniętych, decydują się na to, aby nie wracać do domu po
ukończeniu studiów” (Baruch, Budhwar, Khatri 2007: 99). Termin
pojawił się w roku 1963 i początkowo odnosił się nie tyle do emigracji
uczonych i inżynierów z Trzeciego Świata, ile z Anglii do Stanów
Zjednoczonych (Hart 2007: 44). Globalizacja, wzmocnienie znacze-
nia zjawisk określanych jako transmigracje i transnarodowość,
przesuwanie centrów technologii, umiędzynarodowienie działalnoś-
ci naukowej, wielokierunkowość migracji – przyniosły nowe kon-
cepcje i pojęcia. Mimo oczywistej niesymetryczności wymiany
związanej z migracjami wprowadzono więc pojęcia „przepływ
talentów” (talent flow), „pozyskiwanie mózgów” (brain gain), a tak-
że „krążenie mózgów” (brain circulation) (por. np. Jałowiecki,
Gorzelak 2004: 299; Baruch, Budhwa, Khatri 2007; Fontes 2007:
285; Ackers, Gill 2008). Zdaniem przytaczanych tu polskich uczo-
nych, Bohdana Jałowieckiego i Grzegorza Gorzelaka, o ile procesy
drenażu mózgów są zasadniczo spontaniczne (mówiąc innym języ-

* Piszemy tu raz o mózgu, raz o umyśle, ale znaczy to dla nas to samo.
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kiem, chodzi o osoby określane jako SIE), o tyle procesy pozyskiwa-
nia mózgów mają na ogół charakter zorganizowany, są objęte
programami rządowymi, prowadzone przez firmy rekruterskie bądź
instytucje pozarządowe, na przykład fundacje.

Odejście od jednoznacznej i uproszczonej koncepcji drenażu
mózgów spowodowane było dostrzeżeniem tego, że przy całej wspo-
mnianej niesymetryczności wymiany, jak się wydaje, pożytek (choć
różnej wielkości i w różnych zakresach) mają z niej wszyscy partne-
rzy, a koszty, choć i one są nierówno dzielone, ponoszą też wszystkie
zaangażowane strony. Jeśli popatrzeć na udział pracowników cudzo-
ziemskich w zatrudnieniu w roku 2001, to w odniesieniu do nauczy-
cieli i wykładowców dziesięć „przodujących” krajów to: Szwajcaria
(13,0%), USA (8,9%), Wielka Brytania (5,9%), Norwegia (4,3%), Bel-
gia (3,3%), Austria (3,0%), Francja (2,8%), Niemcy (2,8%), Holandia
(1,6%) i Włochy (0,3%) (por. Kaczmarczyk, Okólski 2005: 51, tabela
8). Zauważmy, że pierwszy z wymienionych krajów ma udział
cudzoziemskich nauczycieli i wykładowców ponad czterdzieści razy
większy niż kraj dziesiąty, a drugi kraj ma ten udział większy
trzydzieści razy niż kraj dziesiąty.

Eurostat zbiera dane na temat badaczy9 pracujących w krajach
członkowskich Unii Europejskiej oraz w Serbii10. Instytucja ta od-
różnia badaczy zatrudnionych w sektorze rządowym i w sektorze
szkolnictwa wyższego. Proporcja cudzoziemców zatrudnionych
w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce wzrastała powoli, od
1,26% w roku 2010 do 1,64% w roku 201411. W porównaniu z innymi

9 Według Eurostatu: „Badacze to specjaliści (professionals) zaangażo-
wani w projektowanie lub wytwarzanie nowej wiedzy, produktów, procesów,
metod i systemów, a także w zarządzanie projektami”. Por. http://ec.euro-
pa.eu/eurostat/cache/metadata/en/rd_esms.htm (dostęp: 12.01.2017 r.).

10 Niestety, po roku 2010 nie dysponujemy tym typem danych w od-
niesieniu do wielu krajów, w tym Niemiec, Francji i Zjednoczonego Kró-
lestwa. Eurostat podaje względnie aktualne dane dla 17 krajów europejskich
(por. tabela 4.1 w rozdziale 4).

11 Nieopublikowany polski raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy-
ższego (SIoSW 2012; Mucha, Łuczaj 2013b; 2014a) stwierdza, że 1887 cudzo-
ziemców zatrudnionych było pełnoetatowo na stanowiskach akademickich
w listopadzie 2012 roku w Polsce, co stanowiło 1,9% wszystkich uczonych
pracujących w kraju.
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krajami ten odsetek cudzoziemskich badaczy jest raczej niski,
nawet jeśli weźmiemy pod uwagę porównywalne kraje, takie jak
Węgry czy Czechy (por. rozdział 5). W większości krajów odpo-
wiednia proporcja wynosiła poniżej 6%. W Stanach Zjednoczonych
zagraniczni uczeni pracują głównie na najbardziej prestiżowych
uniwersytetach badawczych. Najwięcej ich zasila tam wydziały
nauk przyrodniczych i inżynierii. W „niektórych dziedzinach”,
według autorów tekstu, na który się powołujemy, co trzeci nowo
zatrudniony badacz był w USA cudzoziemcem. Najwięcej obco-
krajowców pochodziło tam na początku XXI wieku z Chin (22%),
Indii (9,4%), Korei Południowej (9,3%), Japonii (5,4%), Niemiec
(5%) i Kanady (4,5%). Od roku 1965 większość cudzoziemskich
uczonych w USA pochodzi, jak widać, z regionów pozaeuropejskich,
na przykład z Azji, Afryki i Południowej Ameryki (Kim, Wolf-
-Wendel, Twombly 2011: 721). Stany Zjednoczone Ameryki, po-
tocznie uważane za głównego beneficjenta krążenia mózgów,
„muszą” sprowadzać studentów i specjalistów z zakresu wysokiej
technologii i nauk przyrodniczych, gdyż cała ich gospodarka oparta
jest na innowacyjności, a amerykańscy uczniowie szkół średnich
lokują się bardzo nisko w rankingach edukacyjnych z matematyki
i nauk ścisłych. Niezbędne jest więc sprowadzanie osób, które
zapełnią lukę edukacyjną (Chellaraj, Maskus, Mattoo 2004: 4, 27).
USA są „uzależnione” od importu bardzo wysoko wykwalifikowanej
siły roboczej, a ponadto ponoszą wielkie rzeczowe koszty wspom-
nianego rozwoju technologii (por. Kaczmarczyk, Okólski 2005: 82),
bez których ani ten typ imigracji, ani innowacyjność nie byłyby
możliwe. Gdy po atakach terrorystycznych na USA we wrześniu
2001 roku ograniczono liczbę wjazdowych wiz dla studentów
i uczonych, protestowali prezydenci największych uniwersytetów
badawczych, ostrzegając (nie wiadomo jednak dokładnie, na ile
trafnie) władze kraju, iż zagraża to jakości badań (por. Chellaraj,
Maskus, Mattoo 2004: 3).

O ile pożytki z omawianej imigracji wydają się niewątpliwe dla
krajów przyjmujących (choć debaty na temat różnego rodzaju
zagrożeń ze strony przybyszów trwają; jeśli nawet pominiemy
wspomnianą sprawę zagrożenia terrorystycznego, to odnoszą się
one też do wpływu imigrantów na rynek pracy badawczej w kraju
przyjmującym), o tyle ciekawsze jest to, jak badacze tej problematyki
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widzą pożytki dla krajów wysyłających. Pożytki te ujmowane są
obecnie prawie zawsze w kategoriach cyrkulacji, a nie drenażu móz-
gów. „Teza o cyrkulacji mózgów brzmi następująco: jeżeli wysoko
wykwalifikowane osoby nie mogą znaleźć zatrudnienia w ojczyźnie,
to wyjeżdżając z niej, nie wyrządzają szkody gospodarce tego kraju.
[...] Kształcenie ludzi po to, żeby pracowali za granicą, może wyda-
wać się racjonalną strategią, ponieważ w krótkim okresie prowadzi
do zwiększenia transferów pieniężnych przysyłanych przez migran-
tów, a w dłuższej perspektywie może przynieść rezultat w postaci
powrotu doświadczonego personelu i transferu technologii” (Castles,
Miller 2011: 91). Ludmila Ivancheva i Elizaveta Gourova uważają
podobnie, że utrata przez kraje pochodzenia kapitału ludzkiego jest
przynajmniej częściowo równoważona przez szanse na zdobycie
wiedzy i umiejętności niedostępnych na miejscu, dołączenie do
globalnych sieci naukowych poprzez własną diasporę (2011). Wiele
krajów kształci fachowców, ale potem nie jest w stanie zatrudnić ich
zgodnie z wykształceniem i aspiracjami (por. Morano-Foadi 2005).
Omawiając przykład tureckiej diaspory inżynierów i naukowców,
Senay Gokbayrak zauważa też, że niezależnie od tego, czy jej
członkowie wrócą kiedyś do swego kraju, czy nie, ogromna ich
większość chce wspomagać wysiłki rozwojowe Turcji, angażować się
we wspólne projekty, tworzyć sieci współdziałania, fora i usługi
służące tureckim przedsiębiorstwom, inwestować (Gokbayrak 2009:
132, 147).

Jak widać z dat publikacji przytaczanych źródeł, problem jest
stale uważany za palący i dyskutowany. W roku 1997 kwartalnik
„Science, Technology and Society” opublikował zeszyt specjalny pod
tytułem „International Mobility of Brains in Science” (December
1997, 2(2), Special Issue). Podobny zeszyt opublikowano prawie 20 lat
później („Science, Technology and Society”, November 2015, 20(3),
Special Issue). W tytułach i tekstach mowa o „drenażu”, ale równie
często o przepływie talentów, o krążeniu umysłów i łączy się je z za-
gadnieniem, które poruszymy w kolejnym fragmencie – powrotami
uczonych z emigracji. „Paniki” nie widać w tekstach omawiających
sytuacje: chińską, indyjską, hiszpańską, południowokoreańską, po-
łudniowoafrykańską, singapurską, marokańską, argentyńską. Zaj-
miemy się nieco obszerniej artykułem wprowadzającym do tego
zeszytu (Gaillard, Gaillard, Krishna 2015).
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Autorzy i współredaktorzy zeszytu „Science, Technology and
Society” podkreślają zarówno pozytywne, jak i negatywne strony
migracji pracowników wysoko wykwalifikowanych (highly skilled
migration), a koncentrują się na krajach wysyłających. Są to na ogół
kraje względnie lub całkiem ubogie. I one jednak nie tylko wysyłają,
ale i przyjmują cudzoziemców12. Krążenie umysłów jest „natural-
ną” konsekwencją globalizacji i wszystkie kraje chcą wziąć
aktywny udział w tym procesie. Kraje wysyłające mogą korzystać
na globalizacji i krążeniu umysłów, przede wszystkim z własnych
ekspatów, poprzez ułatwienia w transferze wiedzy i technologii,
społeczne przekazy migracyjne (remittances), polityczne wsparcie,
tworzenie sieci społecznych. Utrzymanie krążenia talentów, ale
przeciwstawianie się drenażowi umysłów, ułatwić mogą dwa
procesy. Pierwszy to równoważenie wyjazdów przez powroty,
a drugi to diaspory. Procesy krążenia są już dziś normą w ramach
globalnej mobilności i trzeba patrzeć na nie jako na realizowanie
strategii, w której wszyscy wygrywają (win-win), w świecie globa-
lizacji narodowość fachowca ma coraz mniejsze znaczenie, liczą się
przede wszystkim kwalifikacje.

Równocześnie trzeba pamiętać o tym, że nadal świat jest daleki
od równowagi i symetryczności wymiany. Wiele krajów nie radzi
sobie z drenażem umysłów, gdyż emigranci nie wracają, a zarazem

12 Nawiasem mówiąc, kraje wysoko rozwinięte też bywają krajami
wysyłającymi HSM. Jak pisze Ronald Skeldon: „Zjednoczone Królestwo, na
przykład, ma wedle szacunków większą liczbę wysoko wykształconych
migrantów za granicą niż jakikolwiek inny kraj; w roku 2000 – 1,4 miliona.
[...] Nieco ponad 10% ludności Zjednoczonego Królestwa mieszka, według
szacunków, poza krajem, i nie jest to proporcja odbiegająca od proporcji
dotyczącej Filipin czy Meksyku, klasycznych krajów emigracji. Oczywiście,
nie wszyscy ci, którzy mieszkają poza Zjednoczonym Królestwem, są
pracownikami wykwalifikowanymi czy w ogóle mogą być zaliczeni do siły
roboczej. Niemniej jednak istota sprawy polega na tym, że emigracja
pracowników wykwalifikowanych charakteryzuje również kraje rozwinięte”
(2009: 22). Jak widać w odniesieniu do przykładu podawanego przez
Skeldona, są dobre powody dla obecnych starań Wielkiej Brytanii o to, aby
Brexit nie naruszył uprawnień Brytyjczyków mieszkających w Unii Euro-
pejskiej.
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logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



nie funkcjonują aktywne diaspory. Sytuacja jest oczywiście bardzo
złożona, wieloaspektowa. Mało jest powrotów, gdyż rozwinięte kraje
przyjmujące prowadzą politykę zachęcającą HSM do pozostawania
na miejscu imigracji, a kraje wysyłające nie potrafią przedstawić
atrakcyjnej oferty. Otwarcie globalnego rynku badań i rozwoju na
HSM przynosi też w krajach rozwijających się imigrację fachowców
z innych krajów, utrudniając rozwój i stabilizację własnym specja-
listom, którzy szukają powodzenia za granicą i znajdują je. Infra-
struktura badawcza słabo rozwija się w krajach biedniejszych,
doświadczeni w dobrze wyposażonych laboratoriach zagranicznych
uczeni nie mają więc do czego wracać. Powroty są bolesne, nie
zawsze zapewniają sukces. Czasem nie są żadną sensowną opcją
ekonomiczną, a zdarza się, że i polityczną. Są jednak przykłady
radzenia sobie z problemem, na ogół kontrowersyjne. Przykładami
są Indie czy wspominany już Singapur. System chiński gwarantuje
wracającym HSM odmienną ścieżkę kariery (kiedyś podobnie robiły
władze Korei Południowej), ze znacznie wyższymi pensjami
i lepszymi warunkami pracy dla wracających (por. Lu, Zhang 2015;
Song, Song 2015). To jednak generuje napięcia i zachęca lokalnych
uczonych do emigracji. Dla utrzymania krążenia, a nie tylko drenażu
umysłów, ważne jest prowadzenie takiej polityki państwowej, aby
emigranci czuli stałą łączność z krajem pochodzenia.

2.7. Powroty uczonych z emigracji

Popatrzmy teraz ponownie na bardzo istotną kwestię (możliwych
i realnych) powrotów z emigracji, przede wszystkim naukowej. Za-
czniemy od empirycznej sytuacji polskiej, która interesuje nas w tej
książce najbardziej, a potem przejdziemy do kwestii ogólniejszych.

W rozdziale 1 przypomnieliśmy artykuł Agnieszki Małek na
temat migracji powrotnych z USA (2012). Teraz zajmiemy się powro-
tami uczonych, a właściwie elementami polityki zachęcania do tych
powrotów. Jak się nam wydaje, szczególnie zaangażowana jest w tym
zakresie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W ciągu ostatnich mniej
więcej 10 lat przedstawiła ona kilka programów stypendialnych
(„Kolumb”, „Homing”, „Homing Plus”, „Powroty”), skierowanych
do młodych polskich uczonych pracujących za granicą lub „po prostu”
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do uczonych tam pracujących13. Kilkakrotnie ogłoszono konkursy na
odpowiednie, atrakcyjne (z polskiego punktu widzenia) stypendia14.
W ramach prac Fundacji Marta Łazarowicz-Kowalik (2011) przy-
gotowała raport na temat zainteresowania pracą badawczą w Polsce
wśród naukowców pracujących za granicą, jak również Polaków.
Karierami i mobilnością polskich elit naukowych, jak również
powrotami, zajmowała się też Izabela Wagner (por. np. 2011,
zwłaszcza rozdział IV „Powrót i co dalej”)15.

Zwróćmy najpierw uwagę na przykłady pozostawania na emig-
racji. Jak pisze Harald Bauder: „73% absolwentów studiów dokto-
ranckich przebywało wciąż w USA w rok po promocji; 60% pozostało
w USA po dziesięciu latach” (2012: 2). Jak twierdzą Gnanaraj Chel-
laraj, Keith E. Maskus i Aaditya Mattoo: „cudzoziemscy słuchacze
studiów zaawansowanych [doktoranckich – J.M. i K.Ł.] mają wielką
skłonność do pozostawania w Stanach Zjednoczonych, co najmniej
przez pierwszy okres swej kariery zawodowej [...]; 45% zagranicz-
nych studentów z krajów rozwijających się planowało [w roku 1998 –
J.M. i K.Ł.] wejść na amerykański rynek pracy na jakiś czas, zaś 15%
planowało pozostać tu na stałe. Kolejne 15% planowało udać się do
krajów trzecich” (2004: 8). Sytuacja Niemiec jest nieco inna. Niemcy
to kraj, z którego stosunkowo wielu przyjeżdżających uczonych
wraca po stażu do domów, a niemieccy uczeni na ogół również
wracają z emigracji (dłuższej czy krótszej) do macierzystego kraju.
Tym ciekawsze jest to, dlaczego niektórzy z nich nie chcą wracać.
„Najnowsze badania powodów, dla których niemieccy naukowcy
dość powoli wracają do domu z USA, wskazują kilka czynników,
takich jak brak atrakcyjnych miejsc pracy w dziedzinie badań,
występowanie «pułapki wieku»16, która utrudnia kontynuowanie

13 Podobnie Narodowe Centrum Nauki prowadzi program „Polonez”;
por. np. https://www.ncn.gov.pl/polonez (dostęp: 28.10.2017 r.).

14 Por. np. http://www.fnp.org.pl/oferta/homing-plus/;http://www.
fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/ (dostęp: 24.10.2014 r.).

15 Wątku „polskich powrotów” nie będziemy rozwijali. Naszym zdaniem
sytuacja wracających polskich uczonych nie odbiega zresztą od sytuacji,
które krótko omawiamy poniżej.

16 Starsi uczeni (mający na ogół większy dorobek i doświadczenie niż
młodzi) aspirują na ogół do kierowniczych i lepiej płatnych stanowisk,
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kariery akademickiej, brak kontaktów, które ułatwiałyby reinte-
grację, oraz lepsze warunki pracy w USA” (Laudel 2005: 379).
Ronald Skeldon widzi to samo w ogólniejszych kategoriach („dre-
nażu umysłów” i znaczenia ich krążenia dla rozwoju krajów
ubogich), choć w odniesieniu do krajów znacznie biedniejszych od
Niemiec i na przykładzie wysoko wykwalifikowanego personelu
medycznego. „Centralnym zagadnieniem dla tych powrotów jest
jednak to, że musi być do czego wracać, to znaczy przede wszystkim
stabilne środowisko, w którym osoby powracające mogą znaleźć
środki utrzymania. [...] Gdy proces powrotu już jednak trwa, ci
migranci przyczyniają się do rozwoju gospodarek krajów pocho-
dzenia na różne sposoby. Oczywiście, przywożą oni umiejętności,
ale mogą przywozić też kapitał i idee polityczne i związane
z przedsiębiorczością” (Skeldon 2009: 15–16).

Wielu uczonych próbuje jednak wracać albo zaraz po ukończeniu
studiów doktoranckich w innych krajach, albo po krótszym czy
dłuższym okresie pracy za granicą. Ich powroty często przyczyniają
się w krajach pochodzenia do rozwoju nauki i przemysłu opartego na
nowych technologiach. „Istnieją dowody, iż spektakularny rozwój
tego sektora [oprogramowania w Indiach na początku XXI wieku –
J.M. i K.Ł.] był możliwy dzięki powrotom i kontaktom z emigrantami,
którzy wyjechali do USA w latach sześćdziesiątych, siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych” (Kaczmarczyk, Okólski 2005: 82).

Na ogół jednak reemigranci napotykają w swych ojczyznach
rozmaite problemy. Wspominaliśmy już o Niemczech. Takie same
problemy są wyjątkowo dobrze opisane przez portugalskich badaczy
tej problematyki. Jest to szczególnie interesujące z polskiego punktu
widzenia, gdyż, jak pokazują cytowane dalej portugalskie badaczki,
pod wieloma względami portugalska sytuacja gospodarcza na rynku
kształcenia wyższego oraz „eksportu i importu” uczonych jest
podobna do polskiej (na temat cech charakterystycznych mobilności
badaczy do i z Portugalii por. np. Delicado 2010b). Margarida Fontes
prowadziła w roku 2005 kwestionariuszowe (przy pomocy internetu)
badania nad powrotami (i zainteresowaniem powrotami) portugal-
skich uczonych z zagranicy. Zauważyła ona kilka interesujących

podczas gdy instytucje naukowe są często skłonne zatrudniać uczonych,
których pensje są niskie.
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tendencji. Portugalscy uczeni pracujący za granicą są bardzo
mobilni i przemieszczają się zarówno między krajami, jak i między
instytucjami badawczymi. Dwie trzecie badanych w ogóle nie
rozważa powrotu do ojczyzny, przynajmniej w najbliższej przyszłoś-
ci. Ci, którzy jednak rozważają powrót, albo są przekonani, że w kraju
nie ma odpowiednich miejsc pracy dla osób z ich kwalifikacjami,
albo byliby skłonni wrócić tylko wtedy, gdyby takie miejsca
powstały. Im uczeni są starsi i mają wyższe stanowiska tam, gdzie
żyją i pracują, tym mniejsza jest ich chęć powrotu bądź wyższe
oczekiwania wobec sytuacji w potencjalnym nowym miejscu pracy
w kraju ojczystym. Spośród tych niewielu relatywnie młodych osób,
które faktycznie wróciły, część była (podczas pobytu za granicą) na
czymś w rodzaju bezpłatnego urlopu, a więc miejsca pracy w kraju
na nich czekały, a wśród pozostałych tylko mniejszość była zadowo-
lona z nowo podjętej pracy w Portugalii. Mniej więcej połowa tych,
którzy wrócili, planowała ponowny wyjazd za granicę. Główną
deklarowaną motywacją powrotu była chęć pomocy krajowi. Nie
wydaje się, aby to była pusta deklaracja, gdyż wielu portugalskich
uczonych, żyjąc na emigracji, utrzymywało ścisłe kontakty ze swoimi
rodakami pracującymi za granicą, a także ściśle współpracowało
z kolegami z kraju (por. Fontes 2007: 287, 293–294). Działał więc, jak
widzimy, wspominany już efekt diaspory. Podobne badania (choć
bardziej skomplikowanymi metodami) prowadziła też w roku 2007
wspomniana Ana Delicado. Większość jej wyników potwierdza to, co
wcześniej przedstawiła Fontes. Dodajmy jednak konkluzje odnoszą-
ce się do pożytków z powrotów: transmisja uzyskanej za granicą
„milczącej wiedzy”, rozwój nowych, dotąd w kraju nieuprawianych
gałęzi wiedzy, modyfikacje krajowej kultury naukowej, podtrzymy-
wanie kontaktów ze światem i przyczynianie się do umiędzynarodo-
wienia nauki portugalskiej (por. Delicado 2009; 2010a; 2010b; 2011).

2.8. Migracje i zagadnienie
kontaktu kulturowego

W rozdziale 1 i w niniejszym rozdziale przy okazji omawiania
migracji środka dotknęliśmy zagadnienia migracji edukacyjnych.
Są one dla nas bardzo ważne co najmniej z dwóch powodów.
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Po pierwsze, uczący się za granicą studenci stają się często później
migrującymi uczonymi i innymi wysoko wykwalifikowanymi spe-
cjalistami. Po drugie, literatura ich dotycząca zajmuje się między
innymi kwestiami, które chcemy teraz poruszyć. Są to zagadnienia
„kontaktu kulturowego”. W literaturze światowej, rozwijanej przede
wszystkim przez badaczy szkolnictwa wyższego, socjologów, antro-
pologów społecznych, geografów społecznych i psychologów mię-
dzykulturowych (por. na ten temat np. Mucha 2000; 2001 i zawarte
tam bibliografie), stawiana była problematyka kontaktu kulturowego
jako procesu i jako stanu, szoku kulturowego i jego dynamiki,
kulturowego wykorzenienia, wielokulturowości i interkulturowości,
statusu obcokrajowca jako „obcego”, asymilacji, akulturacji
i integracji kulturowej, komunikacji międzykulturowej. Jest ona
naszym zdaniem bardzo ważna również przy badaniach nad migra-
cjami uczonych. I w ostatnich latach możemy znaleźć interesujące
przykłady zainteresowania osobami studiującymi (a w szczególności
zdobywającymi dyplomy) za granicą, zwłaszcza zaś ich motywacjami
do pozostania w kraju goszczącym, często jako badacze i nauczyciele
akademiccy (por. np. Alberts, Hazen 2005; Kaczmarczyk, Okólski
2005: 76–80; Lowell 2005; Baruch, Budhwar, Khatri 2007; Żołędow-
ski 2010; Findlay 2011; Carlson 2013; Geddie 2013; King, Raghuram
2013; Mol 2013; Mosneaga, Winther 2013; Raghuram 2013; Custer,
Touminen 2016; Kubiciel-Lodzińska, Ruszczak 2016; Luthra, Platt
2016; Salikutluk 2016)17. Ogromny rozwój europejskich programów
wymiany Socrates, Socrates/Erasmus, Erasmus LLP i wreszcie
Erasmus+ (te odnoszące wielki sukces programy powstały w roku
1987; nie będziemy tutaj rozwijali sprawy obecnych trudności
finansowych Erasmusa ani kwestii jego możliwych dalszych

17 „Jak się wydaje, najwięcej cudzoziemców studiuje w USA. Na
początku XXI wieku było ich tam około 600 000, przy czym większość
pochodziła z Dalekiego Wschodu. Liczba zagranicznych studentów
w Zjednoczonym Królestwie wynosi 165 000, co jest proporcją w stosunku
do wszystkich studentów w kraju jeszcze wyższą niż w USA [...]. Społeczeń-
stwa zachodnie zyskują na tym przypuszczalnie zarówno w kategoriach
krótko-, jak i długoterminowych – jeśli chodzi o te pierwsze, to zagraniczni
studenci przynieśli około 134 miliardów dolarów gospodarce amerykańskiej
w postaci pieniędzy wydanych tylko na czesne, życie itp.” (Baruch, Budhwar,
Khatri 2007: 100).
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przekształceń) nadały tej ważnej i ciekawej problematyce nowy
impuls.

Co naszym zdaniem ciekawe, w znanej nam literaturze przed-
miotu dotyczącej migracji uczonych zagadnienia związane z kon-
taktem kulturowym nie są szczególnie silnie eksponowane. Stąd
bierze się nasze nawiązanie w tym fragmencie do literatury zwią-
zanej z migracjami edukacyjnymi (w tym naszych własnych prac),
którą tutaj przeinterpretujemy. Badania nad międzynarodowymi
migracjami i nieodłącznym od nich kontaktem międzykulturowym
trwają, jak wiadomo, od ponad 100 lat. W roku 1951 Oscar Handlin
ugruntował w literaturze przedmiotu pojęcie „wykorzenienia”, które
w jego intencji odnosiło się do migrantów (głównie z niższych warstw
społecznych, przenoszących się na stałe, na ogół ze względów
ekonomicznych, do nowej kultury). Handlin tak przedstawia sytuację
wielkich rzesz imigrantów przybywających do Ameryki: „emigracja
wyrwała tych ludzi z ich tradycyjnych środowisk, do których byli
przyzwyczajeni, i ponownie zasadziła ich w obcej glebie, wśród
obcych ludzi, gdzie dominowały obce maniery. Zwyczajowe sposoby
zachowania nie były już dłużej adekwatne, gdyż życiowe problemy
były nowe i inne”. Reakcja na tę sytuację, kontynuuje wybitny
historyk, „nie mogła być prosta, automatyczna [...] każdy akt był
istotny, był produktem świadomego ważenia alternatyw, nigdy nie
był prostym przystosowaniem do zwyczajowego wzoru. Żaden
człowiek nie mógł uciec przed dokonywaniem wyborów, które
obejmowały dzień po dniu szacowanie przez niego jego celów, sensu
jego egzystencji oraz intencji społecznych form i instytucji, które go
otaczały. Imigrant żył w stanie kryzysu” (1951: 5–6). Sytuacja
mobilnych uczonych nigdy nie była oczywiście tak dramatyczna
jak gorzej wykwalifikowanych migrantów, gdyż ich doświadczenia
migracyjne i znajomość obcych kultur są na ogół znaczne.

Handlin zdawał sobie w pełni sprawę z tego, że wszelkie prze-
mieszczenia społeczne, „pionowe” i „poziome”, mają w sobie coś
z doświadczenia tych migrantów, którzy byli bliscy jego sercu.
Uważał on jednak, że alienacja imigrantów jest pełniejsza, bardziej
trwała i uporczywa. Zauważmy, że imigracja, o której pisał Handlin,
była doświadczeniem grupowym, w którym masy imigrantów
wchodziły w kontakt kulturowy z wielkimi masami składającymi
się na społeczeństwo przyjmujące. Imigranci próbowali też zbudo-
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wać sobie trwałe życie na nowej ziemi, nie planowali na ogół
powrotu. Wszystko to pociągało za sobą liczne komplikacje i nie-
przyjemności, ale też dawało indywidualnym migrantom społeczne
oparcie w rodakach pochodzących z tej samej grupy. W tym sensie
psychiczna sytuacja imigrantów opisywanych przez Handlina wy-
daje nam się lepsza niż sytuacja indywidualnie rozrzuconych po
obcym kraju cudzoziemskich uczonych. Problematyka wsparcia
psychicznego ze strony rodaków była przedmiotem rozważań wielu
późniejszych badaczy kontaktu kulturowego.

Handlinowską koncepcję wykorzenienia można stosować i w in-
nych sytuacjach niż masowa migracja z intencją stałego pobytu za
granicą. Edward A. Tiryakian (1980) nie zakładał istnienia „obiek-
tywnych” stanów wykorzenienia. Zwracał raczej uwagę na ich
zarówno subiektywny, jak i intersubiektywny charakter. To, co jedna
osoba rozważałaby w takich właśnie kategoriach pojęciowych, przez
inną nie musiałoby być tak właśnie ujęte. Stan wykorzenienia jest
intersubiektywny w tym sensie, że jest poczuciem odnoszącym się do
społecznego usytuowania jednostki, do jej przywiązania do jakiegoś
„geo-społecznego” kontekstu. Dla autora wykorzenienie było (jak
u Handlina) zjawiskiem zasadniczo grupowym, doświadczeniem
zbiorowym. Równocześnie Tiryakian dawał ciekawe przykłady,
które odnoszą się do zinstytucjonalizowanego uczenia jednostki obcej
jej kultury. Wykorzenienie, mówił ten autor, jest często uważane za
proces czy stan o charakterze patologicznym. Jest ono jednak, jak
twierdził, nieuniknionym i niezbędnym aspektem każdej zmiany
społeczno-kulturowej. Jest ono ważnym etapem w cyklu życiowym
jednostki, ale też w rozwoju grupy społecznej. Jest to często etap
bardzo bolesny, ale może być on wstępnym warunkiem dalszego
wzrostu i rozwoju, którego być może nie byłoby, gdyby nie wcześ-
niejsze wykorzenienie z rodzimego środowiska. Autor uważa, że
wykorzenienie można traktować jako ontologiczną cechę kondycji
ludzkiej, ale równocześnie podkreśla, że właściwym obecnie kontek-
stem dla analizy tego zjawiska jest nowoczesność: jak wspominałem,
wykorzenienie powiązane jest nieodłącznie z procesem zmiany
społeczno-kulturowej, która stała się centralnym problemem społe-
czeństw nowoczesnych. Rozważania na temat procesu i stanu
wykorzenienia zwracają uwagę na kulturowy i psychologiczny
(w mniejszej mierze interakcyjny) proces opuszczania znanego,
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rodzimego środowiska, w którym dany człowiek był zakorzeniony.
Przybliżają nam sytuację szoku kulturowego, o którym będzie dalej
mowa. Zwracają uwagę na jednostkowe aspekty omawianego proce-
su, podkreślając przede wszystkim jego kolektywny charakter.

Omówiony „model wykorzenienia” nie jest jedynym kontekstem
teoretycznym, w jakim można badać i faktycznie bada się takiego
typu zinstytucjonalizowany kontakt kulturowy między jednostkami
a zbiorowościami, jakim są migracje uczonych i studia zagraniczne.
Zwróćmy tutaj uwagę na kilka najciekawszych i najczęściej spotyka-
nych takich kontekstów. Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku, po
zakończeniu procesu kolonizacji i (czasowym oczywiście) wprowa-
dzeniu nowego „ładu światowego”, przyniosły w naukach społecz-
nych duży rozwój badań nad zmianą kulturową. W studiach tych,
prowadzonych w różnych sytuacjach i w ramach różnych tradycji
intelektualnych, pojawiają się takie pojęcia, jak: „kontakt kulturo-
wy”, „zderzenie kultur”, „przełamywanie izolacji kulturowej”,
„dyfuzja”, „integracja kulturowa”, „szok kulturowy”, „akulturacja”
czy „asymilacja”. Bronisław Malinowski, po swych wizytach w Afry-
ce w latach trzydziestych, wprowadził do teorii antropologicznej
pojęcie kontaktu kulturowego. Odnosiło się ono do konfrontacji
dwóch odrębnych, całościowych kultur w ramach pojedynczego
państwa czy kolonii. Te odrębne kultury to tradycyjne (sprzed
kontaktu) kultury plemienne z jednej strony i kultury pochodzenia
europejskiego, stale wzmacniane bezpośrednimi wpływami płyną-
cymi z Europy, z drugiej. Dodać trzeba, że kultury plemienne sprzed
kontaktu są według uczonego jedynie rekonstrukcjami – faktycznie
nie mamy możliwości poznania historii rdzennych kultur plemien-
nych. W oparciu o te dwa elementy „oryginalne”, w wyniku kontaktu
kulturowego, tworzy się na naszych oczach, pisał Malinowski, nowa,
trzecia, jakby syntetyczna kultura (Malinowski 2000). Mowa była tu,
jak podkreślaliśmy, o kontakcie między całościowymi kulturami lub
inaczej: o interakcji między wielkimi zbiorowościami składającymi
się na nowe, genetycznie pluralistyczne społeczeństwo. Niektórzy
uczniowie Malinowskiego (np. Isaac Schapera i Mayer Fortes)
zainteresowani byli jednak raczej rolą osobowości niż instytucji (co
było głównym przedmiotem badań Malinowskiego) w procesie zmia-
ny kulturowej. Ułatwiło to zastosowanie pojęcia kontaktu kulturowego
do analizy zjawisk zachodzących między zbiorowościami charaktery-
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zującymi się jedną kulturą a jednostkami ludzkimi wywodzącymi się
z innej kultury (por. Olszewska-Dyoniziak 1991: 170).

W tym samym czasie, gdy pod wpływem Malinowskiego antro-
pologia brytyjska posługiwała się terminem „kontakt kulturowy”,
w antropologii amerykańskiej stosowano termin „akulturacja”. Tytuł
pochodzącej z roku 1938 książki Melvilla Herskovitsa pokazuje
jednak bardzo wyraźnie, że problematyka jest podobna. W związku
z wielością empirycznych badań nad akulturacją i z rodzącymi się
problemami terminologicznymi amerykański Social Science Re-
search Council powołał w 1935 roku specjalny Komitet złożony
z takich luminarzy antropologii, jak wspomniany Herskovits, a także
Ralph Linton i Robert Redfield. Komitet przygotował memorandum
definiujące akulturację i wskazujące główne założenia i problemy
badawcze. Członkowie zespołu wywiązali się z zadania i przedstawili
następującą definicję: „Akulturacja obejmuje te zjawiska, które
pojawiają się wtedy, gdy grupy jednostek posiadających różne
kultury wchodzą ze sobą w ciągły, bezpośredni kontakt, wywołujący
zmiany w rodzimych wzorach kulturowych jednej z tych grup lub ich
obu” (Redfield, Linton, Herskovits 1935: 149). Definicja ta odwołuje
się z jednej strony do grup posiadających własne kultury, co sugeruje
zainteresowanie kontaktem „całych kultur”, z drugiej jednak strony
eksponuje ona to, że grupy składają się z jednostek, a memorandum
sugeruje badanie psychiki indywidualnych migrantów, którzy prze-
kraczają granice kulturowe.

Mimo poważnej współczesnej krytyki ogólnych klasycznych
modeli akulturacji (głównie za przypisywaną im „jednoliniowość”
i „nieuniknioność” procesów społecznych), adaptacji i asymilacji
(por. np. Redfield, Linton, Herskovits 1936; Herskovits 1960; Gordon
1964) pojęcia te powróciły w nowych kontekstach masowych mi-
gracji (por. np. Alba, Nee 1997). Według Johna W. Berry’ego, jego
współpracowników oraz kontynuatorów jego twórczości, analizując
akulturację (asymilację, adaptację), należy osobno rozważyć: a) in-
tencję migrantów do podtrzymania (wszystkich lub niektórych)
własnych wzorów kulturowych oraz b) ich intencję do przyjęcia
pewnych wzorów społeczeństwa ich goszczącego. Jeśli przypiszemy
dwie wartości (tak lub nie) każdemu z tych dwóch wymiarów, to
dostaniemy czteropolowy model postaw przyjętych przez migrantów:
1) integrację (tak/tak), 2) asymilację (nie/tak), 3) separację (tak/nie)
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i 4) marginalizację (nie/nie). Empiryczne badania pokazują, że
większość migrantów opowiada się za integracją i jest przeciwna
marginalizacji. Jednakże różne zbiorowości migranckie opowiadają
się za różnymi opcjami akulturacyjnymi, a i same te zbiorowości są
rzadko homogeniczne w swych dążeniach akulturacyjnych. Niezbęd-
ne jest ponadto przeanalizowanie nie tylko perspektyw migrantów,
ale też postaw członków społeczeństwa goszczącego. Ci drudzy mają
różne podejścia do akulturacji zbiorowości migrantów, w zależności
od cech tych zbiorowości, a grupowe strategie zarówno migrantów,
jak i społeczeństwa przyjmującego mogą się zmieniać z pokolenia na
pokolenie (por. np. Berry 2009). Przyjęty przez Marisol Navas (i jej
współpracowników) Relatywny Rozwinięty Model Akulturacji
(RAEM) dodaje nowe czynniki do koncepcji Berry’ego. Po pierwsze,
jest to odróżnienie między, z jednej strony, postawami akulturacyj-
nymi preferowanymi przez obie uogólnione strony (imigrantów
i społeczeństwo goszczące) lub, innymi słowy, „sytuacją idealną”,
a z drugiej strony strategiami, jakie faktycznie one przyjmują, czyli
„sytuacjami realnymi”. Po drugie, chodzi o wzięcie pod uwagę
różnych sfer rzeczywistości społeczno-kulturowej, w których reali-
zowane są różne strategie. Według RAEM należy odróżnić w ramach
kultur obu zbiorowości intymną i symboliczną strefę „twardego
rdzenia” i „peryferyjne” strefy o charakterze publicznym i mate-
rialnym. Postawy są na ogół silniej podtrzymywane i bronione
w strefie idealnej. Akulturacja zarówno grup migranckich do spo-
łeczeństwa przyjmującego, jak i tego drugiego do światów imigran-
tów będzie zawsze częściowa i wybiórcza (por. Navas et al. 2005; por.
też Mucha 2016).

Każda jednostka ludzka, zwłaszcza wtedy, gdy fizycznie nie
towarzyszą jej współuczestnicy jej własnej kultury, przeżywa
w trakcie kontaktu kulturowego zjawisko zwane szokiem. Bez
używania tego terminu sygnalizowaliśmy już to zjawisko wtedy,
gdy omawialiśmy problem wykorzenienia. Klasyczny, krótki esej na
temat szoku kulturowego napisany został przez amerykańskiego
antropologa Kalervo Oberga18 na podstawie jego osobistych do-

18 Koncentrujemy się tu na tekście Oberga, ale trzeba pamiętać o tym, że
omawiane zagadnienia obszernie dyskutowane były (i są), nieco wcześniej
i później, w psychologii społecznej. Do innych konceptualizacji problematyki
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logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



świadczeń (a nie systematycznych badań) w Brazylii (1960).
W konceptualizacji Oberga problematyka szoku kulturowego przed-
stawia się następująco. Jest on czymś w rodzaju „choroby zawodo-
wej” ludzi, którzy zostali nagle przeniesieni do obcego kraju. Jak
inne „choroby”, ma on swoje symptomy, przyczyny i typy kuracji.
Szok kulturowy to lęk, który wynika z tego, że w nowym środowisku
przestają funkcjonować znane nam znaki przypisane do stosunków
społecznych. Dzięki tym znakom i wskazówkom orientowaliśmy się
dotąd w naszym codziennym życiu. Choć ich większość nie docho-
dziła do poziomu świadomości dyskursywnej, dzięki nim mogliśmy
działać skutecznie i im zawdzięczaliśmy spokój umysłu. W nowej
sytuacji dawne znaki i wskazówki nie działają. Wywołuje to lęk
i frustracje. Pierwszą na nie reakcją jest emocjonalne odrzucenie
nowego środowiska. Następną reakcją jest regresja, rozumiana jako
idealizacja naszego środowiska rodzimego.

Oberg pisze o czterech fazach procesu, jakim jest szok kulturowy.
W ciągu pierwszych tygodni lub nawet miesięcy jesteśmy zafascy-
nowani nowym otoczeniem. Potem okazuje się, że musimy radzić
sobie z obcymi nam realiami życia. Problemy z nimi są na ogół
faktyczne, nie są wymyślone, a zwykle nie mamy kompetencji
kulturowych, aby je rozwiązywać. Reagujemy na tę sytuację wro-
gością i agresywnymi postawami wobec kultury nas goszczącej.
Zaczynamy posługiwać się stereotypami utrudniającymi zrozumie-
nie kraju i ludzi. Jeśli przetrwamy tę fazę, opanujemy „tubylczy”
język i zwyczaje nowego środowiska, to pojawia się możliwość
zrozumienia jego zasad. I wreszcie, w czwartej fazie, choć nadal
sporadycznie spotykają nas sytuacje stresowe, jesteśmy w stanie
zaakceptować obyczaje kraju jako po prostu inny niż wcześniej przez
nas uznany za właściwy sposób życia. Oberg podkreślał, że pomocne
w wyjściu z szoku kulturowego jest zrozumienie naszych problemów
i wsparcie ze strony naszych własnych rodaków lub innych, bardziej
doświadczonych, gości w danym kraju. Pomocna jest także regularna
praca, której zasady są nam znane, czyli takie jak zasady pracy, którą
wykonywaliśmy w domu. Ważne jest też (obok wspomnianego pozna-

poruszanej przez Oberga wrócimy. Por. np. Lysgaand 1955; Gullahorn,
Gullahorn 1963; Becker 1968; Chang 1973; Adler 1975; Pedersen 1995; Ward,
Bochner, Furnham 2001; Simpson 2014; por. też Mucha 2000.
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nia języka kraju nas goszczącego) nawiązanie osobistych kontaktów
z „tubylcami” i możliwie pełne uczestniczenie w ich życiu. Nie wolno
nam jednak zapominać o tym, że jesteśmy obcymi i że będziemy
traktowani jako tacy. Jest więc właściwe wypracowanie sobie jakby
„podwójnego wzorca zachowań”.

Biwalencja kulturowa może mieć wiele postaci. Wskażmy krótko
na dwie konceptualizacje. Pierwsza stosuje model „człowieka margi-
nesu”. Idea ta, sformułowana w 1928 roku przez Roberta E. Parka,
a potem szerzej opracowana przez Everetta V. Stonequista (1937),
doczekała się, w ramach psychologii międzykulturowej, wielu opra-
cowań, dla których bazą empiryczną były między innymi badania
nad studentami. Człowiek marginesu to często tzw. mieszaniec
(np. Mulat) lub cudzoziemiec, imigrant, który może rościć sobie
uprawnienia do życia w dwóch kulturach. Faktycznie zna obie kul-
tury, ale nie żyje w pełni w żadnej z nich. Już Park zwracał uwagę na
to, że sytuacja ta ma zarówno negatywne, jak i potencjalnie po-
zytywne konsekwencje dla rozwoju osobowości człowieka (1928).
Drugi kierunek badawczy to konceptualizacja w kategoriach modelu
„obcego”. Pojęcie obcego wprowadził do socjologii systematycznej
w 1908 roku Georg Simmel (1975: 504–512).

Wróćmy teraz do sprawy szoku kulturowego, a w szczególności
do omówionych przez Kalervo Oberga faz tego szoku. Badania
z zakresu psychologii międzykulturowej posłużyły do sformułowania
„hipotezy o krzywej U”, charakterystycznej dla zmian w postawach
i zachowaniach osób „zanurzonych” w obcej kulturze (kwestia ta
bywa też interpretowana w kategoriach reakcji na sytuację wykorze-
nienia). Popatrzmy na jedno ze sformułowań tej hipotezy odnoszące
się do studentów: „postawy studentów zagranicznych przechodzą
przez trzy odrębne stadia: stadium obserwacji, stadium dostosowy-
wania się i stadium radzenia sobie. Wedle tej hipotezy student
zagraniczny przybywa z pozytywnymi postawami i te postawy utrzy-
mują się podczas pierwszego stadium, które zwykle trwa krócej niż
trzy miesiące od przyjazdu. Ta pozytywna postawa odzwierciedla
jego nierealistyczne i utopijne oczekiwania. Jednakże ta postawa
przechodzi poważne zmiany podczas drugiego stadium, w trakcie
którego student napotyka cały szereg problemów i trudności –
finansowych, edukacyjnych i społecznych. Po około dwóch latach
pobytu zaczyna on wchodzić w trzecie stadium – radzenia sobie”
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(Chang 1973: 72). Sceptycyzm wobec przytoczonej tu hipotezy bierze
się głównie stąd, że w różnych sytuacjach poszczególne stadia trwają
dłużej lub krócej, że abstrakcyjna hipoteza (jak każda) upraszcza
faktycznie wielowymiarowe doświadczenie kontaktu z obcą kulturą.
Powrót migranta do domu rozpoczyna zwykle kolejny okres wyko-
rzenienia czy szoku kulturowego, który można analizować za pomocą
drugiej już „krzywej U” (ibid.: 290). Badacze zauważają też, że w za-
leżności od tego, jak wielkie są i na czym polegają różnice kulturowe
między krajem rodzinnym studenta zagranicznego a krajem go
goszczącym, można mówić o „klasycznej” krzywej U, „odwróconej”
krzywej U lub krzywej W. Na podstawie badań amerykańskich
uznano, że pierwsza „stosuje się” do studentów pochodzących
z krajów wysoko rozwiniętych, druga zaś do „przedstawicieli krajów
słabo rozwiniętych, w odniesieniu do których, jak zakładano,
przymusowy powrót do domu po zakończeniu okresu studiów
odbierany byłby jako zagrożenie” (Becker 1968: 431).

2.9. „Dolina krzemowa” jako metafora
ośrodków badań i rozwoju

Tytułowy region to najpierw północna część Doliny Santa Clara
w północnej Kalifornii, a potem też obszar Zatoki San Francisco
i południowa część Doliny Wschodniej. Od lat pięćdziesiątych
XX wieku jest to centrum amerykańskiego przemysłu nowych
technologii (przede wszystkim komputerowych i informatycznych)
oraz centrum naukowe. W roku 2013 w regionie zatrudnionych było
około ćwierć miliona informatyków (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Dolina_Krzemowa; https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_valley;
dostęp: 25.03.2017 r.). Spośród wielu (około 40) uniwersytetów
i innych wyższych uczelni tam ulokowanych najważniejszy jest
Uniwersytet Stanford w Palo Alto. Stolicą tego obszaru jest San
Jose, choć wedle badań z roku 2015 najwięcej nowych firm
ze szczególnym potencjałem rozwojowym znajduje się w Menlo
Park, Mountain View, Palo Alto i Sunnyvale. Nazwa regionu została
po raz pierwszy użyta przez Dona C. Hoeflera w jego artykule
opublikowanym w „Electronic News” (1971), ale zaproponowana
została przez biznesmana Ralpha Vaersta. Jak wiadomo, przyjęła się
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i stała się ważną metaforą odnoszącą się do całego amerykańskiego
sektora gospodarczego związanego z wysokimi technologiami,
a nawet szerzej – do najwyższej jakości centrów naukowo-technicz-
nych. Często używa się jej obecnie w odniesieniu do regionów
o porównywalnej strukturze społecznej i instytucjonalnej.

Badacze nie są zgodni co do wielu czynników strukturalnych
(np. faktyczne zróżnicowanie etniczne i genderowe tego obszaru), ale
na ogół zgodnie podkreślają znaczenie imigracji, w szczególności
z regionu Azji i Pacyfiku. Omawiany obszar zamieszkuje od trzech
i pół do czterech milionów ludzi. Wprowadzone w roku 1965 nowe
amerykańskie przepisy imigracyjne, a także wielki eksodus ludności
wietnamskiej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku (boat people) do zachodnich wybrzeży USA, w szczególności
północnej Kalifornii, przyczyniły się do zmiany etnicznej struktury
Doliny Krzemowej. Według szacunków liczba ludności pochodzenia
azjatyckiego zwiększyła się w hrabstwie Santa Clara z 43 000 w roku
1970 do 430 000 w roku 2000. Poważny był też wzrost ludności
pochodzącej z Ameryki Łacińskiej. W roku 1999 co trzeci spośród
naukowców i inżynierów pracujących w Dolinie był imigrantem.
Prawie co czwarta firma zajmująca się wysokimi technologiami była
od roku 1980 zarządzana przez osoby pochodzenia chińskiego lub
hinduskiego (por. Castells 1999; też: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Dolina_Krzemowa; https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_valley; do-
stęp: 25.03.2017 r.). Jak wspominaliśmy w tym rozdziale, otwartość
na imigrację, w szczególności z Azji, oraz wysoka proporcja zało-
żonych przez imigrantów przedsiębiorstw uważane bywają za bardzo
ważne czynniki szczególnego sukcesu Doliny Krzemowej, większego
niż inne obszary goszczące świetne uniwersytety i innowacyjne
firmy (por. Alarcón 1999: 1384–85). W naszych badaniach dotyczą-
cych cudzoziemskich uczonych w Krakowie korzystamy z metafory
„doliny krzemowej” ze względów, które opisujemy w kolejnych
rozdziałach.
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3.
Metodologie badania
migracji uczonych.
Metodologia badań własnych1

3.1. Wprowadzenie – migrujący uczeni
a podobne zbiorowości społeczne

Jak wspominaliśmy, socjologiczne badania nad migrującymi uczo-
nymi prowadzone są na ogół w obrębie trzech nurtów: szeroko
rozumianej socjologii nauki, szeroko rozumianej socjologii pracy,
a także studiów migracyjnych – bliższych czasem badaniom etnicz-
nym. W dalszej części tego rozdziału chcemy się skupić na tym, jakie
problemy są tu przede wszystkim badane, i na tym, jakie metodologie
są stosowane. Tekst niniejszy był wstępnie częścią przygotowań do
realizacji przedstawionego tu naszego własnego projektu badawcze-
go. Projekt ten miał łączyć dwa pierwsze wspomniane wyżej nurty
badawcze.

Oddzielenie problematyki migracji uczonych od pokrewnych
rodzajów migracji, o ile w ogóle może zostać dokonane, nie jest
łatwym zadaniem. Wielu cudzoziemskich uczonych migrowało jako
studenci, a więc zrozumienie ich wyjściowej sytuacji w kraju przyj-
mującym wymagałoby sięgnięcia do badań nad migracjami studen-
tów. Takich badań prowadzono wiele zarówno w obrębie socjologii,
jak i psychologii społecznej (por. np. Mucha 2000; Galent, Goddeeris,
Niedźwiedzki 2008; Żołędowski 2010; Mosneaga, Winther 2013). Nie
brakuje także raportów zestawiających dane statystyczne na temat

1 Nawiązujemy tutaj do opublikowanego przez nas artykułu: Janusz
Mucha, Kamil Łuczaj, Methodological aspects of recent empirical research
on academic migration, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013a,
XL, 4: 5–24.
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migracji studentów (por. OECD 2013). Prace te eksponowały,
między innymi, ważne zjawisko „szoku kulturowego” (i radzenia
sobie z nim), które powinno być również podjęte w interesujących
nas tutaj badaniach. Badania nad migrującymi studentami koncen-
trowały się często na punkcie widzenia kraju wysyłającego (a potem
na powrocie do niego), nas zaś bardziej interesuje punkt widzenia
kraju przyjmującego. Inna istotna w omawianym kontekście grupa to
cudzoziemscy inżynierowie zatrudnieni w laboratoriach badawczych
i biurach projektowych (por. np. Saxenian 2000; Bozeman, Corley
2004). Ich praca nie różni się wiele od pracy badaczy uniwersytec-
kich, też działają oni często w zupełnie innej niż rodzima kulturze
etnicznej kraju przyjmującego i za pomocą podobnych zasobów
sprostać muszą podobnym wyzwaniom. Nie uczą jednak studentów,
a poza tym należą do zupełnie innych (na ogół silnie zglobalizowa-
nych) kultur organizacyjnych niż nauczyciele akademiccy. To samo
można powiedzieć o zagranicznych ekspertach i menedżerach. Po-
nadto na podstawie znanych nam wyników badań można stwierdzić,
że ich organizacyjny i emocjonalny związek z krajem, w którym
w danym momencie przebywają, jest dużo słabszy niż taki związek
uczonych uniwersyteckich. Wspomniane akademickie kultury orga-
nizacyjne i porównania międzykrajowe w tym obszarze, a także
uczestnictwo uczonych w etnicznych kulturach imigranckich są zaś
dla nas bardzo ciekawe. Interesują nas też ich związki z globalnymi
kulturami akademickimi, ale i z konkretnym krajem pochodzenia, do
którego być może kiedyś wrócą i będą w nim pracować. Równo-
cześnie jednak doświadczenia samej imigracji mogą być podobne
w przypadku uczonych, inżynierów, ekspertów czy menedżerów.
Problematyka wspomnianego „powrotu” do kraju pochodzenia i do
znajdujących się w nim instytucji naukowych otwiera jeszcze jedno
interesujące pole badawcze. Są nim migracje powrotne, zwłaszcza po
wielu latach pobytu za granicą (por. np. Morano-Foadi 2005;
Delicado 2011). Same w sobie nie są one dla nas bardzo istotne, ale
jednak wiążą się z nowym szokiem kulturowym (por. np. Gullahorn,
Gullahorn 1963), wymagają ustosunkowania się migrantów do
czynników przyciągających i wypychających. Wymagają ponownej
analizy całokształtu ich własnej sytuacji ekonomicznej oraz mate-
rialnych i społecznych warunków pracy.
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Choć zatem będziemy się koncentrowali na migracjach uczo-
nych, to nie będziemy mogli zupełnie pominąć metodologii badań
przestrzennej ruchliwości zbiorowości pokrewnych, a także uwarun-
kowań i konsekwencji tej ruchliwości.

3.2. Trudności metodologiczne

Analiza każdego zjawiska wymaga rozwiązania, a przynajmniej
dostrzeżenia i rozważenia różnych problemów badawczych.
W przypadku, o który nam tutaj chodzi, chcielibyśmy wyeksponować
dwa – jeden definicyjny i jeden metodologiczny. Nie będziemy już
wracali do tego, kim są uczeni (a więc tego, czym istotnie różnią się
oni od pozostałych wskazanych wcześniej zbiorowości, choć w dalszej
części rozdziału omówimy wady i zalety dwóch technik ich identy-
fikacji), ale podejmiemy inne zagadnienie: co to znaczy, że niektórzy
z nich są cudzoziemskimi nauczycielami akademickimi (internatio-
nal faculty). Za Dongbim Kim i jej współpracownikami oraz
uczonymi, do których oni nawiązują (por. Kim, Wolf-Wendel,
Twombly 2011: 723), zauważmy następujące trudności.

Problemy z definicją zbiorowości

„zagranicznych uczonych”

„Kiedyś” za cudzoziemców-uczonych uważano osoby, które albo
urodziły się za granicą danego kraju, albo nie miały obywatelstwa
danego kraju. Uznanie obywatelstwa za kryterium przynależności
oznacza jednak, że nie będą już cudzoziemcami osoby, które urodziły
się za granicą, tam zostały wykształcone, tam opublikowały część
(nawet znaczną) swego dorobku, ale później uzyskały obywatelstwo
danego kraju. Badania oparte na samym tylko kryterium miejsca
urodzenia nie biorą z kolei pod uwagę tego, kiedy dana osoba
imigrowała – jako dziecko, jako licealista, słuchacz studiów I stopnia,
doktorant etc. Te problemy definicyjne mogą zakłócać odróżnienie
cudzoziemców od „rodzimych” uczonych. Migracje powrotne uczo-
nych, które nie interesują Kim, też mają wpływ na spójność kategorii
analitycznych. Zgadzamy się z Kim, że istotne znaczenie dla wy-
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różnienia grup, o które tutaj powinno chodzić, ma to, gdzie dana osoba
podejmowała studia I i II stopnia.

Techniki identyfikacji badanych

Jeżeli badacze nie chcą pozostać przy oficjalnych źródłach danych
(lub nie mogą tego zrobić ze względu na brak dostępnych danych),
które wskazują narodowość lub obywatelstwo poszczególnych osób,
jednym ze sposobów identyfikacji konkretnych badanych jest
tzw. metoda onomastyczna. W tym przypadku identyfikacji narodo-
wości poszczególnych uczonych dokonuje się wstępnie na podstawie
ich nazwiska (por. Salentin 2014; Recchi 2015). Podczas gdy w wa-
runkach polskich rozpoznanie takie musi polegać na intuicji badacza
i jego wiedzy na temat różnych kultur, w Stanach Zjednoczo-
nych istnieją dwie zinstytucjonalizowane możliwości weryfikacji
tych intuicji. Pierwsza z nich polega na skorzystaniu z istniejących
baz danych obejmujących typowe dla różnych kultur nazwiska
(tzw. ethnic-name databases, np. „Most Common U.S. Ethnic Sur-
names”; Kerr 2008). Ponadto w krajach, gdzie można znaleźć przed-
stawicieli różnych diaspor, możliwe jest zatrudnienie studentów (lub
innych kompetentnych osób), którzy weryfikowaliby to, czy osoby
o podanych nazwiskach rzeczywiście wywodzą się z ich kultury
(Tanyildiz 2013). W Polsce i w większości krajów nie istnieją jednak
spisy typowych nazwisk imigrantów, a technika polegająca na za-
trudnianiu studentów należących do różnych grup etnicznych może
znaleźć zastosowanie jedynie w kraju, w którym migracje są częste
oraz gdzie można wyróżnić duże grupy migrantów jednej narodo-
wości (takie jak Chińczycy, Koreańczycy czy Meksykanie w Stanach
Zjednoczonych, Turcy w Niemczech).

Niemniej jednak metoda onomastyczna, określana czasem rów-
nież mianem doboru próby opartego na nazwisku (name-based
sampling), jest szeroko rozpowszechniona w studiach migracyjnych.
Niektóre badania pokazują, że błąd w zakresie klasyfikacji badanych
na podstawie imion i nazwisk wynosi, uśredniając, około 10%
(Groenewold, Lessard-Phillips 2012: 47). Metodologiczne, ilościowe
studium autorstwa Rainera Schnella, Marka Trappmanna i Tobiasa
Gramlicha (2014: 246), którego głównymi adresatami byli badacze
zajmujący się statystyką, kończy się zaś konkluzją, że technika ta
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wiąże się z „zaburzonymi oszacowaniami, lecz wielkości efektów są
zazwyczaj małe”.

Pomiar skali zjawiska

Wskażmy też, nawiązując do rozważań Margarity Fontes i jej
współpracowników (Fontes 2007; Fontes, Videira, Calapez 2012)
oraz uczonych, których oni przywołują, na ogólne problemy meto-
dologiczne badań nad ruchliwością przestrzenną (dla tych autorów
istotne są zarówno ruchliwość emigracyjna, jak i powrotna uczo-
nych). Faktycznie trudno zlokalizować konkretne osoby wyjeżdżają-
ce oraz powracające, a więc także zmierzyć wielkość zjawiska
wyjazdów i powrotów. Przestrzenna mobilność uczonych staje się
coraz bardziej złożona: naukowcy angażują się w rozmaite formy
mniej lub bardziej trwałej ruchliwości, krążą między różnymi
krajami, a ich przyjazdy do pracy w kraju pochodzenia mogą, lecz
nie muszą być trwałe (czyli nie muszą być powrotami). Kolejny
problem polega na tym, że badacze koncentrują się na ogół na falach
migracyjnych znacznych zbiorowości, podczas gdy być może warto
skupić się na wybitnych i najbardziej wpływowych uczonych
(otwiera się więc nowe zagadnienie definicyjne) (por. np. Laudel
2005). Dalej, pojawia się techniczny, ale istotny problem ze
zidentyfikowaniem i zlokalizowaniem tych istotnych uczonych,
których chcielibyśmy włączyć do próby. Stąd w wielu badaniach
widzimy odwoływanie się do „prób dogodnościowych”. Często
stosowana jest metoda „kuli śnieżnej”. Interesujące podsumowanie
wielu wcześniejszych analiz metodologicznych dotyczących migracji
uczonych zawarte jest w raporcie autorstwa Bohdana Jałowieckiego
i Grzegorza Gorzelaka (brw).

3.3. Materiały i sposoby analizy.
Pierwsze przybliżenie

Wstępnie rzecz ujmując, współczesne badania migracji kadr wysoko
wykwalifikowanych opierają się przede wszystkim na: a) zastanych
silnie zagregowanych zbiorach danych statystycznych (pochodzą-
cych z narodowych spisów powszechnych, narodowych spisów
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wyróżnionych zbiorowości społecznych, niespisowych reprezenta-
tywnych badań całej ludności danych krajów lub poszczególnych
zbiorowości, b) danych zebranych przez urzędy statystyczne wiel-
kich organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Unia
Europejska, c) skonstruowanych przez samych badaczy danego
konkretnego zagadnienia zbiorach danych dotyczących cudzoziem-
skich uczonych (takie zbiory konstruowano na ogół poprzez informa-
cje zawarte w internecie, np. strony internetowe uczelni, instytutów
naukowych czy stowarzyszeń naukowych); d) danych bibliometrycz-
nych, a więc wykonanych przez badaczy zestawieniach informacji
zebranych w zbiorach artykułów napisanych przez uczonych cudzo-
ziemskich. Prowadzono też e) terenowe badania interaktywne,
np. poprzez obserwację współpracy w międzynarodowych zespołach
badawczych oraz przeprowadzanie ankiet, a czasem wywiadów
z osobami znalezionymi poprzez przesiewowe badania internetowe,
które zgodziły się na udział w tych ankietach i wywiadach. Kolejna
metoda to f) analiza stron internetowych.

W naszej dalszej analizie zajmiemy się artykułami i kilkoma
nieopublikowanymi, ale dostępnymi w internecie raportami z kon-
kretnych badań (working papers), pochodzącymi z ostatnich kilku-
nastu lat. Interesujące nas artykuły opublikowane były zarówno
w czasopismach naukowych poświęconych migracji, jak i w czaso-
pismach poświęconych ogólnie badaniom społecznym, badaniom
ekonomicznym w szerokim rozumieniu tego terminu, społecznym
zagadnieniom nauki, ale też poszczególnym dziedzinom nauki. Jak
się okazało, takich tekstów, które mogłyby nas szczególnie intereso-
wać i które mogłyby być przydatne dla naszego własnego projektu
badawczego, nie było wiele. Zarazem czasem badania dotyczące dość
prostego zagadnienia, takiego jak motywacje do emigracji lub wzory
mobilności, mogą być prowadzone w oparciu o interesujące
i innowacyjne metodologie oraz przynosić (bądź nie przynosić)
ciekawe wyniki.

3.4. Dominująca problematyka badawcza

Dokonany przez nas przegląd literatury dotyczącej migracji uczo-
nych (a w pewnym zakresie – przedstawicieli innych kadr wysoko
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wykwalifikowanych) wskazuje kilka najczęściej dyskutowanych
zagadnień badawczych, które w dalszej części tego rozdziału
pogrupujemy w działy, odsyłając równocześnie do przykładowych
źródeł.

Z punktu widzenia demograficznego pierwszym zagadnieniem są
wzory ruchliwości przestrzennej, a więc to, skąd pochodzą imigranci
do centrów nauki (które to centra często są punktem wyjścia dla
badaczy tego zjawiska), jakie są ich drogi życiowe, czy w ogóle, a jeśli
tak, to w jakich krajach i dlaczego następuje koncentracja uczonych
z danego kraju pochodzenia (por. Franzoni, Scellato, Stephan 2012;
Ngoma, Ismail 2013). Wiele badań wzorów ruchliwości dotyczy
dużych zbiorowości migrujących uczonych. Pojawiają się jednak
teksty kwestionujące sens tak szerokich analiz. Na przykład Grit
Laudel (2005) sugeruje, że należy się zajmować raczej elitami
naukowymi. To ich członkowie, a nie wędrujące masy, przyczyniają
się do rozwoju wiedzy. To oni kształcą nowe pokolenia wybitnych
badaczy. Równocześnie to właśnie emigracja elit naukowych, a nie
przeciętnych naukowców, jest wielką stratą dla kraju pochodzenia,
a imigracja – dużym zyskiem dla kraju przyjmującego. Sprawa ta
otwiera oczywiście debatę na temat tego, kto należy do elity, kim są
wybitni uczeni.

Jak wiadomo, ruchliwość przestrzenna, nawet migrantów „pro-
aktywnych”, nie odbywa się w społecznej pustce, a głównym kon-
tekstem i kanałem migracji nie zawsze są państwa narodowe. Uczeni
(i inni wysoko wykwalifikowani specjaliści) migrują wraz z rodzina-
mi, korzystają z własnych, ale i z „cudzych” kontaktów osobistych
i instytucjonalnych. Maggi Leung przeprowadziła analizę tego, w jaki
sposób – z punktu widzenia relacji między niemieckimi i chińskimi
środowiskami badawczymi – wykorzystywane są w trakcie migracji
„łańcuchy” i „kanały”. Łańcuchy to indywidualne międzygeneracyjne
kontakty między profesorami i wspieranymi przez nich młodszymi
pracownikami. Korytarze to instytucje badawcze, w których odbywa
się wymiana międzynarodowa (por. Leung 2011).

Drugie zagadnienie to szeroko rozumiana praca. Jednym z ba-
danych zagadnień są drogi przechodzenia utalentowanych absol-
wentów w kraju przyjmującym od zaawansowanych (doktoranckich)
studiów do zawodowej pracy badawczej (Mosneaga, Winther 2012).
Rafael Alacrón interesował się tym, w jaki sposób hinduscy
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oraz meksykańscy inżynierowie i naukowcy znajdują zatrudnienie
w amerykańskich firmach hight-tech i w laboratoriach badawczych,
a także tym, jak przebiega proces ich włączania się do całego
systemu przemysłu wysokich technologii (Alacrón 1999). Zatrudnia-
nie cudzoziemców w laboratoriach (przemysłowych i akademickich)
związane jest często z tym, że w danym kraju przyjmującym brakuje
dobrze wykształconych fachowców. Jest to jeden z głównych po-
wodów „krążenia umysłów”. Cytowana już Dongbin Kim podejmuje
problem produktywności pracowników zagranicznych w porówna-
niu z „krajowymi” i ewentualnych powodów rozbieżności. Zajmuje
się ona też sprawą satysfakcji z pracy uczonych cudzoziemskich i jej
uwarunkowaniami (por. Kim, Wolf-Wendel, Twombly 2011). Praca
w biurach projektów czy laboratoriach odbywa się przede wszystkim
w języku danego kraju lub w języku angielskim. Stąd badania nad
tym, jak biegłość w posługiwaniu się tym językiem wpływa na
przebieg kariery imigrantów (por. np. Chiswick, Taegnoi 2007).
Podobną kwestią zajmowała się Kumju Hwang. Interesowała ją
bariera językowa w laboratoriach badawczych, a w szczególności jej
wpływ na przebieg komunikacji i na kształtowanie się mikrostosun-
ków władzy (zob. Hwang 2012). Badania takie prowadzili też Marko
Monteiro i Elizabeth Keeting (2009). Środowiska pracy mają w spo-
łeczeństwach wielokulturowych, jak na przykład w USA, swoją
własną strukturę etniczną. To, jaki jest wpływ narodowości dyrekto-
rów laboratoriów na tę strukturę, badała miedzy innymi Zeynep
Esra Tanyildiz (2013). Gnanaraj Chellaraj i współpracownicy badali
wpływ imigracji wysoko wykwalifikowanych pracowników (oraz
cudzoziemskich studentów studiów zaawansowanych) na dynamikę
technologicznych innowacji w USA (Chellaraj, Maskus, Mattoo
2004).

Trzecia grupa zagadnień to funkcjonowanie globalnego świata
nauki, a w nim zbioru migrujących uczonych jako potencjalnych
łączników między krajem pochodzenia a krajem aktualnego funk-
cjonowania. Ana Delicado, która zajmowała się kilka lat temu
powrotnymi migracjami uczonych, koncentruje się w niektórych
swych tekstach na takich sprawach, jak to, na ile migrujący badacze
podtrzymują więzi z kolegami z różnych krajów, w których praco-
wali; na ile sami przyczyniają się do umiędzynarodowienia badań
i budowania mostów między narodowymi środowiskami akademic-
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kimi, czy publikują w czasopismach międzynarodowych (por. 2009;
też 2010a, 2010b, 2011). Margarida Fontes podejmuje podobną
problematykę: tworzenie się międzynarodowych sieci produkcji
wiedzy oraz społecznych (np. instytucjonalnych i interakcyjnych)
i kulturowych (np. nowy szok kulturowy) problemów tych uczonych,
którzy zdecydowali się wrócić do macierzystego kraju po emigracji
(por. Fontes 2007; Fontes, Videira, Calapez 2012). Badania wśród
Rosjan, którzy ubiegali się o stypendia naukowe w Niemczech, na
temat ich intencji powrotu do kraju ojczystego prowadził Andreas
Siegert. Zwraca on uwagę na to, że nie tylko możliwość uzyskania
dobrego zatrudnienia w kraju pochodzenia może mieć wpływ na
decyzję o powrocie, ale też przekonania ideowe (patriotyzm) oraz
zaufanie do systemu politycznego kraju pochodzenia (por. Siegert
2011).

Po czwarte, na „przecięciu” problematyki globalnego funkcjono-
wania świata nauki i narodowych systemów akademickich znajduje
się zyskująca na znaczeniu kwestia narodowych diaspor w świecie
nauki. Analizowała to zagadnienie Fontes, zajmowała się nim także
Mihaela Nedelcu. Śledziła ona w internecie rumuńską diasporę
naukową (por. Nedelcu 2008).

Po piąte, warto zwrócić uwagę na badania funkcjonujących
w obcym kraju społeczności wysoko wykwalifikowanych „ekspa-
tów”. Nie spotkaliśmy dotąd takich studiów poświęconych uczonym,
ale skorzystać można na przykład z przeprowadzonych przez Anetę
Piekut badań nad pracą i życiem bardzo heterogenicznej zbiorowości
wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagranicznych mieszkają-
cych w Warszawie (por. Piekut 2013). Autorka podnosi problemy
swojskości i obcości, napięcia między gotowością do zmiany
a potrzebą stabilności, dystansów społecznych, „oswojonych” przez
nich społecznych przestrzeni, relacji z Polakami itd.

Kolejne zagadnienie to integracja etniczna (nie będziemy w tym
rozdziale wchodzili w kwestie pojęciowe i odróżniali etniczną
integrację, asymilację, adaptację). Yehuda Baruch i jego współ-
pracownicy analizowali postrzeganie różnic między etnicznymi
kulturami oraz rynkami pracy wśród zagranicznych studentów za-
awansowanych studiów z zakresu zarządzania na uniwersytetach
amerykańskich i brytyjskich, a także będącego konsekwencją tych
spostrzeżeń mniejszego lub większego zainteresowania długotrwa-
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łym pozostaniem za granicą (Baruch, Budhwar, Khatri 2007).
W odniesieniu do Azji, a szczególnie Singapuru, dość podobne
badania prowadzi Brenda S.A. Yeoh, sama i ze współpracownikami
(por. np. Yeoh 2013; Yeoh, Huang 2004). Singapur jest intencjonalnie
budowanym „miastem talentów”, a zatem integracja zdolnych
i wysoko wykwalifikowanych przybyszów z mieszkańcami, zarówno
na poziomie miejsca pracy, jak i w społecznościach lokalnych,
codzienne działania rutynowe, style życia, typy interakcji społecz-
nych, dynamika przywiązania do miasta – to ważne tematy badań.

3.5. Materiały i metodologie

Jak już wspominaliśmy, ta złożona i niejednorodna problematyka
analizowana jest za pomocą różnych metod, rozumianych jako
sposoby rozwiązywania problemów badawczych: identyfikacji obiek-
tów badania, dobierania prób badawczych, analizy materiału oraz
jego interpretacji (nie będziemy tutaj odróżniali metod od technik
badawczych, choć zdajemy sobie sprawę z tego, iż istnieją często
powody, aby to rozróżnienie wprowadzać). Zajmiemy się teraz nimi.
Choć metody są oczywiście dopasowywane do specyficznych zagad-
nień podejmowanych przez zajmujących się nimi badaczy, to w tej
części rozdziału nacisk położony będzie bardziej na metody niż na
problemy. Od tych ostatnich nie da się jednak kompletnie abstraho-
wać, choć przedstawiliśmy je wcześniej (będziemy się do wcześniej-
szej prezentacji odwoływali). Interesować nas też będą nieco
bardziej sposoby wytwarzania nowego materiału badawczego
i podejścia interaktywne do jego analizy niż obróbka gotowych,
zastanych baz danych. Jeśli chodzi o te pierwsze, to głównym
wyzwaniem jest dotarcie do potencjalnych respondentów. Odwołamy
się dalej do naszej własnej, wcześniej wskazanej typologii źródeł
i podejść metodologicznych. Warto zauważyć, że prezentacje zasto-
sowanych metodologii w analizowanych przez nas tekstach na ogół
są bardzo mało dokładne.

Dla opracowania niektórych porównawczych zagadnień należą-
cych do szerokiego obszaru migracji uczonych niezbędne jest „po
prostu” dotarcie do potrzebnych opracowań statystycznych, często
pochodzących z ONZ i innych organizacji międzynarodowych,
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z urzędów statystycznych poszczególnych krajów zaangażowanych
w migracje czy do wcześniej opublikowanych wyników badań
na zbliżone tematy. Przykładem takiego badania, korzystają-
cego z różnych zastanych źródeł, jest przytaczany i omawiany wcześ-
niej tekst Lawana Ngoma Abubakara i Wany Ismaila Normaza (2013),
a także tekst Gnanaraja Chellaraja i współpracowników (2004).

Wiele krajów dysponuje wiarygodnymi i obszernymi (zawierają-
cymi wiele ważnych informacji) bazami danych, opartymi na spisach
powszechnych. Należą do nich na przykład korzystające z pięcio-
procentowej części danych spisowych amerykańskie bazy „Public
Use Microdata Samples” (PUMS), dzięki którym można dotrzeć do
interesujących danych demograficznych i do informacji o przebiegu
pracy zawodowej członków interesującej nas, dobrze zdefiniowanej
zbiorowości. Możemy się z niej wiele dowiedzieć o rodzicach
konkretnych osób, o wykształceniu, poprzednich pracodawcach,
przebiegu studiów. Podobnie jak w badaniach, o których pisaliśmy
w poprzednim akapicie, możliwe są tutaj bardzo precyzyjne analizy
statystyczne oraz matematyczne modelowanie. Z bazy takiej korzys-
tali na przykład Rafael Alacrón (1999) czy Barry R. Chiswick
i Sarinda Taengnoi (2007). Dongbin Kim i jej współpracownicy
(2011) oparli się na zaczerpniętych z National Science Foundation
bazach danych „Survey of Doctorate Recipients” oraz „Integrated
Postsecondary Education Data System”. Obie bazy korzystają z tych
samych zmiennych instytucjonalnych, co ułatwia porównania. Z baz
tych można wyselekcjonować osoby, które pracują w danych typach
instytucji edukacyjnych i badawczych, zajmują określone pozycje
akademickie. Możemy się stąd dowiedzieć, w jakim kraju dane osoby
się urodziły, gdzie wcześniej studiowały, a także jaki jest skład
etniczny zbioru pracowników i zbioru studentów instytucji, w których
interesujące nas osoby pracują.

Niektórzy badacze sami konstruują potrzebne im zbiory danych.
Sięgają na przykład, tak jak Yehuda Baruch i jego współpracownicy
(2007), do spisów studentów studiów zaawansowanych celowo
wybranych przez siebie uczelni, a potem znajdują osoby o takich
cechach, o jakie im chodzi, bądź rozsyłają do nich wszystkich
wstępne internetowe ankiety i prowadzą dalszą selekcję w oparciu
w rezultaty tej ankiety. Ana Delicado (2009, 2010a, 2010b, 2011)
poszukiwała aktywnych w międzynarodowym świecie nauki uczo-
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nych portugalskich (co już było ważnym ograniczeniem zakresu jej
studiów) poprzez rozmaite zastane bazy danych (np. uczelni,
stowarzyszeń naukowych), ale także przez czasopisma, w których
publikowali, poprzez swoje i ich osobiste kontakty. Próba ta
oczywiście nie była reprezentatywna, lecz była „dogodnościowa”.
Do uczonych zamieszczonych w tej stworzonej przez siebie bazie
danych wysyłała ankiety, a potem wybierała osoby, z którymi
przeprowadzała wywiady. Inna portugalska badaczka Margarida
Fontes, wraz ze współpracownikami (Fontes, Videira, Calapez 2012),
konstruowała potrzebną jej bazę danych na podstawie składu
osobowego wybranych przez siebie portugalskich instytutów bada-
wczych w danych dziedzinach i w danych latach. Do ich pracowni-
ków ze stopniem doktora wysyłała ankiety e-mailowe, a potem, na
podstawie wstępnych wyników, dokonywała dalszych typologii
i analiz. Własną bazę danych stworzyli sobie na początku lat dzie-
więćdziesiątych Bohdan Jałowiecki i Grzegorz Gorzelak (brw).
Potrzebnych im informacji (w czasach właściwie „przed-interne-
towych”) szukali poprzez korespondencję z uczelniami i instytutami
badawczymi (przypuszczalnie z ich władzami) z ośmiu największych
centrów akademickich w Polsce. Do tych jednostek naukowych
wysłano obszerną ankietę. Później przeprowadzono też wywiady
z 19 rektorami. Zeynep Esra Tanyildiz studiowała strukturę etniczną
systematycznie dobranych przez siebie laboratoriów badawczych
w USA (2013). Dobierała je, korzystając z dokonanych wcześniej
przez National Research Council rankingów instytucji kształcących
doktorów. Działalność samych tych laboratoriów analizowała, ko-
rzystając z ich stron internetowych. Szczególnie dla nas interesujące
jest innowacyjne podejście do tego, w jaki sposób można „z oddali”
identyfikować etniczność dyrektorów laboratoriów i etniczność pra-
cujących w nich doktorantów. Używano do tego nie tylko opubliko-
wanych na stronach WWW życiorysów naukowych (CV), lecz także
skorzystano z systematycznej pomocy studentów pochodzących
z różnych istotnych w tych badaniach narodowości, traktując ich
jako „kompetentnych sędziów” dla etnicznej identyfikacji imion
i nazwisk oraz skorzystano z opublikowanego wcześniej przewodnika
po etnicznych imionach i nazwiskach.

Metodę „bibliometryczną” stosowała w badaniach migracji
uczonych na przykład wspomniana już Margarida Fontes (2007).
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Sięgnęła ona do międzynarodowych czasopism z interesujących ją
dziedzin nauki, a tam do spisów i adresów e-mailowych autorów
artykułów. Adresy te, jak zauważyła, często (nie zawsze) mówią coś
o aktualnym miejscu zatrudnienia danej osoby, ale nie podają innych
ważnych informacji. Znacznie więcej informacji zawierają spisy
patentów, z których też korzystała. Inaczej stosowali tę ogólną
metodę Chiara Franzoni i jej współpracownicy (Franzoni, Scellato,
Stephan 2012). W ramach interesujących ich czterech dziedzin nauk
przyrodniczych i w interesującym ich okresie wybrali oni „aktyw-
nych badaczy”, to znaczy takich, którzy opublikowali swe prace
w istotnych dla tych dziedzin czasopismach i podali swe adresy
internetowe jako „autorzy korespondujący”. Nastepnie badacze
zwrócili się do wszystkich tych osób z prośbą o podanie im miejsca,
w którym mieszkali w wieku 18 lat. Na tej podstawie badano wzory
mobilności szczególnie aktywnych i wpływowych dziś uczonych. Grit
Laudel (2005) dokonała analizy zbioru autorów, którzy opublikowali
w pismach „Nature” i „Science” między rokiem 1980 a 2002 co
najmniej trzy artykuły. Potem podzieliła zbiór ich tekstów na trzy
kategorie: z adresami wyłącznie w USA, w USA i gdzie indziej oraz
tylko z nieamerykańskimi adresami. Interesowała się też uczestnic-
twem badaczy w konferencjach i ich migracjami.

Przykładem badań czysto interaktywnych, wykonywanych me-
todą „twarzą w twarz”, było studium autorstwa Kumju Hwang
(2012). Oprócz pogłębionych wywiadów prowadziła ona obserwację
uczestniczącą w wybranych przez siebie laboratoriach w Wielkiej
Brytanii i Korei Południowej. Tutaj nie mamy do czynienia z żadną
analizą ilościową, lecz tylko jakościową. Badania nad rolą języka
wykonywali, jak wspominaliśmy, Marko Monteiro i Elizabeth Kea-
ting (2009). I oni oparli się na etnograficznej obserwacji uczestni-
czącej konkretnych sytuacji społecznych. Nagrywali sposoby
współpracy, spotkania zespołów roboczych, konferencje. Przepro-
wadzali wywiady z najbardziej aktywnymi badaczami. Zastosowali
analizę konwersacyjną. Inny przykład to badania wykonane przez
Maggi Leung (2011). Tutaj wstępny dostęp do adresów naukowców
był ułatwiony, gdyż w projekcie chodziło o znane autorce instytucje
badawcze i znane kluczowe osoby, które mogły dostarczyć potrzebne
kontakty i adresy. Metoda surveyowa też była stosowana, ale wiele
istotnych danych zebrano poprzez wywiady pogłębione, wywiady
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z ekspertami, a także obserwację uczestniczącą. W Polsce najbar-
dziej znane są badania etnograficzne prowadzone zarówno w kraju,
jak i we Francji, w Niemczech oraz USA przez Izabelę Wagner
(2010b; 2011). Badaczka ta interesowała się transmobilnością
naukowców, wykorzystując źródła takie jak wywiady formalne
(nagrane), nieformalne, korespondencję oraz obserwację.

Badania jakościowe, interaktywne, „twarzą w twarz”, dotyczyć
mogą nie tylko sytuacji laboratoriów czy zespołów badawczych, lecz
także codziennego życia osób, które znalazły się w obcym kulturowo
środowisku. Choć Aneta Piekut (2013a) nie badała naukowców, to jej
praktyczna metodologia badania wysoko wykwalifikowanych „eks-
patów” w Warszawie na początku XXI wieku przynosi liczne ciekawe
sugestie. Dobór próby do badań odbywał się zarówno na podstawie
danych urzędowych (służących jako ogólne wskaźniki dotyczące po-
pulacji migrantów w Warszawie) oraz – na poziomie operacyjnym –
poprzez ekspertów, organizacje założone przez imigrantów, jak
i metodą kuli śnieżnej. Prowadzona była obserwacja życia (zwła-
szcza zbiorowego) ekspatów, wywiady z nimi (indywidualne
i grupowe) i z ekspertami; stosowano kreatywne techniki jakościowe,
mapowanie relacji społecznych. Podobna problematyka interesowa-
ła też Brendę S.A. Yeoh (2013) w jej samodzielnych tekstach i w tych
napisanych ze współpracownikami (Yeoh, Huang 2004), w jej bada-
niach nad utalentowanymi imigrantami do Singapuru i nad kształto-
waniem się tam wielokulturowego środowiska społecznego. Analiza
wywiadów była jednak w tych badaniach głównie ilościowa. Andreas
Siegert w swych studiach nad potencjalnymi powrotami Rosjan
planujących wyjazd do Niemiec bądź przebywających w Niemczech
(2011) odwołuje się do etnografii wielostanowiskowej i sugeruje, że
dobre rezultaty poznawcze można uzyskać, zbierając materiały
równolegle i równocześnie zarówno w kraju pochodzenia migrują-
cych naukowców, jak i w kraju (przynajmniej czasowo) docelowym.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, liczne badania nad migracjami
uczonych prowadzone są za pomocą internetu. Na ogół narzędzie to
jest wstępne i pomocnicze w takim sensie, że ułatwia ono dostęp do
baz danych (i ich tworzenie), a także umożliwia tanie i szybkie
rozsyłanie wielkiej liczby ankiet. Sam internet stał się jednak ważną
przestrzenią debaty naukowej. Jest wykorzystywany do nawiązywa-
nia kontaktów między badaczami, których interesują podobne
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zagadnienia i współpraca, a którzy często nie mogą się spotykać
osobiście. Wśród tych podobnych zagadnień może być chęć wymiany
doświadczeń związanych z miejscem pracy w zglobalizowanym
świecie nauki. Przykładowym tekstem opartym na takich badaniach
jest praca Mihaeli Nedelcu (2008), która zajęła się analizą stron
internetowych, na których doświadczenia wymieniają członkowie
rumuńskiej diaspory naukowej. Jak się nam wydaje, też na pod-
stawie znanych nam polskich doświadczeń z ostatnich lat XX wieku
(fenomen internetowego biuletynu „Donosy”2), internet jest bardzo
wdzięczną płaszczyzną do badania wielu aspektów funkcjonowania
naukowych (i nie tylko) diaspor.

3.6. Zalety i wady głównych metod badania
wysoko wykwalifikowanych migrantów

Trudności związane z konsekwentnym zastosowaniem

metod ilościowych

Konsekwentne zastosowanie metod ilościowych w przypadku
badań migrujących uczonych posiadałoby większość zalet opisy-
wanych w podręcznikach metodologii nauk społecznych. W szcze-
gólności należy zaliczyć do nich mierzalność wyników, możliwość ich
ekstrapolacji na inne populacje, możliwość przewidywania, możli-
wość wprowadzania zmiennych kontrolnych czy możliwość elimina-
cji wpływu badacza. Nie bez znaczenia jest także możliwość
replikacji takich badań w innym kontekście kulturowym lub w innym
czasie. Choć istnieją konsekwentnie prowadzone badania ilościowe
dotyczące interesującej nas tematyki (por. Hermanowicz 2006), to
pozostają one w mniejszości. Znacznie częściej w obliczu tak
efemerycznej społeczności, jaką są migrujący uczeni, niektóre
projekty ilościowe tracą część z tych atutów. Przykładowo cytowana
przez nas praca Andreasa Siegerta (2011) opiera się na kontakcie
e-mailowym z rosyjskimi uczonymi, którzy ubiegali się o stypendia

2 Było to, funkcjonujące szczególnie aktywnie w latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku, „prywatne”, akademickie forum dyskusyjne, połączone
z przeglądem aktualnych wydarzeń z życia publicznego.
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na wyjazd do Niemiec, finansowane przez kraj przyjmujący. Badanie
to nie było więc reprezentatywne ani dla wszystkich uczonych
rosyjskich planujących wyjazd zagraniczny, ani dla wszystkich
imigrantów pracujących w niemieckich instytucjach naukowych
i badawczych. Można przewidywać, że wybrany sposób dotarcia do
respondentów nie pozwolił Siegertowi dotrzeć nawet do wszystkich
Rosjan wyjeżdżających w celach naukowych do Niemiec, ponieważ
istnieją stypendia na ten cel finansowane z innych źródeł. W znanej
nam literaturze „zawężane” bywają zresztą nie tylko poddawane
analizie zbiory krajów docelowych, ale też zbiory dziedzin wiedzy.
Przykładowo Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato i Paula Stephan
(2012) badali wyłącznie uczonych publikujących prace naukowe
z zakresu biologii, chemii, inżynierii materiałowej i nauk o ziemi.
W przypadku tego typu badań mamy więc do czynienia z rzadkim
przypadkiem „ilościowego studium przypadku”.

W przeciwieństwie do jakościowych studiów przypadku, których
zalety są dobrze znane i opisane (por. Flyvbjerg 2001), badanie
przedstawionego wyżej typu ma więcej ograniczeń niż zalet. Przede
wszystkim należy podkreślić, że opiera się ono na niepogłębionych
wskaźnikach oraz z góry ustalonych zmiennych, a także dotyczy
jedynie specyficznego fenomenu (np. „migracja uczonych rosyjskich
do Niemiec finansowana ze środków kraju przyjmującego”; „mobil-
ność naukowców urodzonych za granicą na przykładzie biologów,
chemików...”). Niestety autorzy tego typu prac często nie dostrzegają
ograniczeń i traktują wyniki swoich badań jako uniwersalne, chociaż
można przewidzieć znaczne różnice między środowiskami naukowy-
mi wynikające ze specyfiki badanego kraju lub specyfiki arbitralnie
wybranych dyscyplin. Przykładowo Sonia Morano-Foadi wypowiada
się na temat „naukowców”, mimo że jej niereprezentatywna próba
(uzyskana za pomocą „istniejących i nowych kontaktów z orga-
nizacjami naukowymi”; 2005: 137) składała się w 51,4% z fizyków
i chemików, a kolejne 43,3% stanowili reprezentanci „nauk przy-
rodniczych i medycyny”. Badanie nie uwzględniało więc praktycznie
badaczy społecznych, humanistów, a także – co może szczególnie
dziwić na tle innych prac – inżynierów.

Próby „obiektywnego” skonstruowania reprezentatywnej próby
badawczej, naszym zdaniem, również muszą zakończyć się niepo-
wodzeniem. Spotkaliśmy się z dwiema technikami, które starają
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się ominąć problem niereprezentatywności. Pierwszą z nich są,
omówione wyżej, badania bibliometryczne polegające na analizie
działalności publikacyjnej poszczególnych uczonych. Zdaniem zwo-
lenników, technika ta pozwala uchwycić to, na ile zagraniczni
migranci są „widoczni” w świecie nauki (Laudel 2005). Podstawowy
zarzut, który można wysunąć w tym kontekście, wynika z braku
powszechnie uznawanych baz danych zestawiających „najważniej-
sze” czasopisma z danej dziedziny. W rezultacie ich dobór zależy od
subiektywnej decyzji badacza (wybór jednej z „obiektywnych” list
pozostaje naszym zdaniem wyborem subiektywnym), a ilościowe
w zamierzeniu badanie zmienia się w hybrydę opartą na dogodnoś-
ciowym doborze próby. Ponadto, czego autorzy tego typu prac często
nie dostrzegają, możliwości publikacji w pewnych czasopismach nie
zależą wyłącznie od wartości merytorycznej tekstu, ale również od
posiadanego kapitału społecznego, umiejętności językowych, umie-
jętności takiej konstrukcji tekstu, jaki uważany jest za właściwy
w danym kontekście naukowym, lub też umiejętności znalezienia
dofinansowania tłumaczenia lub korekty językowej artykułu. W tym
sensie badania bibliometryczne faworyzują tych migrantów, którzy
swobodniej posługują się językiem angielskim (czy raczej – potrafią
opublikować w nim tekst), będącym najpopularniejszym obecnie
językiem nauki.

Druga technika doboru próby polega na obserwacji baz paten-
tów. W porównaniu do badań bibliometrycznych jest ona efektyw-
niejsza, ponieważ istnieją wyczerpujące spisy wszystkich patentów
obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze (por. Niebuhr
2010; Tanyildiz 2013). Oczywista wada tego podejścia polega jednak
na zawężeniu definicji naukowców do osób, które patentują wyniki
swoich prac. W praktyce są to zazwyczaj inżynierowie oraz spe-
cjaliści z obszaru nauk biomedycznych. W naukach ścisłych oraz
w naukach o ziemi patenty występują niezbyt często, podczas gdy
w humanistyce i naukach społecznych należą one do prawdziwej
rzadkości. Omawiana technika, choć wydaje się bardzo efektywna
(oferując operat w postaci bazy patentów i jednoznaczną identyfika-
cję ich twórców), ma więc ograniczone zastosowanie.

Pod kątem obu omówionych tu technik można wysunąć także
zarzut ogólniejszej natury. Zarówno w przypadku badań bibliome-
trycznych, jak i tych opartych na patentach uwaga skupiona jest na
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naukowcach, którzy z sukcesem zdołali opublikować wyniki swoich
prac (zazwyczaj w określonym okresie). Istnieje więc duża szansa, że
badania bibliograficzne pominą mniej produktywnych pracowników
nauki, osoby skupione na pracy dydaktycznej, a także najmłodszych
(doktorantów nieposiadających jeszcze znaczących publikacji)
i najstarszych uczonych (profesorów, których aktywność naukowa
wygasa).

Zastosowanie metod jakościowych w kontekście

badań wysoko wykwalifikowanych migrantów

Badania jakościowe prowadzone są zwykle na podstawie prób
dobranych celowo, czyli takich, które pozwalają testować określone
przedsądy i pojęcia, z góry rezygnując ze statystycznej reprezenta-
tywności badania. W zamian otrzymujemy pogłębiony opis okreś-
lonej sytuacji, który często wykracza poza przyjęte hipotezy.
Znaczącą zaletą tego typu metod jest także możliwość prowadzenia
ich na małych próbach, co jest szczególnie istotne w przypadku
niezbyt liczebnych zbiorowości, które współtworzą migrujący ucze-
ni. Badania takie często nawiązują do wartości, subiektywnej wiedzy,
a także ukrytych struktur, które zwykle trudno jest zbadać za pomocą
samej ankiety (por. Ivancheva, Gourova 2011). Przykładowo Kumju
Hwang (2012) zbadała, w jaki sposób język stanowi barierę dla obu
stron koreańsko-brytyjskiej współpracy w dziedzinie badań i roz-
woju. Przeprowadzone przez nią badanie jakościowe pokazało, że
często zwykły badacz, który zna język angielski lepiej niż kierownik
projektu, przejmuje jego obowiązki w kontaktach z brytyjskimi
partnerami, co skutkuje powstaniem alternatywnej hierarchii władzy.
W innych przypadkach niektórzy członkowie zespołu powstrzymywali
się od udziału w dyskusji, co powodowało, że byli uznawani za nie-
zdolnych do współpracy (ibid.: 18).

Główną trudnością, która wiąże się z badaniami jakościowymi,
jest subiektywny charakter końcowych interpretacji. Zebrany mate-
riał jest często bardzo bogaty, a sposób przedstawienia wniosków
zależy na ogół wyłącznie od samego badacza, ponieważ dane
jakościowe nie dają się łatwo skwantyfikować. Trudność ta wydaje
się nie do usunięcia, a metodą jej przezwyciężenia jest próba
porównania wielu podobnych badań. Niestety badania jakościowe
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często są formułowane w sposób, który uniemożliwia ten krok.
W niektórych przypadkach przedstawiony przez badacza lub ba-
daczkę opis nie jest osadzony ani w istniejącej tradycji badawczej,
ani w żadnej perspektywie teoretycznej. Przykładowo Eveliina Saari
(1999) przedstawiła interesujący etnograficzny opis współpracy
fińsko-amerykańskiej, jednak jej praca nie odnosi się do obecnych
w literaturze kategorii teoretycznych. Opis ten jest bardzo szczegó-
łowy, ale w niewielkim stopniu pomaga zrozumieć szersze zjawisko,
jakim jest współpraca międzynarodowa (autorka pokazuje jedynie
bezpośrednie przyczyny instytucjonalne i indywidulane rozpadu
współpracy).

Niektórzy badacze jakościowi bezrefleksyjnie podchodzą tak-
że do problemu doboru próby, łącząc w jedną kategorię tak różne
zbiorowości, jak: inżynierowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele
funduszy inwestycyjnych (venture capitalists), osoby decyzyjne
(policymakers) i „inni kluczowi aktorzy w Dolinie Krzemowej”
(por. Saxenian 2000: 3). Wywiad jakościowy, aby mógł w pełni
wykorzystać drzemiący w nim potencjał, powinien być przeprowa-
dzony z przedstawicielami jasno określonej zbiorowości, która
realnie lub przynajmniej zgodnie ze wstępnym rozpoznaniem bada-
cza posiada dobrze zdefiniowane cechy.

Ponadto wywiady jakościowe traktowane tak, jakby miały
odzwierciedlać „obiektywną rzeczywistość społeczną”, nie różnią
się w zasadzie od badań ilościowych, ponieważ informacje zebrane
w ich trakcie nie są interpretowane, lecz analizowane w sposób
statystyczny lub quasi-statystyczny. Nie pozwalają one jednak
zbadać unikatowego doświadczenia badanych. Tylko niektórzy
badacze interesujący się migracjami wysoko kwalifikowanych kadr
prowadzili swoje wywiady w perspektywie interakcjonizmu symbo-
licznego, traktując dane wywołane w trakcie wywiadu raczej jako
konstrukcje społeczne (por. Hwang 2008).

Badania nad migrującymi naukowcami, ze względu na niemożli-
wość ustalenia operatu i wyłonienia reprezentatywnej próby, pozos-
taną zapewne badaniami eksploracyjnymi, które pozwalają raczej
odkryć pewne wzory, niż precyzyjnie testować szczegółowe hipotezy.
Do tego rodzaju zadań najlepiej nadają się – zdaniem wielu meto-
dologów – metody jakościowe lub hybrydowe podejścia, w różny
sposób łączące metody jakościowe i ilościowe. Tylko niektórzy
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badacze migracji uczonych mają świadomość tego, że stosowane
przez nich podejścia stanowią hybrydy o niejasnych konsekwencjach
metodologicznych (por. np. Shrum, Chompalov, Ganuth 2001: 723).
Wydaje się nam jednak, że w tego typu badaniach po prostu nie
można postępować inaczej. Ważne jest i to, aby znać ograniczenia
przyjętego podejścia badawczego oraz umieć się do nich przyznać.
Naszym zdaniem w tym samym stopniu nieusprawiedliwione jest
upieranie się przy obiektywności wyników uzyskanych na podstawie
badania niereprezentatywnej zbiorowości, co prezentowanie etno-
graficznego stadium przypadku nieosadzonego w kontekście wyni-
ków innych badań, co skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek
porównania. Zawarte dotąd refleksje metodologiczne wykorzystaliś-
my, opracowując plan własnych badań dotyczących migracji uczo-
nych do Polski.

3.7. Założenia metodologiczne
projektu badawczego

Nie znamy obszernych wyników całościowego bądź nawet bardziej
szczegółowego badania zjawisk i procesów związanych z imigracją
do Polski uczonych (ani nawet szerszego zbioru pracowników
wysoko wykwalifikowanych). Trudno się dziwić – imigracja,
a w szczególności ten jej typ, to wciąż zjawisko nowe w naszym
kraju. Dlatego uważaliśmy, że nasz projekt nie powinien koncen-
trować się na żadnym szczegółowym zagadnieniu, lecz powinien
przedstawić możliwie szeroki obraz funkcjonowania tej zbiorowości.
Interesujemy się równocześnie dwiema jego stronami – pracą
naukową oraz życiem w polskich społecznościach i w polskiej
kulturze. Prace badawcze podzieliliśmy na cztery etapy, które wiążą
się z różnymi problemami metodologicznymi oraz rozwiązaniami,
które zastosowaliśmy. Pierwszym krokiem była analiza istniejących
danych urzędowych, drugim – identyfikacja zagranicznych uczonych
w Polsce (na podstawie analizy treści stron WWW), trzecim –
przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z zagranicznymi uczony-
mi, a czwartym – wywiady z ich przełożonymi, kierownikami
jednostek organizacyjnych uczelni. Zanim przejdziemy do ich
omówienia, czujemy potrzebę uzasadnienia wyboru miejsca badania.
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W myśl zasady, że lepiej powiedzieć dużo o małym, niż mało
o dużym, zdecydowaliśmy, że nasze badanie skupi się na konkretnym
ośrodku akademickim. Wybór padł na Kraków – z jednej strony
ze względu na to, że obaj jesteśmy związani z tutejszym środowis-
kiem naukowym i znamy je od środka, co ma duże znacznie przy
badaniach jakościowych. Z drugiej zaś strony Kraków jest jednym
ze światowych centrów outsourcingu. Występuje tu znaczne umię-
dzynarodowienie pracowników sektora usług oraz silnie rozwinięty
sektor nowych technologii. Z tego względu, w kolejnych rozdziałach,
nazywamy Kraków jedną z polskich dolin krzemowych.

Etap 1: Dane urzędowe: System informacji o szkolnictwie
wyższym MNiSW

Przeprowadzenie badania zagranicznych uczonych zatrudnionych
w krakowskich uczelniach musieliśmy zacząć od zdefiniowania,
a potem „odnalezienia” osób należących do tego zbioru. Zadanie to
wykonaliśmy na przełomie lat 2012 i 2013. Pierwszym krokiem była
analiza bazy danych, którą udostępniło nam Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a która nie była dotąd przedmiotem uwagi
akademickich badaczy. Dane funkcjonujące pod nazwą „System
informacji o szkolnictwie wyższym” (dalej powoływany jako: SIoSW
2012) zostały zebrane przez Departament Strategii ministerstwa za
pomocą systemu POL-on. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić
uwagę na fakt, że baza ministerialna miała dwa zasadnicze manka-
menty z punktu widzenia naszych celów badawczych. Po pierwsze,
było tam sporo niejasności natury konceptualnej (np. „Polska”
w miejscu kraju pochodzenia cudzoziemca), występowały braki
danych oraz zwykłe błędy powstałe na etapie tworzenia bazy (np.
zdublowane, w wyniku błędów literowych, uczelnie). Omawiamy te
problemy – oraz sposoby, w jakie staraliśmy się z nimi radzić –
szerzej w rozdziale 4. Podsumowując wykorzystanie bazy SIoSW,
warto zaznaczyć, że nie pomaga ona w żadnym stopniu zidentyfiko-
wać konkretnych potencjalnych badanych. Dzięki niej wiemy
jednak, w jakich ośrodkach, a nawet w których konkretnych polskich
uczelniach, takie osoby pracują i ile ich jest.
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Etap 2: Identyfikacja uczestników wywiadów: metoda
onomastyczna

W celu zidentyfikowania potencjalnych uczestników wywiadów
posłużyliśmy się omówioną wcześniej metodą onomastyczną oraz
analizą treści stron internetowych uczelni. Etap ten został zamknięty
na początku 2015 roku. Klucz kategoryzacyjny zawierał 36 zmien-
nych podzielonych na następujące obszary: dane demograficzne,
historia migracji, osiągnięcia naukowe i publikacje oraz informacje
na temat życia osobistego3. Na podstawie instrukcji kodowej zostały
przeanalizowane strony sześciu największych uczelni publicznych
z Krakowa: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakow-
skiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego4.
Celem analizy było odnalezienie wszystkich zagranicznych pra-
cowników wybranych uczelni, którzy posiadali co najmniej stopień
doktora. Kryterium identyfikacji obcokrajowca było obco brzmiące
imię i nazwisko (np. Petra Berg), obco brzmiące nazwisko, nawet
gdy jest połączone z neutralnym lub polsko brzmiącym imieniem
(Adam Savigny) lub obco brzmiące imię połączone z polsko
brzmiącym nazwiskiem (np. Noam Kowalski). Koderzy otrzymali
instrukcję, aby przy użyciu wyszukiwarki Google sprawdzić, czy
odnalezione osoby rzeczywiście są obcokrajowcami (szczególnie
w drugim i trzecim przypadku). Przyjęliśmy w tym celu dodatkowe
kryterium: kraj, w którym badany/a ukończył/a studia magisterskie
– jeżeli osoba ukończyła je w Polsce, nie traktowaliśmy jej jako
obcokrajowca)

W rozdziale omawiającym problematykę metodologiczną warto
odnotować, że rezultaty analizy stron WWW różniły się od wyników
analizy bazy danych. Wbrew naszym oczekiwaniom w wybranych
sześciu uczelniach zlokalizowanych w Krakowie udało się zidenty-

3 Zebranie wyczerpujących informacji dotyczących ostatniego obszaru
okazało się w praktyce niemożliwe, dlatego zrezygnowaliśmy z analizy tych
fragmentarycznych danych, które udało nam się zgromadzić.

4 Jesteśmy wdzięczni studentom Wydziału Humanistycznego AGH:
Łukaszowi Gałczyńskiemu, Wojciechowi Kobylańskiemu, Kamil Moldze,
Elżbiecie Murias, Magdalenie Płusce i Katrinie Pawuś, którzy zebrali dane,
o których piszemy.
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fikować więcej osób (85 pracowników ze stopniem naukowym
doktora) w porównywaniu ze stanem odnotowanym przez minister-
stwo (72 takie osoby).

Etap 3: Indywidualne wywiady pogłębione z zagranicznymi
pracownikami naukowymi

Spośród osób, które znalazły się w bazie powstałej na podstawie
analizy treści, wytypowaliśmy kilkadziesiąt osób, aby przeprowadzić
z nimi wywiady pogłębione (IDI). Badania te nie były więc anoni-
mowe, ale były poufne. Wywiady prowadzono zgodnie z metodologią
badań jakościowych. Ich podstawą był scenariusz wywiadu zawie-
rający kluczowe, z punktu widzenia założeń badania, problemy.
Prowadzący wywiady mieli jednak możliwość modyfikacji tego
zestawu, aby dopasować go do indywidualnej sytuacji badanych.
Oznaczało to, że w niektórych sytuacjach pewne zagadania wyma-
gały serii dodatkowych pytań pogłębiających, a inne nie były
zadawane ze względu na kontekst sytuacyjny. Wybór indywidual-
nych wywiadów pogłębionych umożliwiał również odstępstwo od
ścisłej kolejności zadawania pytań, aby podążać za tokiem rozumo-
wania rozmówcy (np. w sytuacji, gdy interesujące nas zagadnienie
pojawi się samoistnie w wypowiedzi na inny temat) oraz różnicowa-
nie sposobu, w jaki pytania te były zadawane. Istnieją dwie główne
konsekwencje takiego podejścia do danych. Pierwszą była możliwość
pogłębienia treści, które wydawały się szczególnie interesujące
z punktu widzenia przeszkolonych moderatorów. Drugą – niemoż-
ność przedstawienia wyników badań w formie skwantyfikowanej.
Skoro poszczególne wywiady różniły się znacząco od siebie, nie
można w metodologicznie rygorystyczny sposób wypowiadać się na
temat rozkładu odpowiedzi w próbie (zupełnie pomijamy tu problem
statystycznej niereprezentatywności prób jakościowych). Jeżeli po-
sługujemy się wyrażeniami takimi jak „większość” czy „kilkoro”, to
naszą intencją jest wyłącznie zaznaczenie, że nie była to opinia
odosobniona.

Ostatecznie nasz zespół przeprowadził 23 indywidualne wywiady
pogłębione z naukowcami5 różniącymi się pod względem płci

5 W dalszym ciągu badaliśmy tylko posiadaczy stopnia doktora.
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(kobieta – mężczyzna), dyscypliny naukowej (nauki humanistyczne
i społeczne oraz techniczne, przyrodnicze i ścisłe; w skrócie HS
i ST) oraz kraju pochodzenia (Europa Środkowa i Wschodnia oraz
pozostałe kraje). Badani pochodzili z Ukrainy (9 osób), Włoch
(3 osoby), Francji, Niemiec i Rosji (po 2 osoby) oraz Armenii, Czech,
Słowacji, Węgier i Wietnamu. Badania były prowadzone w 2015 roku.

Połączenie trzech kluczowych kryteriów dało łącznie osiem
różnych możliwości (np. kobieta reprezentująca ST pochodząca
z Europy Wschodniej). Udało nam się przeprowadzić wywiady
z przedstawicielami siedmiu z ośmiu kategorii, ze względu na bardzo
małą liczbę kobiet reprezentujących ST, niepochodzących z Europy
Wschodniej. Staraliśmy się, żeby mężczyźni, przedstawiciele nauk
humanistycznych i społecznych, oraz osoby pochodzące z Europy
Wschodniej byli w próbie nadreprezentowani, ze względu na ich
nadreprezentację w ogólnej populacji zagranicznych pracowników
polskich uczelni (por. rozdział 4). Ze względu na każde z tych kry-
teriów zupełnie przypadkowo próba podzieliła się na większą
(15 uczestników wywiadów) i mniejszą część (8 uczestników).
Wszystkie wywiady, z jednym wyjątkiem, przeprowadzono po
polsku, chociaż uczestnicy wywiadów mogli wybrać również język
angielski (choć jego uczestnik władał językiem polskim).

W scenariuszu wywiadu położyliśmy główny nacisk na takie
zagadnienia, jak: aklimatyzacja w nowym środowisku, bariery
kulturowe, bariery instytucjonalne, przebieg życia naukowego i pry-
watnego w Polsce, a także plany na przyszłość. Spośród szcze-
gółowych zagadnień najbardziej interesowały nas motywacje
respondentów do podjęcia pracy w Polsce, przebieg rekrutacji na
stanowisko naukowe, kontakty z osobami i instytucjami w kraju
pochodzenia, przebieg nauki języka polskiego, jak również charakter
uczestnictwa naukowców w życiu uczelni oraz kulturze lokalnej.

Etap 4: Indywidualne wywiady pogłębione z przełożonymi
zagranicznych pracowników naukowych

W kolejnym etapie badania staraliśmy się dotrzeć do współpracow-
ników osób, z którymi rozmawialiśmy wcześniej. Przeprowadziliśmy
pięć wywiadów pogłębionych, w których najbardziej interesowały
nas takie zagadnienia, jak: współpraca z obcokrajowcami w jednostce
(m.in. początki, sukcesy, skala), kontakty zawodowe badanego/
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badanej z zagranicznymi pracownikami (m.in. ocena współpracy,
korzyści, trudności, wizje nauki) oraz kontakty pozazawodowe.
Wywiady zostały w całości przetranskrybowane i poddane analizie
jakościowej. W przypadku wszystkich uczestników wywiadów,
ze względu na niedużą populację zagranicznych uczonych w Krako-
wie, dane zostały zanonimizowane, a ich prezentacja została prze-
prowadzona tak, aby nie było możliwości identyfikacji konkretnej
osoby. W uzasadnionych przypadkach nie odnosimy się do konkret-
nego kraju (np. „chemik pochodzący z Mołdawii”), lecz grupy
państw (np. „chemik pochodzący z jednego z państw byłego
ZSRR”)6. Etyka badań i prywatność badanych jest dla nas ważniej-
sza niż część potencjalnie istotnych informacji, które będziemy
musieli ukryć. Sądzimy jednak, że nie są to informacje kluczowe
ze względu na pytania badawcze zadawane w każdym z rozdziałów.
Wywiady zrealizowano na przełomie lat 2016 i 2017.

6 Z tego samego względu, aby uniemożliwić identyfikację konkretnych
osób, lista uczestników wywiadów nie zawiera nazw ich kraju pochodzenia,
lecz dużo ogólniejsze kategorie, np. Europa Środkowa i Wschodnia, kraje
zachodnie.
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4.
Cudzoziemcy w polskich uczelniach
na początku XXI wieku.
Ilościowa analiza źródeł zastanych
na temat struktury zatrudnienia
zagranicznych uczonych

4.1. Wprowadzenie

Na rozdział ten – oprócz wprowadzenia – składają się trzy podroz-
działy empiryczne1, omawiające imigrację uczonych do Polski
drugiej dekady XXI wieku. Zajmujemy się w nim też strukturą
polskiego systemu akademickiego, stanem prawnym z tego okresu
oraz stanem zatrudnienia cudzoziemców w polskiej nauce. Ustawy,
rozporządzenia i inne przepisy stale się zmieniają, na ogół
ewolucyjnie. Pociągają one za sobą poważne zmiany w „realnej”
instytucjonalnej strukturze nauki i szkolnictwa wyższego, a także
w możliwościach realizacji praktyk społecznych związanych
z badaniami i dydaktyką. Interesuje nas tutaj system akademicki
sprzed tych rewolucyjnych zmian, które jeszcze, naszym zdaniem,
nie zmieniły wiele w kwestii zatrudniania cudzoziemców. Jednym

1 Nawiązujemy tutaj do naszych analiz zawartych w artykułach: Janusz
Mucha, Kamil Łuczaj, Polska w świecie „krążących umysłów”. Ilościowa
analiza struktury zatrudnienia zagranicznych uczonych, „Zagadnienia
Naukoznawstwa” 2013b, 1: 25–43; Janusz Mucha, Kamil Łuczaj, Foreign
Scholars in a Polish ”silicon valley”. Publicly accessible data on Krakow as
a higher education and research center, „Zagadnienia Naukoznawstwa”
2016, 2: 181–197.
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z deklarowanych celów przekształceń jest jednak „umiędzynarodo-
wienie” polskiej nauki, a więc i tu mogą się pojawić ważne zmiany.

W rozdziale 1 pokazaliśmy, że biorąc pod uwagę ogół migrantów,
Polska jest tradycyjnie krajem emigracji. Warto odnotować, że
w 2016 roku, po raz pierwszy w okresie powojennym, odnotowano
dodatnie saldo migracyjne. Do Polski przyjechało o 1500 osób więcej
niż z kraju wyjechało (GUS 2017: 11–12). Do tej pory było inaczej,
a migracje uczonych nie odbiegały od tego tradycyjnego wzorca –
Polska nie przyciągała nigdy wielu międzynarodowych uczonych,
natomiast polscy uczeni wyjeżdżali w celach naukowych za granicę.
Z tego względu zarówno świat nauki, jak i cały kraj pozostają raczej
homogeniczne.

Pierwszy podrozdział oparty jest na oficjalnych danych urzędo-
wych uzyskanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
od poszczególnych polskich uczelni. Pokazuje on, tylko od strony
ilościowej, zbiorowość cudzoziemców zatrudnionych w 2012 roku
w polskim systemie akademickim. W tekście tym nie korzystamy
z żadnego innego ogólnopolskiego zbioru danych na temat poszcze-
gólnych zagranicznych uczonych i zatrudniających ich instytucji,
przede wszystkim dlatego, że nie udało się nam go znaleźć. Tam,
gdzie to możliwe, wprowadzamy do bazy ministerialnej uzupełnienia
oraz własne typologie i przedstawiamy dodatkowe zestawienia. Jak
się okaże, wykorzystywane tu informacje są – mimo pozornej
szczegółowości – raczej szacunkowe niż precyzyjne. Jest to jednak
najobszerniejszy znany nam zbiór oficjalnych danych na interesują-
cy nas tutaj temat. Uważamy, że lepiej zająć się nie do końca
precyzyjnymi informacjami i spróbować je przeanalizować i zinter-
pretować, niż je pominąć. Cechy tego zbioru danych utrudniają nam
stawianie takich ogólniejszych hipotez, które można by na jego
podstawie sprawdzić. Dlatego interpretacje nasze mają „miękki”
charakter. Kontekst teoretyczny służący interpretacjom oraz inne
informacje historyczne i ogólne zamieściliśmy w poprzednich roz-
działach. Drugi podrozdział jest stosunkowo krótki i dotyczy danych
Eurostatu, które pozwalają nam określić skalę migracji naukowej do
Polski na tle innych krajów Europy.

Podrozdział trzeci opieramy przede wszystkim na własnych
analizach stron internetowych tych krakowskich szkół wyższych,
które zatrudniają cudzoziemskich uczonych. Chodzi nam o zasoby

4.1. Wprowadzenie 109

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



znajdujące się w domenie publicznej, a więc dostępne z każdego
miejsca, bez konieczności proszenia o zezwolenie i zalogowywania
się. Wykorzystujemy też inne ogólnodostępne dane porównawcze.
Badania te wykonaliśmy w roku 2015 i do tego roku odnoszą się
najważniejsze porównania.

4.2. Polski system szkolnictwa wyższego
w trakcie prowadzonych przez nas badań

W 2015 roku, gdy prowadziliśmy omawiane w drugim podrozdziale
badania internetowe, funkcjonowało w Polsce 520 placówek szkol-
nictwa wyższego, w tym 141 szkół publicznych i 379 niepublicznych
(por. polon.nauka.gov.pl, dostęp: 25.07.2015 r.)2. W lipcu 2015 roku
uczelnie te zatrudniały 101 590 pracowników naukowych. W dniu
30 listopada 2014 roku studiowało w Polsce 1 469 386 osób (por.
www.stat.gov.pl, dostęp: 25.07.2015 r.). Wśród uczelni publicznych
znajdujemy 59 „uczelni akademickich” (mających wszystkie insty-
tucjonalne uprawnienia akademickie): 18 uniwersytetów, 18 uni-
wersytetów technicznych (przede wszystkim politechnik), sześć
uniwersytetów rolniczych bądź przyrodniczych, sześć akademii
wychowania fizycznego, pięć uniwersytetów pedagogicznych, pięć
uniwersytetów ekonomicznych, jeden uniwersytet teologiczny
(por. www.nauka.gov.pl; dostęp: 25.07.2015 r.).

Ze względu na wspomnianą dynamikę polskiego instytucjonal-
nego systemu nauki i szkolnictwa wyższego chcemy teraz krótko
przypomnieć podstawowe reguły, jakie go stanowiły w okresie,
w którym realizowaliśmy projekt badawczy. W Polsce większość
badań naukowych prowadzonych było i jest na wyższych uczelniach.
Bardzo ważną rolę odegrały też instytuty Polskiej Akademii Nauk.
Niektóre z nich prowadziły studia doktoranckie, a nawet ściśle
współpracowały z instytucjami oferującymi programy magisterskie,
prowadziły więc ważną działalność dydaktyczną. Wiele instytutów
PAN miało uprawnienia do nadawania nie tylko stopnia doktora, ale
i doktora habilitowanego. Nauka i szkolnictwo wyższe zasadniczo

2 W 2012 roku, do którego odnosi się pierwszy podrozdział, sytuacja była
nieco inna – omawiamy ją w tekście i w odpowiednim przypisie.
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podlegały nadzorowi ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, ale niektóre uczelnie podlegały równocześnie innym mini-
sterstwom, np. Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Obrony Narodowej
czy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonowało
też wiele badawczych „instytutów resortowych” podległych innym
ministerstwom, np. Ministerstwu Leśnictwa czy Ministerstwu Rolnic-
twa. Uczelnie można podzielić na publiczne i niepubliczne. Niektóre
regulacje prawne były wspólne, inne były odrębne3. Uczelnie można
też podzielić na „akademickie” (mające pełne uprawnienia akade-
mickie, w tym do nadawania w ich obrębie stopnia doktora habi-
litowanego) i „nieakademickie”, niemające takich uprawnień.
Uczelniami nieakademickimi nie zajmujemy się.

Polska należy do europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego
opartego na porozumieniu bolońskim4. Zgodnie z tym porozumie-
niem wyższe wykształcenie może być trzypoziomowe: licencjat (lub
jego odpowiednik), magisterium i doktorat. Uprawnienia do na-
dawania tytułów zawodowych i stopni naukowych zależne są od
spełnienia wymogów kadrowych (liczba zatrudnionych pracowni-
ków z doktoratem i z habilitacją – „minimum kadrowe”) i uzyskania
odpowiednich zgód, do wydawania których upoważniona jest
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz
Polska Komisja Akredytacyjna. Instytucje akademickie mogą
zatrudniać cudzoziemców i włączać ich do minimum kadrowego.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 lipca 2006 roku (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1048), obecnie już
uchylone, pozwalało włączyć do minimum kadrowego danego
kierunku studiów na danej uczelni nie więcej niż dwoje cudzo-
ziemców. Rozporządzenie z 26 września 2016 roku (Dziennik Ustaw
Nr 2016, poz. 1596) w ogóle nie odnotowuje tego ograniczenia,
formalnie zatem można otworzyć kierunek studiów na danej
uczelni, korzystając z samych tylko cudzoziemców.

3 Por. ustawa z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServle-
t?id=WDU20051641365 (dostęp: 7.10.2013 r.).

4 Por. The Bologna Process and the European Higher Education Area,
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en
(dostęp: 3.08.2017 r.).
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logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



Cudzoziemcy (podobnie jak Polacy) bez odpowiednich stopni czy
tytułu mogą w nich pracować, np. na stanowiskach lektorów czy
instruktorów. Licencjat i magisterium to tytuły zawodowe, doktorat
i habilitacja to stopnie naukowe, profesura to tytuł naukowy (osobno
istnieje stanowisko profesora, które nie musi oznaczać posiadania
tytułu profesora). Tytuł profesora jest nadawany formalnie przez
Prezydenta Polski, na podstawie rekomendacji wspomnianej Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Polskie uczelnie mają rozmaite nazwy ogólne, które są istotne ze
wzgledu na związek między niektórymi uprawnieniami merytorycz-
nymi i prawną możliwością posługiwania się daną nazwą (w języku
polskim). Określa to m.in. art. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Najbardziej prestiżowa nazwa to „uniwersytet” (często okreś-
lany potocznie jako „uniwersytet bezprzymiotnikowy”; dalej te dwie
nazwy będziemy traktowali zamiennie). Kolejny wedle prestiżu typ
to (znów w wersji potocznej) „uniwersytet przymiotnikowy”
(np. medyczny, techniczny, rolniczy). Niektóre uniwersytety tech-
niczne nazywają się politechnikami lub nawet akademiami. Akade-
mie są najmniej prestiżowe.

Uniwersytety są powoływane przez Sejm, a akademie i inne
uczelnie przez ministerstwa. W nazwach angielskojęzycznych wiele
uczelni, które formalnie nie są ani uniwersytetami, ani akademia-
mi, używa nazwy „university”. Uniwersytety i większość akademii
mają uprawnienia do nadawania wszystkich stopni naukowych
i wnioskowania o przyznanie kandydatowi tytułu naukowego. Nie-
które uczelnie (np. krakowska AGH) nie składają wniosku o zmianę
nazwy na formalnie bardziej prestiżową, choć spełniają wszystkie
warunki.

W dalszej części tekstu będziemy używali nazw „uniwersytet”
i „akademia” we wskazanym tutaj sensie. Będziemy pisali o „uczel-
niach”, jeśli nie będziemy widzieli powodu do odróżniania uniwer-
sytetów, akademii i innych instytucji wyższego wykształcenia. Jak
wskazywaliśmy wcześniej, większość polskich szkół wyższych to
uczelnie niepubliczne. Niemal wszystkie uniwersytety i akademie są
publiczne. Uczelnie publiczne są na ogół (a więc istnieją wyjątki)
bardziej prestiżowe niż niepubliczne.

Polskie uczelnie nie należą do światowej czołówki instytucji
akademickich (przynajmniej w odniesieniu do kryteriów używanych
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przy tworzeniu najbardziej znanych rankingów)5, ale też do odpowied-
niej czołówki nie należą polskie banki ani inne przedsiębiorstwa –
wytwórcze, handlowe, transportowe czy inne6. Nauka i szkolnictwo
wyższe w Polsce nie wyróżniają się negatywnie na tle tamtych pól.
Mimo tego braku Polski w czołówce nasz kraj, jako członek Unii
Europejskiej, staje się coraz ważniejszym krajem docelowym dla
wielu migrantów, w tym dla zagranicznych uczonych.

4.3. Ministerialne dane ogólnopolskie.
Cudzoziemcy w polskim systemie
akademickim w roku 2012

Wstępna i ogólna charakterystyka zbioru danych7

Według najnowszych znanych nam danych polskiego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SIoSW 2012) w Polsce w 2012 roku
pracowało 1887 zagranicznych pracowników zatrudnionych na
stanowiskach akademickich, których dalej będziemy skrótowo na-
zywali uczonymi, naukowcami lub akademikami (stan na dzień
21.11.2012 r.). Prawie połowa (47%) cudzoziemców pracujących
w polskim systemie akademickim posiada habilitację, a wielu (23%)
posiada doktorat (choć nie ma habilitacji). Postawić można hipotezę,

5 Por. http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-ran-
kings/2013-14/world-ranking) (dostęp: 7.10.2013 r.).

6 Magazyn „Forbes” publikuje listę największych firm świata. W 2015
roku w zestawieniu znalazło się sześć polskich firm: PKO BP (743. miejsce),
PGE (778), PZU (855), PGNiG (887), PKN Orlen (1217) oraz KGHM (1302)
(http://www.forbes.pl/najwieksze-firmy-swiata-2015,artykuly,194099,1,1.html
(dostęp: 18.04.2017 r.).

7 „System informacji o szkolnictwie wyższym”, stan danych na dzień
21.11.2012 r. Dane te zostały zebrane przez Departament Strategii Mi-
nisterstwa za pomocą systemu POL-on. Według tego samego systemu we
wspomnianym dniu pracowało w Polsce 97 876 pracowników naukowo-
-dydaktycznych. Udostępniony nam przez ministerstwo zbiór danych składa
się z pięciu plików zatytułowanych ogólnie: „Liczba pracowników nauko-
wych cudzoziemców” z podtytułami: 1) „wg kraju wydania dokumentu, toż-
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że potrzebni byli polskim uczelniom do wypełnienia wymogu
wspomnianego minimum kadrowego. Prawdopodobieństwo trafności
tej hipotezy zwiększa fakt, że uczelnie niepubliczne zatrudniały
relatywnie więcej cudzoziemców z habilitacją lub tytułem profesora
(68%) niż uczelnie publiczne (38%)8.

Cudzoziemscy uczeni to prawie 1,9% wszystkich uczonych
pracujących w Polsce. Pracowali oni w naszym kraju w 270 uczel-
niach publicznych i niepublicznych9. W Polsce w roku akademickim
2010/2011 wszystkich uczelni wyższych było 470, w tym 132 pub-
liczne i 338 niepublicznych10. Wynika z tego, że 58% wszystkich
polskich uczelni zatrudniało cudzoziemców.

samości, 2) „wg tytułu naukowego i dziedziny nauki”, 3) „wg kraju wydania
dokumentu tożsamości i tytułu naukowego”, 4) „wg dziedzin nauki” i 5) „wg
tytułu naukowego”. Na nasze pytania o braki danych oraz znaczenie
terminów „pracownik naukowy” i „cudzoziemiec” dostaliśmy z MNiSW
e-mailowe odpowiedzi: „bez tytułu” znajdują się osoby, które nie mają
żadnego tytułu naukowego. Dane dotyczące dziedzin wpisują także uczelnie
i instytuty. Jeśli chodzi o przypisanie dwóch dziedzin do jednej osoby, to
dzieje się to w przypadku, gdy np. doktorat jest z dziedziny nauk ekono-
micznych, a habilitacja z dziedziny nauk matematycznych. „Jeśli chodzi
o braki danych, to wynikają one z niewprowadzenia przez uczelnię infor-
macji o kraju wydania dokumentu tożsamości, przy zaznaczeniu, że dana
osoba jest cudzoziemcem”. Dziękujemy p. Dyrektorowi Andrzejowi Kurkie-
wiczowi za zgodę na wykorzystanie cytowanych tu danych.

8 W cytowanym tu artykule opublikowanym w „Zagadnieniach Nauko-
znawstwa” popełniliśmy błąd w obliczeniach. Faktyczne wyniki tych
obliczeń wzmacniają naszą tezę.

9 Oryginalna baza ministerialna, którą się tutaj zajmujemy, zawiera
355 jednostek. Po dokładnej analizie byliśmy zmuszeni połączyć niektóre
kategorie. Odnotowaliśmy sześć przypadków zawierających oczywiste literów-
ki (np. „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie”, które
sprawiały, że baza zawierała kilka „podobnych” uniwersytetów). Połączyliśmy
takie oczywiste dla nas przypadki w łączne kategorie. Nie jesteśmy jednak
pewni tego, jak interpretować inne wątpliwe sytuacje, których było aż 79. Dane
osoby, które w ministerialnym systemie informacji przypisane są do dwóch
instytucji („Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
Uniwersytet Warszawski”), my odnosiliśmy tylko do pierwszej z nich.

10 Por. Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym (za rok 2010/2011),
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnic-
twie-wyzszym/ (dostęp: 18.01.2012 r.).
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Dane ministerialne zawierają wykaz uczelni, a także podział
zbioru zatrudnionych przez nie cudzoziemców w następujących
kategoriach: a) według kraju; b) według stopnia i tytułu naukowego
(SIoSW mówi też o osobach „bez tytułu”, co interpretujemy tak, że są
to osoby niemające ani naukowych stopni doktora i doktora habi-
litowanego, ani naukowego tytułu profesora), c) według dziedzin
nauki. Przeprowadzenie interesujących nas obliczeń i porównań
wymagało dodania do badanej przez nas bazy danych nowych
kategorii, zawartych czasem w tym zbiorze danych implicite,
a czasem „zewnętrznych”: 1) województwa, w którym znajduje się
dana uczelnia, 2) jej miejsca w odpowiednim rankingu „Perspektyw”
i „Rzeczpospolitej” z 2012 roku11 (te konkretne dane nie są w jakiej-
kolwiek postaci zawarte w SIoSW), 3) typu uczelni (zmienna dzieląca
uczelnie na publiczne i niepubliczne), 4) charakteru uczelni (wy-
różniliśmy siedem przedstawionych niżej kategorii tej zmiennej).

Jak wspominaliśmy, analizowany tutaj dokument zawiera wiele
niejasności. Największym problemem jest obszerna kategoria „brak-
danych” dotycząca przede wszystkim państwa, z którego pocho-
dzą konkretni cudzoziemscy naukowcy. W ministerialnym spisie
brakuje danych w przypadku aż 79 uczelni12 zatrudniających w su-
mie 359 pracowników zagranicznych13. Drugą istotną, stwarzającą
problemy, kwestią jest „Polska” wpisywana jako nazwa kraju,
z którego pochodzą zagraniczni uczeni. Zgodnie z dodatkową infor-
macją, którą uzyskaliśmy w ministerstwie, kategoria ta obejmuje te
osoby, które nabyły polskie obywatelstwo (bądź polski dowód
tożsamości), będąc uprzednio pracownikami nauki w Polsce po-
siadającymi obywatelstwo obce. Są one odnotowywane w analizo-
wanej tutaj ilościowej bazie danych. Zjednoczone Królestwo

11 „Perspektywy” tworzą trzy rankingi: „Ranking uczelni akademic-
kich”, „Ranking niepublicznych uczelni magisterskich”, „Ranking uczelni
zawodowych i PWSZ”. Korzystamy w tym podrozdziale z rankingu z 2012 ro-
ku, gdyż odpowiada on momentowi udostępnienia bazy danych.

12 W oryginalnym zestawieniu (bez łączenia kategorii) brakowało
danych dotyczących 103 „uczelni”.

13 Dane dotyczące pracowników tych uczelni są niekompletne. Baza
zawiera pełne informacje na temat niektórych z ich pracowników i niepełne
w przypadku pozostałych.
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i Wielką Brytanię, które wśród wymienionych w zestawie krajów
znalazły się oddzielnie, połączyliśmy w jedną kategorię.

Kolejny (niezbyt dla nas istotny w tym rozdziale i „dointerpre-
towany” przez nas) problem polegał na tym, że dane ministerialne
mówią o osobach „bez tytułu”, co faktycznie oznacza, naszym
zdaniem, osoby niemające ani stopnia naukowego, ani tytułu na-
ukowego, ale niekoniecznie niemające tytułu zawodowego. Osoby
„bez tytułu” są to więc, jak sądzimy, przede wszystkim osoby z dy-
plomami odpowiadającymi polskiemu magistrowi lub licencjatowi
(„magister” i „licencjat” to w Polsce „tytuły zawodowe”). Osób „bez
tytułu” jest w sumie 568, czyli 30% całego zbioru cudzoziemców. Jak
zobaczymy dalej, na „uniwersytetach bezprzymiotnikowych” pracu-
je 390 takich osób, czyli 68% zatrudnionych w Polsce cudzoziemców
„bez tytułu”. Sądzimy, że są to przede wszystkim lektorzy, których
tak znacznej (jak na Polskę) liczby przypuszczalnie nie muszą
zatrudniać uczelnie, które nie mają rozbudowanych studiów filolo-
gicznych.

Warto wreszcie, w tym miejscu, ponownie odnieść się do drugiej
podstawowej cechy wyróżniającej nasz zbiór. My określamy go
skrótowo jako inkluzyjny zbiór „uczonych” (przypuszczalnie obej-
mujący też lektorów), ale informacja ministerialna mówi o „nauczycie-
lach akademickich i pracownikach naukowych” bądź o „pracownikach
naukowych” (por. przypis 2). Nie jesteśmy w stanie ustalić tego, jak się
ten zbiór ma do definicji przyjętych przez Główny Urząd Statystyczny
(por. Frascati 2010: 107–109).

Kraje pochodzenia uczonych zagranicznych

Posiadający zagraniczne obywatelstwo14 uczeni pracujący w Polsce
pochodzą najczęściej z jednego z siedmiu krajów ościennych lub są
to osoby, które nabyły polskie obywatelstwo15, lecz na podstawie
danych ministerialnych nie możemy się zorientować, z jakiego

14 Faktycznie chodzi tutaj o osoby, które legitymowały się tylko
niepolskimi dokumentami tożsamości. Sytuacja ta nie jest jednak całkiem
jasna.

15 Bądź polski dokument tożsamości.
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oś
ci

w
og

ól
e

u
cz

el
n

i
za

tr
u

dn
ia

-
ją
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ś
10

2
5

42
16

b
ra

k
d

an
yc

h

R
os

ja
90

5
51

19
11

00
E

U
R

C
ze

ch
y

89
5

49
18

19
50

E
U

R
**

W
ie

lk
a

B
ry

ta
n

ia
52

3
29

11
63

53
E

U
R

S
ta

n
y

Z
je

d
n

oc
zo

n
e

51
3

30
11

85
29

E
U

R

L
it

w
a

38
2

16
6

b
ra

k
d

an
yc

h

*
E

u
ro

p
ea

n
U

n
iv

er
si

ty
In

st
it

u
te

,
h

tt
p

:/
/w

w
w

.e
u

i.
eu

/P
ro

gr
am

m
es

A
n

d
F

el
lo

w
sh

ip
s/

A
ca

d
em

ic
C

ar
ee

rs
O

b
se

rv
at

or
y/

C
ar

ee
rC

om
-

p
ar

is
on

s/
S

al
ar

yC
om

p
ar

is
on

s.
as

p
x

(d
os

tę
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kraju pochodzą. W pierwszej dziesiątce (ósme i dziewiąte miejsce)
znaleźli się ponadto Amerykanie i Brytyjczycy (a w każdym razie
obywatele USA lub Wielkiej Brytanii), czyli osoby posługujące się
językiem angielskim, będącym głównym językiem światowej nauki,
jako językiem – w domniemaniu – ojczystym.

Uczelnie, na których najczęściej są zatrudnieni

obcokrajowcy pracujący w Polsce

Gdy przyjmiemy wspomniany wcześniej podział na uczelnie pu-
bliczne16 i niepubliczne, wyraźne stają się dysproporcje między
jednym i drugim typem uczelni. Przynajmniej jednego obcokra-
jowca zatrudnia 124 jednostek publicznych (94%)17 i 146 uczelni
niepublicznych (43% istniejących). Różnica jest też bardzo wyraź-
na, gdy porównamy liczby bezwzględne. W jednostkach publicz-
nych zatrudniono aż 1378 obcokrajowców, podczas gdy uczelnie
niepubliczne zatrudniały tylko 509 takich pracowników. W pierw-
szej dwudziestce uczelni zatrudniających zagranicznych uczonych
znalazły się tylko dwie uczelnie niepubliczne, zajmując odległe
(siedemnaste i osiemnaste) miejsca w rankingu. Przypuszczalnie
jednak wpływ na kształt rankingu miał fakt, że uczelnie niepu-
bliczne są na ogół znacznie mniejsze niż szkoły publiczne.

Zebrane w bazie ministerialnej instytucje szkolnictwa wyższego
można podzielić także ze względu na ich profil, wyróżniając
„uniwersytety bezprzymiotnikowe”, „uniwersytety specjalistyczne”
(„przymiotnikowe”) inne niż techniczne (np. rolnicze, przyrodnicze,
humanistyczne, medyczne), uczelnie techniczne, uczelnie artystycz-
ne, państwowe wyższe szkoły zawodowe, instytucje badawcze oraz

16 Do puli uczelni publicznych, poza typowymi uczelniami, zostały
dodane instytuty badawcze Polskiej Akademii Nauk i innych instytucji
publicznych. W instytutach PAN funkcjonują często studia doktoranckie,
a czasem i magisterskie, stąd włączamy je do zbioru uczelni.

17 Należy jednak pamiętać o tym, że wśród analizowanych przez nas
uczelni wyższych znalazły się również instytuty badawcze, co może
nieznacznie zawyżać wskazany procent.

118 4. Cudzoziemcy w polskich uczelniach...
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ód
zk

i
19

9
4

0
32

12
.

U
n

iw
er

sy
te

t
Ś
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Wykres 4.1. Udział poszczególnych typów instytucji wśród wszystkich insty-
tucji naukowo-badawczych zatrudniających naukowców w Polsce

Źródło: badania własne.

Wykres 4.2. Udział poszczególnych typów instytucji wśród publicznych insty-
tucji naukowo-badawczych zatrudniających naukowców w Polsce

Źródło: badania własne.
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pozostałe uczelnie („inne”)18. Struktura zatrudnienia obcokrajow-
ców w poszczególnych, tak wyróżnionych, typach uczelni jest wi-
doczna na wykresach.

Traktując jako jednostkę analizy konkretnego naukowca, a nie
uczelnię, zobaczymy, że najwięcej obcokrajowców zatrudniają w dal-
szym ciągu „uniwersytety bezprzymiotnikowe” (800 osób), następne
w kolejności są: uczelnie techniczne (238), „uniwersytety przymiot-
nikowe” (92), instytuty badawcze (72), państwowe wyższe szkoły
zawodowe (63) oraz uczelnie artystyczne (46). Natomiast 576 zagra-
nicznych pracowników było zatrudnionych w uczelniach niepublicz-
nych i pozostałych uczelniach publicznych (m.in. w szkołach
wojskowych).

Wśród zagranicznych pracowników „uniwersytetów bezprzy-
miotnikowych” najwięcej było osób bez stopnia i bez tytułu nauko-
wego (390). W uczelniach tego typu zatrudnienie znalazło ponadto
229 pracowników posiadających habilitację lub tytuł naukowy pro-
fesora oraz 181 doktorów (bez habilitacji). Najwięcej było tu Ukraiń-
ców (97 spośród 397 zatrudnionych w Polsce), obcokrajowców,
którzy nabyli polskie obywatelstwo (54 ze 114), Niemców (47 ze 119),
Brytyjczyków (30 z 52), Słowaków (27 ze 138), Czechów (26 z 89),
Białorusinów (26 ze 102), Litwinów (26 z 38) Amerykanów (25 z 51),
Rosjan (22 z 90), Włochów (21 z 33), Hiszpanów (19 z 32), Chińczyków
(18 z 23), Francuzów (16 z 29), Bułgarów (14 z 16), Holendrów (12 z 15)
i wszyscy zatrudnieni w polskiej nauce Serbowie (12).

Wśród pracowników uniwersytetów „przymiotnikowych” najwię-
cej było osób posiadających habilitację lub tytuł naukowy profesora
(41), w drugiej kolejności doktorów (33), najmniej zaś pracowników
bez stopnia i tytułu naukowego (18). W tej grupie najwięcej (choć
w liczbach absolutnych niewielu) było Ukraińców (19 z 398)
i Niemców (10 ze 119).

18 Chodzi tutaj o sześć akademii wychowania fizycznego, pięć szkół
wojskowych i morskich, jedną szkołę służby pożarniczej, a także: Akademię
im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademię Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, Akademię Pomorską w Słupsku i Akademię Techniczno-
-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

122 4. Cudzoziemcy w polskich uczelniach...
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Wśród pracowników uczelni technicznych również dominowały
osoby posiadające co najmniej habilitację (156), których było
znacznie więcej niż doktorów (46) i pracowników bez stopnia
i tytułu naukowego (36). Pod względem obywatelstwa dominowali
w tej grupie Ukraińcy (74), Białorusini (14) oraz Słowacy, Niemcy
i osoby, które nabyły polskie obywatelstwo (po 12). Zwraca więc
ponownie uwagę znaczna liczba osób z dawnego bloku wschodniego.

Wśród pracowników uczelni artystycznych najwięcej było osób
posiadających co najmniej habilitację lub jej odpowiednik (22).
Pracownicy bez stopnia i tytułu naukowego (17) wyprzedzili jednak
doktorów (7). Prawdopodobnie jest to związane ze specyfiką szkol-
nictwa artystycznego, gdzie stopnie i tytuły naukowe (zwłaszcza
u obcokrajowców) często nie stanowią warunku koniecznego do
pracy ze studentami. Najwięcej było tu: Niemców (10 ze 119),
Ukraińców (7 z 398), obcokrajowców, którzy nabyli polskie obywa-
telstwo (5 ze 114), oraz Białorusinów (3 ze 102) i Czechów (3 z 89).
Zazwyczaj jednak w tej grupie pracowników znajdowały się poje-
dyncze osoby z różnych krajów.

Wśród pracowników instytutów badawczych liczebnie dominowali
doktorzy (39), wyprzedzający pracowników bez stopnia i tytułu
naukowego (17), oraz osoby z habilitacją lub tytułem profesora (16).
Nasza hipoteza, że pracownicy „bez tytułu” to głównie lektorzy, nie
odnosi się przypuszczalnie do (głównie PAN-owskich) instytutów
badawczych, które mają duże zapotrzebowanie na pomocniczy
personel laboratoryjny. Pod względem kraju pochodzenia szczególnie
wielu (w porównaniu z innymi jednostkami naukowymi) było tu takich
obcokrajowców, którzy nabyli polskie obywatelstwo (14 ze 114).

Struktura zbioru zagranicznych pracowników państwowych
wyższych szkół zawodowych przypominała strukturę zbioru pracow-
ników uczelni artystycznych. W roku 2012 uczelnie tego typu zatrud-
niały 32 obcokrajowców z habilitacją lub z tytułem naukowym
doktora, 17 pracowników bez stopnia i tytułu naukowego i 14 dok-
torów. Dominowali tu Ukraińcy (24), Słowacy (5), Czesi (4), osoby,
które nabyły polskie obywatelstwo (4), oraz Niemcy (3), a więc
zasadniczo osoby pochodzące z krajów bloku wschodniego (z wyjąt-
kiem, być może, części Niemców).

Wśród pracowników innych uczelni publicznych dominowały
osoby posiadające habilitację lub tytuł naukowy profesora (40).

4.3. Ministerialne dane ogólnopolskie... 123
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Uczelnie te zatrudniały również 17 doktorów i 10 pracowników bez
stopnia i tytułu naukowego. W grupie tej dominowali eksperci
w dziedzinie nauk technicznych (12), społecznych (5) i nauk
o kulturze fizycznej (4). Pod względem obywatelstwa szczególnie
dużo było Ukraińców (15), Białorusinów (13) i Słowaków (8).

W uczelniach niepublicznych, wśród 509 pracowników, najwię-
cej było profesorów (189), doktorów habilitowanych (155) i doktorów
(102), a wyraźnie mniej (63) pracowników bez tytułu. Naszym
zdaniem wynika to głównie z chęci zatrudniania osób, które uczelnia
niepubliczna może wliczyć do minimum kadrowego. Byli to przede
wszystkim Ukraińcy (156 z 398, niemal 40% wszystkich zatrudnio-
nych w kraju), Słowacy (73), Rosjanie (42), Czesi (41), Niemcy (31),
Białorusini (33) i Amerykanie (13).

Najwięcej uczelni, które zatrudniają wykładowców zagranicz-
nych, znajduje się w województwie mazowieckim (26%), co wynika
z dominującej w polskim systemie akademickim pozycji Warszawy.
Następne w kolejności są województwa: śląskie (10%), które jest

Wykres 4.3. Uczelnie zatrudniające zagranicznych wykładowców (podział na
województwa)

Źródło: badania własne.
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również silnym „zagłębiem” akademickim, oraz (niedaleko w tyle)
wielkopolskie i dolnośląskie (po 8%). Województwo małopolskie,
z dwiema wielkimi uczelniami (UJ i AGH), znalazło się dopiero na
czwartym miejscu.

Podział wygląda inaczej ze względu na liczbę obcokrajowców
pracujących w uczelniach w każdym z województw. Liderem
pozostaje województwo mazowieckie (397), następne jest jednak
małopolskie, ale z liczbą mniejszą niż połowa cudzoziemców za-
trudnionych przez wojewódzkiego „lidera” (182). Kolejne miejsca
zajmują województwa: śląskie (167), wielkopolskie (158), dolnoślą-
skie (126), zachodniopomorskie (123), lubelskie (120), podkarpackie
(95), kujawsko-pomorskie (120), łódzkie i podlaskie (po 84), pomor-
skie (80), opolskie (53), świętokrzyskie (60), warmińsko-mazurskie
(43), zastawienie zamyka zaś województwo lubuskie (26).

Dyscypliny naukowe, które reprezentują najczęściej
obcokrajowcy pracujący w Polsce

Ministerialny SIoSW zawiera podział zbioru uczonych cudzoziem-
skich na 38 „dziedzin” naukowych, zreinterpretowanych i uporząd-
kowanych przez nas w podany poniżej sposób19:

1. Dziedzina nauk biologicznych
2. Dziedzina nauk biologicznych; Dziedzina nauk chemicznych
3. Dziedzina nauk biologicznych; Dziedzina nauk farmaceutycznych
4. Dziedzina nauk biologicznych; Dziedzina nauk medycznych
5. Dziedzina nauk biologicznych; Dziedzina nauk o kulturze fizycznej
6. Dziedzina nauk chemicznych
7. Dziedzina nauk ekonomicznych
8. Dziedzina nauk ekonomicznych; Dziedzina nauk humanistycznych
9. Dziedzina nauk ekonomicznych; Dziedzina nauk matematycz-

nych
10. Dziedzina nauk ekonomicznych; Dziedzina nauk prawnych
11. Dziedzina nauk ekonomicznych; Dziedzina nauk rolniczych
12. Dziedzina nauk ekonomicznych; Dziedzina nauk technicznych

19 „Dziedziny podwójne” biorą się stąd, że dana osoba może mieć
dyplomy z kilku różnych dziedzin, np. doktorat z jednej dziedziny, a habili-
tację z zupełnie innej.
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13. Dziedzina nauk farmaceutycznych
14. Dziedzina nauk fizycznych
15. Dziedzina nauk fizycznych; Dziedzina nauk matematycznych
16. Dziedzina nauk fizycznych; Dziedzina nauk technicznych
17. Dziedzina nauk humanistycznych
18. Dziedzina nauk humanistycznych; Dziedzina nauk matematycz-

nych
19. Dziedzina nauk humanistycznych; Dziedzina nauk o kulturze

fizycznej
20. Dziedzina nauk humanistycznych; Dziedzina nauk o Ziemi
21. Dziedzina nauk humanistycznych; Dziedzina nauk prawnych
22. Dziedzina nauk humanistycznych; Dziedzina nauk społecznych
23. Dziedzina nauk humanistycznych; Dziedzina nauk teologicznych
24. Dziedzina nauk leśnych
25. Dziedzina nauk matematycznych
26. Dziedzina nauk matematycznych; Dziedzina nauk technicznych
27. Dziedzina nauk medycznych
28. Dziedzina nauk o kulturze fizycznej
29. Dziedzina nauk o Ziemi
30. Dziedzina nauk prawnych
31. Dziedzina nauk rolniczych
32. Dziedzina nauk społecznych
33. Dziedzina nauk społecznych; Dziedzina sztuk plastycznych
34. Dziedzina nauk technicznych
35. Dziedzina nauk teologicznych
36. Dziedzina nauk weterynaryjnych
37. Dziedzina sztuk muzycznych
38. Dziedzina sztuk plastycznych.

Typologia ta, co można łatwo zauważyć, jest – jak to bywa w tym
rodzaju podziału – nierozłączna, co uniemożliwia dokonanie bardziej
jednoznacznych i rzeczowych analiz. Zgodnie z danymi ministerstwa
najwięcej zagranicznych uczonych zatrudnionych jest bowiem
w dziedzinie nauk humanistycznych (365), nauk technicznych (166)
oraz nauk ekonomicznych (139), a więc w dziedzinach zdefiniowa-
nych w najbardziej ogólny sposób.

Wyodrębnione przez ministerstwo dziedziny połączyliśmy (zda-
jąc sobie sprawę z „ryzykowności” takiego podziału) w dwie kate-
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gorie: „Nauki humanistyczne i społeczne” oraz „Nauki przyrodnicze,
ścisłe i techniczne”. Spośród 1887 zagranicznych naukowców
629 specjalizowało się w naukach humanistycznych lub społecznych,
a 426 w naukach przyrodniczych lub ścisłych. Ministerstwo nie
dysponowało jednak danymi na temat specjalności aż 832 uczonych.
Pierwsza grupa naukowców znalazła zatrudnienie w 178, druga
w 119 uczelniach.

Zależności między narodowością cudzoziemskiego

uczonego a uczelnią, na której pracuje w Polsce.

Czy istnieją w Polsce uczelnie zatrudniające znaczną

liczbę naukowców jednej narodowości?

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule tego fragmentu nie jest
jednoznaczna. Pokażemy to, jak wygląda ona w przypadku najis-
totniejszych liczbowo zbiorowości. Istnieje taki związek w od-
niesieniu do Białorusinów, Rosjan, Litwinów i Ukraińców. Bardzo
słaby jest on natomiast w odniesieniu do Niemców, nie istnieje
zaś w odniesieniu do Czechów, Słowaków, Amerykanów i Brytyj-
czyków.

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej
im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie zatrudnia 12 Biało-
rusinów na 102 pracujących w systemie akademickim w całej Polsce.
Pozostałych 90 zatrudnionych jest przez 41 polskich uczelni
(por. tutaj i w dalszym ciągu tego akapitu – tabela 4.1). Ta sama
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im.
Zygmunta Glogera zatrudnia 11 Rosjan na 90 pracujących w całej
Polsce. Pozostałych 79 Rosjan „podzieliło” między siebie 50 uczelni.
Na Uniwersytecie w Białymstoku pracuje 18, a w całym wojewódz-
twie podlaskim 21 spośród 38 Litwinów zatrudnionych w Polsce.
Pozostałych 18 Litwinów zatrudnia 13 różnych uczelni w innych
rejonach kraju. Dwie uczelnie (Uniwersytet Rzeszowski i Wyższa
Szkoła Menedżerska w Legnicy) zatrudniają po 18 Ukraińców.
Wszystkich Ukraińców zatrudnionych w polskich uczelniach jest
398. Pozostałych 362 osób tej narodowości pracuje więc w 150 pol-
skich uczelniach wyższych, czyli średnio po nieco więcej niż dwóch
w jednej instytucji.
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Niemcy raczej nie są skupieni w żadnym miejscu, choć we Wroc-
ławiu i Zielonej Górze pracuje ich „stosunkowo” dużo (po 8 osób),
ale to niewiele różni te ośrodki od innych. Wszystkich Niemców
zatrudnionych w polskich uczelniach jest 119. Prawie 100 z nich
pracuje więc w ponad 50 polskich uczelniach. Czechów najwięcej
jest na Uniwersytecie Śląskim – 7. Wszystkich Czechów zatrudnio-
nych w polskich uczelniach jest jednak 89. Ponad 80 pozostałych
Czechów pracuje zatem w 51 polskich uczelniach. Słowaków jest
najwięcej na Uniwersytecie Rzeszowskim – 12. Wszystkich Słowaków
zatrudnionych na polskich uczelniach jest 138, tak więc pozostałych
126 pracuje w 65 polskich szkołach wyższych. Uniwersytet Warszaw-
ski zatrudnia 10 Amerykanów. Pozostałych 41 obywateli USA pracuje
w 29 polskich uczelniach. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
zatrudnia 8 Brytyjczyków, pozostałych 44 pracuje w 28 polskich
uczelniach.

Liczba zatrudnianych obcokrajowców a miejsce

w rankingu uczelni wyższych

Postanowiliśmy sprawdzić także to, czy liczba obcokrajowców
zatrudnianych na stanowiskach akademickich w roku 2012 ma
związek z miejscem danej instytucji w rankingu polskich uczelni
wyższych. W tym celu posłużyliśmy się rankingiem opublikowanym
przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”
w maju 2012 roku20. Polskie uczelnie wyższe podzielono na trzy
kategorie, tworzące trzy oddzielne rankingi: „Ranking uczelni
akademickich”, „Ranking niepublicznych uczelni magisterskich”21

oraz „Ranking uczelni zawodowych i PWSZ”. Wpływ na pozycję
w rankingu miały następujące czynniki: prestiż uczelni (25%), jej
innowacyjność (5%), potencjał naukowy (15%), efektywność na-
ukowa (30%), warunki studiowania (10%) oraz umiędzynarodowie-

20 Ranking ten dostępny jest pod adresem: http://www.perspektywy.pl/
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=358&Itemid=906
(dostęp: 20.01.2012 r.).

21 Niektóre z tych uczelni, jak warszawska Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS), zostały uwzględnione także
w rankingu uczelni akademickich.
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nie (15%)22. Ten ostatni czynnik badano jednak w sposób, który nie
podważa sensowności podjętych przez nas porównań. Za umiędzy-
narodowienie uczelni odpowiadały bowiem następujące czynniki
szczegółowe: programy studiów prowadzonych w językach obcych
(4%), „studiujący w językach obcych” (przypuszczalnie liczba
studentów) (3%), wymiana studencka: wyjazdy (2%) i przyjazdy
(2%), studenci cudzoziemscy (2%), wielokulturowość środowiska
studenckiego (1%) oraz nauczyciele akademiccy z zagranicy (1%).
Ostatnia zmienna (konstruowano ją przez odniesienie liczby cu-
dzoziemskich nauczycieli akademickich do ogólnej liczby nauczy-
cieli akademickich) miała, jak widać, minimalny wpływ na kształt
całego rankingu, nie może więc zakłócać naszej analizy.

Przytaczany tutaj ranking uczelni zawodowych (publicznych
i niepublicznych) obejmuje 72 szkoły, z których w analizowanej
przez nas bazie ministerialnej znalazło się tylko 27. Oznacza to
najprawdopodobniej, że aż 45 uczelni (63%) spośród 72 najlepszych
polskich uczelni w tej kategorii nie zatrudnia żadnego obcokrajowca.
Pozostałe 26 uczelni zatrudnia w sumie 67 pracowników zagranicz-
nych, wśród których 37 posiada habilitację lub tytuł naukowy, 18 sto-
pień doktora, a 12 – zgodnie z danymi ministerstwa – nie posiada
stopnia ani tytułu naukowego. Nie zaobserwowaliśmy wyraźnych
prawidłowości związanych ze specjalnością tych uczonych, tak jak
została ona określona przez ministerstwo. Wyraźna jest natomiast
bardzo wysoka liczbowa „nadreprezentacja” w tej grupie Ukraińców
(21) oraz Białorusinów i Słowaków (po 8).

Ranking niepublicznych uczelni magisterskich obejmuje 93 takie
szkoły wyższe. Na ministerialnej liście uczelni zatrudniających
zagranicznych naukowców nie znalazło się 20 spośród szkół wy-
mienianych w rankingu. Pozostałe zatrudniały 339 pracowników
pochodzących z kraju innego niż Polska (przy wspomnianym
zastrzeżeniu dotyczącym obcokrajowców pochodzących z Polski).
Wśród nich znalazło się 221 osób posiadających habilitację lub tytuł
naukowy, 67 doktorów i 51 pracowników bez stopnia czy tytułu

22 Szczegółowe informacje na temat metodologii badania i wskaźników
można znaleźć na stronie: http://www.perspektywy.pl/index.php?option=-
com_content&task=view&id=5053&Itemid=906 (dostęp: 20.01.2012 r.).
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naukowego. Uczelnie tego typu zatrudniają najwięcej Ukraińców
(101 z 398 zatrudnionych w polskich uczelniach), Słowaków
(58 z 138), Czechów (27 z 89), Niemców (27 ze 199), Rosjan (21 z 90)
i obcokrajowców posiadających polskie obywatelstwo (18 ze 114).

Ranking uczelni akademickich obejmuje 88 publicznych
i niepublicznych szkół wyższych. Wśród nich tylko 11 uczelni
nie zatrudnia zagranicznych pracowników naukowych. Są to głów-
nie uniwersytety (akademie) medyczne (5), dwie krakowskie uczel-
nie katolickie (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Wyższa
Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum23), jedna uczelnia
wojskowa, jedna akademia wychowania fizycznego24 oraz dwie
inne uczelnie niepubliczne (Collegium Civitas i Akademia Finan-
sów w Warszawie). Pozostałe uczelnie w tej kategorii zatrudniały
aż 1258 uczonych pochodzących z zagranicy, w tym 502 osoby
z habilitacją lub tytułem naukowym profesora, 292 doktorów
i 464 pracowników naukowych, którzy nie posiadali stopnia ani
tytułu naukowego. Wśród tych 1258 pracowników znalazła się
większość Amerykanów (41 spośród 51), Brytyjczyków (45 spośród
52), Białorusinów (58 spośród 102), Bułgarów (16 spośród 18),
Czechów (51 spośród 89), Hiszpanów (25 spośród 32), Holendrów
(14 spośród 15), Francuzów (24 spośród 29), Litwinów (29 spo-
śród 38), Niemców (82 spośród 119), Polaków (75 spośród 114),
Ukraińców (212 spośród 398), Włochów (29 spośród 33), wszyscy
(23) Chińczycy i wszyscy (12) Serbowie25. Tylko w przypadku
Słowaków (61 spośród 138) i Rosjan (40 spośród 90), uczelnie
akademickie zatrudniały mniej niż połowę wszystkich osób tej
narodowości zatrudnionych w Polsce.

23 Obecnie – od 1.10.2011 r. – Akademia Ignatianum w Krakowie.
24 Jest to Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

w Krakowie. Z własnych badań jakościowych wiemy jednak, że w tej uczelni
jest zatrudniony przynajmniej jeden obcokrajowiec.

25 W wyliczeniu uwzględniono wszystkie narodowości, których przy-
najmniej 10 przedstawicieli zatrudniono w tej grupie uczelni.
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Wnioski z analizy danych ministerialnych

Dane, które tutaj przedstawiliśmy, są nie tylko czysto ilościowe, lecz
także mówią wyłącznie o liczbach cudzoziemców w poszczególnych
instytucjach i udostępnionych innego typu kategoriach. Nie mówią nic
o tym, czy cudzoziemcy chcą, czy nie chcą przyjeżdżać do Polski (a jeśli
tak, to z jakich powodów), czy z ich punktu widzenia polski system
prawny i system akademicki im to utrudniają, czy nie, jaki mają pogląd
na temat wyposażenia polskich bibliotek i laboratoriów, a także
co sądzą o kompetencjach polskich uczonych, jaka jest, wreszcie, dla
nich atrakcyjność mieszkania w Polsce. Są to istotne kwestie, które
zbadane być muszą za pomocą innych materiałów i metod.

Bardzo trudno naszym zdaniem o ich wnikliwszą niż przedsta-
wiona tutaj, a równocześnie trzymającą się dostępnych nam faktów
jakościową interpretację. Trudno też o powiązanie ich z procesami
zachodzącymi w polskim obszarze edukacyjnym, takimi jak dyna-
mika badań w poszczególnych obszarach czy dynamika regulacji
dotyczących uprawnień edukacyjnych poszczególnych jednostek
akademickich (minimum kadrowe na różnych poziomach wyższego
kształcenia). Nie dysponujemy, niestety, danymi historycznymi
dotyczącymi imigracji uczonych do Polski (migracjami wcześniej-
szymi zajmowaliśmy się we wstępnym rozdziale tej książki, ale
interesujących nas tutaj danych nie udało nam się znaleźć). Dane
ministerstwa nie pozwalają również na próbę szacunkowego cho-
ciażby określenia skali zjawiska na tle międzynarodowym.

4.4. Migracje akademickie w Polsce
w świetle danych Eurostatu

Ocena tego, jak proporcja zagranicznych uczonych w Polsce ma się
do sytuacji w innych krajach Europy, możliwa jest dzięki danym
gromadzonym przez Eurostat na temat krajów członkowskich Unii
Europejskiej oraz wybranych krajów europejskich. Metodologia tego
pomiaru różni się jednak od metodologii przyjętej przez polskie
ministerstwo w takim sensie, że centralną kategorią w Eurostacie są
„badacze” (researchers) definiowani jako „profesjonaliści zaanga-
żowani w tworzenie nowej wiedzy, produktów, procesów, metod
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i systemów, a także w zarządzanie projektami związanymi z tymi
dziedzinami”)26. Ponadto Eurostat rozróżnia sektor rządowy
(governement sector) oraz sektor szkolnictwa wyższego (higher
education sector). Udział obcokrajowców zatrudnionych w polskim
sektorze szkolnictwa wyższego, według Eurostatu, powoli rośnie –
w 2010 roku wynosił on 1,26%, a w roku 2014 już 1,64%. W porów-
naniu z innymi państwami, nawet gdy weźmiemy pod uwagę Cze-
chy, Słowację, Węgry lub inne kraje zbliżone do Polski historycznie,
gospodarczo i geograficznie, trzeba uznać, że obcokrajowców
zatrudnionych w polskich uczelniach jest mało. Zarazem warto
odnotować, że w przypadku większości państw uwzględnionych
w ostatniej dostępnej fali europejskiego badania udział ten nie
przekraczał 6%. Wyjątki stanowiły Cypr (26%), Portugalia (10,2%),
Malta (9,5%) i Estonia (8,2%), co można tłumaczyć czynnikami
historycznymi. Z wcześniejszych pomiarów Eurostatu (2006) mo-
żemy dowiedzieć się, że krajami, gdzie pracuje bardzo dużo
obcokrajowców, są Luksemburg (62,9%) oraz Szwajcaria (43,7%),
czyli państwa z równie skomplikowaną przeszłością27.

Tabela 4.3. Zagraniczni badacze w systemie szkolnictwa wyższego
(2014)

Kraj
Badacze

w ramach SW
Cudzoziemscy
badacze w SW

Udział
(%)

Cypr 1 527 397 26,00

Portugalia 51 924 5 293 10,19

Malta 849 81 9,54

Estonia 4 811 395 8,21

Czechy (2011) 20 732 1 136 5,48

Hiszpania 119 290 6 243 5,23

26 Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/rd_esms.htm
(dostęp: 12.01.2017 r.).

27 Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-
dex.php?title=File:Researchersįn_theğovernmentndh

_
igher_education_sec-

tors_by_citizenship,vailable_countries,_2006.PNG&oldid=25021#filehistory
(dostęp: 11.01.2017 r.).
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Włochy 79 220 4 119 5,20

Serbia 10 769 428 3,97

Słowacja 17 668 535 3,03

Słowenia (2013) 4 310 124 2,88

Litwa (2012) 13 939 350 2,51

Węgry 15 925 346 2,17

Grecja (2013) 38 724 837 2,16

Polska 70 771 1 158 1,64

Bułgaria 8 505 39 0,46

Chorwacja 6 966 12 0,17

Rumunia (2011) 15 086 22 0,15

Źródło: opracowanie własne oparte na: Eurostat – R&D statistics; rd_p_perscitz
(ostatnia zmiana danych: 12.12.2016 r.). Wyjątki w zakresie roku badania: CZ, GR,
LT, SI, RO.

Widzimy więc, że Polska była i jest krajem, który przyciąga
niewielu zagranicznych pracowników naukowych i naukowo-dydak-
tycznych. Jeżeli ta sytuacja ma się zmienić, a twórcy polityk
dotyczących szkolnictwa wyższego chcą zachęcić do pracy w Polsce
więcej osób z zagranicy, bardzo ważna jest analiza trajektorii
życiowej badaczy, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski.
Kluczowe znaczenie ma w szczególności to, jak postrzegają Polskę,
oraz ich motywacje, a także problemy, które musieli przezwyciężyć.
Zagadnienia te omawiamy na próbie krakowskich uczonych. Zanim
do nich przejdziemy, chcielibyśmy, na podstawie danych statystycz-
nych, pokazać specyfikę Krakowa jako ośrodka akademickiego.
Z tego względu pozwolimy sobie jeszcze raz wrócić do danych mini-
sterialnych, aby zobaczyć, co mogą nam one powiedzieć o Krakowie.
Pokazujemy też, o jakie informacje może wzbogacić naszą wiedzę
analiza treści stron internetowych uczelni.
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4.5. Cudzoziemscy uczeni w jednej z polskich
„dolin krzemowych”. Publicznie dostępne
dane na temat Krakowa jako centrum
nauki i szkolnictwa wyższego

Celem tego podrozdziału jest prezentacja informacji opublikowa-
nych w domenie publicznej na temat cudzoziemców zatrudnionych
przez instytucje szkolnictwa wyższego w Krakowie w roku 2015.
Przedstawimy dostępne dane dotyczące krajów pochodzenia, wieku,
stanowisk akademickich, dyscyplin naukowych, przebiegu kariery,
historii migracji, a także działalności badawczej i dydaktycznej
interesujących nas tutaj uczonych.

Analiza przedstawiona w tym podrozdziale koncentruje się na
Krakowie, jednym z najważniejszych (co przypomnimy poniżej)
ośrodków szkolnictwa wyższego, badań i przemysłu nowych tech-
nologii w Polsce. W tym sensie Kraków stanowi jedną z polskich
„dolin krzemowych” w metaforycznym znaczeniu omówionym
wcześniej w tej książce. W rozdziale tym nie zajmujemy się in-
nowacjami technologicznymi „jako takimi” ani zagranicznymi inno-
watorami (w takiej ich, wyróżnionej, roli społecznej), ale
cudzoziemcami zatrudnionymi (najpierw w całej Polsce, teraz
w Krakowie) w sektorze szkolnictwa wyższego. Omówiliśmy już
w tej książce hipotezy, według których udział cudzoziemców wśród
ogółu pracowników i otwartość na imigrację stanowią ważny czynnik
sukcesu rozwojowego. W tym właśnie kontekście patrzymy na
zagranicznych uczonych pracujących w Krakowie. Mamy w tym
rozdziale do czynienia z „pierwszym przybliżeniem”, gdyż dostępne
metodologie i możliwe do uzyskania dane nie upoważniają nas do
mocnych konkluzji.

W roku 2015 funkcjonowało w Krakowie 28 wyższych uczelni,
a wśród nich 10 szkół publicznych28. Dla wyrobienia sobie zdania

28 Por. www.krakow.dlastudenta.pl (dostęp: 25.07.2015 r.). Poza uczel-
niami, których strony internetowe analizowaliśmy (AGH, PK, UEK, UJ, UP
i UR), w rankingu „Perspektyw” z 2015 roku znajdują się Akademia
Wychowania Fizycznego (miejsca 61–70) i szkoły niepubliczne: Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II (miejsca 61–70), niepubliczna Krakowska Akademia
(miejsca 71–80), niepubliczna, rzymskokatolicka Akademia Ignatianum
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o Krakowie jako „dolinie krzemowej” niezbędne wydaje się nam
pamiętanie o tym, że funkcjonuje tutaj kilkanaście wiodą-
cych instytutów badawczych działających w strukturach Polskiej
Akademii Nauk oraz rozmaitych ministerstw. Wymienimy tylko
kilka. Do PAN-owskich należą: Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut
Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Instytut Mechaniki Górotworu,
Instytut Biologii, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Nauk
Geologicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut
Języka Polskiego. Inne to na przykład: Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania, Instytut Rozwoju Miast, Instytut
Odlewnictwa, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanych, Instytut Ekspertyz Sądowych. W tych
instytutach nie prowadziliśmy badań, skupiając się na uczelniach,
ale warto pamiętać o nich jako części naukowego środowiska
Krakowa.

Jak wiemy, Kraków jest w pewnym sensie uniwersytecką wyspą
w obrębie Małopolski. Jest podobnie i w sferze „gospodarki opartej
na wiedzy”, która to gospodarka jest ważna dla naszej metafory
„doliny krzemowej”. „Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie sta-
nowiły w 2014 roku w województwie małopolskim 16,3% wszystkich
przedsiębiorstw przemysłowych. Udział ten był niższy od tego z roku
2013 o 3,8 p. proc. oraz o 1,0 p. proc. niż w roku 2010. W skali kraju
udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w 2014 roku był
wyższy i wynosił 18,6%” (Gospodarka oparta na wiedzy...: 56).
Równocześnie jednak „Kraków jest drugim po Warszawie skupis-
kiem młodych firm technologicznych – w mieście zlokalizowanych
jest 11% polskich start-upów, jakie wzięły udział w badaniu fundacji
Startup Poland”29.

(miejsce 80+). W sumie 10 na 28 krakowskich uczelni, w tym trzy
niepubliczne, znajdowało się w rankingu najlepszych polskich uczelni.

29 Źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/204572,32,komunikat,startkr-
kup__siedem_dni_festiwalu_startupow.html (dostęp: 13.04.2017 r.).
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4.6. Uczelnie w Krakowie i dobór próby

W naszych badaniach zainteresowani byliśmy sześcioma największy-
mi publicznymi uczelniami Krakowa: Uniwersytetem Jagiellońskim,
Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersyte-
tem Rolniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem
Pedagogicznym. Odwołujemy się tylko do publicznie dostępnych
(niekodowanych) informacji. Naszym podstawowym źródłem wiedzy
były oficjalne strony WWW tych szkół (a w szczególności spisy
pracowników, w miarę możliwości ich życiorysy naukowe, spisy
publikacji), a drugim źródłem była wyszukiwarka Google, w szczegól-
ności Google Scholar. Postępowaliśmy zgodnie z opisaną w tej książce,
znaną z literatury przedmiotu, metodą identyfikowania zagranicznych
uczonych: szukaliśmy kombinacji (stereotypowych) obcych nazwisk
i imion. Następnie szukaliśmy życiorysów tych osób, informacji
o akademickich kursach, które prowadzili, języka, w których prowa-
dzili zajęcia, ich publikacji itp. W Polsce nie jest łatwo znaleźć
informacje, których potrzebowaliśmy. Metodologia ta okazała się
bardziej owocna w innych krajach. Napotkaliśmy więc wiele prob-
lemów z identyfikacją cudzoziemców i dostępem do informacji o nich.

Według najbardziej (naszym zdaniem) prestiżowego rankingu
wyższych uczelni w Polsce z roku 2015 (ranking „Perspektyw”)30

wśród najwyżej ulokowanych 50 (spośród analizowanych 90) uczel-
ni znajdujemy 10 instytucji szkolnictwa wyższego z Warszawy
oraz po pięć z Krakowa, Poznania i Wrocławia. Większość działa-
jących w Polsce firm reprezentujących wysokie technologie ma
tutaj krajowe centrale. Stąd można, naszym zdaniem, określić je
jako „doliny krzemowe”. Uniwersytet Jagielloński znajdował się
na pierwszym miejscu rankingu, AGH na szóstym, Politechnika
Krakowska na trzydziestym ósmym, Uniwersytet Rolniczy na trzy-
dziestym dziewiątym, a Uniwersytet Ekonomiczny na czterdziestym
siódmym31. Uniwersytet Pedagogiczny, którym też się interesuje-

30 Miesięcznik „Perspektywy” publikował rocznie trzy takie rankingi:
ranking uczelni akademickich, ranking magisterskich uczelni niepublicz-
nych i ranking szkół nauk stosowanych i państwowych wyższych szkół
zawodowych.

31 Por. www.perspektywy.pl/RSW 2015 (dostęp: 25.07.2015 r.).
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my, znalazł się między 51. a 60. pozycją. W tym podrozdziale
zajmujemy się tylko tymi sześcioma uczelniami.

Publikuje się na świecie wiele międzynarodowych rankingów
uczelni, ale, jak wspominaliśmy, polskie uczelnie są w nich słabo
reprezentowane. Na ogół Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Jagielloński są tam widoczne, ale w czwartej setce na 500 analizo-
wanych instytucji. Znajdujemy jednak wyjątek. „The Webometrics
Ranking of the World’s Universities”32 oparty jest na internetowej
obecności danej uczelni (jest to metodologia bliska tej, której uży-
liśmy w naszych prezentowanych tutaj badaniach). Jak piszą
autorzy raportu, do którego się w tym miejscu odwołujemy: „pod-
czas gdy inne rankingi koncentrują się tylko na kilku ważnych
aspektach, w szczególności wynikach badań, ranking oparty na
wskaźnikach dostępnych w Sieci lepiej odzwierciedla pełny obraz,
gdyż widoczne są w niej również inne rodzaje działalności
profesorów i badaczy” („The Webometrics...”). I w tym rankingu
miejsca sześciu uczelni, które tu analizujemy, wyglądają inaczej niż
we wspomnianym poprzednio. W edycji z roku 2015 najwyższe
miejsce (285. na ocenianych 11 992 instytucji z całego świata)
zajmował Uniwersytet Jagielloński (por. tabela 4.4). AGH znajdo-
wała się niżej, na miejscu 388., ale żadna z pozostałych uczelni,
którymi się w tym podrozdziale zajmujemy, nie znalazła się na
pozycji wyższej niż 1000. Uważamy, że może to być (niedoskonały
oczywiście) wskaźnik międzynarodowego uznania potencjału bada-
wczego polskich uczelni i ich atrakcyjności dla zagranicznych
uczonych. Potwierdza to, naszym zdaniem, trafność naszej intuicji,
że Uniwersytet Jagielloński i AGH są znacznie bardziej prestiżowe
niż inne krakowskie szkoły wyższe (co naturalnie nie implikuje,
samo z siebie, poglądu, że te inne uczelnie reprezentują „obiektyw-
nie” niższy standard badań i nauczania).

Według danych ministerstwa w całym województwie mało-
polskim funkcjonowało 18 wyższych uczelni, które zatrudniały
zagranicznych uczonych, ale większość z nich (13) znajduje się
w Krakowie. W tym mieście pracowało 155 zagranicznych uczonych,
a w innych miastach województwa – tylko 27. Oznacza to, że sześć

32 Por. http://www.webometrics.info/en/Europe/Poland (dostęp:
19.08.2015 r.).
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uczelni krakowskich, które dalej analizujemy, zatrudnia około 87%
cudzoziemskich uczonych z tego miasta. Pozostali cudzoziemcy
pracują w:
1) Akademii Muzycznej (1 osoba),
2) Instytucie Fizyki Jądrowej PAN (3),
3) Krakowskiej Akademii (6),
4) Krakowskiej Szkole Promocji Zdrowia (1),
5) Akademii Teatralnej (2),
6) Wyższej Szkole Europejskiej (4),
7) Wyższej Szkole Bankowości i Zarządzania (3).

Tabela 4.4. Wybrane krakowskie uczelnie (w światowym rankingu
uniwersytetów) i liczba zagranicznych uczonych

Instytucja

Miejsce
w światowym
rankingu uni-
wersytetów

Liczba zagra-
nicznych

uczonych po-
siadających
co najmniej

stopień dokto-
ra (własna

analiza stron
WWW, 2015)

Liczba zagra-
nicznych

uczonych po-
siadających
co najmniej

stopień dokto-
ra (dane mi-
nisterialne

z 2012 roku)

Liczba
wszystkich
zagranicz-
nych uczo-
nych (dane

ministerialne
z 2012 roku)

Uniwersytet
Jagielloński

285 41 21 71

AGH 388 23 20 25

Politechnika
Krakowska

1 167 6 4 6

Uniwersytet
Rolniczy

3 120 3 7 7

Uniwersytet
Pedagogiczny

3 312 11 17 21

Uniwersytet
Ekonomiczny

6 138 1 3 5

Łącznie n/d 85 72 135

Źródło: http://www.webometrics.info/en/Europe/Poland (dostęp: 19.08.2015 r.),
SIoSW (2012) oraz badania własne.
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4.7. Regionalne zróżnicowanie występowania
zagranicznej kadry naukowej

Wróćmy do ministerialnej bazy z 2012 roku. Jeśli chodzi o regionalne
ulokowanie szkół zatrudniających zagranicznych uczonych, to naj-
więcej ich znajdujemy na Mazowszu (26%), co jest konsekwencją
tego, że Warszawa, jego największe miasto, dominuje pod wieloma
względami w polskim systemie akademickim. Za nim są wojewódz-
twa: śląskie (10% uczelni), wielkopolskie (z Poznaniem) i dolnoślą-
skie z Wrocławiem (oba – po 8%). Małopolska z Krakowem znajduje
się dalej. Jest to sytuacja interesująca z punktu widzenia używanej
przez nas metafory „doliny krzemowej”: oczywiście miasta takie jak
Warszawa, ale też Kraków, Poznań i Wrocław mogą być traktowane
jako takie „doliny”, ale już nie region, w którym znajduje się Kraków.
Obraz zmienia się nieco, gdy rozważymy liczbę cudzoziemców
pracujących w szkołach wyższych w każdym ze wskazanych regio-
nów. Mazowsze jest nadal liderem, z 397 zagranicznymi uczonymi,
ale Małopolska (z Krakowem) znajduje się na drugim miejscu,
z liczbą cudzoziemców o połowę mniejszą niż lider (182). Następne są
województwa: śląskie (167), wielkopolskie (158), dolnośląskie (126).
Różnica między Mazowszem a każdym innym regionem jest, jak
widać, znacząca.

Wśród 20 polskich uczelni zatrudniających według bazy mini-
sterialnej największą liczbę cudzoziemców są szkoły krakowskie:
Uniwersytet Jagielloński (miejsce trzecie) i AGH (miejsce 16.).
W roku, w którym ministerstwo zebrało swoje dane (czyli 2012),
ranking „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” analizował 88 polskich
uczelni publicznych i niepublicznych. Wśród nich tylko 11 szkół
w ogóle nie zatrudniało cudzoziemców. Były to przede wszystkim
szkoły (akademie, uniwersytety) medyczne (5), ale też dwie uczelnie
rzymskokatolickie (ulokowane w Krakowie): Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum.
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4.8. Zagraniczni uczeni w Krakowie
i ich charakterystyki
według danych ministerstwa

Oficjalna baza ministerialna zawiera rozmaite dane na temat
zagranicznych uczonych pracujących w Krakowie, ale musimy
pamiętać o tym, że proste porównanie wyników naszego badania
internetowego z tamtą bazą nie może być do końca trafne, gdyż baza
pochodzi z roku 2012, a nasze badania prowadzone były w roku 2015.
Niemniej jednak niektóre liczby powinny być przynajmniej częścio-
wo podobne, gdyż w okresie trzech wskazanych lat „przerwy” nie
odnotowaliśmy żadnych szczególnych wydarzeń, które mogłyby
mieć wpływ na sytuację, w szczególności w Krakowie.

Bierzemy dalej pod uwagę tylko sześć wymienionych w poprzed-
nich akapitach krakowskich uczelni. Wedle bazy z 2012 roku za-
trudniały one w sumie 135 zagranicznych uczonych: 41 profesorów,
31 doktorów oraz 63 osób niemających żadnego stopnia ani tytułu
naukowego. Większość z nich (57%) pochodziła z Europy Środkowo-
-Wschodniej, jedna trzecia (33%) z Europy Zachodniej lub z USA,
a pozostali (10%) z innych krajów, na ogół azjatyckich33. Najsilniej
reprezentowany kraj pochodzenia (podobnie jak w całej zbioro-
wości cudzoziemców akademików w Polsce) to Ukraina (18 osób,
16% spośród badanych zatrudnionych w interesujących nas uczel-
niach, których pochodzenie było określone, a następny (inaczej niż
w zbiorowości ogólnopolskiej) to Włochy (10 osób, 9%).

33 Jak już pisaliśmy, w bazie napotykamy liczne braki danych (w odnie-
sieniu do sytuacji krakowskiej na 135 osób nie znamy kraju pochodzenia aż
23). Spotykamy tu też grupę „cudzoziemców”, którzy określeni zostali jako
„Polacy” (osoby, które były cudzoziemcami, ale w momencie zbierania
danych miały polskie obywatelstwo). W podanych wyżej obliczeniach
wyłączyliśmy zbiorowość o nieokreślonym pochodzeniu i włączyliśmy „Po-
laków” do zbioru osób pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej. Wy-
kluczając osoby, które posiadały niegdyś obce obywatelstwo, lecz teraz
posiadają obywatelstwo polskie (kolejne 24 przypadki), proporcje wyglądają
następująco: 45% cudzoziemców pochodziło z Europy Środkowo-Wschodniej,
42% z Europy Zachodniej i USA, 13% z innych krajów. W każdym przypadku
Europa Środkowo-Wschodnia relatywnie dominuje, ale teraz różnica między
nią a światem zachodnim jest mniejsza.
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4.9. Dane demograficzne

Opierając się na publicznie dostępnej zawartości internetu,
byliśmy w stanie zidentyfikować 85 konkretnych zagranicznych
uczonych pracujących w Krakowie34. Prawie połowa (48%) tego
zbioru zatrudniona była przez Uniwersytet Jagielloński, ponad
jedna czwarta (27%) przez AGH. Pozostali uczeni (jedna osoba lub
kilka osób) pracowali na Uniwersytecie Pedagogicznym (13%),
Politechnice Krakowskiej (7%), Uniwersytecie Rolniczym (4%)
i Uniwersytecie Ekonomicznym (1%). Znaczna większość z tych
osób (82,4%) pracowała tylko na jednym etacie.

W naszej próbie było więcej mężczyzn (69,4%) niż kobiet. Ta
„nadreprezentacja” mężczyzn nie jest zaskakująca. Wszystkie do-
stępne polskie dane pokazują, że na polu akademickim kobiety są

Wykres 4.4. Uczeni zagraniczni w poszczególnych uczelniach Krakowa
N = 85

Źródło: badania własne.

34 Za trudną pracę badawczą w internecie dziękujemy bardzo ówczes-
nym studentom Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie: pp. Łuka-
szowi Gałczyńskiemu, Wojciechowi Kobylańskiemu, Kamili Moldze,
Elżbiecie Murias, Magdalenie Płusce i Katrinie Pawuś.
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wciąż, statystycznie rzecz biorąc, niedoreprezentowane. Szacuje się,
że 60% wszystkich polskich naukowców to mężczyźni (por. np.
Młodożeniec, Knapińska 2013: 48), a im wyższe jest stanowisko
akademickie, tym dysproporcje są większe. W przypadku osób z habi-
litacją wynoszą one od 68% do 32%, a wśród profesorów (z tytułem)
od 79% do 21%. Tak samo wygląda to w odniesieniu do naszej próby,
jeśli weźmiemy pod uwagę tylko osoby z habilitacją wraz z profe-
sorami (z tytułem). Statystyczna relacja wynosi tutaj od 80,4% do
19,6%. Wśród profesorów z tytułem wynosi ona od 90% do 10%. Jak
więc widać, struktura genderowa zbioru krakowskich uczonych
zagranicznych odwzorowuje ogólnopolską strukturę genderową
zbioru polskich naukowców.

Jak się okazało, bardzo trudno dotrzeć poprzez treści stron
internetowych do danych dotyczących wieku interesujących nas
uczonych. Udało nam się zidentyfikować wiek tylko 17 spośród
85 osób. W tych nielicznych przypadkach średni wiek to 56 lat
(mediana jest taka sama). Ten niepewny, jeśli chodzi o cały zbiór,
wynik sugeruje jednak, że to raczej doświadczeni niż początkujący
naukowcy decydują się na migrację do Krakowa lub są tu zapraszani.
Można też powiedzieć, że Polska jest przypuszczalnie interesująca
(lub/i zainteresowana) dla osób z relatywnie dużą liczbą publikacji
i ze stabilną sytuacją osobistą (por. na temat danych odnoszących się
do biegu życia: Meyer 2003). To samo widać też, jeśli popatrzymy na
stanowiska akademickie zajmowane przez imigrantów. W 42% są to
stanowiska profesorskie. Następne 36% to adiunkci lub starsi
wykładowcy. Tylko 7% naszej próby to asystenci (w 14% przypadków
nie udało się nam stwierdzić, jakie było stanowisko akademickie
danej osoby, bądź też stanowiska te było opisane w sposób trudny do
zakodowania).

Przeciętnie uczestnik naszej próby pracował w Polsce od 13 lat35.
Inna interesująca dla nas kwestia to okres, w którym dana osoba

uzyskała doktorat. Miało to, średnio, miejsce 17 lat wcześniej, a więc,
znów przeciętnie, kilka lat przed przybyciem do Polski36. Jest to
interesujące z punktu widzenia biegu życia. Inaczej niż uczeni,

35 Opieramy się na 34 obserwacjach. W pozostałych brakuje danych.
36 Opieramy się na 41 obserwacjach. W pozostałych brakuje danych.
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którzy migrują do innych krajów rozwiniętych i tam zdobywają
doktorat (co dzieje się np. w sytuacji USA i Europy Zachodniej37),
imigranci przybywający do Polski mają już doświadczenie zawodo-
we i życiowe. I faktycznie, 60% naszej próby to osoby, które
uzyskały doktorat w kraju pochodzenia, 33% w Polsce, a pozostałe
7% w innych krajach38.

Wykres 4.5. Stanowisko w systemie akademickim
N = 85

Źródło: badania własne.

37 Opieramy się tu na literaturze przedmiotu (por. np. Ackers, Gill 2008)
dotyczącej uczonych emigrujących z Polski i innych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, którzy są na ogół młodsi i znajdują się na wstępnych
etapach kariery naukowej.

38 Opieramy się na 43 obserwacjach. W pozostałych brakuje danych.
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Gdy bierzemy pod uwagę stopnie naukowe i tytuł, znów widzimy,
że doświadczeni badacze i dydaktycy dominują w naszej próbie
(por. wykres 4.7). Jeśli połączymy profesorów z tytułem z doktorami
habilitowanymi, to zobaczymy, że jest ich więcej niż osób z samym
tylko doktoratem. Tymczasem w Polsce pracowało w tym okresie
3,5 raza tyle osób z samym doktoratem, co osób z habilitacją, włą-
czając w to profesorów (por. Młodożeniec, Knapińska 2013: 48).

Patrząc na sprawę od strony państw wysyłających, możemy
stwierdzić, że większość (62%) uczonych, do których wirtualnie
dotarliśmy, pochodzi z Europy Środkowo-Wschodniej, a niemal jedna
trzecia z Europy Zachodniej39 i odległych krajów anglosaskich. Tylko

Wykres 4.6. Kraj, w którym nadano stopień doktora
N = 43

Źródło: badania własne

39 Mimo że Niemiecka Republika Demokratyczna była do 1989 roku
częścią „bloku wschodniego”, z powodów metodologicznych (głównie typo-
logia krajów pochodzenia, „przemieszanie” kadry naukowej po zjednocze-
niu) zdecydowaliśmy na włączenie w 2015 roku wszystkich Niemców do
kategorii osób pochodzących ze świata zachodniego. Według nas byłoby
bardzo trudne oszacowanie dziś tego, który niemiecki uczony „pochodzi” ze
Wschodu, a który z Zachodu. Co więcej, w wyniku wielu procesów
społecznych, żywiołowych i kierowanych, prawie 30 lat po zjednoczeniu
Niemiec różnice między dwiema byłymi geopolitycznymi częściami tego
kraju zmniejszają się (choć nie zniknęły).
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11% przybyło z innych krajów, przede wszystkim azjatyckich. Może
to być przejawem tego, że Polska i polski świat nauki są wciąż
niepopularne w świecie zachodnim, ale są wciąż atrakcyjne dla osób
pochodzących z byłego ZSRR. Hipoteza ta wymaga dalszych badań.

Zainteresowani byliśmy też specjalnościami badawczymi imig-
rantów. Podzieliliśmy wstępnie wszystkie dyscypliny naukowe na
trzy szerokie pola40. Pierwszy określiliśmy jako STEM (nauki
przyrodnicze, techniczne oraz matematyka), drugi jako HSS
(humanistyka i nauki społeczne), ostatni zaś jako LS (filologie,
nauczanie języków). Wedle tej kategoryzacji 48% próby należy do
pierwszego typu (STEM), a pozostałe 52% do dwóch pozostałych.
Kategoria HSS to 33%, a LS to 19% wszystkich osób poddanych
internetowemu badaniu. Ci ostatni zostali najprawdopodobniej
zatrudnieni jako lektorzy języków obcych, przede wszystkim
własnych. Sprawdziliśmy, w jakich językach prowadzą zajęcia
dydaktyczne zagraniczni uczeni pracujący w Krakowie. Choć

Wykres 4.7. Tytuł naukowy
N = 85

Źródło: badania własne.

40 Jest to, jak widać, metodologia nieco inna niż zastosowana przy
analizie ministerialnej bazy danych, ale tutaj uznaliśmy ją za dającą więcej
informacji.
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prawie połowa z nich używała w dydaktyce wyłącznie języka
polskiego, 25% uczyło także w innych niż polski językach i w języku
angielskim, będącym oczywiście nowoczesną lingua franca świa-
towej nauki.

Wykres 4.8. Kraj pochodzenia
N = 66

Źródło: badania własne.

Wykres 4.9. Dyscyplina naukowa
N = 85

Źródło: badania własne.
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Pewnych ważnych informacji nie udało się nam znaleźć
w internecie. Poza podstawowymi danymi osobistymi (takimi jak
informacje o stanie cywilnym, małżonkach czy dzieciach) mimo sta-
rań nie natrafiliśmy na dane dotyczące karier zawodowych, w tym
o ewentualnych poprzednich pracodawcach w Polsce czy zagranicz-
nych wizytach studyjnych bądź stypendiach.

Sytuacja okazała się lepsza, jeśli chodzi o spisy publikacji.
Znaleźliśmy takie listy dotyczące 81,2% naszych przypadków.
Co więcej, udało się nam ustalić lub oszacować liczbę publikacji
i inne cechy tych utworów na podstawie takich aplikacji analizują-
cych bazy danych jak Google Scholar „Publish or Perish”. Skorzys-
taliśmy z tej konkretnej bazy, gdyż jest ona wysoko ocenianym
i powszechnie stosowanym w Polsce źródłem bibliometrycznym.
Według tych źródeł zagraniczni uczeni z naszej próby badawczej
mieli, średnio rzecz biorąc, po 30 publikacji i 322 cytowania. Średni
indeks H wynosił w tej próbie 3,99. Warto jednak zauważyć, że to
kilku uczonych z bardzo wysokimi osiągnięciami wpłynęło na taki
wynik. Znaleźliśmy na przykład trzy osoby, które opublikowały
odpowiednio 729, 430 i 148 tekstów, a ich indeksy H wynosiły 55,
26 i 39. Równocześnie mediana liczby publikacji w naszej próbie
wynosiła 8, liczby cytowań – 6, a indeks H – 2. Różnica między

Wykres 4.10. Język nauczania
N = 56

Źródło: badania własne.
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wartościami mediany a wartościami średniej jasno pokazuje to, jak
bardzo skrajne wartości wpłynęły na całkowity wynik obliczeń.

Według rankingu polskich uczelni przygotowanego przez tygod-
nik „Polityka” (Gil 2013)41 do końca roku 2012 polskie publikacje
naukowe były średnio cytowane pięć razy42. Nasze badania przy-
niosły podobne wyniki. Średnia to 4,3 dla uczonego, który miał
co najmniej jedną publikację zauważoną przez „Publish or Perish”
(N = 70). Oznacza to, że zagraniczni badacze pracujący w Polsce
nie różnili się znacząco od swych polskich kolegów pod wskazanymi
tutaj względami. Poniżej pokazujemy bardziej szczegółowe porów-
nania między wszystkimi publikacjami z danej uczelni a publika-
cjami samych tylko zagranicznych uczonych. Choć porównanie to
nie może być traktowane jako „twarde dane” (gdyż indeksy
cytowań, nawet pochodzące z uznanych źródeł, nigdy nie są
dokładne43), to uważamy je za interesujące i przydatne jako ogólne
wskaźniki trendu, który właśnie przedstawiliśmy. Widzimy, że
zagraniczni uczeni prezentują się – pod względem dorobku publi-
kacyjnego – gorzej niż ich polscy odpowiednicy zatrudnieni w tych
samych uczelniach.

41 Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://rankingi.-
ia.uz.zgora.pl/rankingi-2013/ranking-tabela/ (dostęp: 19.08.2015 r.).

42 Liczba cytowań była tym wyższa, im wyższy był prestiż uczelni.
Publikacje przygotowane przez pracowników czołowej według rankingów
uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, miały średnio 15 cytowań.

43 Co więcej, w naszych własnych szacunkach używaliśmy programu
„Publish or Perish”, podczas gdy szacunki „Polityki” oparte były na Web of
Science. Warto też zauważyć, że istnieje różnica w zakresie, do którego
odnoszą się te dwa sposoby szacowania. My skoncentrowaliśmy się na
okresie kończącym się w czerwcu 2015 roku, podczas gdy w drugim typie
oszacowań analiza koncentruje się na okresie sprzed 2013 roku.
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Tabela 4.5. Średnia liczba cytowań publikacji

Instytucja
Liczba cytowań na jedną

publikację (ranking
„Polityki”, 2013)

Liczba cytowań na jedną
publikację zagraniczne-

go uczonego

Uniwersytet
Pedagogiczny

12,5 2,63

Uniwersytet Jagielloński 11,2 5,41

AGH 7,3 3,11

Uniwersytet Rolniczy 6,1 0,70

Politechnika Krakowska 5,8 0,73

Uniwersytet
Ekonomiczny

4,7 n/a*

* Tylko jedna obserwacja.
Źródło: badania własne.

4.10. Podsumowanie analizy treści stron WWW
krakowskich uczelni

Analiza treści internetowych stron uczelni pozwoliła nam na
omówienie pewnych wspólnych wzorów odnoszących się do publicz-
nie dostępnych danych i na przedstawienie pewnych sugestii dla
dalszych badań empirycznych i interpretacji teoretycznych. Naszym
zdaniem najważniejsze z tych wniosków i sugestii są następujące.
Zbiór zagranicznych naukowców pracujących na krakowskich
uczelniach wyższych przypomina zbiór ich polskich kolegów
co najmniej z punktu widzenia struktury płci i z perspektywy
dorobku badawczego. Większość imigrantów na polskich uczelniach
pochodzi z Europy Środkowo-Wschodniej, co najprawdopodobniej
oznacza, że Polska w ogólności, a Kraków (jedno z głównych centrów
badawczych w kraju) w szczególności, jest wciąż mało popularna
wśród potencjalnie krążących między uczelniami różnych krajów
zachodnich badaczy. Co więcej, zwróciliśmy uwagę na fakt, że
zagraniczni uczeni pracujący w Krakowie są raczej dojrzali pod
względem wieku, co na pewno ma pozytywne znaczenie, gdyż
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oznacza ich duże doświadczenie badawcze i wiedzę, ale ma też swe
wady. Kraków, jak się okazuje, nie przyciąga młodych naukowców,
którzy chcieliby i mogliby tutaj właśnie rozwijać swoje talenty
badawcze i dydaktyczne.

Wróćmy ponownie do ministerialnej bazy danych z roku 2012.
Jak pamiętamy, informuje ona o 135 zagranicznych uczonych
pracujących w sześciu uczelniach, które analizowaliśmy, spośród
których tylko 72 posiadało co najmniej stopień doktora. Dostępna
nam zawartość internetu pozwoliła zidentyfikować 85 spośród tych
osób. Oznacza to, że nasza metoda jest nieco skuteczniejsza niż
analiza oficjalnych danych. Należy jednak wziąć pod uwagę różnicę
między rokiem, do którego odwołują się ostatnie dostępne dane
ministerialne, a rokiem naszego pomiaru. Ostrożny wniosek zakła-
dałby więc, że obie metody pozwalają zidentyfikować podobną liczbę
naukowców. Metoda onomastyczna jest jednak znacznie bardziej
skuteczna, jeśli chodzi o możliwą do uzyskania różnorodność danych.
Choć analiza treści internetu ma charakter bardziej pogłębiony niż
analiza istniejących oficjalnych statystyk, trzeba podkreślić fakt, że
pewnych danych po prostu nie da się (a w każdym razie nam się nie
udało), stosując dostępne nam i uważane przez nas za etyczne
metody, znaleźć w globalnej Sieci. Odnosi się to przede wszystkim do
danych z życia prywatnego. Standardowa analiza treści nie pozwala
na odpowiedź na pytania dotyczące szeroko rozumianego życia
rodzinnego akademickich imigrantów, naukowych diaspor, społecz-
ności i sieci etnicznych, w których uczestniczą, itp. Odpowiedzi na
takie pytania mogą zaś być ważne dla poznania historii i trajektorii
migracji, gdyż międzynarodowe (wewnątrzkrajowe zresztą też)
migracje uczonych (innych osób też) są złożonymi procesami,
zakorzenionymi nie tylko w polach naukowym i ekonomicznym, ale
też są bardzo silnie powiązane z osobistymi stosunkami międzyludz-
kimi. Co więcej, opierając się tylko na dostępnej nam (również
z powodów ograniczeń finansowych) analizie treści internetu, nie
możemy poznać takich spraw, jak: poprzednie rodzaje i miejsca
zatrudnienia w Polsce, nagrody i wyróżnienia, stypendia i inne
wyjazdy zagraniczne mające na celu realizację zadań badawczych
czy dydaktycznych, uczestnictwo w krajowych (polskich i w krajach
pochodzenia) i międzynarodowych organizacjach naukowych.
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Oba zbiory danych są niekompletne, ale równocześnie pozwalają
nam na lepsze zrozumienie zjawiska imigracji naukowców do Polski.
Trzeba jednak podkreślić to, że choć oba typy danych wydają się
wiarygodne, powinny być traktowane w sposób krytyczny – jako
wstępne tylko informacje o migrantach. Niewątpliwe jest to, że
powinny być zweryfikowane w inny sposób. Gdy zresztą zaprosiliś-
my zagranicznych uczonych do udziału w wywiadach omawianych
w kolejnych rozdziałach, okazało się, niektórzy z nich już nie
mieszkali i nie pracowali w Krakowie.

Następne rozdziały naszej książki na temat zagranicznych
naukowców pracujących w Krakowie są prezentacją wyników serii
wywiadów pogłębionych z tymi uczonymi, których udało się nam
zidentyfikować w internecie, którzy nadal mieszkali i pracowali
w tym mieście i którzy zgodzili się na udział w badaniach. Te badania
jakościowe pozwalają nam na przeanalizowanie innych kontekstów,
niż te, o których była mowa w tym rozdziale, oraz odpowiedzieć na
pytania, których materiałowi internetowemu nie mogliśmy z sensem
zadać.
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5.
Droga do Polski – motywacje
migracyjne i proces adaptacji
zagranicznych uczonych w Krakowie

5.1. Wprowadzenie

Niniejszy rozdział jest oparty na wywiadach pogłębionych1. Interesują
nas w nim dwa problemy: motywacje zagranicznych pracowników
naukowych do przyjazdu do Polski oraz proces ich adaptacji
w Krakowie. Nasze rozważania pokazują, kto i dlaczego decyduje
się przenieść do półperyferyjnego kraju, jakim jest Polska. Niektóre
fragmenty naszych analiz mogą więc posłużyć do budowania strategii
przyciągania większej liczby międzynarodowych uczonych do cen-
trów naukowych takich jak Kraków. Krótkie wprowadzenie na temat
akademickich migracji do Polski i Krakowa pozwala ulokować nasze
rozważania na szerszym tle. W rozdziale analizujemy obraz Polski
i polskości, jaki wyłania się z wywiadów, identyfikacje narodowe
zagranicznych pracowników polskich uczelni oraz ich sieci między-
narodowych kontaktów. W drugiej części proponujemy typologię
zagranicznych pracowników naukowych, która składa się z czterech
kategorii: „kosmopolitów”, „migrantów ekonomicznych i poszukiwa-
czy statusu”, „entuzjastów” oraz „dojeżdżających”. W trzeciej części
rozdziału przedstawiamy bariery i czynniki ułatwiające podjęcie
decyzji migracyjnej, o których mówiły badane osoby2.

1 Wcześniejsza wersja tych analiz ukazała się w artykule: Janusz Mucha,
Kamil Łuczaj, The Lives of Foreign Academics in Poland: Their Motivations
and Adaptation in Krakow, a „Polish Silicon Valley”, „Nauka” 2017b: 2,
s. 57–84.

2 Ze względu na przyjętą metodę i problematykę naszego projektu (było
to badanie eksploracyjne, które z założenia daje ogólny obraz nieznanego
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Polscy badacze migracji opublikowali wiele artykułów, książek
i raportów dotyczących międzynarodowej mobilności „specjalistów”
w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (por. Kacz-
marczyk, Okólski 2005); wysoko wykwalifikowanych cudzoziem-
skich specjalistów na polskim rynku pracy (por. Konieczna-
-Sałamatin 2015); ekspatów i ich światów społecznych w Warszawie
(por. Piekut 2013a); drenażu umysłów i emigracji polskich uczonych
(por. Hryniewicz, Jałowiecki, Mync 1997; Jałowiecki, Gorzelak
2004), „powrotów”: polityki powrotów i ich realiów w odniesieniu
do polskich uczonych pracujących za granicą (por. Wagner 2011);
zainteresowania pracujących za granicą uczonych (Polaków
i cudzoziemców) zatrudnieniem w Polsce (por. Łazarowicz-Kowalik
2011); cudzoziemców studiujących w Polsce (por. Żołędowski 2010).
Różny jest status akademicki tych tekstów (mamy tutaj artykuły
naukowe, książki naukowe, jak też raporty, które nie były szeroko
upowszechniane), ale wszystkie zawierają interesujące i ważne
informacje. Losy młodych emigrujących polskich uczonych (głównie
od czasu przyjęcia Polski do UE) były przedmiotem analiz zagra-
nicznych naukowców (por. Ackers, Gill 2008).

Te ważne tematy nie są przedmiotem naszych analiz. Warto
według nas rozwijać obok nich badania nad imigracją do Polski
szczególnej kategorii społecznej – uczonych. Ta prawie niezbadana
w Polsce problematyka jest bardzo interesująca. Metodologie takich
badań prowadzonych w świecie zachodnim i w krajach Dalekiego
Wschodu są na ogół bardzo złożone i studia takie korzystają zarówno
z ogólnodostępnych danych statystycznych i baz danych, jak
i z tradycyjnych metod terenowych – etnografii miejsc pracy
naukowej, ankiet (zwłaszcza internetowych), wywiadów pogłębio-

fenomenu analizowanego z punktu widzenia wielu czynników, zamiast
koncentrowania się na jednym z nich) zupełnie nie poruszamy tu niektórych
powiązanych kwestii, które można odnaleźć w literaturze. Przykładowo
portugalscy uczeni badani przez Ginę Santos (2016: 68–69) jako ważne
czynniki skłaniające do podjęcia pracy wymieniali możliwość ustawicznego
kształcenia, odpowiadający im styl życia i autonomię (wymiary subiektyw-
ne) oraz stabilność zatrudnienia, wspólnotowość, dobre relacje interperso-
nalne, wpływ na decyzje polityczne i własną pozycję na tle otoczenia. Pytanie
o to, czy wymienione czynniki przyciągają uczonych do Polski, jest ciągle
otwarte.
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nych (por. rozdział 2). Dostęp do danych i do osób jest prawie
wszędzie bardzo trudny i w tym sensie polski przypadek jest tylko
częściowo specyficzny (por. rozdział 3).

Jak już wspominaliśmy, bardzo często trudno jednoznacznie
zdefiniować to, kto jest uczonym zagranicznym. Tak jest też
w Polsce, gdzie dodatkowo trudności wzmaga to, że dostęp do
uczelnianych internetowych baz danych jest szczególnie utrudniony
przez ich administratorów powołujących się na bardzo szeroko
interpretowaną zasadę poufności. Dostępne bazy są na ogół niepełne
i rzadko aktualizowane, a uczonych przyjeżdżających do naszego
kraju na dłuższe okresy jest w porównaniu z USA i krajami „starej
Unii” stosunkowo niewielu. Co więcej, jak nam się wydaje na
podstawie dotychczasowych doświadczeń, mimo w pełni legalnego
pobytu, kulturowo wielu z nich nie czuje się wystarczająco bez-
piecznie, aby łatwo zgadzać się na udział w badaniach. Elektroniczne
systemy zbierające dane o uczonych pracujących w Polsce
w momencie, gdy zaczynaliśmy badanie, czyli pod koniec roku
2012, były bardzo słabo rozwinięte. Gdy piszemy te słowa, w połowie
2017 roku, możemy powiedzieć, że wiele się zmieniło w tym zakresie,
co nie znaczy, że można w łatwy sposób dotrzeć do bazy pracowników
polskich instytucji szkolnictwa wyższego. W ciągu 5 lat rozbudowano
bardzo system POL-on oraz utworzono Polską Bibliografię Naukową
(PBN). Ta ostatnia stanowi nieoceniane źródło wiedzy o publikacjach
pracowników wyższych uczelni, nie identyfikuje jednak osób, które
w ogóle nie publikują. Trudno nam ocenić, jaka jest skala tego
zjawiska, ale PBN nie może być potraktowana jako w pełni wiary-
godna baza pracowników polskich uczelni wyższych. System nie jest
ponadto przyjazny dla badacza – wyszukiwanie osób publikujących
jest czasochłonne. Znacznie lepszą bazą danych dysponują nasi
południowi sąsiedzi, Słowacy, którzy udostępniają online „Register
zamestnancov vysokých škôl” (por. poralvs.sk). Za pomocą tego
narzędzia możemy pobrać bazę naukowców zatrudnionych w każdej
uczelni, mamy też od razu podaną liczbę pracowników każdej
instytucji oraz możemy wyszukiwać spisy pracowników według
stanowiska (np. asystent, profesor, lektor). Widzimy też, czy wy-
brana osoba pracuje w więcej niż jednym miejscu. W Polsce do dziś
nie doczekaliśmy się takiego narzędzia.
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W dalszej części rozdziału prezentujemy wyniki badania prze-
prowadzonego zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 3. Na
postawie analizy stron WWW poszczególnych uczelni weszliśmy
w posiadanie bazy danych dotyczącej zagranicznych naukowców
pracujących w Polsce. Ich wypowiedzi pozwoliły nam sformułować
poniższe wnioski.

5.2. „Polska to mimo wszystko Europa”

Z naszego badania wynika, że znaczna większość imigrantów
z Europy Wschodniej to osoby, które przyjechały do Polski
w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Jak zauważyliśmy
w poprzednim rozdziale, większość uniwersytetów w Krakowie
(i Polsce) zatrudnia przede wszystkim pracowników z krajów ościen-
nych, w szczególności z krajów dawnego bloku wschodniego. Dla
wielu pracowników naukowych pochodzących z Europy Środkowej
i Wschodniej przeprowadzka do Polski oznaczała przeprowadzkę do
Europy Zachodniej. Byli oni przy tym świadomi, że zarobki w Polsce
(por. Wagner 2011) są znacznie niższe niż na przykład w Niemczech
czy Stanach Zjednoczonych, które to kraje służyły jako modelowe
„kraje zachodnie”. Wysokość płac nie odstraszała ich jednak,
ponieważ w dalszym ciągu mogli oni liczyć w Polsce na lepsze płace
niż we własnych krajach.

Wypowiedzi naszych badanych potwierdzają to, co wiemy z badań
ilościowych. Zarobki pracowników naukowych w Europie Środkowo-
-Wschodniej są znacznie niższe niż zarobki osób o podobnych
kwalifikacjach w Europie Zachodniej, lecz wyższe niż w Europie
Wschodniej i w „krajach rozwijających się”. Według danych
zgromadzonych przez Laboratory for Institutional Analysis, działa-
jące przy Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie, oraz przez Boston
College Center for International Higher Education na podstawie
analizy 28 systemów edukacji wyższej na całym świecie (dane
zbierano w różnych latach w okresie od roku 2006 do roku 2010)
można stwierdzić, że najlepiej zarabiali naukowcy zatrudnieni
w publicznych uczelniach w Kanadzie (zależnie od stanowiska –
5733–9485 USD miesięcznie). Najgorzej wynagradzani byli zaś
uczeni reprezentujący państwowe uczelnie w Chinach i w republi-
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kach byłego Związku Radzieckiego. W Chinach zarobki kształtowały
się w granicach 259–1107 USD, a w Armenii 405–665 USD
miesięcznie. W zestawieniu niestety zabrakło Polski. Przyjmujemy
jednak, że zarobki pracowników polskich uczelni wyższych można
porównać do zarobków pracowników państwowych uczelni
w Czechach (1642–3967 USD) lub na Łotwie (1087–2654 USD). Dla
porównania w Niemczech najniższa pensja to 4885 USD, najwyższa
6383 USD. Podobnego porównania dokonał także zespół z European
University Institute (EUI). Uzyskane wyniki pozostają w zgodzie
z danymi przedstawionymi wyżej, dane te jednak obejmują także
Polskę. Według EUI w roku akademickim 2006/2007 przeciętny
pracownik zatrudniony w Polsce na stanowisku profesora zwyczaj-
nego zarabiał 1758 EUR miesięcznie, na stanowisku starszego
wykładowcy lub profesora nadzwyczajnego 1127 EUR, natomiast
młodsi pracownicy naukowi mogli liczyć na 586 EUR. Dla porówna-
nia w Niemczech stawki na analogicznych stanowiskach wynosiły
4546 EUR, 3744 EUR i 3277 EUR, w Kanadzie 7145 EUR, 6096
i 4856 EUR, a na Ukrainie tylko 1000 EUR, 400 EUR i 200 EUR.

Bardziej miarodajne dane pochodzą z międzynarodowego projektu
badawczego MORE2 (MORE2 2013). Zgodnie z nim płaca polskiego
badacza, po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, to 25–30%
(w zależności od doświadczenia) pracy w najlepiej płacącym kraju3.
(MORE2 2013: 110). Analogiczny poziom w krajach o podobnej
sytuacji polityczno-gospodarczej to: 25–35% na Węgrzech, 35–55%
w Czechach, 55–70% w Słowenii. Dla porównania w Niemczech
wskaźnik ten wynosił od 60% do 80%. Niemniej jednak w niektórych
krajach zarabiało się jeszcze mniej. Przykładowo na Litwie
i w Rumunii uczeni zarabiali jeszcze mniej, poniżej 20% tego, co
można było zarobić w najlepiej płacącym kraju.

Z przedstawionych tu badań wynika, że pod względem samych
tylko zarobków Polska jest na pewno atrakcyjna dla Ukraińców,

3 W zależności od stażu pracy (R1: naukowcy do czasu uzyskania stopnia
doktora, R2: młodzi doktorzy, R3: starsi, bardziej samodzielni, doktorzy,
R4: czołowi naukowcy) najlepiej płacącymi krajami są USA (poziomy R2–R4),
Brazylia (R1–R4), Szwajcaria (R2–R4), Cypr (R2–R4), Holandia (R3–R4),
Irlandia (R4) i Belgia (R1). Dania wypłacała za to najwyższe stypendia dla
doktorantów (por. IDEA 2013: 9–14)./p›
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Białorusinów czy Rosjan, ale nie dla uczonych zachodnich. Dodać też
trzeba, że niektóre polskie uczelnie uzupełniają pensje cudzoziem-
ców o specjalne dodatki, ale te rzadko wyrównują różnice między
zarobkami w Polsce a tymi w krajach zachodnich. Dla osób, które
przeszły cały proces edukacyjny w krajach angielskojęzycznych, ale
przede wszystkim osób zatrudnionych na niższych stanowiskach
akademickich, istnieją w Polsce dodatkowe możliwości dorobienia.
W naszym badaniu na zarobki skarżyły się zarówno osoby pocho-
dzące z Zachodu, jak i ze Wschodu, mówiąc, że polskie zarobki trudno
w ogóle porównać do zarobków zachodnich:

Niżej niż się chce, ale chyba nikt Panu nie powie inaczej (M/ST/W/W19).

Oczywiście jak wyjeżdżam do [kraju pochodzenia – J.M. i K.Ł.] i widzę, że
moje zarobki wystarczają tam na kilka dni, to jest trochę frustrujące;
wydaje mi się, że z punktu widzenia zarobków to Polska musi poczynić
kroki do przodu, ale to jest zrozumiałe, bo to jeszcze jest ten stary system
okresu PRL-u, kiedy to pracę fizyczną należało wynagrodzić o wiele
bardziej, praca umysłowa była tylko...; to nie praca, czyli to oczywiście
były względu polityczne, które przyczyniały się do takiego podejścia
(K/HS/Z/W13).

Jeżeli chodzi o pieniądze, to można powiedzieć, że pieniądze są takie same
jak w [kraju pochodzenia – J.M. i K.Ł.], czyli bardzo, bardzo za mało.
Wiem, że są możliwości, aby dostać dodatkowej kasy na badania przez
granty, jednak z tym mi nie poszło (K/HS/W/W9).

Jak wspominaliśmy jednak w poprzednich rozdziałach tej
książki, pensje są tylko jednym z czynników skłaniających uczonych
do migracji.

Paradoksalnie migranci ze Wschodu mogą „westernizować” Pol-
skę, która dzięki ich obecności staje się ogniwem łańcucha migracji na
Zachód. Co może wydać się interesujące, Polska jest postrzegana jako
państwo leżące między Wschodem a Zachodem również przez wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, którzy czasowo migrują wewnątrz
Unii Europejskiej. Owi profesjonaliści określają Polskę (choć ich
doświadczenia odnoszą się do Warszawy, miasta znacznie bardziej
kosmopolitycznego od Krakowa) jako miejsce między czymś „egzo-
tycznym” a znanym, „europejskim”. Pracownik pochodzący z Europy
Zachodniej, cytowany z badaniach Anety Piekut, stwierdza, że skoro
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w Polsce są Starbucks i inne międzynarodowe sieci kawiarni, to polskie
miasta trzeba zaliczyć do Europy. W jego ustach Polska jest „ciągle
Europą”, ale nie całkowicie Europą. Nasi badani, zarówno ci pocho-
dzący ze Wschodu, jak i Zachodu, byli podobnego zdania, ale stosowali
inne kryteria zaliczające kraj do kulturowego Zachodu niż ekspaci
w Warszawie. W opinii naszych badanych Polacy byli przede wszyst-
kim narodem religijnym i przywiązanym do tradycji związanych
z religią, czyli znacznie mniej zsekularyzowanym niż mieszkańcy
Europy Zachodniej. W tym sensie Polska oddalała się od Zachodu,
przypominając raczej tradycyjne kraje Europy Wschodniej – z ich
religijnością i przywiązaniem do tradycyjnych norm kulturowych,
które można przeciwstawić zachodnioeuropejskiemu multikulturaliz-
mowi. Inni zauważali jednak, że Polska przypomina pod tym względem
niektóre bardziej tradycyjne kraje zachodnioeuropejskie, np. Włochy.

Właśnie ta bliskość kulturowa, wyrażana głównie przez osoby
pochodzące z Europy Środkowej i Wschodniej oraz katolickich
krajów zachodnioeuropejskich, stanowiła najsilniejszy atut Polski
w opowieściach zagranicznych pracowników krakowskich uczelni
wyższych. Podobieństwo kultury polskiej i kultury kraju ich pocho-
dzenia znacznie ułatwiało aklimatyzację. Dzięki niej mogli czuć
w Krakowie prawie jak w domu.

Jeśli chodzi o Polskę, to powiem, że dla Rosjan Polska jest krajem, który
leży między prawidłowym Zachodem i Europą Wschodnią (K/HS/W/
W9)4.

Ja już o emocjach mówiła, bardzo lubię przyjeżdżać do Polski, bo Polska
jest Słowakowi bliżej jak Czechy. Polak jest więcej moim rodzeństwem jak
Czech. Ja myślę, że to jest o tej mentalności co ja mówiłam, a emocje
pozytywne (K/HS/W5).

4 W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że badane przez nas osoby
nie były rodzimymi użytkownikami języka polskiego i z tego względu
w transkrypcjach pojawiają się błędy językowe. Postanowiliśmy ich nie
poprawiać, aby oddać sposób, w jaki badani formułowali swoje myśli po
polsku. Owe niedoskonałości językowe nie wpływają na zrozumiałość
cytowanych kwestii.

5 Ze względów etycznych, aby uniemożliwić identyfikację reszty wy-
powiedzi tej uczestniczki badania, nie podajemy w tym przypadku numeru
ani innych danych wywiadu.
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Znaczy, mi się wydaję, że Słowianie są tacy bardziej spontaniczni
w porównaniu do Niemców. I ta spontaniczność, pod tym względem,
moim zdaniem Polacy i [badany podaje tu przykład swoich rodaków –
J.M. i K.Ł.] są o wiele bliżsi ze sobą jak Polacy i Niemcy. I dlatego
mentalnie w Polsce jest łatwiej się odnaleźć (M/HS/W/W20).

Jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, nie miałam w zasadzie problemów, wydaje
mi się, że to jest ten światopogląd, też fakt, że korzenie z punktu widzenia
religijnego. Ten system wartości jest podobny i nawet jeśli ktoś nie jest
wierzący, ale ma te wartości wpojone od dzieciństwa, i to, myślę, sprzyjało
kontaktom i przyczyniło się do podjęcia decyzji, że jednak tutaj będę, bo
w momencie, kiedy musiałam podjąć jakąś decyzję, miałam też możliwość
przeprowadzić się do Anglii. Ja byłam tam przez jakiś czas jako tłumacz,
byłam też w Niemczech wcześniej, ale jednak nigdy nie myślałam, że tam
będę na stałe. Natomiast w Polsce czuję się bardzo dobrze, ten
światopogląd, który jest jednak podobny (K/HS/Z/W13).

Badane przez nas osoby uważały, że ludzie, których spotykały na
ulicach, w biurach czy na uniwersytecie (studenci, współpracowni-
cy, personel administracyjny), byli do nich przyjaźnie nastawieni. Te
obserwacje są zbieżne z wynikami niedawno przeprowadzonego
badania („Imigranci w Małopolsce. Pomiędzy integracją, asymilacją,
separacją i marginalizacją”), poświęconego wybranym grupom
imigrantów zamieszkujących województwo małopolskie (Ukraińcy,
Wietnamczycy, Ormianie oraz osoby pochodzące z Bliskiego Wscho-
du i Afryki Północnej). Badanych proszono o określenie nastawiania
administracji publicznej do cudzoziemców. Większość uczestników
tych wywiadów wyrażała opinię, że nastawienie wobec nich jest
„raczej przyjazne” lub „zdecydowanie przyjazne” (Brzozowski,
Pędziwiatr 2014: 136, 192).

Wracając do badań własnych, drugie zagadnienie, które chcieli-
byśmy w tym miejscu przedstawić, to obraz Polski i polskości, jaki
wyłania się z wywiadów. Te informacje mogą posłużyć jako tło
rozważań, które prezentujemy dalej. Badani wskazywali zarówno
pozytywne, jak i negatywne elementy wizerunku Polski i Polaków.
Uzyskaliśmy różne odpowiedzi, które nie układają się w spójny wzór,
co prowadzi do wniosku, że opinia zagranicznych pracowników
naukowych na ten temat jest niejednorodna. Wśród ciemnych stron
znalazła się polska narodowa cecha, którą zdaniem badanych jest
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narzekanie. Zagraniczni uczeni często postrzegali Polaków jako
zawistnych w stosunku do swoich rodaków. Jeden z badanych
zacytował fraszkę przypisywaną Janowi Kochanowskiemu, opisują-
cą sytuację, w której diabeł nie musiał stawiać w piekle strażnika,
ponieważ Polacy skazani na karę piekielną sami się wzajemnie
pilnowali (M/HS/Z/W11). Zwracano również uwagę na fakt, że
Polacy w bardzo dziwny sposób (z punktu widzenia innych kultur)
pokazują swój status społeczny, np. za pomocą posiadanego samo-
chodu, co było nie do pomyślenia w kraju pochodzenia jednej
z naszych badanych (gdzie stawia się raczej na auta małe
i funkcjonalne). Zarazem badani stwierdzali, że Polacy są roztropni
i mają różne zalety. W charakterze przykładów odwoływali się na
przykład do spuścizny polskiego romantyzmu. Jak widzimy, opinie
wyrażane na temat Polski i polskości nie były jednoznaczne. Jedna
sprawa nie ulega jednak wątpliwości: polska mentalność nie jest ani
czynnikiem przyciągającym zagranicznych uczonych, ani ich nie
zniechęca do przyjazdu i kontynuowania pobytu. Polska kultura to
kultura między Wschodem a Zachodem, kultura półperyferii. Owo
teoretyczne pojęcie wprowadzone przed laty przez Immanuela Waller-
steina (1995) posłuży jako klucz do pewnych analiz, które prezentujemy
dalej.

5.3. Kim jestem? Tożsamość badanych

Część badanych odnotowywała, że po latach spędzonych w Polsce
czują się przede wszystkim częścią polskiego społeczeństwa. Dla
większości z nich ta tożsamość była oczywista i intuicyjna, nie
wymagała dyskusji. Taki pogląd wyraziła na przykład badana
pochodząca z jednego z krajów danego ZSRR.

Ten kraj wydał na mnie pieniądze, bo robiąc doktorat czy pracując na tej
uczelni, teraz my możemy jakby na rzecz nauki polskiej pracować.
I wszędzie, gdzie się publikuje, podaję swoje miejsce, jako naukowiec
z Polski i jestem uznana, jako polski naukowiec, nie jako [naukowiec ze
swojego kraju – J.M. i K.Ł.] czy jako tam skądś (K/HS/W/W3).

Niektórzy zagraniczni uczeni z Krakowa podkreślali, że żadną
miarą nie czują się Polakami, choć czują się silnie przywiązani do
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kraju, w którym żyją. Tej pogląd był szczególnie widoczny, gdy jeden
z badanych omawiał swój stosunek do partii prawicowych:

Mnie na przykład i moją żonę, proszę to podkreślić, zapisać, nawet
bardziej moją żonę [Polkę – J.M. i K.Ł.], niż mnie razi, kiedy prezydent,
minister, jakiś tam deputowany do sejmu mówi: „my Polacy”, „zawsze
byliśmy dla wszystkich Polaków”. Przepraszam... – nie mieszkają tu tylko
Polacy (M/HS/W/W23).

Fakt, że wielu imigrujących uczonych postrzega siebie jako
członków społeczeństwa polskiego (choć nie Polaków lub Polki) lub
wyraża głębokie przywiązanie do nowego kraju, można spróbować
wyjaśnić dwojako. Przede wszystkim z naszych wywiadów wyłaniają
się powtarzalne procesy i wydarzenia życiowe, które przyspieszają
nabywanie nowej tożsamości kulturowej. Mogą to być osobiste
kontakty z Polakami, udział w lokalnych wspólnotach (np. sąsiedz-
kich) lub partycypacja dzieci w kulturze polskiej, w szczególności zaś
w wydarzeniach z życia ich szkół. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te
sytuacje mieszczą się w obrębie kontaktu kulturowego. Drugi
czynnik, który mógł wpłynąć na tożsamość badanych, to polska
integracja z Unią Europejską. Duch europejskości rozumiany jako
idee i działania stojące za budowaniem wspólnej Europy (por. Ver-
gara 2007) pozwala łatwiej określić siebie jako członka polskiego
społeczeństwa, a więc Europejczyka lub Europejkę. W większości
przypadków europejska tożsamość była dla naszych badanych dużo
ważniejsza niż tożsamość polska.

Ja się czuję Europejczykiem dlatego, że jestem świadoma, że mamy te
wspólne korzenie i to stanowią te wielkie kultury starożytne, łacińska
i grecka, które są wspólne dziedzictwem całej Europy i drugi element,
który jest trzonem europejskości, chrześcijaństwo chcąc nie chcąc. To
wspólne dziedzictwo czyni nas Europejczykami (K/HS/Z/W13).

Ja się mocno identyfikuję z Europą Środkową, ponieważ to jest akurat tak,
moja babcia była na przykład Austriaczką. To taka tradycja (M/HS/W/W8).

No chyba bardziej, najbardziej Europejczykiem jak... znaczy ja Polakiem
się nie czuję, nie czuję się Polakiem, bo ja nie mam w ogóle polskiego
pochodzenia. Ja czuję się częścią społeczeństwa polskiego, ale nie
Polakiem z pochodzenia (M/HS/W/W20).
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W wielu wywiadach obserwowaliśmy niejednoznaczność toż-
samości narodowej badanych („Oj, to ciężko będzie określić”,
K/HS/W/W3). Złożoność tożsamości była szczególnie widoczna, gdy
badani opowiadali o identyfikacjach narodowościowych w swoich
rodzinach. W jednym z wywiadów mieliśmy do czynienia z narracją
zestawiającą ze sobą ojca i syna. Ten pierwszy, mimo długoletniego
pobytu w Polsce, w dalszym ciągu był bardziej zainteresowany
sytuacją w kraju ojczystym (wymieniał głównie przykłady ze świata
polityki i sportu) niż ich polskimi odpowiednikami. W tym samym
czasie, na podstawie obserwacji swojego dorastającego syna, stwier-
dził on, że zainteresowania i sympatie jego potomka rozkładają się
inaczej. Badany miał silną tożsamość związaną ze swoim krajem,
mimo licznych relacji z Polakami. Tożsamość syna, według prze-
widywań ojca, miałaby być już zupełnie inna. Nie postrzegał on
jednak różnicy między sobą a synem w kategorii problemu, co często
dzieje się w przypadku gorzej wykształconych imigrantów. Istnieją
przekonujące obrazy tego zjawiska zarówno w świecie zachodnim
(Lubrano 2005), jak i w Polsce. Jako przykład może posłużyć
przywoływany wcześniej raport „Imigranci w Małopolsce”. Jeden
z badanych na jego potrzeby, Wietnamczyk, stwierdził:

Dla mnie Polska jest ok i z firmą nie mam problemu. Najgorzej dzieci.
Dzieci są podobne do Polaków. Ja nie mam jak z nimi rozmawiać. Syn
myśli jak Polak. Ja jestem Wietnamczykiem, on Polakiem. To jest dla
mnie najtrudniejsze (Brzozowski, Pędziwiatr 2014: 203).

Warto podkreślić również fakt, że autoidentyfikacja naukowca
w terminach narodowych nie miała większego znaczenia dla bardzo
wielu badanych przez nas osób. Byli to głównie przedstawiciele ST,
choć nie tylko, którzy w pierwszej kolejności uważali się za część
międzynarodowej społeczności naukowej i z tego względu narodo-
wość miała dla nich mniejsze znacznie. To podejście dobrze widać
w następujących fragmentach wywiadów:

Wie Pan co, nigdy by mi do głowy nie przyszło dzielić naukę na narodową
i międzynarodową. Ona z definicji jest międzynarodowa, przynajmniej
w mojej branży [...]. Naukę się robi we współpracy, prawda, my
kontaktujemy z tymi ludźmi, którzy się nami interesują i nie oglądamy
się na to, czy to jest Murzyn, czy to jest Arab, prawda, czy to jest Żyd. To
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jest człowiek ciekawy, dlatego, że on robi to, co ty, prawda, ty się z nim
rozumiesz, no to, no to kontaktujesz. Jeżeli nie, no to nie, niezależnie od
tego, czy to Polak, czy to Ukrainiec (M/ST/W/W2).

Wie Pani, to nie miejsce robi człowieka, ale człowiek robi miejsce.
Obojętnie... Gdybym był teraz gdzieś tam, obojętnie, na Słowacji –
robiłbym to samo, co tutaj. A mógłbym być też w Holandii. Też robiłbym
to samo (M/HS/Z/W22).

Narodowość nie ma znaczenia, ważne są osoby. Nie jest tak, że we wtorki
i czwartki spotykam się z Ukraińcami, a w poniedziałki i środy z Polakami
(K/HS/W/W15).

Skoro dla większości uczestników wywiadów międzynarodowa
autoidentyfikacja badanych jako naukowców jest ważniejsza niż
przywiązanie do konkretnego kraju (ojczyzny bądź nowej ojczyzny),
kuszące jest określenie badanej przez nas zbiorowości mianem
kosmopolitów. Byłaby to jednak właściwa identyfikacja w części
przypadków. Na podstawie naszych badań możemy wyróżnić cztery
kategorie migrantów obecnych na polskich uczelniach. Kosmopolici
to tylko jedna z nich.

5.4. Cztery podstawowe typy migrantów
w Krakowie

Literatura dotycząca migracji obfituje w różne typologie migrantów
o wysokich kwalifikacjach, wszystkie jednak odbiegają od naszego
kontekstu kulturowego. Poprzestańmy więc na prezentacji dwóch
przykładów: północnoamerykańskiego (hinduscy i meksykańscy in-
żynierowie i naukowcy w Dolinie Krzemowej) i europejskiego
(rosyjscy pracownicy naukowi przyjeżdżający do Niemiec). Badania
przeprowadzone przez Rafaela Alarcóna (1999: 1387) ujawniły
istnienie czterech rodzajów wykwalifikowanych migrantów pocho-
dzących z rozwijających się krajów: dzieci z migrujących rodzin,
byłych pracowników zagranicznych firm powiązanych z amerykań-
skimi przedsiębiorstwami, byłych studentów amerykańskich uczelni
oraz „high-tech braceros”. Andreas Siegert (2011: 980) wyróżnił zaś
cztery typy rosyjskich uczonych migrujących do Niemiec: global-
nych naukowców, indywidualistów, germanofilów oraz patriotów.
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Nasza typologia, analogicznie do propozycji Siegerta, składa się
z czterech typów migrantów, które powinno się traktować jako typy
idealne w sensie Weberowskim – podkreślające najważniejsze cechy.
Nie są to jednak kategorie całkowicie rozłączne, np. reprezentant
jednej kategorii może być także (mniej lub bardziej typowym)
reprezentantem innej. „Dojeżdżający” może równocześnie być
„migrantem ekonomicznym/poszukiwaczem statusu” lub „entuzjas-
tą” Polski i kultury polskiej. Trzeba jednak odnotować, że nie
dotarliśmy do zbyt wielu przypadków, do których w równym stopniu
pasuje wiele kategorii. Dlatego lista proponowanych kategorii nie
jest zamknięta. Koncentrujemy się na czterech typach migrantów,
których można spotkać w Krakowie.

Pierwsza z tych grup to migranci ekonomiczni i poszukiwacze
statusu (zob. Pacard 1969). Jest to kategoria, którą wiele łączy
z „indywidualistami” opisywanymi przez Siegerta. Przyjazd do
Polski wiązał się w ich przypadku z przyczynami ekonomicznymi
(dużo wyższe pensje, lepiej wyposażone laboratoria, stabilność
zatrudnienia), statusowymi (możliwość uprawiania nauki, lepsze
warunki życia) oraz ogólnobytowymi (stabilna sytuacja polityczna).
Jaki pisze bowiem Izabela Wagner: „skoro nie jest się pewnym, co
będzie jutro, trudno zainwestować wiele wysiłku w pracę: przecież
wszystko może się okazać bezefektywne” (Wagner 2011: 215).

Do tej grupy, jak wspomnieliśmy, zaliczają się przede wszystkim
osoby z dawnego bloku wschodniego, którzy postrzegają Kraków jako
zachodnie miasto, a Polskę jako ważną część Zachodu. Dobrze widać
to w wypowiedzi uczonego, który wiąże przeprowadzkę do Krakowa
ze wzrostem własnego prestiżu:

I oczywiście w pierwszej kolejności myślałem o Uniwersytecie Jagielloń-
skim i dla mnie to było takie wow, wielkie wyzwanie, bo pochodząc
z miasta, z takiego miasta wielkości Opola, studiować na uczelni
[w ojczystym kraju na Wschodzie], no to dla mnie zrobienie doktoratu
na takim uniwersytecie, jak Uniwersytet Jagielloński, było naprawdę
bardzo ambitne. Mi się tego bardzo chciało właśnie, znaczy pojawiał się
taka ambicja: a czemu nie? Ale z drugiej strony była oczywiście taka
trema (M/HS/W/W20).

Motywacje, które stoją za decyzjami migracyjnymi, są w tym
przypadku dość jasne i sprowadzają się do wymienionych wyżej
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przyczyn ekonomicznych i statusowych. Co ciekawe, jak pisaliśmy
już w rozdziale 2, czynniki ekonomiczne nie zawsze są dla naukow-
ców najważniejsze. Przykładowo w Chinach pojawiają się zagranicz-
ni pracownicy naukowi, którzy nie oczekują wysokich wynagrodzeń
(Kim 2015). Niemniej jednak niektóre badania pokazują, jak bardzo
istotne w pracy naukowców (szczególnie z obszarów ST, choć nie
tylko6) jest wyposażenie laboratoriów oraz nakłady na badania,
jakie mogą ponieść uniwersytety (zob. Allison, Long 1990; Ivan-
cheva, Gourova 2011).

Amerykański przypadek został bardzo dokładnie opisany przez
Paulę Stephan (2015), która zwraca uwagę na fakt, że budżet
potrzebny do realizacji badań bardzo różni się w zależności od
specyfiki badań (nawet w obrębie jednej subdyscypliny). W celach
heurystycznych zestawia ona przykład laboratorium fizyka Davida
Quéré, które wykorzystuje papierowe metrówki rozdawane za darmo
w sklepach Ikea, z przykładami (wcale nie tak rzadkimi) laborato-
riów, które dysponują wyposażeniem wartym co najmniej ćwierć
miliona dolarów (a czasami nawet ponad milion dolarów amerykań-
skich) (Stephan 2015: 84). Stephen w swojej książce zajmuje się
wyłącznie naukami ST, które wymagają najwięcej sprzętu i funduszy.
Polskie warunki trudno w ogóle porównać do warunków amerykań-
skich. Stephan podaje, że przeciętny pakiet startowy7, który dostaje
badacz na stanowisku porównywalnym do polskiego adiunkta,
specjalizujący się w naukach chemicznych, to 489 tysiecy USD,
a biologicznych 403 tysięce USD (w czołowych instytucjach te sumy
rosną do 580 tysięcy oraz 437 tysięcy USD) (Stephan 2012: 86).
Widzimy, że redystrybucja środków nie jest równa. Ponadto warto
zauważyć, że system amerykański, w przeciwieństwie do euro-
pejskiego, opiera się na innym założeniu biznesowym. W USA
naukowiec, który otrzymał pakiet startowy, musi udowodnić
w ciągu kilku lat, że badania jego zespołu są wartościowe. Jeżeli

6 Badacze społeczni bardzo często korzystają z drogiego oprogramowa-
nia do analizy danych (socjologia, ekonomia), ich praca wymaga częstych
wyjazdów (antropologia, etnologia) lub pomocy native speakerów w redago-
waniu tekstów (filozofia).

7 Pakiet służy głównie do zakupu sprzętu, lecz należy z niego sfinanso-
wać także stypendia dla asystentów badawczych oraz postdoków.
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tego nie zrobi, to prawdopodobnie żadna inna instytucja nie da mu
kolejnej szansy (Stephan 2012: 109–110). Naukowiec ma więc do
dyspozycji duże środki, ale stabilność zatrudnienia jest dużo
mniejsza, a stres – większy.

Choć polscy naukowcy mają do dyspozycji mniejsze środki (np.
w ogóle nie otrzymują „pakietów startowych”), a zarobki są niższe
niż w Europie Zachodniej, to praca w Krakowie stanowiła ogromną
szansę dla dużej części naszych badanych. Nie mogli oni liczyć na tak
dogodne warunki pracy jak migranci do USA czy Niemiec (wrócimy
do tego w rozdziale 6), ale w wielu przypadkach wyjazd do Polski
oznaczał dla nich przeprowadzkę do „normalnego świata”, gdzie
mogli uprawiać naukę. Osób, które otwarcie zadeklarowały taki stan
rzeczy, było 9 (na 23 badanych). Z jednym wyjątkiem uczeni ci
pochodzili z różnych republik byłego ZSRR. Nawet jeśli dokonana
przez nich ocena warunków w pracy w Polsce nigdy nie była
entuzjastyczna, to migracja stanowiła w ich przypadku życiową
szansę. Praca w Polsce była atrakcyjna również w przypadku, gdy
kraj rodzinny, nawet jeśli był podobnie rozwinięty ekonomicznie jak
Polska, nie oferował możliwości rozwoju kariery akademickiej.

No i sytuacja się wtedy bardzo pogorszyła [w kraju pochodzenia na
wschodzie – J.M. i K.Ł.], w stanie wojny, zaczęli wyłączać elektryczność,
no w ogólnie nie mieliśmy, ciągu dnia na godzinę włączali prąd i za
chlebem trzeba było stać, przez całą noc w kolejce, żeby nad ranem kupić
chleb i to który się nie nadawał do jedzenia. No i on dostał propozycje
pracy tutaj, na [jednej z uczelni wyższych] i stwierdził, że jeżeli ma taką
możliwość to najlepiej, żeby przyjechać tu i zobaczyć. No jak już tu dostał
etat, angaż na asystenta, to po prostu ściągnął nas z córką z powrotem
i zostaliśmy (K/ST/W/W3).

Widziałem, jak jest [w kraju pochodzenia na Wschodzie – J.M. i K.Ł.], jak
jest w innych państwach i dużo rzeczy zacząłem postrzegać inaczej. I fakt,
że ty [w kraju pochodzenia – J.M. i K.Ł.] się wywiązujesz ze swoich
obowiązków, robisz doktorat, składasz wszystko na czas, ale powstają
jakieś przeszkody, które są niezależne od ciebie, które trudno przejść, to
zaczynałeś/ będąc młodym, ja się już zaczynałem buntować po prostu
przeciwko temu wszystkiemu [...] i wtedy też, zaczynałem w tej trudnej
sytuacji coraz częściej myśleć o czymś takim, żeby poszukać szczęście
gdziekolwiek indziej (M/HS/W/W20).
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Marzyła mi się praca naukowa itd., ale po prostu mnie nigdzie nie
zatrudniono. Takie przypadki się zdarzają. Wszystkich zatrudnić nie
można i dlatego robiłem tego dziennikarza przez jakiś czas, to pani
mówiłem. No i potem wróciłem do tego świata akademickiego właśnie
dzięki Polsce, czyli ja Polsce dużo zawdzięczam (W/HS/W/W8).

Dalsza część opowieści tego młodego humanisty pokazuje, w jaki
sposób posiadanie międzynarodowych kontaktów i perspektyw może
również działać na niekorzyść potencjalnego migranta. Opowiadał
on, że jego rodacy patrzyli nieufnie na jego międzynarodową
współpracę i zazdrościli mu wcześniejszych wizyt naukowych za
granicą. W szczególności bulwersujące wydawało się im to, że
stypendia zachodnie były wyższe niż pensje na Ukrainie. Choć
opowieść ta dotyczyła głównie krajów zachodnich, gdzie zarobki
i poziom życia są na ogół wyższe niż w Polsce (por. rozdział 3), to
również w naszym kraju sytuacja ekonomiczna odnoszących sukcesy
doktorantów może być lepsza niż sytuacja pracowników naukowych.
Z pewnością niektóre polskie uniwersytety stwarzają takie możliwości.
Jeżeli doktorant jest w stanie skumulować wszystkie stypendia
uczelniane (ok. 2000 zł miesięcznie), stypendium ministra (ok. 2500 zł
miesięcznie), wynagrodzenie z grantu badawczego (ok. 1000 zł) oraz
wpływy z tytułu innych prac badawczych lub stypendiów zewnętrz-
nych (np. unijnych na pracę w Polsce lub zagranicznych, podczas
krótkich wyjazdów), to jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie
więcej niż pensja znacznie bardziej doświadczonych naukowców
(dodatkowo należy pamiętać, że większość stypendiów jest zwolnio-
nych z jakiegokolwiek podatku). Taka sytuacja jest uważana za
rodzaj anomalii nawet w Polsce, nie mówiąc już o zarobkach
pracowników z Ukrainy, którzy zarabiają mniej (por. rozdział 3).
Warto zauważyć jednak, wracając jeszcze raz do badań Pauli
Stephan, że sytuacja w USA wygląda podobnie. Stephen pisze, że
wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku postdoka często
nie przekracza wynagrodzenia absolwentów studiów licencjackich,
którzy zaczynają pracę w laboratorium (Stephan 2012: 195).

Podsumowując ten wątek rozważań, na podstawie naszego badania
okazało się, że można być imigrantem ekonomicznym nawet do kraju
półperyferyjnego, jakim jest Polska. Polska jest krajem atrakcyjnym
pod względem płac dla obywateli wielu państw byłego bloku wschod-
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niego. Warto jednak zaznaczyć, że często motywacje tej grupy
zagranicznych pracowników naukowych dotyczą spraw bardziej pod-
stawowych niż komfort życia i pracy. Decyzja o przyjeździe do Polski
może być bowiem podyktowana chęcią ucieczki przed wojną czy
światem nauki sparaliżowanym przez korupcję i biurokrację. Potwier-
dzają to badania nad migracjami Ukraińców do krajów Unii Euro-
pejskiej (por. np. Fedyuk, Kindler, red., 2016).

Kolejna kategoria, którą wyróżniliśmy, to entuzjaści przypomi-
nający Siegertowskich „germanofili”. Są to osoby zainteresowane
Polską i polską kulturą, niektórzy od bardzo dawna. Powody
zainteresowania mogą być różne. Niektórzy uczestnicy wywiadów
mówili o więzach rodzinnych (korzenie, związki partnerskie), a inni
o przypadkowym kontakcie z Polską i Polakami, który był zarzewiem
ich późniejszych decyzji. Przykładowo pochodzący z Zachodu uczest-
nik wywiadu opowiadał nam o swoim rodzinnym mieście i znanym
w całej Europie klubie piłkarskim, który ma tam siedzibę. Jako
młody człowiek ten badany był zafascynowany polskim piłkarzem
będącym jedną z gwiazd klubu. Ponadto był on wiernym czytelni-
kiem opowiadań Stanisława Lema. Fascynacja Polską często była
pokłosiem studiów Polsce i w tym sensie „entuzjaści” przypominają
jeden z typów amerykańskich migrantów o wysokich kwalifikacjach,
o których pisał Rafael Alarcón (2007, por. rozdział 2). Duża część
entuzjastów studiowała, przynajmniej czasowo, w Polsce lub odwie-
dzała ten kraj. Uogólniając wypowiedzi badanych, można wskazać
siedem tak zadowolonych osób w naszej próbie (por. rozdział 6). Ta
grupa badanych to jednak tylko część obcokrajowców zatrudnionych
na polskich uczelniach. Są to głównie humaniści, którzy mogą łączyć
swoje osobiste zainteresowania z pracą naukową. Ze względu na chęć
poszanowania prywatności rozmówców nie możemy podać tu szcze-
gółów ich badań, jednak często były one związane z historią Europy
Środkowo-Wschodniej lub z literaturą tego regionu. Warto też pod-
kreślić, że wielu entuzjastów było w małżeńskim związku z Polakami
czy Polkami.

Moja żona też jest Polką, więc poprzez... A już... Byliśmy małżeństwem
w momencie przenoszenia się, więc... Także jej krąg rodzinny i znajomych
tutaj nas jakoś wspomagał, ale bardziej logistycznie, prawda, bo to były
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kwestie przenoszenia mieszkania itp. Trzeba było gdzieś zaparkować itp.
(M/HS/Z/W11).

Na początku w ogóle było ciężko, ponieważ przyjechałem do innego kraju,
nikogo nie znalem. Fakt, że znałem język, to było takim dużym atutem na
początku. Przyjechałem wtedy do [miasta w południowej Polsce – J.M.
i K.Ł.]. Do Krakowa przeprowadziłem się później do żony. To było takie
[...], sam w obcym mieście (M/HS/W/W8).

Ja poznałam męża podczas wieczoru, który miał być wieczorem pożeg-
nalnym z Krakowem, dlatego że w pewnym momencie, ze względu na to,
że nie mogłam znaleźć stałej pracy. Myślałam, że co będę robiła tutaj,
będę wiecznym studentem, już z doktoratem, więc postanowiłam wrócić,
ale właśnie wtedy z koleżanką, żeby to jakoś uczcić, ostatni okres pobytu
w Krakowie, postanowiliśmy pójść razem na imprezę, i tam poznałam
męża. Po kilku dniach dostałam propozycję pracy w charakterze tłuma-
cza, to już było taka poważna praca (K/HS/Z/W13).

Do części badanych znacznie lepiej pasuje etykieta „międzynaro-
dowych uczonych” lub „kosmopolitów”. Tego ostatniego pojęcia
używamy w specyficznym sensie: są oni kosmopolitami tylko dlatego,
że funkcjonują w ramach wielonarodowego środowiska naukowego
(głównie w ST) i mają za sobą doświadczenia pracy w innych krajach.
Wielu z nich lubi też podróżować w celach prywatnych. Niektórzy
utrzymują dwa domy w dwóch różnych krajach – żyją więc jedno-
cześnie w więcej niż jednej kulturze i nie postrzegają tego w cha-
rakterze problemu. Zwykle takie osoby są otwarte na ponowny wyjazd
do innego kraju, a niektóre podjęły już nawet decyzję, że na emeryturę
wyjadą do kraju innego niż Polska i ich kraj ojczysty.

To znaczy powiem tak – i tu całkowicie prywatnie – odsłaniam się: myślę po
francusku, liczę po niemiecku i modlę się po niemiecku (M/HS/Z/W22).

Moje życie w Krakowie raczej jest związane z pracą niż rodzinnymi
relacjami, bo mąż oczywiście tam mieszka w Berlinie i oczywiście
dlatego, że to nie jest tak bardzo daleko, to możemy bardzo często być
razem (K/HS/W/W9).

Konstruując tę kategorię, braliśmy pod uwagę również aspekt
kulturowy. Paul Kennedy (2009), który badał wykształconych mig-
rantów z europejskiej klasy średniej Manchesteru, stwierdził, że takie
osoby posiadają kapitał „kosmopolityczny”, czyli znają wartości klasy
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średniej, dobrze mówią po angielsku oraz często podróżowały
w dzieciństwie lub studiowały za granicą. Nasi kosmopolici to osoby,
które przyjechały do Krakowa, nie będąc zainteresowanymi Polską ani
polskością, a otrzymały tu konkretną ofertę pracy. Pod niektórymi
względami przypominają oni Siegertowskich indywidualistów. Do-
brym przykładem takiej osoby jest rodzimy użytkownik jednego
z popularnych zachodnich języków, który zaczął pracę w Polsce na
wydziale filologicznym. Życie akademickie wiąże się w jego opinii
nieodzownie z umiędzynarodowieniem – taka jest jej natura (M/HS/Z/
W12).

Nastawienie kosmopolityczne wydaje się jednak specyficzne dla
wysoko wykwalifikowanych migrantów. Raport „Imigranci w Mało-
polsce” pokazuje, że wśród ogółu migrantów w tym regionie jest to
rzadkie nastawienie. Jedynymi kosmopolitami w tamtym badaniu
byli obywatele Armenii i krajów MENA (Middle East and North
Africa), które to państwa mają historycznie długą tradycję emigracji
i wspólnot o charakterze diaspory lub ponadnarodowych (Brzozow-
ski, Pędziwiatr 2014: 222–223).

Wyróżniliśmy również osobną kategorię osób dojeżdżających,
która wyraźnie odróżnia się od pozostałych. Dzięki geograficznemu
umiejscowieniu Polski w centrum Europy wielu naukowców mogło
pozwolić sobie na dojeżdżanie do Krakowa w celach naukowych
i dydaktycznych. W podobny sposób, czego dowiedzieliśmy się
z badania ilościowego opisanego w poprzednim rozdziale, Białystok
przyciąga uczonych pochodzących z Litwy. Dojeżdżający wykładow-
cy nie są oczywiście fenomenem typowo polskim, ponieważ wielu
polskich naukowców, głównie z południa kraju (choć nie tylko),
prowadzi zajęcia i badania na przykład na uniwersytetach słowac-
kich i czeskich. Ta kategoria zagranicznych uczonych jest jednak
specyficzna ze względu na fakt, że mają oni dość ograniczone
doświadczenia codziennego obcowania z Polakami i polską kulturą.
Jedna z naszych badanych powiedziała wprost, że nie może
odpowiedzieć na część pytań, ponieważ – choć jest zatrudniona
w Krakowie – to w rzeczywistości nie mieszka w Polsce, a podczas
pobytu jedynie zamieszkuje w jednym z hoteli uniwersyteckich. Dla
wielu uczonych z zagranicy takie hotele lub akademiki to jedyne
miejsca, gdzie spotykają Polaków innych niż studenci czy współ-
pracownicy.
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Ja już się cieszę, gdy jedziemy do Polski, to jest zmiana i oddech, ale jest to
bardzo trudne dlatego, że mi przychodzimy na dzień, dwa trzy a uczymy
do południa, popołudniu, wieczorem spać (K/HS/W/W16).

Była taka sytuacja, że nikogo nie zostawiłem, bo dojeżdżałem co tydzień,
moja rodzina nie bardzo odczuwała. Wtedy miałem dzieci no w wieku,
chłopcy chodzili wtedy do szkoły średniej już wtedy, także dawali sobie
radę beze mnie przez te kilka dni i nie odczuwali specjalnie różnicy
(M/HS/W/W7).

Dojeżdżający przypominają kosmopolitów, gdy weźmiemy pod
uwagę jednoczesny kontakt z wieloma kulturami. W przeciwieństwie
do nich migranci ekonomiczni/poszukiwacze statusu i entuzjaści
decydują się mieszkać w jednym kraju. Wszystkie grupy przechodzą
przez proces adaptacji do polskiej kultury. W dalszej części rozdziału
pokażemy, jakie czynniki ułatwiają, a jakie utrudniają ten proces.
Chcąc uporządkować cztery wyróżnione grupy migrantów, można
dodać też drugi wymiar związany z dominacją nauk HS bądź ST
w każdej z nich. Ogólna tendencja jest bowiem taka, że wśród
dojeżdżających i entuzjastów dominują humaniści i badacze społecz-
ni. W naszej krakowskiej próbie nie było wyjątków od tej reguły, co nie
znaczy, że nie ma ich w ogóle. Kosmopolici i poszukiwacze statusu to
zaś głównie specjaliści w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych
i przyrodniczych, choć w tej grupie zdarzali się też humaniści.

Tabela 5.1. Cztery typy migrantów Krakowie

Kontakt z wieloma
kulturami

Kontakt z jedną kulturą

Dominacja nauk HS Dojeżdżający Entuzjaści

Dominacja nauk ST Kosmopolici
Migranci ekonomiczni/
poszukiwacze statusu

Adaptacja: bariery i czynniki ułatwiające

Nie będziemy się w tym miejscu zajmowali szczegółowo teoriami
adaptacji i akulturacji, których zarys przedstawiliśmy już w rozdziale 2.
Adaptacja uczonych do nowych warunków była jednak ważnym

5.4. Cztery podstawowe typy migrantów w Krakowie 171

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



punktem każdego wywiadu (zob. na temat akulturacji i adaptacji np.
Herskovits 1960; Gordon 1964; Berry 2009; Navas, Garcia, Sanchez,
Rojas, Pumares, Fernandez 2005). W tym rozdziale posługujemy się
koncepcją adaptacji rozumianej jako słabsza forma przystosowania
do dłuższego kontaktu kulturowego, która nie wymaga jednak pracy
nad tożsamością ani tym bardziej zmiany owej tożsamości. Zgodnie
z przedstawioną koncepcją opracowaną przez Kalervo Oberga (1960)
po okresie początkowego zadowolenia kontakt kulturowy może po-
wodować szok. Wielu naszych badanych doświadczało go w zbliżony
sposób:

Na początku patrzyłem na to tak bardziej różowo. Natomiast, z drugiej
strony też się zaczęła pojawiać taka świadomość tego, że dostając tutaj
pracę, ja tutaj zostaję faktycznie, bo jak będę tutaj miał przedłużoną
umowę, no to ja już tutaj zostanę. I dopiero wtedy, zaczęła pojawiać się
świadomość, że jestem oderwany od swojej kultury, od rodziny i było to
nowe uczucie, z którym się trzeba było oswoić i na początku no nie będę
ukrywał, było no, nie było łatwe (M/HS/W/W20).

Ja myślę, że to zawsze jest kłopotliwe – dla każdej osoby, która przyjeżdża
z innego kraju. To jest rzecz normalna, można powiedzieć (M/ST/W/W18).

Niektórzy badani, szczególnie kosmopolici, doskonale rozumieli,
że proces przystosowywania się do nowych warunków jest koniecz-
ny. A proces adaptacji nie był w ich ocenie specjalnie kłopotliwy:

Polska to był mój kolejny pobyt za granicą, więc już byłam przyzwy-
czajona do tego, że kiedy się jedzie do jakiegoś kraju trzeba się
dostosować. Chcąc, nie chcąc (K/HS/Z/W13).

Podczas emigracji, czyli w czasie, kiedy się przenosiłem z... No w sensie
formalnym nie spotkałem się raczej z trudnościami, była pewna biuro-
kracja czasami, ale to nie było trudne. Powiedzmy tak, jako obcokrajowiec
nie spotykam się raczej z trudnościami, czyli z tego tytułu, że jestem
z innego kraju, tak. No były problemy z tym, że, nie wiem, nie miałem nru
PESEL, tak, tego typu rzeczy. Ale, powiedziałbym tak, że trudniejsze są
raczej te rzeczy, które spotykają wszystkich Polaków, tak, niż te, które
spotykają specyficznie obcokrajowców (M/HS/Z/W1).
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Aleksandra Grzymała-Kazłowska i Halina Grzymała-Moszczyń-
ska (2014) w artykule o Polakach w Kazachstanie i ich repatriacji
odwołują się do prac Bronisława Kozłowskiego oraz Pawła Huty8,
którzy wyróżnili pięć grup problemów adaptacyjnych spotykanych
przez migrantów. Były to problemy: społeczno-kulturowe, admini-
stracyjnoprawne, materialne (związane ze standardem życia),
zawodowe (związane z zatrudnieniem) oraz trudności powiązane
z przeprowadzką do kraju, w którym panują inne niż kraju pocho-
dzenia warunki klimatyczne. Sytuacja prawna naszych badanych
odbiegała oczywiście od sytuacji migrantów badanych w przywo-
ływanych tu opracowaniach. Innego typu były także problemy
zawodowe – ze względu na wykształcenie osób mobilnych prze-
strzennie, a także specyfikę migracji naukowych (a więc zwykle
przyjazdy związane z wcześniej wygranym konkursem lub pod-
pisaną umową). Trzeba też odnotować, że większość opisywanych
tu problemów bardziej doskwierała migrantom na początku ich
pobytu w Polsce niż później9. W większości wywiadów pojawiały się
jednak zarówno problemy społeczno-kulturowe (mimo wspomnia-
nej wcześniej bliskości kulturowej), administracyjnoprawne, jak
i trudności materialno-zawodowe.

Najczęściej wymienianą barierą o charakterze społeczno-kultu-
rowym były kwestie językowe. W mniejszym stopniu problem
dotyczył migrantów z krajów słowiańskich. Przykładowo przeważa-
jąca większość Ukraińców, z którymi rozmawialiśmy, twierdziła
zwykle, że ich język polski jest nawet nie tyle dobry, co wręcz bardzo
dobry, a poprawność gramatyczna i bogate słownictwo, którego
używali w trakcie wywiadu, potwierdzały ich słowa. W przypadku tej
grupy migrantów wystarczyło kilka lat, aby doskonale nauczyć się
polskiego, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wyelimi-
nować obcy akcent. Znacznie więcej problemów mieli przybysze
z innych krajów, choć i w tym przypadku problemy nie były duże.
Zapewne miało na to wpływ dobre wykształcenie badanej zbioro-

8 Korzystamy z tych typologii wybiórczo. Oczywiście istnieją duże
różnice między repatriantami a migrującymi uczonymi.

9 Warto wspomnieć tu również kwestię etniczną. Brak skarg na
nietolerancję w Polsce może wynikać z faktu, że tylko kilkoro z naszych
rozmówców różniło się fizycznie od Polaków (np. kolorem skóry).
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wości oraz, w znaczącej większości przypadków, biegłość w kilku
językach innych niż język ojczysty. Warto podkreślić, że dzieci
wychowujące się w Polsce nie miały żadnych problemów języko-
wych. Przeciwnie, co znów jesteśmy skłonni przypisać czynnikom
klasowo-kulturowym, osiągały one bardzo dobre wyniki na spraw-
dzianach z języka polskiego:

Mój syn młodszy przyjechał do Poznania praktycznie nie znając języka
polskiego. Praktycznie nie znał, nie umiał po polsku, a w czerwcu dostał
z polskiego piątkę bez taryfy ulgowej. Nie są to dzieci wyjątkowe, po
prostu zwyczajne dzieci, ale jakoś szybko się uczyli chłopcy języka
polskiego (M/HS/W/W7).

Kwestie społeczno-kulturowe w ujęciu naszych badanych nie
ograniczały do znajomości języka. Relacje rodzinne, instytucje
organizujące pobyt lub współpracownicy mieli wpływ na proces
adaptacji, mogąc go przyspieszyć lub opóźnić. Osiem z badanych
przez nas osób było w związku z Polką lub Polakiem, zwykle osobą
zajmującą równie wysokie stanowisko zawodowe. W wielu przypad-
kach najważniejsze było jednak wsparcie ze strony kolegów:

Przez pięć lat byłem, no, w hotelu i to było takie, to znaczy się
przyzwyczaiłem. Tam dwa pokoiki mieliśmy itd. Ale jednak to jest hotel,
prawda, jak przyjeżdżaliśmy do Krakowa. „Cośmy narobili?”, rozumiesz,
w tym hotelu, rozumiesz, na stare lata – tutaj [w Kijowie – J.M. i K.Ł.]
mamy mieszkanie, gdy byliśmy razem już. Piękne okolice. Tutaj
przyjaciele, rodzice, rozumiesz, wszystko. No i on [dziekan – J.M. i K.Ł.]
tak nagle przyszedł, i nie tylko mnie, ale mnie i mojemu koledze, mówi, że,
no, jest możliwość, prawda, że można, rozumiesz, ale to nie jest jakaś
rewelacja, ono jest malutkie, ale jednak to jest mieszkanie, prawda. No
i tak, prawda, po prostu, nas monitorował, prawda, jeżeli gdzie komu, to
pomagał itd. Także taki stosunek. Aczkolwiek to znowuż takie, tu nie
można mówić o, prawda, o socjologii, o statystyce, tylko to jest indy-
widualne podejście tam konkretnego człowieka, który wiedział, w jakim
jesteśmy położeniu (M/ST/W/W2).

Przez pierwszy rok nie pracowałam, więc głównie byłam w domu i ho-
dowałam rośliny albo chodziłam z moim byłym mężem do jego pracy i tak
trochę rozmawiałam z nim czy z jego kolegami z pracy. Ale nie pamiętam,
[adaptacja przebiegła – J.M. i K.Ł.] jakoś tak naturalnie (K/HS/W/W17).
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Chociaż pierwszy z cytowanych rozmówców mówi, że opowia-
dana przez niego historia to „nie socjologia” (którą utożsamia
z badaniami statystycznymi, prawdopodobnie na wzór nauki, którą
sam uprawia), jego wypowiedź pozwala dokładnie uchwycić znacze-
nie międzyludzkich relacji, które ułatwiają „aklimatyzację”. W jego
przypadku pomoc była wymierna. Dzięki interwencji dziekana
rodzina otrzymała nowe mieszkanie. W drugim z przytaczanych
fragmentów uczestniczka wywiadu mówi, że rozmowy z kolegami
byłego męża pomogły jej przezwyciężyć obcość.

Drugą barierą, która pojawiała się w naszych wywiadach, były
piętrzące się trudności administracyjne. Nie były one jednak
kluczowymi problemami. Nawet badani pochodzący z Zachodu
stwierdzali, że również tamtejsza administracja nie jest doskonała.
Kontrastuje to z badaniami ogólnej populacji migrantów, które
pokazują, że zazwyczaj osoby osiedlające się w Polsce postrzegają
sferę prawnoadministracyjną jako jedno z głównych utrudnień
w adaptacji (por. np. Brzozowski, Pędziwiatr 2014). W przypadku
wysoko wykwalifikowanych migrantów było jednak inaczej. Nawet
osoby spoza Unii Europejskiej nie miały problemu z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń. Migracje naukowe są znacznie bardziej
zinstytucjonalizowane, a problemy administracyjne w dużej mierze
biorą na siebie organizacje przyjmujące. Nie oznacza to oczywiście,
że przyszli wykładowcy krakowskich uczelni nie musieli załatwiać
spraw administracyjnych. W wywiadach pojawiają się głosy nieza-
dowolenia, jednak nie spodziewamy się, aby Polacy załatwiający
podobne formalności (np. zameldowanie) byli bardziej zadowoleni ze
sposobu, w jaki system ten funkcjonuje.

Z wyjątkiem problemów mieszkaniowych kwestie warunków
materialno-bytowych rzadko pojawiały się w wypowiedziach bada-
nych. W niektórych przypadkach to uczelnie zapewniały zakwatero-
wanie, w innych odpowiadali za to sami badani, jednak nie
nastręczało im to problemów. Uczeni przyjeżdżający do Polski
z góry nastawiali się na to, że wynagrodzenia będą w Polsce niższe
niż na Zachodzie, a i budżety na projekty badawcze – niższe.
Głównym problemem była możliwość znalezienia pracy, w przy-
padku tych osób, które nie przyjechały, aby zrealizować wcześniej
ustaloną umowę. Pojawiały się ona zarówno przed 1989 rokiem, jak
i w nowej rzeczywistości politycznej:

5.4. Cztery podstawowe typy migrantów w Krakowie 175

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



I szukałem pracy przez trzy miesiące po przyjeździe. Przecież bez
przerwy gdzieś tam chodziłem. Wszędzie składałem podanie [...] I ktoś
ze znajomych żony wpadł na taki pomysł, żeby pójść do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR i napisać takie pismo, że być może oni pomogą, że
tak powiem [...] I w pewnym momencie [...] zadzwonili właśnie z Komitetu
Wojewódzkiego, że jest właśnie jakiś etat [w szkole średniej – J.M. i K.Ł.].
Właściwie pół etatu. [...] No i w ten sposób zaczęła się moja działalność
zawodowa w Krakowie (M/HS/W/23).

Mieszkałem przez trzy miesiące w Lublinie. Szukałem pracy, nie mogłem
znaleźć, wróciłem do [kraju ojczystego], żeby szukać pracy [w kraju
ojczystym]. Potem wróciłem po paru dniach, dostałem informacje po
pracę, wróciłem (M/ST/Z/W4).

Poza kilkoma wyjątkami relatywnie bezproblemowa i trwała
adaptacja zadecydowała o tym, że nasi badani nie chcieli wracać „do
domu”, nawet jeżeli czuli się związani z krajami pochodzenia:

Teraz zupełnie w kraju jest taki chaos dla mnie, że ciężko zrozumieć co się
dzieje. [...] Gdyby była taka możliwość pojechać i mieszkać, to ja chyba się
tam czuła bardziej obca niż w Polsce (K/HS/W/3).

Więc za dziesięć lat jednak widzę siebie tutaj, dlatego że zmieniając kraj
to jednak trzeba zacząć od zera, jeśli chodzi też o takie relacje
międzyludzkie, nie byłabym w stanie zacząć od nowa [...] nie lubię tych
przerw [lunchowych – J.M. i K.Ł.], dlatego to byłoby ciężko wrócić, nie
mówiąc o sjestach, gdybym spała po południu, nie mogłabym później
obudzić się ponownie i funkcjonować normalnie (K/HS/Z/13).

Relatywnie bezproblemowa adaptacja wiąże się, naszym zda-
niem, z politycznymi, historycznymi i kulturowymi związkami Polski
z Europą, o których już wspomnieliśmy. Powrócimy jeszcze do tej
tematyki w kolejnym rozdziale, dotyczącym karier zagranicznych
pracowników w polskiej edukacji wyższej. Nie udało nam się do-
wiedzieć, na ile takie instytucje jak szkoły czy przedszkola dzieci
były ważnymi kanałami „wchodzenia” do polskiego społeczeństwa,
ułatwiania kontraktów lokalnych, nawiązywania znajomości.

Do czynników społeczno-kulturowych wpływających na przebieg
adaptacji należą przyjaźnie i stosunki osobiste z ludnością lokalną.
Przejdziemy do nich w kolejnym podrozdziale.
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5.5. Stosunki towarzyskie w Krakowie

Wspominane kilkakrotnie zróżnicowanie strukturalne badanej zbio-
rowości miało wpływ na różnorodność typów kontaktów osobistych
w Krakowie. Ważne w szczególności wydają się nam takie czynniki,
jak: miejsce (głównie kraj) edukacji na różnych szczeblach, długość
pobytu w Polsce, a w szczególności w Krakowie, stan cywilny
(a w szczególności to, czy ewentualni współmałżonkowie to Polacy
i do tego pochodzący z Krakowa), siła więzi rodzinnych z krajem
pochodzenia, ilość czasu spędzanego w Krakowie (np. stali miesz-
kańcy a „dojeżdżający”). Ważne są oczywiście i takie kwestie, jak
różne rozumienia przyjaźni i stosunków towarzyskich, rozmaite
kulturowe i osobowościowe sposoby odróżniania życia rodzinnego
od towarzyskiego, ale też różna chęć do rozmowy z ankieterem
o sprawach uważanych za osobiste. W trakcie wywiadu pytaliśmy
o przyjaźnie, prosiliśmy o scharakteryzowanie trojga najbliższych
przyjaciół, czy to mieszkających w Krakowie, czy gdzieś indziej,
i niezależnie od tego, czy są Polakami czy cudzoziemcami.

Tutaj skoncentrujemy się na odpowiedziach dotyczących stosun-
ków towarzyskich w Krakowie, polegających na w miarę systema-
tycznym wzajemnym odwiedzaniu się w mieszkaniu, spotkaniach
poza domem na różnych imprezach publicznych lub prywatnych
niezwiązanych z pracą zawodową, wspólnym spędzaniu czasu
traktowanego jako wolny od pracy zawodowej. Wypowiedziało się
na ten temat, szerzej lub bardziej oszczędnie, czternaście osób, a więc
ponad połowa naszej próby badawczej. Nimi też zajmiemy się dalej10.
Z uwagi na to, że zajmujemy się sferą prywatną, nie będziemy
podawać żadnych cech identyfikujących rozmówców, których
cytujemy.

Dla większości uczonych, którzy opowiedzieli nam o swoim życiu
towarzyskim, źródłem takich prywatnych kontaktów była sfera
akademicka, a zwłaszcza praca zawodowa, którą wykonywali.
Swoich obecnie prywatnych znajomych poznawali na ogół na uczelni.

10 Znacznie więcej osób mówiło o przyjaźniach lub stosunkach prywat-
nych „w ogóle”, jednak przede wszystkim poza Polską, w tym poza
Krakowem. O krakowskich spotkaniach towarzyskich tych osób nic zatem
nie wiemy.
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Są to więc przede wszystkim Polacy. Podstawa kontaktów prywat-
nych jest z reguły oczywista – wspólne zainteresowania, a więc
i tematy rozmowy. Równocześnie warto zauważyć, że choć kontakt
powstawał kiedyś w pracy, to niekoniecznie miał później charakter
czysto czy głównie zawodowy:

Najczęściej są to koledzy z pracy [...]. To było szalenie, szalenie
interesujące to wszystko. Takie rozmowy można było z nim prowadzić
i nie martwić się, że będą nudne, bo czasem mówi się z kimś o emeryturze,
o cenach na mieszkanie, a to było coś takiego zupełnie oryginalnego [...].
Poza tym inni koledzy z pracy. Była na przykład taka kobieta, która też już
jest na emeryturze, też poezją się interesowała, chociaż wierszy nie
pisała, taka oryginalna.

Ale zaczynało się w pracy, a później byliśmy w górach [...] i potem kontakt
się zrobił taki bardziej nieformalny.

Środowisko pracy nie musiało jednak oznaczać ani uczelni
badanego, ani kolegów-naukowców z tego samego instytutu czy
zakładu. Mogła to być inna zarobkowa praca respondenta, na przy-
kład w liceum językowym, a także koledzy z pracy polskiego
współmałżonka. Mogli to być też polscy lektorzy poznani przed
migracją, w kraju pochodzenia, korepetytorzy uczący języka pol-
skiego w Krakowie albo polscy sąsiedzi z hotelu asystenckiego
(często pierwszego lokum po przyjeździe).

Z pracy też mam dużo kolegów, sąsiedzi moi, z sąsiadami. Ja na początku,
też my z mężem, mieszkaliśmy na miasteczku, bo tam jest taki hotel
asystencki dla pracowników [...] i tam mieszkaliśmy i my – ile lat, 6 nie
9 lat. I w tym akademiku, w hotelu, ja mam bardzo dużo przyjaciół i do
dziś te kontakty się utrzymuję. Było tak, że to są ludzie w większości
właśnie z dziedziny nauki, ale pracownicy AGH i UJ, takie akademickie
społeczeństwo.

Zawodowe, a potem towarzyskie kontakty z Polakami pomagały
w adaptacji do sytuacji imigracyjnej. Jasno wyraziła to uczona
z Europy Środkowo-Wschodniej:

No ja mam kontakty oczywiście z kolegami, którzy są w zawodzie
[usunęliśmy nazwę, aby uniemożliwić identyfikację badanej – J.M.

178 5. Droga do Polski – motywacje migracyjne...

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



i K.Ł.] muszę powiedzieć, że to są bardzo fajne kontakty i polegają na
jakby wzajemności i przyjaźni. Nie było żadnych problemów dla mnie
z adaptacją z tego powodu, że miałam wsparcie.

Znaczenie miejsca pracy dla adaptacji cudzoziemców, w szcze-
gólności wysoko wykwalifikowanych, uwypuklane jest w literaturze
przedmiotu (por. np. van Riemsdijk, Basford, Burnham 2015).
Badacze podkreślają, że zakład pracy jest ważnym miejscem,
w którym dokonuje się transmisja wartości i norm społeczeństwa
goszczącego.

Wskazywane przez prawie wszystkich kontakty towarzyskie
z Polakami (na ogół naukowcami) nie oznaczają ograniczania się
w tej sferze do reprezentantów narodowej grupy przyjmującej. Nasi
respondenci wspominają o relacjach towarzyskich z cudzoziemcami
z Europy Środkowo-Wschodniej, z własnego kraju pochodzenia (gdyż
osoby z regionu i kraju pochodzenia są „kulturowo bliższe”),
z mieszkającymi z Krakowie uczonymi pochodzącymi z Azji (stano-
wiącej region zainteresowań badawczych naszej respondentki).
Jedna z badanych kontaktowała się natomiast głównie z nie-Polaka-
mi i osobami spoza znanego jej dobrze kręgu kulturowego, ponieważ
lubiła, gdy jej prywatni znajomi są inni niż ona. Spotkaliśmy się też
z naciskiem na oddzielanie kontaktów zawodowych od prywatnych.

Jeśli chodzi o bliskie stosunki osobiste naszych badanych
z osobami spoza sfery zawodowej (głównie akademickiej), to warto
zauważyć trzy przykłady. Jeden odnosi się do konsekwencji przy-
padkowego spotkania, a dwa następne do funkcjonujących w Kra-
kowie, dość silnie, choć nieformalnie, zinstytucjonalizowanych
społeczności etnicznych. W pierwszym przypadku zagraniczny uczo-
ny poznał podczas swoich studiów doktoranckich w Krakowie
studenta spoza swojej specjalności, który obecnie mieszka w Ra-
domiu i z którym utrzymuje stały, bardzo bliski kontakt. Równo-
cześnie ma w Krakowie bliską znajomą:

Z nią się znam najkrócej ze wszystkich moich przyjaciół, będzie z pięć lat.
I my mamy takie relacje, że może czasem traktuję ją nawet jak siostrę tak.
I my się znamy pięć lat, poznaliśmy się właśnie na Podgórzu gdzieś tam
zupełnie przypadkowo i ona pracuje w firmie ubezpieczeniowej
w Krakowie.
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Naszym zdaniem w Krakowie nie funkcjonuje wiele stowarzy-
szeń etnicznych, które mogłyby stanowić realne centrum skupienia
imigrantów, w szczególności cudzoziemskich uczonych. Spotkaliśmy
się jednak z dwoma takimi przypadkami. Jeden dotyczy małej
społeczności ormiańskiej, a drugi znacznie większej zbiorowości
osób posługujących się językiem niemieckim. Zacznijmy od tej
pierwszej zbiorowości.

Ormian też dużo. Jest właśnie takie grono kolegów bliskich, to jest pięć,
sześć rodzin, z którymi bardzo jest taki kontakt, wręcz to jest taka rodzina
jedna, bo my jesteśmy od samego początku razem. I to jest już taka przyjaźń,
jak z kolegą z pracy, tylko to już jest taki kontakt i na dobre i na złe, czyli jak
jakiś problem mamy, to osoby, które wiem, że na kogoś mogę liczyć, mogą
mnie wspierać w przeróżnych sytuacjach, to są właśnie te rodziny, ale na
przykład tylko trzy rodziny, że jesteśmy oboje Ormianami, małżeństwem.
W tej pozostałej trójce czy czwórce, to po prostu mąż Ormianin, żona Polka,
takie mieszane małżeństwa. [...] [Pytanie o najbliższych przyjaciół – J.M.
i K.Ł.] To są Ormianki, to są moje koleżanki, z którymi właśnie tę szkółkę
ormiańskiego prowadzimy. Jedna, Maria [imiona zmienione – J.M. i K.Ł.],
jest pianistką [...]. Anna jest filologiem języka rosyjskiego, ale właśnie w tej
naszej szkółce ona prowadzi zajęcia z historii i historii sztuki ormiańskiej
i jeszcze teatrzyk ormiański, przy tym naszym towarzystwie, a pracuje, ma
swój sklep, i druga, tez to trzecia, ta najbliższa koleżanka, ona uczy tańca
w naszej szkole.

W naszej próbie znalazło się kilka osób z kręgu języka niemiec-
kiego. Jedna z nich odwołała się, mówiąc o kontaktach towarzyskich,
do społeczności językowej w szerokim rozumieniu tego słowa:

[...] utrzymujemy też intensywne kontakty z... ludźmi, no, bym powiedział,
społecznością niemieckojęzyczną. [...] W Krakowie działa niemieckoję-
zyczna gmina. To znaczy gmina w sensie... Można by też powiedzieć, coś
w rodzaju parafii. [...] Tam są co tydzień niemieckie msze w każdą
niedzielę. Organizowane są spotkania... i takie tam te stosunki, prawda,
tam jest kilka osób... [...] Większość z nas to są małżeństwa mieszane, ale
tam są i Austriacy i Niemcy. [...] Bardziej chodzi o kolegów, znajomych.
To są, oczywiście, koleżanki z pracy. I..., Ludzie właśnie z gminy
niemieckojęzycznej... To są bardzo różni ludzie: część z nich to są
managerowie, którzy pracują w różnych firmach. To jest... Były policjant
austriacki, który teraz jest głównie artystą, prawda. Uczy niemieckiego.
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Adaptacja imigrantów do społeczeństwa przyjmującego poprzez
enklawy etniczne (czasem nazywane „społecznościami równoległy-
mi) jest zjawiskiem znanym w literaturze socjologicznej i historycz-
nej od wielu dekad (por. np. Babiński 1988; Diner 1998). Uważamy za
interesujące to, że spotkaliśmy się z tym zjawiskiem i w naszych
badaniach. Co dla nas równie ciekawe, nie ujawniła się adaptacja
poprzez gminę prawosławną ani greckokatolicką, choć wielu na-
szych rozmówców pochodzi z krajów o kulturze prawosławnej
i uczęszcza do cerkwi prawosławnej.

Podsumujmy ten fragment. Choć znaczna większość zagranicz-
nych uczonych, którzy opowiadali nam o swoich krakowskich przy-
jaźniach i stosunkach towarzyskich, podkreślała to, że wynikają one
ze stosunków pracy, to liczni respondenci faktycznie nic o tych
relacjach nie mówili. Nie wiemy więc nic na ten temat. Stosunki
pracy są jednak ważne dla tego, jak przebiega proces pomigracyjnej
adaptacji. Wskazaliśmy też nieliczne przypadki wchodzenia do
polskiego „społeczeństwa lokalnego” poprzez krakowskie społecz-
ności etniczne i językowe.

5.6. Zainteresowania kulturą polską

Jak się nam wydaje, dla ogólnych procesów adaptacji ważna jest
znajomość kultury kraju goszczącego, w tym bohaterów masowej
wyobraźni, którzy funkcjonują w tamtejszej kulturze. Dlatego
spytaliśmy o znajomość polskich pisarzy, muzyków, artystów szeroko
rozumianych sztuk wizualnych, sportowców, a także o uczestniczenie
w życiu kulturalnym Krakowa. Jak łatwo się domyślić, reprezentanci
dyscyplin społecznych i humanistycznych mieli na ten temat znacz-
nie więcej do powiedzenia (ze względów choćby czysto zawodowych)
niż przedstawiciele nauk przyrodniczych i technicznych, ale też do
bardzo nielicznych wyjątków należały odpowiedzi wskazujące na
zupełną nieznajomość oraz brak zainteresowania kulturą polską
i życiem kulturalnym Krakowa.

W sumie wymienionych zostało 24 polskich pisarzy. Dwie osoby
wymieniły ich pięcioro, trzy osoby – czwórkę, cztery osoby – trójkę.
Największą popularnością cieszyli się „klasycy”: Henryk Sienkiewicz
(sześć wyborów), Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Bolesław Prus
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i Wisława Szymborska (po cztery wybory), a także Sławomir Mrożek
i Stanisław Lem (po trzy wybory). Wśród żyjących w trakcie naszego
badania pisarzy odnotować warto (w porządku alfabetycznym):
Antoniego Liberę, Ewę Lipską, Waldemara Łysiaka, Andrzeja Stasiu-
ka, Olgę Tokarczuk, Janusza Wiśniewskiego i Adama Zagajewskiego.

Muzyków i zespołów wymieniono w sumie czternaścioro, przy
czym trzy osoby wymieniły dwoje indywidualnych muzyków lub dwa
zespoły. Najczęściej wymieniany był Fryderyk Chopin (siedem
razy), ale kolejne miejsce zajął Marek Grechuta (trzy wybory). Po
dwóch muzyków wskazało troje badanych. Chodzi o Krzysztofa
Pendereckiego, ale też Grzegorza Turnaua i Andrzeja Piaska Pia-
secznego. Wśród wymienianych przez pojedyncze osoby warto
naszym zdaniem zauważyć przykładowo Stanisława Skrowaczew-
skiego, ale i mało aktywne już dziś zespoły muzyki popularnej, takie
jak Maanam, Skaldowie czy Czerwone Gitary.

Indywidualnych i zbiorowych („polski plakat”) artystów sztuk
wizualnych wymieniono w sumie dwanaścioro. Najczęściej wskazy-
wano Stanisława Wyspiańskiego (trzy wybory), a także: Jacka
Malczewskiego, Zdzisława Beksińskiego, Józefa Mehoffera (po dwa
wybory). Spotykamy tu jednak też artystów kina: Andrzeja Wajdę
i Krzysztofa Kieślowskiego.

Zainteresowanie i znajomość osiągnięć polskich sportowców były
również niemałe. Wymieniono piętnaście indywidualnych osób
i grupę polskich himalaistów. Najczęściej wymieniani byli Adam
Małysz (siedem razy), Agnieszka Radwańska (pięć razy), Justyna
Kowalczyk (cztery razy) i Robert Lewandowski (trzy razy).

Prosiliśmy badanych o dokonanie całościowej oceny polskiej kul-
tury. Na ogół oceniano ją bardzo wysoko, eksponując takie (uważane
za pozytywne) jej cechy (lub jej nośników, czyli Polaków), jak:
„ogólna wrażliwość”, „unikalne ulokowanie między Wschodem
a Zachodem”, ciepło i gościnność, podtrzymywanie tradycji, duże
zróżnicowanie regionalne. Wśród dostrzeganych słabości tej kultury
wymieniano jej zaściankowość (np. „niewystarczającą uniwersal-
ność po XVI wieku”) oraz nadmierny indywidualizm.

Zdecydowana większość naszych respondentów przy podkreśla-
niu własnego braku czasu na satysfakcjonujące ich samych uczest-
nictwo w życiu kulturalnym Krakowa eksponowała jednak chodzenie
do teatrów, muzeów, opery, filharmonii, a także w miarę regularne
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bywanie na imprezach festiwalowych, takich jak Festiwal Kultury
Żydowskiej, rozmaite festiwale muzyczne, festiwale filmowe, „Wian-
ki”. Na ogół wymieniano te imprezy z nazwy.

Na podstawie tych odpowiedzi uważamy, że uczestnicy naszego
badania wykazali kompetencję, jeśli chodzi o znajomość kultury pol-
skiej (choć jedni koncentrowali się na pisarzach, inni na muzykach,
jeszcze inni na malarzach), a także imprez kulturalnych, jakie
odbywają się w Krakowie.

5.7. Czy Polska jest
„dobrym miejscem do życia”?

W kilku miejscach naszej książki odwoływaliśmy się do różnych
aspektów tego zagadnienia. Tutaj chcielibyśmy przedstawić je
skrótowo, ale bardziej całościowo. Potencjalna pozytywna odpowiedź
na tytułowe pytanie może oznaczać, że „warto było imigrować”,
wcześniejsze strategiczne decyzje życiowe były trafne.

Zasadniczo nie spotkaliśmy się z opiniami negatywnymi. Nasi
rozmówcy reprezentowali mniejsze lub większe zadowolenie z życia
w Polsce (życia w ogóle i swego życia, w porównaniu z innymi
krajami – z krajem pochodzenia i z krajami swych wcześniejszych
pobytów), choć równocześnie wskazywali na trudności i na to, że
dobrze żyć da się zasadniczo wszędzie.

Zacznijmy od przykładu zadowolenia:

Bardzo [dobry kraj do życia – J.M. i K.Ł.]. [...] Mówi się o nietolerancji, że
Polska jest krajem mało tolerancyjnym. Zależy w porównaniu z kim
z czym, z jakim innym krajem. Jako [...] stwierdzam, że Polska jest krajem
bardzo tolerancyjnym i tutaj cudzoziemcy mogą czuć się normalnie,
zupełnie swobodnie (M/HS/W/W7).

Ten entuzjazm, a w szczególności argument, nie przez wszystkich
był podzielany. Na ogół respondenci uważali, że „jest to dobry kraj,
jak każdy inny” (M/HS/Z/W22), „nie jest najlepszy w Europie, ale
dobry” (K/HS/W/W9), „to zależy, są i tu trudności, ale nie żałuję.
Bałagan tu mniejszy niż u mnie w kraju” (M/ST/Z/W4), „ludzie mają
podobną mentalność” (do mieszkańców ich kraju) (M/ST/Z/W3).
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Jest dobrym krajem do życia, dlatego, że różne sprawy, formalności, jest
łatwo załatwić, łatwiej niż [...]. Na przykład dowód osobisty, paszport,
składanie wniosków przez Internet. Żyje się coraz lepiej dlatego, że [...] jest
większa różnorodność, [...] coraz więcej pojawia się środowisk niszowych.
Mnie się żyje dobrze, ale wiem od moich znajomych, że nie każdemu jest
łatwo żyć w Polsce. Mnie żyje się dobrze, bo jestem biała i mówię po polsku,
ale osoby, które są pochodzenia azjatyckiego, czy gorzej mówią po polsku,
to słyszałam, że nie zawsze jest przyjemnie (K/HS/W/W17).

Podkreślano to, że wielkość kraju i jego miast jest „dobra do
życia”:

[...] myślę, że tak. Myślę tak, ponieważ jest to kraj nie za duży i nie za
mały. W Polsce nie ma takich metropolii jak XXXX [...] ono jest uciążliwe.
12, 13 milionów, no dajcie spokój. Straszne korki w tej chwili i takie różne
rzeczy. Czegoś takiego w Polsce nie ma. To jest życie spokojniejsze. Także
ja myślę, że może dla życia to nie jest jakieś miejsce ach, ach idealne, ale
chyba całkiem dobre, całkiem dobre. A więc nie ma tutaj, tego, co
mówiłem aż tak strasznej biurokracji jak w innych krajach. Absolutnie nie
istnieje tutaj taki nacisk ideologiczny, oczywiście jeśli nie uznawać za taki
środki masowego przekazu (M/HS/W/W23).

Podkreślano, ale życzliwie, problemy, z jakimi Polska musi sobie
poradzić i radzi sobie:

No, Polska jest krajem, który się bardzo szybko rozwija, w związku z czym
ma... występują duże różnice społeczne i... trzeba się tym tematem
zajmować, tak, szczególnie, jak się ma dzieci, więc nie można tego, tego
ignorować. No i to wymaga pewnej, pewnej uwagi i z jednej strony czyni to
życie ciekawszym, a z drugiej utrudnia czasami. [...] Na pewno muszę
sobie to życie w Polsce bardziej świadomie organizować, niż w [...], tak?
W [...] mam po prostu, powiedzmy, takie, taki główny „nurt”, tak, z którym
mogę se iść, jeśli chodzi o instytucje przeróżne. W Polsce, nie wiem:
dziecko w szkole, w przedszkolu, dostać się do lekarza, zorganizować to
życie codzienne – to, to, to wymaga więcej inwencji bym powiedział, tak
(M/HS/Z/W1).

W sumie, choć idealnego kraju nie ma, Polska okazuje się bardzo
dobrym wyborem, a decyzje imigracyjne, w ocenie własnej naszych
badanych, były trafne. Ze względu na skromny rozmiar próby nie
chcemy wyprowadzać pochopnych wniosków na temat różnic między
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rozmówcami ze Wschodu i Zachodu. Faktem jest jednak, że niestabil-
ność polityczna i korupcja były czynnikami, które wymieniali
wyłącznie ci pierwsi. Nasi badani nie mówili o przypadkach uprze-
dzeń czy dyskryminacji wobec cudzoziemców, które to zjawiska
napotkał w swych wrocławskich studiach Krzysztof Jaskułowski
(por. 2017a, 2017b).

5.8. Kontakty z krajem pochodzenia

Ponad połowa osób, z którymi rozmawialiśmy, pochodziła z krajów
graniczących z Polską lub znajdujących się w jej pobliżu. Umożliwia
to częstszy kontakt z krajem ojczystym, zarówno w sprawach
prywatnych, jak i zawodowych. To, co dla jednych było czynnikiem
ułatwiającym przemieszczanie się, dla innych stanowiło jednak
bardzo poważnym problem:

[Odwiedzam kraj ojczysty – J.M i K.Ł.] co 4 lata, ponieważ się liczy na
finansowanie, bo bilet drogi, a druga sprawa, że ja z żoną jedziemy
na przemian, czyli jakby co 2 lata, ale na zmianę z żoną. Jeździmy by
odwiedzić rodzinę i kraj, żeby widzieć, jak się rozwija. Myślę, że również
w ramach turystyki, bo niektóre miejscowości naszego kraju są obce dla
mnie, bo ja jeszcze nie byłem w wielu miejscach. Także to też jest dla mnie
egzotyczne (M/ST/W/W18).

Tata zmarł, a mama ma 74 lata, już osoba starsza, a każda chwila z nią
spędzona dla mnie, zawsze jest takie poczucie: może to już ostatni raz.
Dlatego mam taką potrzebę, żeby tam pojechać. Oni strasznie za wnukami
tęsknili – tata tęsknił, teraz mama, że chcieliby zobaczyć, ale taka podróż
w czwórkę, to już naprawdę trzeba mieć dosyć, sam bilet gdzieś 1500,
1600 dla jednej osoby, no to to już. Trzeba przez 3, 4 lata pracować na
uczelni, żeby coś zaoszczędzić na takie wyjazd (K/HS/W/3).

Nie tylko długie uniwersyteckie wakacje, lecz również różnego
rodzaju konferencje dają szansę do odwiedzenia kraju ojczystego.
Często te krótkie powroty prowokują refleksję na temat Polski:

Kiedy wracam, w [kraju pochodzenia – J.M. i K.Ł.] bardzo często ludzie
pytają się mnie, że „jak ty tam mieszkasz?”, „przecież to jest Zachód, oni
są naszymi wrogami”, „jak tam ludzie do ciebie się odnoszą?”. Ja zawsze
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po prostu im mówię, że to jest taka głupota, że ludzie tak myślą, bo w ciągu
tego 3,5 roku, kiedy jestem w Polsce, żadnego razu nie było takiego, że
ktoś spotykając się ze mną wspominał o jakiś negatywnych rzeczach
związanych z polityką [mojego kraju – J.M. i K.Ł.] (K/HS/W/W9).

Obok wyjazdów „do domu” niektórzy badani utrzymują kontakty
ze swoimi rodakami również w Polsce, co ułatwia zamieszkanie na
terenie Krakowa – dużego miasta z relatywnie liczną społecznością
międzynarodową. Badani spotykają rodaków w miejscu pracy, inni
mają doktorantów z kraju pochodzenia, tak jak dzieje się to za
granicą, na przykład w USA, gdzie, jak wynika z badań, „laboratoria
zarządzane przez pracowników urodzonych za granicą częściej
przyciągają studentów z tego samego kraju niż laboratoria kierowane
przez rodzimą kadrę” (Tanyildiz 2013: 50). Jak pisaliśmy, pewna
grupa badanych uczęszcza do cerkwi prawosławnej, która jest nie
tylko miejscem kultu religijnego, lecz potencjalnie również instytu-
cją, gdzie spotykają się osoby w krajów, gdzie prawosławie jest
dominującą tradycją. Nie zauważyliśmy jednak wykorzystania tego
zasobu instytucjonalnego. W Krakowie znajduje się również nie-
mieckojęzyczna społeczność zgromadzona wokół jednego z kościołów
katolickich, skupiająca osoby z obszaru języka niemieckiego. Nie-
którzy badani spotykają się też z rodakami, którzy pracują
w międzynarodowych korporacjach zlokalizowanych w Krakowie.
Wychodzą razem do restauracji i klubów, a także wspólnie oglądają
mecze piłki nożnej. Tylko jedna z diaspor, ormiańska, ma silniejsze
więzi – dzięki temu powstał mały klub, niedzielna szkółka,
a nieformalne imprezy organizowane są dużo częściej niż wśród
imigrantów z innych grup narodowych.

Interesowało nas także to, w jaki sposób migranci spotykają
swoich rodaków. Część zna ich jeszcze z czasów studiów uniwersy-
teckich w Krakowie. Inni spotykali ich w codziennych sytuacjach, na
przykład odwiedzając targowiska, gdzie ich rodacy sprzedają pro-
dukty przywożone zza granicy. „Diaspory internetowe” nie były
popularne wśród naszych rozmówców (Nedelcu 2008). Tylko nie-
liczni należeli do zamkniętych grup na Facebooku, które gromadziły
osoby ich narodowości lub korzystali z innych portali społecznościo-
wych i stron internetowych założonych w tym celu. Nie byli przy tym
aktywnymi użytkownikami tych portali. Piętnaścioro na 22 obco-
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krajowców, w przypadku których można było zadać to pytanie, miało
jakąś formę kontaktu ze swymi rodakami. Czasami były to bardzo
intensywne kontakty towarzyskie, w innych przypadkach tylko kon-
takty służbowe. Duża grupa badanych nie miała więc żadnych
„lokalnych” relacji z rodakami. Niektórzy z nich zaznaczali, że w Kra-
kowie mało jest osób pochodzących z tego samego kraju, co oni. Inni
świadomie nie szukali takich kontaktów. Niewielka potrzeba kon-
taktu z rodakami charakteryzuje głównie (a więc nie tylko) sytuację
kosmopolitów.

Kiedy spojrzymy na wyniki badania ogólnej populacji imigran-
tów w Krakowie, możemy powiedzieć, że Ukraińcy (a więc najwięk-
sza, lecz stosunkowo słabo wykształcona grupa migrantów) nie
należą do żadnej organizacji zrzeszającej osoby swojej narodowości
(Biernath 2008) i gromadzą się tylko nieformalnie w cerkwi lub
jedynej restauracji ukraińskiej w Krakowie (Gadowska et al. 2014a:
60). Ormianie spotykają się z rodakami częściej, zwykle nie rzadziej
niż raz w miesiącu (zob. Brzozowski, Pędziwiatr 2014: 186). Nie są to
jednak kontakty zażyłe, co pokazuje, że zarówno „przeciętny”
migrant w Krakowie, jak i reprezentant migrantów akademickich
(wysoko wykwalifikowanych) nie szuka intensywnych kontaktów
z rodakami na emigracji. Istnieją naszym zdaniem dwa możliwe
wytłumaczenia takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, możemy powie-
dzieć, że nieduża zbiorowość imigrantów wysoko wykwalifikowa-
nych z danego kraju (nawet z Ukrainy) utrudnia funkcjonowanie
diaspor, które mogłyby przyciągnąć takie osoby. Z drugiej strony,
tożsamości narodowe (lokalne) w realiach Unii Europejskiej mogą
tracić na znaczeniu. Jak zauważyliśmy wcześniej, badane przez nas
osoby na ogół deklarowały w pierwszej kolejności poczucie przy-
należności do międzynarodowej społeczności naukowej.

5.9. Podsumowanie

Z poprzedniego rozdziału dowiedzieliśmy się, że skład etniczny
zbiorowości zagranicznych uczonych w Krakowie przypomina pro-
porcje w zbiorowości wszystkich imigrantów do Polski. Nasz projekt,
pomyślany jako jakościowe studium przypadku, w żadnej mierze nie
miał jednak charakteru porównawczego. Na podstawie zebranych
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przez nas danych można stwierdzić, że migranci ze Wschodu w dużej
mierze decydują się na przyjazd do Polski z przyczyn ekonomicz-
nych. Pierwszą grupę nazywaliśmy więc migrantami ekonomiczny-
mi / poszukiwaczami statusu. Polska jest bezpieczniejszym,
stabilniejszym i bogatszym krajem niż ich ojczyzny. Ważną rolę
w przypadku ich decyzji migracyjnych odgrywała bliskość kulturo-
wa. Druga wyraźna grupa migrantów to „entuzjaści” Polski i pol-
skości. Były to często osoby, których zainteresowania badawcze
wiążą się z polską kulturą lub językiem polskim. Część z nich
mieszka tu od dawna i spędziła w Krakowie najlepsze chwile swojego
życia. Trzecią grupą są osoby, które dojeżdżają na co dzień do pracy
w Polsce z ościennych państw. Dzięki dobrej komunikacji drogowej
(a także kolejowej i lotniczej) Krakowa z kilkoma krajami takie
dojazdy są możliwe. Dojeżdżający pracownik naukowy zwykle przy-
jeżdża do Krakowa na kilka dni i odbywa cały blok zajęć. Ostatnia
wyróżniona przez nas grupa to kosmopolici, czyli osoby, które
pracują w międzynarodowych zespołach i mają najwięcej kontaktów
międzynarodowych. Są oni kategorią najbardziej zbliżoną do trans-
migrantów (zob. Conradson, Latham 2005b; Vertovec 2012; Moraw-
ska 2013; Duquette-Rury 2016), choć ich sieci międzynarodowych
relacji (rodzinnych, ekonomicznych, społecznych, organizacyjnych,
religijnych i politycznych) nie są aż tak silne, jak ponad dwie
dekady wcześniej przewidywała to Nina Glick Schiller i jej współpra-
cownice, uważane za główne popularyzatorki tego terminu (Glick
Schiller, Basch, Blanc-Szanton 1992: 1).

Główne identyfikacje migrantów nie miały natury etnicznej, lecz
naukową. Nawet osoby, które spędziły w Polsce ponad dekadę, nie
uważają siebie za Polaków, choć podkreślają to, że stanowią
niewątpliwie część polskiego społeczeństwa. Jedną z zalet bycia
mieszkańcem Polski są środki unijne dostępne nie tylko dla
obywateli, ale również osób z krajów trzecich afiliowanych przy
instytucjach polskich. Migrujący uczeni mają podobne problemy jak
inni migranci, z jednym ważnym wyjątkiem – zazwyczaj nie dotyczą
ich trudności natury prawnej. Ogólnie rzecz biorąc, nasi badani byli
zadowoleni z życia w Polsce i nie planowali powrotu do domu.

W tym rozdziale poświęciliśmy sporo uwagi barierom (języko-
wym, administracyjnym, mieszkaniowym, zawodowym) oraz czyn-
nikom ułatwiającym adaptację (więzy rodzinne, pomoc ze strony
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współpracowników). Gdybyśmy chcieli polecić komuś Polskę na
podstawie tych opinii, musielibyśmy podkreślić, że jest to kraj
europejski o długiej historii, w którym mieszkają relatywnie
uprzejmi ludzie (przynajmniej jeżeli zawęzimy analizę do kręgów,
w których obracają się akademicy). Bogata historia i kultura są
istotne, ponieważ przyciągają „entuzjastów”. Atutem jest również
położenie w centrum Europy, przy czym centrum można rozumieć
zarówno geograficznie (Polska ma dogodną komunikację z krajami
Zachodu i Wschodu), jak i politycznie (Polska należy do zachodniego
systemu ekonomiczno-politycznego, jednak ma silne więzi ze Wscho-
dem). Również kultura polska została wysoko oceniona przez
uczestników naszego badania, którzy chętnie, w miarę możliwości
czasowych, uczestniczyli w zinstytucjonalizowanych praktykach
kulturowych w Krakowie. Uważali oni, że Polska jest dobrym krajem
do życia. Uważali, że kraj, który wybrali, może zaoferować naukow-
com więcej (w zakresie infrastruktury, funduszy i międzynarodo-
wych kontaktów) niż większość krajów słabiej rozwiniętych.
Wrócimy do tego problemu w kolejnym rozdziale.

Podsumowując nasze rozważania, chcielibyśmy raz jeszcze
odnieść się do typologii Berry’ego (2009) i Navas oraz współpracow-
ników (Navas et al. 2005). Nasi badani reprezentowali trzy z czterech
strategii. Nie zaobserwowaliśmy w żadnym wywiadzie oznak margi-
nalizacji (tj. jednoczesnego odrzucenia kultury wyjściowej i kultury
nowej).
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6.
Światy życia cudzoziemców
pracujących w Polsce: praca
w polskim środowisku akademickim

6.1. Wprowadzenie

Celem tego rozdziału1 jest pokazanie, w jaki sposób zagraniczni
uczeni radzą sobie z pracą zawodową w Krakowie. Rozdział opiera
się na tym samym materiale empirycznym co poprzedni, analizie
poddaliśmy tu jednak inne wątki wywiadów. Koncentrujemy się
w nim przede wszystkim na: 1) wizerunku Polski jako kraju, w którym
można prowadzić badania naukowe (w szczególności wizerunku
polskiej nauki i ocenie dostępnej infrastruktury oraz środków na
badania), 2) percepcji własnych osiągnięć oraz 3) karierach migra-
cyjnych oraz samookreśleniach. Do ostatniego tematu wracamy
w kontekście pytania o transnarodowość zagranicznych pracowni-
ków krakowskich uczelni wyższych. Mówiąc inaczej, w tym rozdziale
zadajemy pytanie o to, co zagraniczni uczeni mogą zaoferować Polsce
jako pracownicy oraz co Polska daje im w zamian.

Migracje uczonych mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnych
systemów naukowych, ponieważ stanowią jeden z najważniejszych
korytarzy transferu wiedzy. Jako migracje proaktywne są one
motywowane ambicją i chęcią zdobycia prestiżu, a także uczestnic-

1 Nawiązujemy tutaj do naszych analiz zawartych w artykule: Janusz
Mucha, Kamil Łuczaj, Developing the Academic Careers of Foreign Scholars
in Poland: The Case of Krakow, „Central and Eastern European Migration
Review” 2017a, 6,2: 141–162.
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twa w głównym nurcie świata nauki. Jak już wspominaliśmy w tej
książce, motywacje ekonomiczne również są istotne, ale badania
pokazują, że dla migrujących naukowców największe znacznie ma
dostęp do dobrze zaopatrzonych laboratoriów i bibliotek, a także
możliwość zgłębienia niejawnego (tacit) wymiaru produkcji wiedzy
naukowej (por. np. Luxon, Peelo 2009; Kreber, Hounsel 2014: 26).

W wielu przypadkach mobilność jest kwestią nie tyle wyboru, ile
subiektywnie odczuwanej konieczności. Wymaga jej habitus pola
naukowego „wymuszający” wyjazdy zagraniczne dla podniesienia
lub utrzymania prestiżu. Pokazaliśmy też, w poprzednim rozdziale,
motywacje związane z chęcią ucieczki przed wojną lub korupcją. Dla
niektórych uczonych decydujących się na wyjazd do uczelni o niskim
prestiżu (a za takie, w perspektywie międzynarodowej, należy uznać
większość polskich uczelni) główne motywy mogą być pozanaukowe.
Jak pokazują badania prowadzone w innych kontekstach kulturo-
wych, może to być ograniczona liczba ofert pracy w kraju ojczystym
(lub ofert współmiernych do kwalifikacji badaczy) lub chęć rozwoju
kariery poprzez dalsze badania i nauczanie za granicą, aby móc
„odkryć coś nowego i innego” (Kim 2015: 607, 611; zob. też
Richmond 1994; Ivancheva, Gourova 2011; Bauder 2015; Morano-
-Foadi 2005). Czasami zarówno wybór, jak i konieczność są ważnymi
motywami, co Bernadette Loacker i Martyna Śliwa (2016) proponują
ująć za pomocą pojęcia mobile middle, dotyczącego tych, którzy nie
zaliczają się ani do elit zawodowych, ani do grup znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Ta propozycja terminologiczna
dobrze oddaje motywacje osób, których wypowiedzi pozwoliły nam
napisać ten rozdział.

6.2. Polska nauka w oczach krajowych
i zagranicznych uczonych

Dyskusje na temat kształtu systemu nauki w Polsce i towarzyszące
im propozycje koniecznych zmian stanowią ważny element debaty
publicznej w Polsce. Debata ta ma miejsce w mediach, na uniwersy-
tetach oraz w innych miejscach publicznych, a także na łamach
książek i artykułów naukowych (zob. Nowak 2013; Kwiek 2015). Od
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jesieni 2015 roku jest to także temat polityczny, ponieważ nowy rząd,
w toku zmian, które dotykają wielu sfer życia społecznego, chce
zmodernizować model szkolnictwa wyższego, inspirując się wzorca-
mi zachodnimi, głównie amerykańskimi. Jednym z najczęściej pod-
noszonych, już wcześniej zresztą, wątków jest niewystarczające
umiędzynarodowienie uczelni i instytucji badawczych. Umiędzyna-
rodowienie może być rozumiane dwojako: jako procesy i działania,
które zachodzą w kraju rodzinnym (internationalization at home) lub
podczas pobytu za granicą (internationalization abroad lub cross-
-border internationalization). W pierwszym przypadku, z punktu
widzenia analizowanego kraju, miernikami sukcesu są m.in. mię-
dzynarodowe publikacje (w szczególności zespołów autorskich
pochodzących z kilku krajów), międzynarodowi studenci i uczeni,
kursy uniwersyteckie dostępne w internecie, w drugim – wizyty
zagraniczne i wspólne, międzynarodowe badania (Knight 2012:
34–37; Kwiek 2014: 681). W tym rozdziale interesuje nas przede
wszystkim aspekt umiędzynarodowienia w kraju, ale wynikający
z imigracji uczonych. Mówimy o nauce polskiej, przeciwstawiając ją
zagranicznym systemom naukowym pod względem polityk, fun-
duszy, programów studiów, stopni akademickich, otwarcia na
współpracę zagraniczną, tradycji narodowych i innych cech charak-
terystycznych. Takie posunięcie znajduje uzasadnienie zarówno
w teorii socjologicznej (Burawoy 2016), jak i w badaniach empirycz-
nych, które z powodzeniem pokazywały specyfikę różnych systemów
akademickich (Jepsen et al. 2014: 1319–1320; Teichler 2015: 56).

Niemniej jednak, pomijając międzynarodowe rankingi wyższych
uczelni (jak wspominaliśmy, często oparte na dyskusyjnych wskaź-
nikach), istnieje bardzo niewiele danych na temat stanu polskiej
nauki i przekazywania jej dorobku. Większość badań pokazuje, że ten
stan jest zły. W charakterze przykładu możemy rozważyć ocenę
działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich przez studen-
tów. Podczas gdy połowa zauważa pozytywny wpływ kadry naukowej
na ich rozwój osobisty i umiejętności społeczne, 40% uważa, że
nauczyciele akademiccy w Polsce utrudniają ich rozwój (Jaskot
2001: 129–131). Interesującym źródłem wiedzy na temat stanu
polskiej nauki jest cytowany przez nas we wcześniejszych rozdzia-
łach raport powstały na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(Łazarowicz-Kowalik 2011). Badanie objęło dwie główne grupy
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docelowe: polskich naukowców pracujących za granicą i zagranicz-
nych naukowców (część miała kontakt z Polską, a część nie).
Większość tych ostatnich (65%) stwierdziła, że byłaby skłonna
rozważyć przyszłą pracę w Polsce (ibid.: 36). Udział takich deklara-
cji był nawet wyższy wśród osób, które miały wcześniejszy kon-
takt z polską nauką (80%). Niemniej jednak badani wyrażali
zainteresowanie raczej krótkimi niż długotrwałymi wyjazdami2.
Jeden z polskich uczonych, który pracował w trakcie tamtego ba-
dania za granicą, zasugerował nawet zastosowanie „koreańskiego”
modelu, w którym niektóre tamtejsze laboratoria działają jako
kopie laboratoriów amerykańskich. Wykonują dokładnie te same
badania, dzięki czemu badacze mogą dzielić swój czas między
Koreę i Stany Zjednoczone (ibid.: 53).

W przywoływanym badaniu poproszono również respondentów
o ocenę wybranych elementów polskiego systemu akademickiego.
Ich zadaniem było porównanie polskich instytucji z instytucjami
zagranicznymi. Jako gorsze lub dużo gorsze niż w innych krajach
wskazali oni przede wszystkim: widoczność polskiej nauki (65%),
wielkość środków na prowadzenie badań (58%) oraz prestiż polskich
instytucji (52%) (ibid.: 27). Osoby, które nigdy nie pracowały
w Polsce ani nie współpracowały z polskimi badaczami, oceniły
widoczność i prestiż polskich instytucji jeszcze niżej (ibid.: 35).
„Jeśli opinie osób niemających dotychczas żadnych bezpośrednich
kontaktów z Polską uznać za przejaw stereotypu, to stereotyp ten
wypada na naszą niekorzyść” – podsumowuje autorka opracowania
(ibid.: 31).

Jeden na czterech respondentów (26%) zapytanych o warunki
konieczne, aby podjąć pracę w Polsce, wskazał: odpowiednie
„środowisko” i „współpracownicy”. Czynniki materialne były mniej
ważne i występowały tylko w 7% odpowiedzi na to pytanie (ibid.: 42).
Dla niektórych respondentów, pochodzących zarówno z zagranicy,
jak i z Polski, znaczenie miała lokalizacja uniwersytetu. Jeden z nich

2 Przyjęliśmy kryterium stosowane przez wiele europejskich agencji
przyznających granty badawcze, np. polskie Narodowe Centrum Nauki
i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Według tego kryte-
rium „krótkie” pobyty trwają od jednego do sześciu miesięcy, „długie” –
powyżej sześciu miesięcy.

6.2. Polska nauka w oczach krajowych i zagranicznych... 193

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



wskazał wprost Kraków jako piękne, stare i znane miasto. Jest to typ
argumentacji, któremu sporo miejsca poświęcił Richard Florida
(2010: 222–223), pokazując, dlaczego miasta takie jak amerykański
Pittsburgh (w stanie Pennsylvania), pozbawione „dobrego klimatu
dla ludzi”, nie mogą utrzymać najlepszych absolwentów lokalnych
uczelni. W teorii Floridy dzieje się tak, ponieważ nie są one
postrzegane jako „centra kreatywne”. Jeden z badanych przez niego
młodych ludzi, którzy zdecydowali się przenieść z dobrze rozwinię-
tego miasta, jakim był Pittsburgh, do Austin w Teksasie (czyli
miasta, które nie ma światowej sławy muzeów, drużyn sportowych,
dużych imprez kulturalnych i dysponuje tylko małym lotniskiem),
odpowiedział „To przecież Austin!” (ibid.: 223), mając na myśli
różnorodność etniczną i kulturową, liczną grupę młodych ludzi na
miejscu, dynamicznie rozwijającą się scenę muzyczną oraz relatyw-
nie niewysokie koszty utrzymania. Krakowski przypadek wydaje się
bardzo podobny. Wielu badanych mogłoby powiedzieć, że osiedlili
się w Krakowie, „bo to przecież Magiczny Kraków”3 – miasto mające
renomę akademickiego i wyrafinowanego, posiadające rozwinięte
środowisko twórcze. Nie był to jednak temat, którym zajmowaliśmy
się bezpośrednio w projekcie badawczym.

Innym źródłem informacji o stanie polskiej nauki jest raport
opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w 2007 roku4, a więc ponad 10 lat temu. Zdecydowaliśmy się go
przytoczyć, ponieważ wskazuje na dwa bardzo ważne i ciągle –
naszym zdaniem – nierozwiązane problemy. Pierwszy to prze-
świadczenie, że „mobilność jest postrzegana jako indywidualna
sprawa naukowca” (MNiSW 2007: 92). Z tego względu uczonym
w Polsce brakuje wsparcia administracyjnego i prawnego w co-
dziennej pracy, a także podczas planowania wyjazdu, ponieważ
biura współpracy zagranicznej nie zawsze działają sprawnie lub
wcale ich nie ma. Druga sprawa poruszana w tym raporcie to
nieaktualne strony instytucji badawczych i uczelni w Polsce (ibid.:
95). Poza prozaicznymi trudnościami, które wiążą się z tym stanem

3 Takiej formy używają władze w promocji miasta, np. na stronie
Krakow.pl.

4 Zob. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/39accfa94-
c30481522a0cd1d322b85e3.pdf (dostęp: 9.09.2016 r.).
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rzeczy, takimi jak niemożność odnalezienia efektywnego sposobu
kontaktu z pracownikiem danej instytucji, problemem jest brak
jakiejkolwiek oferty współpracy dla potencjalnie zainteresowanych
organizacji zagranicznych.

Trzecie i ostatnie źródło danych, do którego chcielibyśmy się
tu odwołać, to badania prowadzone przez Izabelę Wagner (2011:
206–237) nad „elitami polskiej nauki”, czyli – w rozumieniu autorki –
osobami, które „doświadczyły wielomiesięcznego pobytu za granicą”
(ibid.: 51). W dużej mierze byli to laureaci stypendiów Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej. Etnograficzne studium opracowane przez
Wagner ujawniło kilka dodatkowych problemów, z którymi boryka
się polska nauka. Wśród nich omawia ona szczegółowo skandalicznie
niskie zarobki, patologie środowiska naukowego (np. nepotyzm, brak
rywalizacji), brak stabilności zawodowej uczonych, brak kontroli
jakości badań, nieprzejrzyste kryteria rekrutacji na stanowiska
naukowe, hamującą rozwój hierarchię, niską dynamikę pracy, „pu-
łapkę użyteczności” (niedocenianie roli badań podstawowych) oraz
aspekt klasowy uczestnictwa w systemie nauki (konieczność posiada-
nia wsparcia ze strony rodziny, współfinansowanie własnych badań).
Omawiając te wyniki, trzeba jednak zwrócić uwagę na badaną przez
Wagner populację. To, co o systemie mówią laureaci prestiżowych
nagród, nie musi być tożsame z tym, co mówią pozostali uczestnicy
systemu produkcji wiedzy naukowej, w tym uczeni przyjeżdżający
z zagranicy.

W dalszej części rozdziału skupimy się na badaniach własnych
tych uczonych, którzy zdecydowali się przyjechać do mało popular-
nego kraju mimo trudności opisanych w rozdziale 5. W całej książce
koncentrujemy się na długoterminowych migracjach pracowników
naukowych, ponieważ motywacje związane z pobytem krótkim
i długim są zupełnie inne. Podczas gdy długie pobyty wiążą się
z poważnymi zobowiązaniami i prawdopodobnie są poprzedzone
rozeznaniem na temat kraju, do którego planuje się wyjechać, chęć
przyjazdu krótkoterminowego może być motywowana różnymi przy-
padkowym czynnikami, spośród których nie sposób wykluczyć
zwykłej ciekawości. Ten rozdział analizuje więc niektóre aspekty
pracy zawodowej tych zagranicznych uczonych, którzy zdecydowali
się na długoterminowy pobyt w Polsce.
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6.3. Osiągnięcia: publikacje, konferencje,
projekty

Na przebieg kariery akademickiej i jej wyniki możemy patrzeć
z perspektywy biurokratycznej lub merytorycznej. W polskim hie-
rarchicznym systemie akademickim pokonywanie kolejnych szczebli
awansu ma bardzo duże znaczenie dla prestiżu pracownika i jedno-
cześnie stanowi przepustkę do zarządzania zespołami lub laborato-
riami badawczymi, a także uczestnictwa w kolegialnych ciałach,
które podejmują kluczowe decyzje na poziomie jednostki organiza-
cyjnej, uczelni lub całej subdyscypliny. Nie próbowaliśmy oceniać
dorobku naszych badanych w żaden „obiektywny” sposób [np. su-
mując publikacje w czasopismach z wysokim współczynnikiem
impact factor lub zliczając prestiżowe wystąpienia konferencyjne,
na które badany został zaproszony w charakterze głównego prele-
genta (keynote speaker)] (por. Kim, Wolf-Wendel, Twombly 2011;
Allison, Long 1990). Byliśmy zainteresowani ich własnym postrze-
ganiem osiągnięć podczas pracy w Polsce.

Zagraniczni uczeni pracujący w Krakowie byli dość skromni
w ocenie swojego dorobku. Formalne szczeble awansu zawodowego
miały dla nich kluczowe znaczenie – większe niż osiągnięcia
naukowe w postaci publikacji czy konferencyjnych referatów.
Niemal jedna trzecia próby (zarówno osoby pochodzące ze Wschodu,
jak i Zachodu, humaniści i przedstawiciele nauk przyrodniczych,
kobiety i mężczyźni) silnie podkreślała swoje tytuły, stopnie, sta-
nowiska, często nie powołując się przy tym na wyniki badań, które
pomogły im je uzyskać. Zdobycie doktoratu, habilitacji lub tytułu
profesora było najważniejszym celem. Zapytani o sukcesy często
odpowiadali w pierwszej kolejności:

Ukończenie mojej pracy doktorskiej (K/HS/W/W17).

Klasycznie – praca habilitacyjna (M/HS/Z/W1).

W świetle badań nad migracjami uczonych ważny jest brak
wyraźnych barier instytucjonalnych (chów wsobny, sieci znajomoś-
ci), które blokowałyby możliwość awansu naszych badanych.
W przypadku krajów zachodnich często wskazywano istnienie takich
negatywnych zjawisk (Gersick, Bartunek, Dutton 2000; Bozionelos
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2014, Santos 2016). W przypadku Krakowa, przeciwnie, uczeni
pochodzący z Zachodu nie wskazywali istotnych trudności, a uczeni
pochodzący ze Wschodu pokazywali, że zasady są bardziej przejrzys-
te niż w ich krajach. Niektórzy badani wskazywali, że osiągnięcia
przyjdą „w przyszłości” (K/HS/W/W9). Wielu badanych miało
publikacje o zasięgu krajowym, ale nie udało im się opublikować
znaczących tekstów w najbardziej prestiżowych czasopismach.
Sześciu spośród dwudziestu trzech (czyli jedna czwarta) badanych
podkreśliło swoje publikacje w renomowanych czasopismach lub
seriach wydawniczych. Co ciekawe, zgodnie z aktualnym trendem
ważniejszy był sam fakt publikacji w czasopiśmie takim jak „Journal
of Physics”, niż treści tam zawarte.

Część badanych była dumna też:
– z działalności dydaktycznej:

Umożliwiłam studentom [filologii obcej – J.M. i K.Ł.] zapoznać się
z zakresem literatury, które mało są znane nawet [rodzimym użytkowni-
kom języka – J.M. i K.Ł.] (K/HS/Z/W13),

– z pracy organizacyjnej:

I też spotykamy się z taką, w większości z taką naprawdę pozytywną
opinią ludzi, którzy przyjeżdżają tu do nas na konferencje, więc myślę,
czuję satysfakcję z tego, że to udało się zrobić na takim poziomie (M/HS/
W/W20),

– lub z wybranych rezultatów (badani odwoływali się do osiąg-
nięć badawczych opisanych w publikacjach lub do zgłoszonych pa-
tentów)5.

Interesowało nas również to, w jakim języku publikują badane
przez nas osoby. Mimo że wiele z nich utrzymywało kontakty ze
wspólnotami naukowymi w kraju wysyłającym6, tylko jedna osoba
(pochodzący ze Wschodu przedstawiciel nauk humanistycznych)
zadeklarowała, że zwykle publikuje w rodzinnym kraju. Znacznie

5 Nie podajemy przykładów, aby uniemożliwić identyfikację uczestni-
ków badania.

6 Nie była to jednak powszechna praktyka. Jeden z Ukraińców stwierdził
wprost, że nie utrzymuje kontaktów w innymi Ukraińcami lub Rosjanami,
ponieważ nie widzi korzyści z takiej współpracy.
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więcej badanych, ośmiu spośród dwudziestu trzech, publikowało
tylko w Polsce. Część z nich wspominała jednak, że czasami publi-
kują oni za granicą, jednak wolą to robić w Polsce, ale po angielsku.
Krakowscy międzynarodowi uczeni, częściej reprezentanci ST niż
HS, podkreślali na ogół, że wszystkie ważne publikacje, jeżeli mają
zdobyć rozgłos międzynarodowy, muszą być napisane po angielsku:

Ja już nie pamiętam, kiedy ja publikowałem cokolwiek języku innym,
odmiennym od angielskiego (M/ST/W/W2).

Najczęściej w angielskim no i w polskim w państwowych czasopismach,
ale one mają mniej punktów, tak że tam mało kto publikuje (M/ST/W18).

Choć według nas druga opinia może być lekko przesadzona,
pokazuje ogólne wartościowanie publikacji polskich i zagranicznych.
Celem większości naszych badanych były publikacje anglojęzyczne.
Teksty opublikowane zarówno w Polsce (po polsku), jak i w krajach
pochodzenia miały mniejsze znaczenie. Z punktu widzenia języka
publikacji można więc powiedzieć, że aspiracje międzynarodowe
osób badanych były znaczne.

Problematyka międzynarodowych publikacji prowadzi nas do
kolejnej grupy aktywności w międzynarodowym środowisku nauko-
wym – konferencji. Podobnie jak większość uczonych w Polsce
aktywni zagraniczni uczeni z Krakowa uczestniczą w konferencjach
na całym świecie. Mają więc aspiracje międzynarodowe i je realizu-
ją. W porównaniu z przedstawicielami nauk technicznych i ścisłych
osoby zajmujące się naukami humanistycznymi i społecznymi jeżdżą
częściej do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (zwykle do
krajów pochodzenia). To zresztą zrozumiałe ze względu na tematykę
badań, które prowadzą.

Prezentowanie wyników badań na konferencjach wymaga często
wcześniejszego udziału w projektach badawczych. Niemal wszyscy
badani przez nas naukowcy byli zatrudnieni na stanowisku naukowo-
-dydaktycznym, a więc prowadzenie badań należało do ich obowiąz-
ków. W trakcie wywiadów pytaliśmy nie tylko o badania finansowane
ze środków uczelnianych, lecz także o granty krajowe oraz między-
narodowe. Znacząca większość zagranicznych uczonych, podobnie
jak ich krajowi odpowiednicy, prowadziła badania wyłącznie
w oparciu o szczupłe zasoby, które mogły zaoferować im instytucje,
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w których byli zatrudnieni. W większości nie ubiegali się nawet
o zewnętrzne granty badawcze. Niemniej jednak pięć osób (więk-
szość to reprezentanci ST) otrzymało krajowe granty wewnętrzne
ze środków Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, przy czym najbardziej aktywny z naszych bada-
nych uczestniczył w dwóch grantach, będąc kierownikiem jednego
z nich. Czterech badanych uczestniczyło w badaniach na zlecenie
ministerstw krajów innych niż Polska – w krajach pochodzenia
lub innych państwach. Tylko jedna osoba w całej próbie apliko-
wała o grant europejski (otrzymała go). Opierając się na tym, co nasi
badani mówili wprost, oraz na tym, co sugerowali, jesteśmy zdania,
że wygodniej jest im angażować się w mniejsze projekty, nie
podejmując ryzyka zmarnowania czasu w procesie aplikacyjnym
o większy grant. Warto podkreślić, że wielu naszych badanych
nigdy nie aplikowało o grant badawczy7. Na tym polu aspiracje,
a wraz z nimi i osiągnięcia mają charakter co najwyżej ogólno-
polski.

Osiągnięcia zagranicznych pracowników krakowskich uczelni,
gdy patrzymy z „zewnętrznej” perspektywy, wydają się przeciętne
na tle polskiej nauki. Musimy wziąć tu pod uwagę ograniczenia
związane z konstrukcją naszej próby, jednak wśród uczestników
wywiadów bardzo mało było uczonych wybitnych. Przeciętne były
nie tylko wyniki, ale i oczekiwania. Jeden z badanych ujął to z rozbra-
jającą szczerością:

7 Inny problem polega na tym, że często nie opłaca się aplikować o grant.
Czas i wysiłek (pomijając zupełnie szczęście) potrzebne, aby z sukcesem
aplikować o grant, wydają się niewspółmierne do efektów, wliczając w to
wynagrodzenia z grantu, które są bardzo niskie. Choć Narodowe Centrum
Nauki rekomenduje, żeby płace (brutto) nie przekraczały 9000 zł dla
profesora, 7000 zł dla osoby z habilitacją oraz 5000 zł dla doktora,
w rzeczywistości wiele projektów, bojąc się oskarżeń o zawyżony budżet,
zakłada wynagrodzenia na dużo niższym poziomie. Ponadto jeżeli grant nie
jest głównym źródłem dochodu (np. wnioskodawca ma etat uniwersytecki),
wynagrodzenie dodatkowe kierownika projektu waha się od 1500 do 5000 zł
brutto, w zależności od typu grantu (a więc pośrednio doświadczenia
badacza). Źródło: ncn.gov.pl (dostęp: 13.02.2017 r.).
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Chociaż wie pani, ja nie jestem po prostu wybitnym naukowcem
rozchwytywanym, ja jestem po prostu skromnym robotnikiem nauki
[śmiech] (M/HS/W/W8).

Przyznał on wprost, że nie oczekuje, iż nagle naukowcy z Polski
będą aspirowali do Nagrody Nobla. Niemniej jednak zgodził się ze
stwierdzeniem, że Polska to dobre miejsce do pracy, dodając, że jest
tu wielu interesujących ludzi. Dzieląc się swoimi uwagami na temat
Rankingu Szanghajskiego, odpowiedział, że wśród 90 tysięcy uczelni
z całego świata 350. miejsce, które zajmuje jedna z polskich insty-
tucji naukowych, „to nie taka hańba” (M/HS/W/W8). Takie nasta-
wienie, choć rzadko obecne w naukowych i politycznych dyskusjach
nad stanem nauki, nie jest niespotykane w krajach Europy Środko-
wej. Przykładowo Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie dumnie
ogłasza na swojej stronie internetowej, że znalazł się wśród 700 naj-
lepszych uniwersytetów na świecie8.

Podsumowując, uczeni zapytani o swoje osiągnięcia naukowe
wymieniali głównie stopnie i tytuły akademickie, które uznawali za
oznaki uznania ich zasług i symbole zawodowego prestiżu, wkład
w kształcenie studentów (np. wyniki edukacyjne), rozwój społecz-
ności akademickiej (sukcesy organizacyjne, kreatywność) oraz
innowacje (np. patenty i granty). W dalszej części rozdziału
koncentrujemy się na bardziej wymiernych aspektach migracji,
takich jak: płace i środki na badania, dostępna infrastruktura,
administracja i procedury oraz wpływ i atrakcyjność kultury
polskiej.

6.4. Polski uniwersytet jako Alma Mater?

Tłumacząc dosłownie: Alma Mater to matka-karmicielka. Bardziej
metaforycznie, w świecie akademickim każdy uczony potrzebuje
instytucji, która dostarcza mu narzędzi koniecznych do badań
i środków do życia. Kiedy zapytaliśmy zagranicznych uczonych
o ocenę warunków pracy w Polsce, zazwyczaj wyrażali oni mieszane
opinie. Jeden z badanych, pochodzący ze Wschodu, stwierdził, że:

8 Źródło: https://uniba.sk/en/ (dostęp: 9.09.2016 r.).
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Polska jest jak każdy inny kraj, ma swoje plusy i minusy i być może tych
minusów jest więcej jak ja sobie wyobrażałem (M/HS/W/W20).

Inny badany, tym razem z Zachodu (M/HS/Z/W1), uważał, że
„nie jest tak źle, jak wielu ludzi uważa”. W obu przypadkach widzimy
ukryte przeświadczenie, że sytuacja polskiej nauki jest zła. Nasze
badanie pokazuje, że opinie obcokrajowców zatrudnionych w Kra-
kowie potwierdzają słabości polskiej nauki, o których pisaliśmy na
początku rozdziału. Gdy zestawimy czysto ilościowo opinie na temat
stanu polskiej nauki, okaże się, że negatywne opinie na ten temat
zdominowały trzy z 23 wywiadów, lecz w kolejnych dziewięciu
wywiadach pojawiła się ambiwalentna ocena polskiej nauki – zawie-
rała ona silnie zarysowane elementy negatywne i pozytywne9.
Obiekcje mieli zarówno uczeni pochodzący ze Wschodu, jak i z Za-
chodu. Oznacza to, że ponad połowa naszych badanych miała
poważne zastrzeżenia do różnych aspektów funkcjonowania nauki
w Polsce, które omawiamy poniżej.

6.5. Pensje i środki na badania

W poprzednim rozdziale, odnosząc się do badań ilościowych, pokaza-
liśmy, że pensje badaczy w Polsce są niskie, nawet gdy uwzględnimy
parytet siły nabywczej. Zauważyliśmy jednak również, że pieniądze,
same w sobie, w opinii naszych badanych, a także uczonych badanych
przez Izabelę Wagner nie miały kluczowego znaczenia dla migrowa-
nia. Podobne wnioski płyną z raportu opracowanego przez FNP, na
który powołujemy się we wcześniejszej części tego rozdziału. Jeden
z naszych badanych, potwierdzając omawiane trendy, podsumował to

9 Podane liczby nie uwzględniają badanych, którzy przedstawili pewne
niedogodności związane z nauką w Polsce (np. brak pieniędzy na konferen-
cje) na tle ogólnie pozytywnej opinii na temat całego systemu. Wszystkie
podane liczby mają charakter orientacyjny, ponieważ indywidualny wywiad
pogłębiony (ze względu na logikę zadawania pytań, które nie muszą być
identyczne dla wszystkich rozmówców) uniemożliwia jakiekolwiek ścisłe
porównania. Prezentowane zestawienie to próba uogólnienia różnych opinii
naszych badanych. Wiele opinii zależało od kontekstu wypowiedzi. Badani
różnie oceniali różne aspekty stanu nauki w Polsce.
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umiarkowanie materialistyczne nastawienie, porównując ze sobą
polską uczelnię z tradycjami oraz jedną z najważniejszych instytucji
na mapie uczelni prywatnych w Polsce:

Na pewno na Uniwersytecie Jagiellońskim ci, którzy pracują, nie szukają
zarobków tylko samego uniwersytetu. [Ci, którzy chcą zarobić – J.M.
i K.Ł.] wybierają inne dobre szkoły, między innymi Szkołę Wyższą
Psychologii Społecznej (M/HS/Z/W22).

W tym rozdziale interesuje nas głównie to, jak poziom zarobków
przekłada się na możliwość prowadzenia badań w Polsce. Trudności
finansowe najlepiej widać w wypowiedziach badanych, które doty-
czyły odwiedzania innych krajów, czy to w celach prywatnych czy
zawodowych:

Pieniądze są potrzebne wtedy, kiedy chcesz pojechać [...] do biblioteki
gdzieś poza Polskę, ale nawet do Warszawy. Pieniądze też są potrzebne,
aby jechać na kongresy, konferencje, sympozja, bo kosztują bilety
i kosztują hotele. I jeszcze biorą teraz jeszcze coraz większe wpisowe
(M/HS/W/W23).

W opinii naszych badanych, gdy pracownik polskiej uczelni
wyjeżdżał za granicę, jego pensja nie była wystarczająca dla w miarę
„normalnego życia”. W opinii jednego z badanych wystarczała na to,
żeby przeżyć co najwyżej kilka dni. Dla uczonych pochodzących ze
Wschodu polskie warunki do prowadzenia badań mogły być lepsze niż
w ich krajach pochodzenia, choć na pewno nie były idealne. Bardzo
obrazowa jest sytuacja opisana przez jednego z naszych badanych
dotycząca możliwości opłacenia sobie noclegu w centrum kongreso-
wym:

Na przykład teraz byłem na wyjeździe, tam... no wiadomo, znaczit, że...
w tym centrum, gdzie ja był, a to było centrum takie potężne, no, wie
Pan...[ile] te hotele kosztują? No dobrze, na przykład, że ja nie płaciłem za
hotel, bo mój amerykański kolega prosto wynajął hotel. Pokój dwuosobo-
wy i ja mieszkałem... razem z nim, a on już płacił... jako Amerykanin. To
jak... policzyć na przykład na 10 [nocy – J.M. i K.Ł.] na średnio.... niech
120 dolarów, tak? To już mamy 1200$, proszę a... gdybym ja płaciłem sam.
A... a ja na całość dostałem 800 dolarów. No to co... o czym gadamy, ha?
(M/ST/W/W10).
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logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



Sytuacja ta mówi jeszcze więcej, jeżeli dodamy, że osoba, która
wypowiedziała te słowa, nie była ani doktorantem, ani młodym
doktorem, lecz profesorem zwyczajnym z bogatym doświadczeniem
międzynarodowym po obu stronach Atlantyku (do Polski przyjechał
głównie ze względów rodzinnych). W ten sposób widać, dlaczego
porównywanie płac naukowców w odniesieniu do parytetu siły na-
bywczej w kraju zamieszkania może być zdradliwe. Skoro badani
mają funkcjonować w międzynarodowej przestrzeni wymiany wie-
dzy naukowej, muszą wchodzić z zagranicznymi pracownikami
naukowymi w realne interakcje, co wymaga podróży w celach służ-
bowych (konferencje, badania, kwerendy biblioteczne). Wielu bada-
nych, w różny sposób i w różnych kontekstach, potwierdzało, że
dostęp do informacji z pierwszej ręki ma kluczowe znaczenie w ich
pracy. Z tego względu jeden z naszych badanych stwierdził, że naj-
ważniejszym narzędziem pracy fizyka teoretycznego jest Boeing 707
(M/ST/W/W2), co stanowi dobre podsumowanie ogólnej tendencji,
z którą spotkaliśmy się wśród badanych.

Zagraniczni pracownicy naukowi skarżyli się również na ograni-
czone możliwości finansowania badań, co jest zupełnie spójne
z wcześniejszymi ustaleniami, na przykład Izabeli Wagner (2011:
207–237). Zdaniem naszych badanych sytuacja finansowa jest tak
zła, ponieważ rząd, który finansuje w całości lub częściowo polskie
uczelnie, nie inwestuje wystarczająco w naukę. Jeden z badanych
powiedział krótko, że problem to „zero przecinek trzy”, czyli udział
wydatków na naukę w polskim PKB. Stwierdził on, że analogiczny
współczynnik w Finlandii jest dziesięciokrotnie wyższy, czego efekty
można łatwo zauważyć. To zestawienie dobrze ukazuje przepaść
między Wschodem a Zachodem. Co ciekawe, artykuł z „Nature”
pokazuje, że wzrost nakładów krajowych brutto na badania i rozwój
(GERD) w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja,
Łotwa) jest wyższy niż w Europie Zachodniej (Katsnelson 2016: S2).
Nie powinien być to jednak argument przeciwko twierdzeniom
wysuwanym przez naszych badanych, a wręcz przeciwnie – może
je wspierać. Szybki wzrost może nastąpić, ponieważ dotychczasowe
wydatki były niskie. W ekonomii nazywa się do zjawisko efektem
niskiej bazy (zob. Piketty 2015). Oczywiście finansowanie sytemu
szkolnictwa wyższego jest złożonym zagadnieniem ekonomicznym,
którego nie możemy tu opisać w sposób wyczerpujący (zob. Paying
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the Professiorate... 2012; Stephan 2015). Nasze badanie pokazuje
jedynie subiektywne poczucie braku koniecznych zasobów ekono-
micznych – w postaci niskich pensji i złych warunków pracy.

Niektórzy nasi badani – w przeciwieństwie do laureatów nagród
FNP, których badała Izabela Wagner (2011: 216) – uważali, że
system grantowy nie jest dobrym modelem finansowania nauki.
Główną obiekcję można streścić w formule: granty to loteria,
wygrywasz nagrodę lub nie. Nikt nie może być pewien sukcesu,
proces aplikacji jest czasochłonny, a kryteria nieprzejrzyste. W opinii
naszych badanych ten system zabija ducha akademickiego. Jedna
z badanych w ten sposób wyraziła swoje zastrzeżenia w tej sprawie:

Zauważyłam, że teraz trzeba głową do przodu, najważniejsze być
komercyjnym, osobą, która umie się sprzedawać, załatwiać pieniądze,
a to jest, bardzo, bardzo szkodzi temu, żebyś ty zajął się czymś, co
naprawdę Cię interesuje (K/ST/W/W3).

Inny badany przytacza własny przykład, gdy nie otrzymał on
grantu dlatego, że zabrakło funduszy, a nie dlatego, że jego pomysł
został nisko oceniony. Recenzje były dobre, ale ze względu na logikę
systemu finansowania badań nie uzyskał on wnioskowanej kwoty.
Inni badani podkreślali, że życie w systemie grantowym wymaga
orientacji na cele krótkoterminowe. Nie można w nim liczyć na
stabilizację, która była ważna zarówno dla naszych badanych, jak
i osób, z którymi rozmawiała Izabela Wagner.

6.6. Infrastruktura

Kolejnym problemem była niewystarczająca infrastruktura, czyli
jeden z najsłabszych punktów polskiej nauki, które wskazywali
nasi badani. W opinii jednej z nich trudno jest prowadzić badania,
jeżeli brakuje „podstawowych narzędzi” (K/HS/W/W17). Inny po-
chodzący ze Wschodu badany zauważył, że nawet w krajach
postsocjalistycznych uniwersytety są czasem lepiej wyposażone.
Wywiad z nim był prowadzony w relatywnie małym pomieszczeniu,
gdzie mieściła się cała jego jednostka organizacyjna. Badany
stwierdził, że w jego kraju podobne pomieszczenie zajmują dwie
osoby: „To jest jakby wielka różnica, jeśli chodzi o komfort pracy”
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(M/HS/W/W8)10. Paula Stephan pisze natomiast o szale budow-
lanym (building binge), który ogarnia wydziały nauk ścisłych
w USA. Rosnące potrzeby lokalowe powodują, że amerykańskie
instytucje naukowe ponoszą olbrzymie wydatki na rozbudowę
infrastruktury (Stephan 2015: 106–107). Za oceanem naukowiec
zatrudniony w czołowej amerykańskiej instytucji dysponował
przestrzenią równą ok. 140 m2, a jego laboratorium składało się
z ośmiu stanowisk roboczych oraz przestrzeni przeznaczonej dla
personelu laboratoryjnego. W mniej prestiżowych instytucjach było
to ok. 56 m2 (ibid.: 105).

Oczywiście badacz potrzebuje innej infrastruktury, jeżeli jest
fizykiem, a innej, gdy jest historykiem. Dla humanistów bardziej
dotkliwe były bariery kulturowe, tak jak opisała to już Izabela Wag-
ner na przykładzie Polaków pracujących w USA: „w środowisku
silnie napiętnowanym amerykańską kulturą pracy, np. sposób
pisania artykułów, wykorzystanie literatury, powoływanie się na
teorie, prowadzone analizy dalece odbiegają od polskiego, francu-
skiego czy niemieckiego stylu uprawiania nauki” (Wagner 2011:
216). Również z naszych badań wynika, że specyfika nauk zalicza-
nych do ST powoduje, że warstwa językowa publikacji jest mniej
ważna. Publikowanie wymaga jednak wielogodzinnych badań pro-
wadzonych na terenie uczelni11. Problem ten nie był bezpośrednim
przedmiotem naszej analizy, jednak odmienne style pracy w nau-
kach społecznych i humanistycznych oraz ścisłych były bardzo
widoczne w zgromadzonym materiale.

Następnym powracającym motywem było wyposażenie bibliote-
ki. Dostęp do baz pełnotekstowych to konieczność w dzisiejszym
świecie. Duża część badanych zauważała, że dostęp do materiałów
w Polsce jest akceptowalny, jednak niektórzy, tym razem głównie

10 Niestety nie znamy żadnych rzetelnych danych dotyczących wielkości
powierzchni dostępnej dla naukowców specjalizujących się w naukach
humanistycznych lub ścisłych, którzy pracują w Polsce. Z naszego doświad-
czenia wynika jednak, że na ogół są to bardzo ciasne pomieszczenia.

11 Humaniści również potrzebowali miejsca do pracy, a możliwość pracy
z domu nie oznaczała, że każdy z nich miał warunki, aby to robić, chciał
pracować z domu lub nie posiadał obowiązków w pracy, które wymagały jego
fizycznej obecności.
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reprezentanci HS, skarżyli się, że nie mają dobrego dostępu do
artykułów, a więc najnowszej wiedzy. Niektórzy uzyskiwali go jako
członkowie międzynarodowych towarzystw. Wielu respondentów
radziło sobie z tym problemem dzięki dostępowi do bibliotek w kraju
pochodzenia. Jeden z badanych opowiadał o tym, że na stronie jednej
z północnoamerykańskich bibliotek znalazł swoją książkę, napisaną
w jednym z języków słowiańskich. Był on jednocześnie przekonany,
że zakup nie był podyktowany wyjątkową wartością tej publikacji,
lecz faktem, że istnieją biblioteki, które kupują dosłownie każdą
książkę naukową, która pojawia się na rynku. To standard w przy-
padku globalnych instytucji, ale, przynajmniej na razie, jeszcze nie
polski standard. Większe biblioteki są uprawnione do otrzymania
darmowego egzemplarza każdej publikowanej w Polsce książki, ale
i tak nie rozwiązuje to problemu. Po pierwsze dlatego, że są one
zlokalizowane tylko w kilku największych miastach. Po drugie ze
względu na fakt, że często są to egzemplarze udostępniane na
szczególnych warunkach, np. tylko w czytelni.

Badani wskazali również inny problem związany z funkcjono-
waniem polskich bibliotek – zły sposób ich organizacji. Zamiast
wolnego dostępu, który jest standardem w wielu bibliotekach po
obu stronach Atlantyku, wiele polskich bibliotek w dalszym ciągu
wymaga, żeby czytelnik, na dość nieprzejrzystych zasadach, za-
mawiał potrzebne mu materiały. Oczywiście nie jest to problem
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego albo uniwersyteckiej bib-
lioteki w Toruniu, jednak w Krakowie zamówienie książki (nie
wspominając nawet o innych materiałach) jest problematyczne.
W Bibliotece Jagiellońskiej wolny dostęp ogranicza się do słowni-
ków i niewielkiego księgozbioru podręcznego. Również na AGH,
drugiej największej uczelni tego miasta, „wolny dostęp” działa je-
dynie w ograniczonym zakresie. Naukowcy z Krakowa mogą więc
tylko pomarzyć o tym, że idą do czytelni i wybierają spośród dzie-
siątek tysięcy woluminów. Nie mówiąc już o miejscach do pracy,
jakie możemy spotkać wśród półek z książkami w niektórych biblio-
tekach akademickich na Zachodzie. Z tego względu Bibliotekę
Jagiellońską, główny księgozbiór w mieście, określano jako „bardzo
konserwatywną” instytucję.
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6.7. Hierarchia akademicka
oraz administracja i procedury

Dostrzegany przez naszych respondentów problem odnosi się do
ścisłej, ich zdaniem, hierarchii, którą obserwujemy na polskich
uczelniach. Pisała o tym bardzo wnikliwie kilka lat temu Izabela
Wagner (2011: 220–223) i niewiele możemy w tej kwestii dodać.
Pomocna, w charakterze przykładu, wydaje nam się historia obrony
pracy doktorskiej jednej z naszych badanych. W jej kraju pocho-
dzenia relacje były znacznie bardziej nieformalne – do tego stopnia,
że tradycyjny polski zwrot „Panie Profesorze/Pani Profesor” uwa-
żała za ironię. Podczas obrony swojej pracy doktorskiej – w języku
ojczystym – zwracała się do członków komisji w sposób zachodni
(„Professeur”), dodając „Panie” po polsku. Zdaniem Izabeli Wagner
owa hierarchiczność stanowi barierę wstrzymującą kreatywność
(ibid.: 221).

Przy okazji pytań o prace administracyjne i procedury nasi ba-
dani najczęściej zestawiali Polskę z Niemcami lub Stanami Zjedno-
czonymi, gdzie personel administracyjny jest znacznie bardziej
pomocny, a procedury bardziej przejrzyste. Również w badaniach
prowadzonych za granicą te dwa kraje służą często w charakterze
punktu odniesienia (Kreber, Hounsel 2014: 35). W porównaniu do
zachodnich uniwersytetów okazuje się, że prace administracyjne,
które uczeni muszą wykonać w Polsce, są bardzo żmudne. Są one tym
trudniejsze, że administracja uczelniana nie wspiera naukowców
w wystarczającym zakresie. Przyjaciel jednego z naszych badanych,
profesor nauk medycznych pracujący w jednym z krajów Europy
Wschodniej, opowiadał mu, jak wydolna może być administracja.
Gdy naukowiec decyduje się tam aplikować o grant, to (poza
wkładem merytorycznym) jego zadania ograniczają się do podpisy-
wania dokumentów. Nie zajmuje się w ogóle pracami administracyj-
nymi. Jak bardzo sytuacja ta różni się od polskiej, przekona się
każdy, kto choć raz aplikował o środki zewnętrzne. Po drodze mogą
się pojawić najróżniejsze trudności. Jeden z badanych podał nam
przykład, w którym za każdym razem, gdy jego jednostka gości grupę
z zagranicy, ten zatrudniony przez szacowną krakowską uczelnię
uczony musi wyszukać numer konta bankowego w formacie mię-
dzynarodowym i dostarczyć go odpowiedniemu pracownikowi admi-
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nistracyjnemu. Innym problemem były liczne raporty, które należy
składać. Bardzo często, skarżyli się badani, ta sama grupa informacji
(np. dane dotyczące publikacji) musi zostać podana kilka razy w roku,
za każdym razem w innej formie. Kolejny problem to dublowanie
dokumentacji – niektóre instytucje wymagały zarówno wersji
elektronicznej, jak i papierowej. Wiele problemów związanych
z pracą na uczelni pojawia się, zdaniem naszych badanych, ponieważ
rządzi „w uniwersytecie nie Pan Rektor, a główna księgowa, pani
kanclerz” (M/HS/W/W23).

6.8. Przemiany aparatu administracyjnego –
dobre czy złe?

Biurokracja, jako sprawny i sformalizowany system administracyj-
ny, jest w opinii Maxa Webera, którą przypomniał jeden z naszych
badanych, konieczna na każdym polu i w każdym kraju. Potwierdzają
to liczne badania (Tahir 2010; Santos 2016). Interesujące wydaje
się nam jednak prześledzenie tego, w jaki sposób wartościowana
jest ewolucja akademickiego systemu administracyjnego. Osoby
pochodzące ze Wschodu i Zachodu miały bowiem w tej kwestii
nieco rozbieżne opinie. Ci pierwsi podkreślali, że zmiany są pozy-
tywne i Polska staje się bardziej przyjazna pod tym względem –
zaczyna przypominać Zachód. Zmiana jest więc pozytywna, szcze-
gólnie jeżeli punktem odniesienia są kraje takie jak Ukraina, gdzie
w opinii naszych badanych trudno zaobserwować jakikolwiek postęp.
Zarazem jednak w opinii wielu osób pochodzących ze Wschodu,
chociaż w Polsce pracuje się coraz lepiej i można liczyć na coraz
lepszą pensję, problemy administracyjne narastają. Modernizacja
wiąże się ze znacznym przyrostem obowiązków administracyjnych
pracowników nauki. Jeden z nich podsumowywał te zmiany,
jednocześnie komentując w sarkastyczny sposób politykę proekolo-
giczną uczelni:

No, po prostu, kiedyś się podpisywało, prawda, 2 egzemplarze, teraz się
podpisuje 5, bez przerwy mówiąc o tym, że lasy trzeba chronić, prawda
(M/ST/W/W2).
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Inny badany pokazał, że nawet proste czynności, takie jak
aplikowanie o zagraniczny pobyt badawczy, stają się coraz bardziej
skomplikowane:

Chce pojechać na Erasmusa za granicę, to rok temu była jedno zgłoszenie:
od kiedy do kiedy, do jakiego kraju, tam kody dyscyplin można zawsze
sprawdzić, ale w tym roku to już musi 10 stron człowiek wypełnić i to po
angielsku (M/HS/W/W23).

W przeciwieństwie do osób ze Wschodu osoby pochodzące
z Zachodu, na ogół, oceniły zmiany, jakie przechodzi Polska, w jed-
noznacznie pozytywny sposób. Rygorystyczne przepisy były zrozu-
miałe szczególnie dla naszych niemieckich respondentów, którzy nie
narzekali na zbyt wiele procedur, lecz na niemożność załatwienia
niektórych spraw. Czasem i oni jednak ironizowali na temat
konieczności wypełniania dużej liczby obowiązków administracyj-
nych.

6.9. Co Polska może zaoferować
zagranicznym naukowcom?

Jak widzieliśmy do tej pory, istnieje bardzo wiele problemów,
z którymi borykają się obcokrajowcy pracujący w Polsce. W tym
kontekście można zadać pytanie: co w takim razie może motywować
uczonych do pracy w Krakowie. Najczęstszą odpowiedzią, wymie-
nianą głównie przez osoby pochodzące ze Wschodu12, była bliskość
kulturowa, którą omówiliśmy dokładniej w rozdziale 5. Bliskość
kulturowa to jednak nie tylko życie codzienne, o którym pisaliśmy
tam obszerniej, ale również bliskość związana ze sposobami upra-
wiania nauki. Podobne mechanizmy, podobne stopnie awansu
zawodowego i oczekiwania powodują, że dla wielu badanych
kariera w Polsce była realistycznym celem, a więc takim, który
można osiągnąć. Oczywiście trzeba w tym kontekście, ponownie za
Izabelą Wagner (2011: 220), zaznaczyć, że podobne mechanizmy
działają również w Niemczech czy we Francji. Walorem polskich

12 Odpowiedzi badanych z Zachodu nie układają się w spójny wzór.
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uczelni jest dla wielu wschodnich badanych to, że łączą one znany
europejski system nauki (różniący się od anglo-amerykańskich
wzorów, określanych niekiedy mianem międzynarodowych)
i słowiańską kulturę życia codziennego. W tym sensie mogą
pracować w świecie jednocześnie bliskim i aspirującym do bycia
częścią Europy.

Wielu uczonych przyjeżdża do naszego kraju, ponieważ prowadzi
badania, które się z nim wiążą. W poprzednim rozdziale nazwaliśmy
tych badanych „entuzjastami Polski i polskości”. W ich przypadku
bariera językowa jest często minimalna, ponieważ badacze kultury
muszą opanować lokalny język w celach zawodowych. W badanej
przez nas próbie „entuzjastą” był to niemal co trzeci uczony (7 z 23).
Wszyscy oni byli humanistami. Oznacza to, że prawie co drugi
humanista (7 z 15) interesował się tematami związanymi z Polską lub
Europą Środkową. W przypadku tych badanych nie potrzeba
dodatkowych zachęt, żeby przyjechać do Polski. Wszystko jest na
miejscu – archiwa, materiał źródłowy, czasopisma:

Wie Pan, ja mam specyficzny temat, bo mój temat jest tak blisko związany
z kulturą polską, że, że siłą rzeczy Polacy tutaj wiodą prym, tak? To
znaczy, ktokolwiek się tym zajmuje, gdyby siedział w najdalszym ośrodku
gdzieś w świecie angielskojęzycznym to musi, musi patrzeć na to, co się
dzieje w Polsce, tak? Czyli siłą rzeczy Polska jest punktem ciężkości
właśnie w tym temacie, co nie znaczy, że nie można by poprawić
tutaj pewnych rzeczy i ewentualnie popracować nad metodą głównie
(M/HS/Z/W1).

Zupełnie inną kwestią jest ocena Polski w sieci globalnej nauki
i Krakowa jako centrum akademickiego. Polska była postrzegana
jako przeciętne państwo zarówno pod względem geopolityki, jak
i znaczenia naukowego. Niektórzy uważali, że peryferyjna (niesto-
łeczna) pozycja Krakowa powoduje, że badacze nie mają szans na
bardziej intensywne kontakty naukowe, o ile oczywiście czyjeś pole
zainteresowań nie wiąże się bezpośrednio z Polską lub jeżeli ktoś nie
planuje pisać wyłącznie dla polskiej publiczności. Nawet osoby
pochodzące ze Wschodu, które rzadziej niż osoby z Zachodu skarżyły
się na warunki materialne, pokazywały, że polskie ośrodki naukowe,
nawet te największe, mają mniejszy potencjał od Moskwy czy
Kijowa, gdzie nierzadko można posłuchać wykładów laureatów
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Nagrody Nobla. Zarazem Kraków w ocenie badanych nie jest jednak
całkowitym peryferium, ponieważ wartko toczy się tu życie akade-
mickie. Uczestnicy wywiadów zwracali uwagę na możliwość uczest-
nictwa w wykładach gościnnych uznanych naukowców (może nie tak
częstych jak w metropoliach, ale jednak) oraz tłumaczenia tekstów
źródłowych. Jedna z badanych osób wspomniała, że liczne tłuma-
czenia klasycznych tekstów ułatwiają pracę ze studentami, co nie
było standardem w kraju jej pochodzenia.

Niektórzy badani wskazali również na ukryty potencjał polskiej
nauki, który nie może zostać odkryty na świecie ze względu na język
publikacji:

Jeszcze jeden problem, który wcześniej może nie sprzyjał rozpowszech-
nieniu osiągnięć nauki polskiej, to fakt że pewne osiągnięcia zostały
publikowane w języku polskim, niestety nikt za granicą nie wiedział. Ja
będąc w Polsce mogłam czytać po polsku i widziałam, że w latach
pięćdziesiątych tutaj osiągnięto już w zakresie [humanistycznej subdyscy-
pliny naukowej – J.M. i K.Ł.] taki poziom badawczy, takie pomysły, takie
pewne spostrzeżenia, które były też na Zachodzie, tylko, że my o tym nie
wiedzieliśmy bo to zostało publikowane tylko po polsku (K/HS/Z/W13).

Przykładem zjawiska, którego dotyczy powyższy cytat, jest
według nas twórczość Kazimierza Twardowskiego, wybitnego uczo-
nego, którego znamy z naszej własnej działalności badawczej.
Twórczość ta jest komentowana na Zachodzie, współcześni filozofo-
wie odwołują się do niej, choć po angielsku ukazała się znikoma
część jego prac. Przykładem może być Graham Harman (2010: 7),
który w naukowym tekście z filozofii zaznacza, że angielskie
tłumaczenie pracy Twardowskiego jest horrendalnie drogie, a inne
jego pisma są w ogóle niedostępne.

6.10. Międzynarodowa kadra w Krakowie
a rozwój nowych technologii i usług

W tym miejscu warto wspomnieć o nowościach technologicznych
i innowacjach biznesowych, które umożliwiają zagranicznym uczo-
nym, a także rodzimym naukowcom efektywną pracę w polskim,
niedoinwestowanym systemie akademickim. Pierwsza i najbardziej
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fundamentalna sprawa to podróże. W rozdziale 5 widzieliśmy, że
cena biletu lotniczego była barierą uniemożliwiającą wielu badanym
częste kontakty z rodziną. W tym samym czasie badani zwracali
uwagę na fakt, że dzięki tanim liniom lotniczym podróże po Europie
stały się znacznie bardziej dostępne. Warto jednak pamiętać, że
pierwsze loty Wizzaira i easyJet w Polsce odbyły się w 2004 roku,
a Ryanaira w roku 2005. Polski Bus czy BlaBlaCar zrewolucjonizo-
wały zaś transport drogowy w obrębie kraju, a także stworzyły
możliwość taniego dotarcia do niektórych państw ościennych. Druga
kwestia to możliwość telekomunikacji na odległość. Jeszcze kilka lat
temu koszt rozmów w roamingu był bardzo wysoki. Przed rokiem
1989 dodatkową barierą była konieczność zamawiania połączenia.
Obecnie dzięki programom takim jak Skype czy Viber można dzwo-
nić bez ograniczeń – za darmo lub niemal za darmo, a ponadto
możliwe jest przesyłanie obrazu. Warto jednak pamiętać, że Skype
został założony w 2003 roku, a Viber jest dostępny dopiero od
2010 roku. Trzecią istotną kwestię stanowi dostęp do książek
i czasopism. W latach dziewięćdziesiątych kwerendy biblioteczne
były koniecznością i nie można było w inny sposób pozyskać
materiałów do pracy naukowej. Pojawienie się cyfrowych bibliotek,
takich jak JSTOR (założony w 1995 roku) czy SpringerLink (1996),
zaczęło powoli zmniejszać ich rolę13. Obecnie znaczną część
artykułów ukazujących się na świecie można znaleźć w tego typu
bibliotekach lub na stronach wydawnictw, które publikują w mo-
delu open source. Dostęp do książek jest dziś też znacznie łatwiej-
szy niż kiedyś – bardzo dużo publikacji ma wydania elektroniczne,
a największe bestsellery, jak np. Kapitał w XXI wieku Thomasa
Piketty’ego, ukazują się nawet jako anglojęzyczne audiobooki.
Książki Google pozwalają zapoznać się z fragmentem publikacji
książkowych, zanim zdecydujemy się, czy zakupić całość. Oczywiś-
cie wszystkie wymienione dotąd źródła są płatne, co teoretycznie
znacząco utrudnia korzystanie z nich pracownikom z krajów
półperyferyjnych. Etyka hakerska (Himanen 2002, por. Pietrowicz
2004) sprawia jednak, że pojawiają się inicjatywy, które, z na-

13 Źródło: https://www.springer.com/gp/about-springer/media/press-
releases/corporate/happy-birthday-springerlink-/10734078 (dostęp:
27.07.2017 r.).
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logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



ruszeniem praw autorskich (a więc nielegalnie, ale łatwo), po-
zwalają uzyskać prawie nieograniczony dostęp do zasobów akade-
mickich. Jako przykłady takich stron możemy wymienić sci-hub.cc,
która to strona pozwala ominąć paywall w przypadku artykułów
(w bazie znajdują się 62 mln artykułów) lub bookfi.net, gdzie ba-
dacze mogą znaleźć ponad dwa miliony książek. W obu przypad-
kach są to przedsięwzięcia, za którymi stoją nie kraje zachodnie,
lecz programiści z Rosji (lub krajów rosyjskojęzycznych). Jeden
z naszych rozmówców zwrócił uwagę na to, że właśnie w tym kraju
istnieje długa tradycja publicznego i bezpłatnego udostępniania
wyników badań naukowych, co po części (obok braku nacisków
ze strony korporacyjnych wydawców, takich jak Sage, Wiley czy
wzmiankowany wcześniej Springer) tłumaczy, dlaczego za wymie-
nionymi portalami stoją Rosjanie, a nie na przykład Amerykanie.
Ocenę etyczną korzystania z tego typu portali pozostawiamy
czytelnikom, warto jednak zauważyć, że w sytuacji gdy półperyfe-
ryjne instytucje nie dostarczają materiałów niezbędnych do pracy,
dla wielu uczonych jest to najprostsze rozwiązanie. Inne, bardziej
tradycyjne i zarazem bardziej czasochłonne metody – zwrócenie się
o pomoc do znajomych z innych ośrodków – jest przecież często
równie nielegalne.

Przytoczyliśmy te wszystkie fakty, żeby pokazać, iż decyzja
o przeprowadzce w celach naukowych do kraju półperyferyjnego
może być mniej ryzykowna niż to się początkowo wydaje. Procesy
cyfryzacji i globalizacji sprawiły bowiem, że niektóre typy badań
naukowych można wykonywać z różnych miejsc i fizyczny kontakt,
w przypadku pewnych aktywności, stracił na znaczeniu. Oczywiście
w dalszym ciągu nie przeprowadzimy eksperymentu laboratoryjne-
go, jeżeli nie mamy odpowiedniej aparatury, ani nie zbadamy
fenomenu kulturowego, jeżeli nie mamy fizycznego dostępu do przed-
stawicieli tej kultury, jednak badania literaturowe można wykony-
wać już z domowego zacisza.

Podsumowując wątek atrakcyjności Polski jako kraju imigracji
dla naukowca, możemy stwierdzić, że Polska to kraj „pomiędzy”. Ma
długą i bogatą tradycję, która jest przedmiotem badań wielu
przybywających tu obcokrajowców. Jego półperyferyjny status może
być zarówno zniechęcającym czynnikiem (dla osób, którzy żyły
w globalnych centrach, na Wschodzie lub Zachodzie), jak i zachętą
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(dla osób przybywających z mniejszych lub mniej stabilnych
krajów). Niebagatelną rolę odgrywają też omówione przed chwilą
procesy cyfryzacji oraz rewolucje w sferze usług transportowych
i telekomunikacyjnych. Dzięki nim peryferie przybliżają się do
centrów.

6.11. Migranci transnarodowi
czy zakorzenieni kosmopolici?

Naszym zdaniem transnarodowość, transmigracje, kosmopolityzm
lub umiędzynarodowienie relacji społecznych mogą przybierać
formy silniejsze albo słabsze. Silniejsze są wtedy, gdy zbliżają do
typu idealnego (w sensie Weberowskim), zgodnie z definicjami
zaprezentowanymi w klasycznej literaturze (por. Hannerz 2006; No-
wicka 2005; Vertovec 2012; Morawska 2013). Transnarodowość lub
„międzynarodowość” (internationality) może być zarówno bardziej
rzeczywista (osoba przejawia zachowania wchodzące w skład typu
idealnego, np. spędza podobną ilość czasu w każdej lokalizacji,
por. Górny et al. 2009) lub metaforyczna (osoba przejawia tylko
niewielką część zachowań modelowego migranta transnarodowego,
ale różni się wyraźnie od innych migrantów z tego samego obszaru).

Większość osób, które uczestniczyły w naszych wywiadach, to nie
migranci transnarodowi w tradycyjnym (choć tu uproszczonym)
sensie, zakładającym mobilność przestrzenną – opuszczanie jednego
kraju, osiedlanie się w innym i krążenie między kilkoma krajami. Są
oni raczej „stałymi” (solid) lub „buzującymi” (fizzy) niż „płynnymi”
(liquid) obcymi (Dervin, Dirba 2008). Większość z nich studiowała
lub pracowała za granicą, w kraju pochodzenia lub – w mniejszości –
również w innych krajach, a następnie przeprowadziła się do Polski
i tu została (wizyty studyjne, nawet dłuższe – roczne – nie są trakto-
wane w tej książce jako migracje).

Tylko dwóch badanych, a obaj to specjaliści z zakresu nauk
technicznych pochodzący ze Wschodu, pracowało w innych krajach
przez długie lata. Jak pokazaliśmy to w rozdziale 5, większość bada-
nych postrzega siebie jednak w kategoriach uczonych „międzynaro-
dowych” lub „europejskich”, a nie polskich. Co ciekawe, również
akademicy pracujący w Wielkiej Brytanii (a więc osoby pracujące
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w prestiżowym kraju, który można zaliczyć do globalnego centrum)
nie uważają się za brytyjskich, lecz międzynarodowych (europej-
skich) uczonych lub też, rzadziej, naukowców ze swojego kraju (Kre-
ber, Hounsel 2014: 36). Nasi badani tłumaczyli, że czują się częścią
wspólnoty międzynarodowej, ponieważ nauka jest międzynarodowa,
publikują głównie po angielsku, są redaktorami czasopism między-
narodowych lub mają gęste sieci kontaktów międzynarodowych.
Dłuższa wypowiedź jednego z relatywnie młodych uczonych pocho-
dzących z Zachodu dobrze pokazuje te idee:

Gdzie bym poszedł, mając wybór? Dla mnie priorytetem nie jest ani
Polska, ani [kraj pochodzenia], ani być może Wielka Brytania, cokolwiek
[...] Gdybym dostał pracę na czołowym uniwersytecie, powiedzmy, na
Harvardzie, Cambridge czy Oxfordzie, przyjąłbym ją. Chciałbym zoba-
czyć kogokolwiek, kto nie poszedłby, gdyby zaproponowali mu etat
profesora zwyczajnego [...] Dla mnie nie ma to znacznia, jakie byłoby to
państwo”14 (M/HS/Z/W12).

Podczas analizy sieci (potencjalnie) transnarodowych uczonych
interesowało nas również to, czy utrzymywali oni kontakty naukowe
z krajem ojczystym, mimo długotrwałego pobytu za granicą.
Co ciekawe, połowa badanych była faktycznie zainteresowana takim
kontaktem. Dziesięć osób miało realnie takie kontakty (w tej grupie
dominowały osoby pochodzące ze Wschodu i specjalizujące się w na-
ukach technicznych), a kolejne trzy były otwarte na takie kontakty,
lecz nie miały okazji ich podtrzymywać. Przyczyny podejmowania
kontaktów z krajem pochodzenia były różnorodne: od organizowania
wymiany w ramach programu Erasmus i realizacji innych międzyu-
czelnianych porozumień, poprzez opiekę nad pracą doktorantów
w kraju pochodzenia, współpracę z kolegami, którzy wykonywali tę
samą lub podobną pracę, wykonywanie badań dotyczących kraju
pochodzenia, aż po uczestnictwo w międzynarodowych projektach
badawczych.

Próbując zbadać inne przejawy transnarodowości naszych bada-
nych, pytaliśmy również o to, gdzie te osoby wyobrażają sobie siebie

14 Przytoczona wypowiedź jest naszym tłumaczeniem fragmentu wy-
wiadu, który na prośbę respondenta odbywał się po angielsku.
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za 10 lat. Prawie połowa zadeklarowała, że będą pracowali w dalszym
ciągu w Polsce. Nie planowali dalszej mobilności przestrzennej. To
różni ich od młodych naukowców, których Harald Bauder badał
w krajach zachodnich, ale potwierdza inną ideę zawartą w jego
tekście, że zatrudnienie na państwowym uniwersytecie wiąże się ze
stabilnością (Bauder 2015: 86).

W naszej opinii transmigracje naszych badanych są relatywnie
słabe, a samego terminu należy używać raczej w sensie metaforycz-
nym niż dosłownym. Ich praktyki społeczne oraz wyznawane
wartości są bliższe temu, co T. Deniz Erkman (2015) nazywa
zakorzenionym kosmopolityzmem (rooted cosmopolitanism), w któ-
rym międzynarodowe ambicje bazują na aktywności w narodowym
środowisku. Może się to wiązać ze statusem, jaki badane przez nas
osoby zajmują w świecie nauki. Badanie danych dostępnych na
stronach WWW (por. rozdział 4) pokazało, że nie są to osoby
zajmujące centralne pozycje w swoich dyscyplinach (przynajmniej,
jeżeli uznamy publikacje i cytowania za dobry miernik tej pozycji).
Etykieta „robotników nauki”, którą to nazwą jeden z badanych
określił samego siebie, pokazuje surową, choć żartobliwą, ocenę
swoich osiągnięć.

6.12. Podsumowanie

Zagraniczni pracownicy naukowi, którzy zdecydowali się na przyjazd
do Polski, są świadomi, że żyją i pracują w kraju półperyferyjnym.
Główne problemy, z którymi spotykają się w pracy, to brak środków
na różnego rodzaju przedsięwzięcia badawcze oraz trudności admi-
nistracyjne. Problemy te są od dawna obecne w debatach na temat
polskiego systemu akademickiego. Z tego względu głos tych ekspa-
tów można potraktować jako kolejny argument na rzecz konieczności
reform. Obecnie publiczna ocena stanu szkolnictwa wyższego
w Polsce jest raczej niepochlebna zarówno w opinii lokalnych, jak
i zagranicznych uczonych.

Z tego względu Kraków przyciąga osoby, które przyjeżdżają tu
z różnych powodów, często jednak niezwiązanych z poziomem
prowadzonych tu prac naukowych (choć są oczywiście wyjątki).
W rozdziale 5 zaprezentowaliśmy niektóre elementy trajektorii
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życiowych osób, które musiały opuścić swój kraj ze względu na
wojnę lub korupcję. Ze względu na prywatność badanych szczegóło-
wy opis nie był możliwy. Z punktu widzenia naszych analiz istotny
jest fakt, że największymi atutami Krakowa są podobieństwo
kulturowe oraz zainteresowanie badawcze Polską lub kulturą polską.
Ogólny wniosek z badania mówi, że Polska nie jest jednak atrakcyjna
dla większości badaczy zagranicznych. Jest tak przede wszystkim
dlatego, że realne warunki pracy bardzo utrudniają zagranicznym
pracownikom naukowym zatrudnionym w Krakowie uczestnictwo
w międzynarodowej społeczności uczonych. Badanych naukowców,
czyli tych, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski, cechuje
umiarkowany poziom oczekiwań. Termin „migranci środka skali”
(middling migrants) zdaje się dobrze uchwytywać ich oczekiwania
i wartości. Przybywający do Polski uczeni to nie uczeni trans-
narodowi, „płynni” akademicy, ale osoby, które zdecydowały się
osiedlić w Polsce na stałe lub – w kilku przypadkach – dojeżdżać do
pracy do Polski z krajów sąsiednich. W Krakowie pracują raczej
doświadczeni naukowcy, którzy mają już wypracowane zwyczaje
i sposoby pracy. Przez lata pobytu w Krakowie przyswoili oni sobie
lokalnie obowiązujące normy. Może to tłumaczyć fakt, że pod
wieloma względami przypominają „typowych” polskich uczonych.

Tym, co odróżnia zagranicznych pracowników krakowskich
uczelni od obcokrajowców pracujących w innych krajach (zob. Kre-
ber, Hounsel 2014; Loacker, Śliwa 2016), jest konieczność wypra-
cowania strategii umożliwiających im przetrwanie w trudnym,
półperyferyjnym środowisku naukowym. Strategie te to sposoby,
które pomagają im obchodzić trudności. Przykładem może być
korzystanie z gościnności zagranicznych kolegów, gdy nie było ich
stać na nocleg w centrum konferencyjnym. Nowe technologie oraz
innowacje biznesowe, takie jak carpooling oraz rozwój tanich linii
lotniczych, również pomogły migrującym uczonym nawiązywać lub
podtrzymywać kontakt ze światem.

Należy jednak pamiętać, że Polska to relatywnie duży kraj
z wielkimi potrzebami. Lokalny system akademicki potrzebuje nie
tylko lektorów języków obcych i uczonych wykładających przed-
mioty kierunkowe na filologiach obcych (w tej grupie znajdują się
głównie kobiety pochodzące z bardzo różnych krajów) oraz dobrych
matematyków i fizyków (to zaś typowo mężczyźni pochodzący
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ze Wschodu). Kraków jest dla nich „doliną krzemową”. W tym sensie
badani przez nas uczeni są rzemieślnikami, zgodnie z definicją za-
proponowaną przez Richarda Sennetta (2009) – to ludzie, którzy chcą
wykonać swoją pracę dobrze, dla samej tej pracy. Może nie są to
czołowi światowi naukowcy, ale codzienną pracą pomagają budować
naukę w Polsce, a Polska umożliwia im kontynuowanie kariery za-
wodowej.

Bardziej znani i cenieni uczeni, którzy również do Krakowa
przyjeżdżają na dłużej, pochodzą głównie ze Wschodu, gdyż Polska
jest dla nich alternatywą w stosunku do Zachodu, który znają z po-
przednich doświadczeń migracyjnych. W tej grupie wyraźną zaletę
w porównaniu do Zachodu stanowi bliskość kulturowa: małżonka
jednego z badanych nie chciała po prostu mieszkać USA, dlatego
rodzina zdecydowała się zamieszkać w Polsce – w kraju, który
znajduje się między Wschodem a Zachodem.

Ten rozdział poświęciliśmy w całości opiniom ekspatów o polskiej
nauce. Aby uczynić obraz bardziej kompletnym, warto sięgnąć
również po opinie rodzimych uczonych pracujących z obcokrajow-
cami. O tym, jak kierownicy jednostek organizacyjnych polskich
uczelni postrzegają role zagranicznych pracowników, traktuje kolej-
ny rozdział.
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7.
Współpraca na poziomie
jednostki naukowej – co kierownicy
mogą powiedzieć o zagranicznych
pracownikach naukowych

7.1. Wprowadzenie

W Polsce, największym państwie Europy Środkowo-Wschodniej,
polityki regulujące i wspierające międzynarodową wymianę akade-
micką, a szczególnie przyjazdy pracowników z zewnątrz, dopiero
powstają1. W porównaniu do państw zachodnich, z których czerpiemy
wiele wzorów akademickich, polskie starania w tym względzie są
ciągle w powijakach. Niewątpliwie jednak widzimy silną presję ze
strony instytucji europejskich, władz państwowych i władz wielu
szkół wyższych na umiędzynarodowienie uczelni2. Ważnym krokiem

1 Nawiązujemy tu do naszych analiz zawartych w artykule: Kamil
Łuczaj, Janusz Mucha, Why to employ foreign academics in Poland?
Perspective of heads of university research teams, złożonym do druku.

2 Umiędzynarodowienie edukacji wyższej samo w sobie może być
kontrowersyjną koncepcją. Jandhyala B.G. Tilak (2011: 67) wyraża
w swojej książce opublikowanej przez UNESCO następującą opinię: „więk-
szość krajów angażuje się w nią z przekonania lub przymusu – ten ostatni
wypływa z jednej strony z ograniczonych zasobów, a z drugiej z presji ze
strony krajowego sektora prywatnego oraz, co ważniejsze, międzynarodo-
wych kręgów lobbingowych [...]. Kraje i uczelnie zaczynają rywalizować ze
sobą w procesie umiędzynarodowienia, szczególnie w zakresie przyciągania
zagranicznych studentów [...]. Studenci z zagranicy wnoszą opłaty przewyż-
szające koszty, a więc dotują edukację wyższą miejscowych studentów lub
nawet pozwalają wytworzyć nadwyżki finansowe”. W krajach postkomuni-
stycznych położonych w Europie Wschodniej umiędzynarodowienie kon-
trastuje z chęcią wzmocnienia znaczenia języków narodowych (por.
Bulajeva, Hogan-Brun 2014).
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w tym kierunku było w Polsce utworzenie Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej (NAWA), która zainaugurowała swoją dzia-
łalność w momencie, gdy składaliśmy ten maszynopis do druku,
trudno więc na razie o analizę i ocenę jej działalności. Pomysł na
funkcjonowanie NAWA oparto na wzorze niemieckiej Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD)3.

Przypadek migracji naukowych do Polski omawiamy tu jako
przykład akademickiej migracji do kraju, który tradycyjnie nie
przyciąga wielu emigrantów (przynajmniej w porównaniu do krajów
uogólnionego Zachodu). Analizując historie obcokrajowców, którzy
pracują w Polsce, pokazujemy w tym rozdziale, w jaki sposób napływ
naukowców z zagranicy może wspomóc polskie instytucje naukowe.
W tym rozdziale, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch, oddamy
głos przede wszystkim kierownikom jednostek, w których pracują
obcokrajowcy4, choć analizę uzupełniamy o materiał pochodzący
z wywiadów z samymi zagranicznymi uczonymi. Mówimy też
o problemach, na jakie zwracają uwagę kierownicy jednostek,
zestawiając ich opinie z opiniami badanych.

Nasze pierwsze pytanie badawcze dotyczyło przyczyn, dla
których polskie jednostki naukowe chcą zatrudniać zagranicznych
uczonych. Wiąże się ono oczywiście z domniemanym wkładem
zagranicznych uczonych w rozwój polskiej nauki. Motywacje pra-
cowników naukowych do zmiany kraju, w którym pracują, są lepiej
znane (por. rozdziały 5 i 6) niż motywacje przyjmujących ich
instytucji. Liczne badania pokazały, że mobilność transgraniczna
może przynieść korzyść indywidualnym uczonym (por. np. Teichler
2015). Zarazem jednak istnieją wyniki badań pokazujące problemy,
z jakimi spotykają się migrujący uczeni (zob. Richardson, Zikic 2007;
Kreber, Hounsel 2014; Loacker, Śliwa 2016). W artykułach doty-
czących tych problemów najczęściej wskazuje się na brak wspólno-

3 Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411706,minister-
nauki-zapowiada-powolanie-narodowej-agencji-wymiany-akademic-
kiej.html (dostęp: 14.08.2017 r.).

4 Gdy mowa w tym tekście o „kierownikach jednostek”, z którymi pro-
wadziliśmy wywiady, chodzi o kierowników krakowskich jednostek aka-
demickich, w szczególności kierowników zakładów lub katedr, którzy
zatrudniali lub zatrudniają cudzoziemców.
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towości i słabe relacje interpersonalne w świecie naukowym (por.
np. Kreber, Hounsel 2014). Jednocześnie ciągle wiemy bardzo mało
o motywach osób, które mogą wpłynąć na zatrudnienie zagranicz-
nego pracownika na uczelni. Ten rozdział stara się uzupełnić tę lukę.

Drugie nasze pytanie badawcze dotyczy tego, co – zdaniem kie-
rowników jednostek naukowych – polskie uniwersytety są w stanie
zaoferować obcokrajowcom. Interesuje nas wskazana już, ale teraz
badana z innej perspektywy, bliskość kulturowa, a bardziej szczegó-
łowo – trzy kwestie, które wchodzą w jej zakres: problemy lingwis-
tyczne, rozumienie wzorów kultury oraz problematyka różnych wizji
nauki. Wracamy do tych problemów, aby naświetlić je w szerszym
kontekście – uwzględniając punkt widzenia Polaków – kierowników
jednostek zatrudniających cudzoziemców.

Trzecie pytanie badawcze dotyczyło nastawienia władz uczelni
i instytucji naukowych, a także administracji uczelnianej niższego
szczebla oraz innych pracowników jednostek akademickich do
zagranicznych uczonych pracujących w Polsce. Odnosimy się do
tych kwestii na podstawie wywiadów z pracownikami naukowymi
oraz kierownikami krakowskich jednostek, w których są zatrudnieni
(2015–2017). Badania w innych kontekstach kulturowych pokazują,
że zagraniczni pracownicy naukowi często są traktowani inaczej niż
osoby pochodzące z kraju, w którym znajduje się dana instytucja
(por. np. Kreber, Hounsel 2014). Może się to przełożyć na trudności
adaptacyjne lub utrudniony awans na uczelni. Takie wnioski płyną
zarówno z badań jakościowych, jak i ilościowych. Paula Stephan,
analizując autorstwo prac opublikowanych na łamach „Science”,
pokazała na przykład, że odsetek prac, których autorami są
zagraniczni pracownicy amerykańskich uczelni, zależy od tego, na
jakim szczeblu drabiny zawodowej się znajdują.

7.2. Co cudzoziemcy mogą zaoferować
polskim uniwersytetom?

Wszystkie zbadane osoby zgodziły się z tym, że cudzoziemiec
pracujący etatowo na polskiej uczelni jest raczej zjawiskiem rzad-
kim. W poprzednich rozdziałach pokazaliśmy, że Polska należy do
najmniej umiędzynarodowionych krajów „rozwiniętego świata” pod
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względem kadry naukowej. W tym sensie specyfika polskiego
przypadku różni się od przypadków zachodnich.

A czy wie Pani, czy w takich rekrutacjach często biorą udział obco-
krajowcy? Czy to jest tak, że w każdej rekrutacji ktoś się pojawia?

Nie, nie, nie. Rzadko, rzadko, tak, rzadko (K/HS/K3).

Z poprzednich rozdziałów wiemy już, dlaczego zacytowana
odpowiedź była tak zdecydowana. Pierwsze zagadnienie, które
chcemy rozważyć w tym rozdziale, dotyczy tego, dlaczego polska
uczelnia lub instytucja badawcza miałaby w ogóle chcieć sięgnąć po
uczonych z zagranicy, skoro istnieją uczeni dostępni na rynku
lokalnym. Dane pokazują, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach,
bezrobocie wśród osób legitymujących się stopniem doktora jest
nieznaczne i wynosi około 3%. Niemniej jednak ono istnieje, a na
rynku są dostępni potencjalni pracownicy (Cyranoski et al. 2011;
Mervis 2016). Ofert pracy nie ma jednak zbyt wiele, a znaczna część
konkursów na stanowiska akademickie to zabiegi czysto formalne,
rozpisane „pod kogoś”. Ta sytuacja może demotywować wielu
doktorantów lub, w najlepszym razie, opóźnić ich prace nad rozprawą
doktorską. Dlaczego więc w Polsce zatrudnia się obcokrajowców?

Napływ zagranicznych pracowników naukowych może stanowić
remedium na niskie kwalifikacje lub skromny dorobek publikacyjny
lokalnej kadry (potencjalnych polskich kandydatów), ale nasza
analiza zamieszczona w poprzednich rozdziałach pokazuje, że nie
zawsze o to chodzi, ponieważ uczeni, którzy przyjeżdżają do Polski,
mogą być określeni jako „migranci środka skali” (middling mig-
rants). Na ogół nie mają oni bardzo wpływowych publikacji, nie są
najczęściej znani w światowym kręgu naukowym, a sukces definiują
głównie w kategoriach zdobywania kolejnych szczebli awansu
zawodowego.

Z tego względu prosiliśmy kierowników jednostek akademickich,
aby opisali wszystkie możliwe przyczyny, dla których warto zatrud-
niać obcokrajowców. Pierwszy powtarzający się wątek wiązał się
z chęcią wprowadzenia lub wzmocnienia „umiędzynarodowienia”,
rozumianego jako cel sam w sobie. Polski system szkolnictwa wyż-
szego przeszedł poważne zmiany w ostatnim ćwierćwieczu. Jednym
ze wskaźników tej przemiany systemowej jest liczba zagranicznych
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studentów, która wzrosła od wczesnych lat dziewięćdziesiątych,
w szczególności zaś po polskiej akcesji do Unii Europejskiej (2004).
W ostatnich dwóch dekadach liczba studentów zagranicznych zwięk-
szyła się siedmiokrotnie: z 5000 w roku akademickim 1995/1996 do
około 35 000 w roku 2013/2014 (Golubieva, Tutko 2016). W roku 2016
aż 65 793 studentów, reprezentujących 160 krajów, studiowało
w Polsce (GUS 2017). W tym kontekście niektórzy kierownicy
jednostek organizacyjnych zwracali uwagę na fakt, że zatrudnianie
obcokrajowców to już nie tylko dobra strategia rozwojowa, lecz także
rodzaj konieczności dydaktycznej. Ten rodzaj argumentacji dobrze
widać w następującym fragmencie wywiadu:

Stosunkowo dużo studentów, ukraińskiego, znaczy – nie tylko pochodze-
nia, ale z Ukrainy i Białorusi, obywateli Ukrainy i Białorusi – przyjmuje
nasze wykłady, uczestniczy w zajęciach, niektórzy w seminariach. Ja
mam, miałem wielu studentów i mam także doktorantów Ukraińców albo
Białorusinów. W tym sensie ktoś, kto pochodzi z Ukrainy w tym
przypadku, zna realia życia, nie tylko język, bo języka można się nauczyć,
ale zna realia życia, realia bytowe, to jest bardzo ważne. Ci ludzie –
studenci no mają swoje problemy bytowe, można powiedzieć, potrzebę
wyjazdu w jakimś tam momencie do swojego kraju i ktoś, kto to lepiej
rozumie, no bo też jeździ w tym samym czasie do kraju, swojego
pochodzenia, no jakby usprawnia te stosunki, ułatwia, i użyję takiego
określenia – ociepla (M/HS/W2).

Drugim częstym argumentem był prestiż, który wiązał się ze
współpracą międzynarodową. Zwykle mobilność akademicką anali-
zuje się w kontkeście prestiżu samych migrujących uczonych.
Niektórzy autorzy, których poglądy podsumowują Basak Bilecen
i Christof Van Mol, wyrażają opinię, że uczeni i studenci oczekują, iż
uda im się nabyć specyficzną formę kapitału symbolicznego, skła-
dającego się z prestiżu, wiarygodności oraz specyficznych umie-
jętności, które zostaną docenione przez przyszłych pracodawców
(2017: 1245). Zarazem według Bernadette Loacker i Martyny Śliwy
(2016: 658) współpraca międzynarodowa (i mobilność) nie zawsze
stanowią rezultat wyboru, lecz często są wynikiem konieczności,
jeżeli uczony chce ustanowić, podtrzymać lub poprawić swoją
pozycję zawodową. Nasi badani patrzyli na mobilność z punktu
widzenia instytucji, którymi kierowali. Zagraniczne publikacje,
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referaty konferencyjne i projekty badawcze mają duże znaczenie dla
prestiżu uczelni. Współpraca międzynarodowa i obecność obcokra-
jowców wśród etatowych pracowników zakładu, katedry czy wydziału
pomagają budować dobry wizerunek tych instytucji za granicą:

No [zatrudnianie obcokrajowców – J.M. i K.Ł.] wiąże się niewątpliwie
z uznaniem ośrodka za granicą. Niewątpliwie dawano nam znać do
zrozumienia na konferencjach, na których występowaliśmy, przy publi-
kowaniu publikacji, że stanowimy ośrodek, który jest wyjątkowy, który
jest, ponieważ posiada taką fundowaną katedrę [środki wyłożył rząd
azjatyckiego kraju – K.Ł i J.M.]. To było nam wielokrotnie zaznaczane
(M/HS/K1).

No również jego kontakty zagraniczne to jest dla nas ten atut, ponieważ
otwierają się różne możliwości współpracy, współdziałania z placówkami
zewnętrznymi, prawda też... [...] I kontakt ze studentami, i jego jakby
kompetencja rodzimego użytkownika języka jest cenna dla nas właśnie
w przekładzie (K/HS/K3).

Przypadki opisane wyżej pokazują jednak również, że walka
o prestiż może być niebezpieczna. Skoro jakość pracy jest mierzona
w globalnym świecie nauki (do bycia częścią którego Polska
aspiruje) liczbą publikacji w zachodnich książkach i (przede wszyst-
kim) czasopismach, wystąpień na prestiżowych konferencjach (które
zazwyczaj odbywają się w krajach zachodnich) lub udziałem
w projektach badawczych we współpracy z czołowymi instytucjami,
które również znajdują się na Zachodzie (lub szerzej pojętej
Globalnej Północy), to uczelnie mogą chętniej zatrudniać uczonych
z krajów tego regionu. W ten sposób umiędzynarodowienie jest
mylone z „okcydentalizacją”, co jeden z naszych badanych nazwał
„snobizmem na uczonych z Zachodu” (M/HS/K2). Wyjaśnia on, że
zgodnie z jego obserwacjami cudzoziemiec pochodzący z Zachodu
jest traktowany jako lepszy od Polaków, w przeciwieństwie do
uczonych ze Wschodu, którzy są traktowani zwyczajnie, jak Polacy
– „nie ma na pewno antysnobizmu” (M/HS/K2). Traktowanie osób
pochodzących z Zachodu jako szczególnie pożądane zasoby kadrowe
może być, naszym zdaniem, wyrazem myślenia postkolonialnego
(por. np. Warczok 2016).
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Trzeci argument wiązał się z umiejętnościami i doświadczeniem
przyjeżdżających naukowców. Najczęściej podkreślano umiejętność
spojrzenia na problemy badawcze z innej niż polska perspektywy lub
rzadkie umiejętności, które posiadali obcokrajowcy:

[...] Żeby skorzystać z doświadczeń innych [tradycji narodowych
w badanej dziedzinie – J.M. i K.Ł.]. No, bo punkty widzenia, to ja mogę
też różne wśród polskich kolegów znaleźć. No, ale ktoś, ma lepsze
kontakty w związku z tym, że urodził się i wychował, i wyedukował na
Ukrainie czy na Białorusi, czy w Rosji z kolegami stamtąd i to może być
bardzo pożyteczne (M/HS/W2).

To są osoby, które, których rodzimymi językami są języki obce dla nas,
prawda. Czyli nie język polski, nie język angielski. No i na tej kompetencji
budujemy pewne moduły dydaktyczne (K/HS/K3).

Czwarta przyczyna wiąże się z możliwością budowania kapitału
społecznego – rozwijania więzi międzynarodowych. Dla szefów
jednostek organizacyjnych współpraca międzynarodowa oznacza
możliwość pozyskania nowych kontaktów badawczych i możliwość
rozpoczęcia wspólnych międzynarodowych projektów. Znaczenie
kapitału społecznego było podkreślane zarówno w przypadku stałych
pracowników, którymi jesteśmy przede wszystkim zainteresowani
w tej książce, jak i profesorów wizytujących:

No również jego kontakty zagraniczne to jest dla nas ten atut, ponieważ
otwierają się różne możliwości współpracy, współdziałania z placówkami
zewnętrznymi (K/HS/K3).

[Współpraca układała się] bardzo dobrze. Świetnie. Tutaj dużo wnieśli.
Cały czas utrzymujemy kontakty, publikujemy razem. Odwiedzamy się,
robimy wykłady nawzajem. Niektórzy planują powtórny pobyt tutaj
(M/ST/K4).

Warto zwrócić jednak uwagę na różnice między reprezentantami
„miękkich” i „twardych” nauk, które są powszechne w kontekście
badań nad umiędzynarodowieniem i były opisywane w różnych
kontekstach kulturowych (Smeby, Trondal 2005), także w Polsce
(Kwiek 2014). Nasze badanie pokazało, że reprezentanci nauk
ścisłych i technicznych (ST) z jednej strony i humanistycznych
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(HS) z drugiej różnili się w ocenie potencjału zagranicznych uczo-
nych. Przedstawiciele obu grup uważali, że są to wartościowi
pracownicy, lecz w różny sposób uzasadniali swoje opinie. W dzie-
dzinie nauk ścisłych i technicznych, która jest mocniej zorientowana
na granty badawcze i projekty, naukowcy potrzebują fachowego
wsparcia, aby móc zrealizować konkretne zadania badawcze
i częściej niż humaniści mogą otwierać konkursy na różne stanowi-
ska. Dla nich często najważniejsze jest zdobycie nowych pracowni-
ków, którzy mogliby wesprzeć ich starania o granty lub o sprawną
realizację zdobytych grantów. Z tego względu współpraca między-
narodowa w tym polu jest bardziej rozległa. W humanistyce z kolei
kultura organizacyjna, przynajmniej w Polsce, jest nieco inna. Praca
jest wykonywana na ogół indywidualnie, a współpraca między
członkami tej samej jednostki organizacyjnej nie jest konieczna.
Tym, co liczy się bardziej, są szersze zainteresowania i kompetencje
badawcze. Jeden z kierowników wyjaśniał, że jego instytucja zajmuje
się problemami Europy Środkowej i Wschodniej, a więc nie tylko
Polski, lecz również krajów ościennych. Z tego względu ta osoba była
zainteresowana zatrudnianiem pracowników z całego regionu. Nie
oczekiwała, że będą oni mieli konkretne „techniczne” umiejętności
(czego często oczekuje się w naukach ścisłych), lecz kładła nacisk na
potwierdzone socjalizacją, wykształceniem i dorobkiem zaintereso-
wania, aby poszerzyć wiedzę zespołu o nowe obszary tematyczne.
Podobnie (a nawet zwłaszcza) w przypadku studiów językowych lub
kulturowych rodzimi użytkownicy języka i kultury symbolicznej
wydają się kluczowi i nie można zastąpić ich nawet najbardziej
utalentowanymi i biegłymi w języku pracownikami z Polski. Gdy
obracamy się w kręgu filologii obcych, osiągnięcia stricte naukowe
(publikacje, konferencje, projekty badawcze) odgrywają nieco
mniejszą rolę niż bezpośrednia znajomość kultury i umiejętności
dydaktyczne. W tym przypadku studia językowe przypominają pole
nauk ścisłych – chodzi o konkretne przygotowanie i konkretne
umiejętności.

Podsumowując tę część analizy, trzeba powiedzieć, że wszyscy
przełożeni, z którymi rozmawialiśmy, bardzo doceniali swoich za-
granicznych podwładnych, choć nie dostrzegali znaczącej różnicy
potencjału rozwojowego między nimi a pracownikami pochodzącymi
z Polski. Potwierdza to nasze wcześniejsze ustalenia zawarte w roz-
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działach 4–6. Interesujące może się wydać zaangażowanie organiza-
cyjne zagranicznych pracowników naukowych. Wielu z nich wy-
konywało tego typu pracę, co dostrzegali również przełożeni.
Zagraniczni uczeni zatrudnieni z Krakowie zajmowali dość ekspono-
wane stanowiska (np. wicedyrektora instytutu) lub byli organizacyj-
nie aktywni w inny sposób:

Poza tym uruchomił serie konferencji naukowych, dorocznych [...] i to
nabrało ogromnego rozmachu. Myślę, że mało jest tak dobrych pracow-
ników w tym wieku w skali Uniwersytetu. Tak że ja jestem szczęściarzem,
że akurat go mam (M/HS/K2).

Z tą obserwacją wiąże się wniosek, który wydaje nam się
najważniejszy w kontekście wszystkich pytań, które zadawaliśmy
przełożonym zagranicznych pracowników – cudzoziemscy uczeni nie
mogli liczyć na specjalne traktowanie w polskich instytucjach
naukowych. Ich rola nie ograniczała się do obowiązków naukowych
lub dydaktycznych. Przeciwnie, byli angażowani również do prac
organizacyjnych, co mogło wiązać się z problemami, jeżeli weźmie-
my pod uwagę ich trudności językowe, którymi zajmiemy się
w dalszej części tego rozdziału.

7.3. Co polskie uniwersytety mogą zaoferować
zagranicznym uczonym?

Badani przez nas kierownicy byli pytani również o to, co ich jed-
nostki mogą zaoferować uczonym z zagranicy. Omawiając to
zagadnienie, odwołamy się do ich opinii, jak również oddamy
ponownie głos samym badanym, którzy wypowiadali się na poru-
szone przez kierowników tematy. Polska, co już zauważyliśmy, nie
ma dobrze rozwiniętego systemu wsparcia uczonych przyjeżdżają-
cych do naszego kraju. Istnieją oczywiście pewne rozproszone
programy, których adresatami są określone grupy pracowników
naukowych, lecz przykładów programów skierowanych do szerokie-
go grona naukowców jest jak na lekarstwo. Poza powstającą właśnie
Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i proponowanymi przez
nią programami widoczny jest przede wszystkim program Homing
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej skierowany do polskich naukow-
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ców, którzy rozważają powrót z zagranicy5. Jeżeli obcokrajowiec jest
zatrudniony w Polsce na umowę o pracę, to w przeciwieństwie do
osób na umowach czasowych finansowanych z grantów lub pro-
gramów badawczych (takich jak Marie-Curie) nie może liczyć na
specjalne traktowanie lub dodatek relokacyjny. Warunki finansowe
są raczej ciężkie dla osób niemających w Polsce wsparcia rodzin-
nego i nie mogą stanowić silnego czynnika motywującego. Zgodnie
z badaniem MORE2, które przywoływaliśmy obszerniej w rozdziale
5, wynagrodzenie przeciętnego polskiego badacza to tylko 25–30%
(w zależności od doświadczenia) wynagrodzenia w krajach, gdzie
wynagrodzenie pracowników naukowych jest najwyższe (MORE2
2013: 110). Sytuacja ta powoduje, że Polska nie jest atrakcyjna
nawet dla wysoko wykwalifikowanych osób pochodzących z krajów
Globalnego Południa. Jak zauważył jeden z przełożonych:

W przypadku naszym, czyli kontaktu ze światem azjatyckim, indyjskim, te
warunki w Europie, jakiekolwiek by nie były, są często finansowo
i logistycznie słabsze niż w rodzinnych jednostkach tych osób. Mimo
wszystko te osoby byłyby skłonne tutaj być ze względu na sam fakt
dłuższego [...] kontaktu z Europą (M/HS/K1).

Nasze badania wskazują jednak, że główną zaletą Polski, z punktu
widzenia wielu przyjeżdżających akademików, jest postrzegany brak
różnic kulturowych między Polską a krajami, z których pochodzą
(głównie krajami byłego ZSRR i bloku wschodniego, choć również
katolickimi krajami Europy Zachodniej). W literaturze dotyczącej
migracji uczonych tematyka różnic kulturowych jest często eksplo-
rowana. Różnice kulturowe obserwowane w innych krajach mogą
dotyczyć zarówno kwestii językowych (Kreber, Hounsel 2014), jak
i kultury organizacyjnej (Antonowicz 2012), różnego rozumienia
wzorów kultury, w tym wizji kultury akademickiej i nauki (Otten
2009; Hwang 2008; 2012; Monteiro, Keeting 2009; Saari 1999).
Uczeni przejeżdżający do Polski (w przypadku naszych badań
terenowych – do Krakowa) zwykle nie mieli „prostych” trudności
lingwistycznych ani kulturowych.

5 Więcej informacji na jego temat można znaleźć na: http://
www.fnp.org.pl/en/search/homing (dostęp: 21.07.2017 r.).
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Jak pokazuje literatura przedmiotu, migrujący naukowcy biegle
posługujący się językiem angielskim lub językiem kraju goszczącego
są uprzywilejowani na kilka sposobów. Ci, którzy nie mają tego
kapitału lingwistycznego, rzadko zostają liderami projektów bada-
wczych, mają więcej trudności w dotarciu do ukrytego (tacit) aspek-
tu produkcji wiedzy naukowej, a ich idee są rzadko szeroko
omawiane. Warto zauważyć przy tym, że różnice mogą pojawić się
również w przypadku migracji między dwoma państwami, gdzie ten
sam język ma status urzędowego. Amerykanie zatrudnieni w Szkocji
czuli, że różnice kulturowe (zróżnicowanie regionalne i preferowany
tam styl komunikacji) czyniły komunikację trudniejszą (Kreber,
Hounsel 2014: 30). Carolin Kreber i Jenny Hounsel (ibid.: 29) poka-
zują również, jak ważne jest zrozumienie wzorów kultury. Odnoto-
wują, że uczeni spoza kręgu anglosaskiego nie mogli początkowo
przyzwyczaić się do niektórych zwyczajów komunikacyjnych
w Szkocji:

Albo gdy mówią: „O, koniecznie musisz wpaść na kolację”, oni naprawdę
nie mają tego na myśli. To jest zwyczajna uprzejmość. To tylko sposób
powiedzenia: „cześć”. Nie znaczy to, że wyciągniesz kalendarz i zobaczysz
kiedy możecie razem wyjść na kolację (ibid.: 29).

Bliskość kulturowa i lingwistyczna (zachodząca – w naszym
rozumieniu – wtedy, gdy język ojczysty przypomina język społeczeń-
stwa goszczącego) powoduje, że – w przypadku Polski – bariery takie
są mniej dotkliwe. Biorąc pod uwagę znaczną proporcję osób
pochodzących z krajów słowiańskich wśród wszystkich uczonych
w Krakowie, nauka języka polskiego zwykle szła bez większych
trudności. Niektórzy badani stwierdzali, że język polski był dla nich
i ich rodzin bardzo małym problemem, a czasami w ogóle nie
sprawiał im trudności:

Opowiem Pani mój pierwszy... Pierwsza godzina mojego wykładu
w [średniej wielkości mieście na Wschodzie Polski – J.M. i K.Ł.], ja już
to przetłumaczone czytałam a pomiędzy to powiedziałam to, co myślałam
takim polsko-słowackim jak teraz. A po skończonym wykładzie pytam, jak
oni mnie rozumieją, a studentka podjęła rękę i mówi i Pani profesor,
słowacki język jest tak bliski do polskiego, że my rozumieli wszystko. A ja
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myślę tak: mówiła w polskim języku a oni myśleli, że to słowacki. I to jest
wszystko6.

Jak sobie radzą Pana córki z językiem polskim?

[z uśmiechem] Dobrze sobie radzą, dobrze. To znaczy młodsza córka to
nie miała żadnych problemów na przykład, bo w wieku 12 lat tutaj i poszła
do szkoły, to była ostatnia klasa bodajże podstawówki. [...] W międzyczasie
poradziła błyskawicznie, tam pochodziła, prawda, do takiej, no dziewczy-
ny studentki przez miesiąc i potem po dwóch miesiącach to już właściwie
nie miała problemów. A pod koniec szkoły to nas, pod koniec gimnazjum
nas bardzo zadziwiła, bo była ni to druga, ni to trzecia z języka polskiego,
prawda, w swojej klasie, tak że no większych problemów nie miała. Ja
podejrzewam, że ona by teraz miała większe problemy z rosyjskim, niż
z polskim [śmiech respondenta] (M/ST/W/W2).

W tym kontekście warto przypomnieć, że niemal wszyscy uczeni,
z którymi przeprowadziliśmy wywiady, mówili płynnie po polsku.
Wyjątki były rzadkie, a spośród 23 osób tylko jedna poprosiła o prze-
prowadzenie wywiadu w języku angielskim7. Przełożeni chwalili ich
umiejętności językowe i odnotowywali, że poziom języka ich współ-
pracowników rósł wraz ze stażem pracy w Polsce. Ten postęp to
zarówno efekt ponadprzeciętnych zdolności językowych i motywa-
cji mobilnych uczonych, jak i efekt życiowej konieczności.

Bardzo istotne problemy mogą natomiast wypływać ze sprzecz-
nych koncepcji dotyczących tego, czym jest „prawdziwa” wiedza
naukowa, jakie metody są uzasadnione, a także co zrobić z przy-
padkami granicznymi. W charakterze przykładu można wspomnieć
tu różnice, jakie, zdaniem niektórych obserwatorów, występowały
jeszcze w drugiej połowie XX wieku między socjologią europejską
a amerykańską. Podczas gdy w tej pierwszej przez cały czas silny był
paradygmat humanistyczny (zapoczątkowany przez Maxa Webera),
w socjologii amerykańskiej dominowało nastawienie pozytywistycz-

6 Nie podajemy numeru wywiadu, aby uniemożliwić identyfikację
badanej.

7 A i ta osoba, w życiu prywatnym, posługuje się bez większych trudności
językiem polskim; fragmenty rzeczonego wywiadu odbyły się zresztą po
polsku.
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ne. Przykładowo na kursach teorii socjologicznej wykładano
w Ameryce tylko koncepcje Roberta M. MacIvera, Roberta Mertona
i Talcotta Parsonsa, a późniejsi klasycy socjologii jakościowej długo
byli postaciami instytucjonalnie „wyklętymi” lub marginalnymi
(Krase 2018). Doskonałym przykładem jest Erving Goffman, „wy-
klęty” jeszcze w latach sześćdziesiątych, który w latach osiemdzie-
siątych, kiedy to socjologia amerykańska otworzyła się na nowy
paradygmat, został jednak prezydentem Amerykańskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego. Europejski socjolog, który znalazłby się
w latach sześćdziesiątych w USA, musiałby z pewnością przeorien-
tować swoje podejście zgodnie z obowiązującymi wówczas standar-
dami. Opis sytuacji amerykańskiej socjologii w drugiej połowie
XX wieku, przedstawiony przez Jerome Krase’a, może być nieco
przesadzony, ale między innymi na tego typu różnicach, w naszej
opinii, mogą polegać lokalne zróżnicowania środowisk naukowych.

Jak pamiętamy, większość (57%) obcokrajowców zatrudnionych
w Krakowie pochodziła z Europy Środkowej i Wschodniej, jedna
trzecia (33%) z Europy Zachodniej lub USA, a pozostała część (10%)
z różnych innych, zwykle azjatyckich, krajów. Bardzo podobne
wyniki wykazała nasza analiza zawartości stron internetowych
(por. rozdział 4). Struktura ta wygląda zupełnie inaczej w krajach
lepiej rozwiniętych, które przypominają tygiel kulturowy.

Nawet w dość homogenicznym środowisku polskim dostrzegliś-
my pewne nieporozumienia. Jeden z naszych rozmówców był bardzo
nieprzyjemnie zaskoczony jedną z prowadzonych przez siebie
rekrutacji:

Bardzo trudna jest rekrutacja obcokrajowców. Ja miałem taki przypadek
z Rosjaninem, którego chciałem tutaj zatrudnić w ramach projektu
europejskiego. Przeprowadzałem z nim wywiad po angielsku przez
telefon. No, bo być może, że z lenistwa nie pojechałem do Rosji i nie
rozmawiałem z nim osobiście. Jak on przyjechał, okazało się, że to nie on
ze mną rozmawiał i nie zna w ogóle angielskiego. Co dla mnie nie
stanowiło problemu, bo ja znam rosyjski. Natomiast z innymi pracowni-
kami, oni już w ogóle rosyjskiego nie znali, więc zupełnie była blokada
informacyjna, żadnego przepływu informacji. Po czym Unia Europejska
zażyczyła sobie, żebym z nim przyjechał do Brukseli na spotkanie
projektu, żeby urzędnicy mogli z każdym z tych doktorantów, uczestników
projektu, z każdego z tych zespołów ze świata, porozmawiać. Pomimo
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tego, że ja mu tutaj zapłaciłem za intensywny kurs angielskiego, żeby on
się nauczył tego angielskiego, on się w ogóle nie uczył tego angielskiego,
a ja musiałem go wysłać z powrotem, niestety... (M/ST/K4).

Polski profesor, opierając się na krajowych standardach akade-
mickich, nie przewidział, że kandydat do pracy może okłamać go
w tak otwarty sposób. Sytuacja przedstawiona wyżej jest specyficzna,
ale nieporozumienia są możliwe również podczas codziennej pracy.
Ten sam badany, szef jednostki naukowej na uniwersytecie tech-
nicznym, zatrudniającej zarówno pochodzącego z Zachodu Euro-
pejczyka, jak i uczonego pochodzącego z Azji:

I jak ta współpraca wyglądała? Równie dobrze jak w przypadku [Euro-
pejczyka]?

Ja bym powiedział, troszkę większa jest odrębność kulturowa i troszkę
trudniej go zrozumieć, ale ja nie miałem jakichś problemów większych.

Ale trudniej zrozumieć... Mógłby Pan to..

Jego, ja bym powiedział, jego filozofię, prawda. Bo to, też trzeba to...
Kogoś trzeba zrozumieć, żeby móc się z nim porozumieć, prawda.
I Europejczyka dużo bardziej rozumiałem jak jego [Azjatę].

A czy pojawiały się tutaj...

On jest [w tym miejscu badany przytacza konkretną narodowość – K.Ł.
i J.M.]. Więc to też jest zupełnie odrębna kultura (M/ST/K4).

W cytowanym wywiadzie problemy komunikacyjne nie dotyczyły
stricte języka, ponieważ Azjata komunikował się dobrze po angiel-
sku. Problemem był inny sposób formułowania myśli i prowadzenia
codziennej komunikacji. Nasz badany, polski profesor z międzyna-
rodową renomą, miał zupełnie inną wizję nauki. Chwalił zachodnie-
go Europejczyka za poświęcenie na rzecz zespołu i był zadowolony
z tego, że może bez kłopotu zrozumieć swojego podwładnego w za-
kresie zwyczajów i oczekiwań. Azjata, w ocenie profesora, mniej
angażował się w pracę8, ale był „świetnym wykonawcą poleceń”.

8 Skądinąd wiemy, że azjatyccy pracownicy traktowani są na ogół jako
pracowite osoby, na których można polegać.
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Przełożonemu lepiej pracowało się z uczonym europejskim. W na-
ukach ścisłych, zgodnie z opinią profesora, konkretne umiejętności
są ważniejsze niż zróżnicowanie kulturowe. W naukach humanis-
tycznych obserwowaliśmy jednak odwrotny trend. W następnym
fragmencie szef jednostki opisuje Azjatę, zatrudnionego w swojej
jednostce, chwaląc jego unikatowość:

No to były sposoby i metody nauczania, które wywodzą się z tradycji tam-
tego regionu, no i ja o nich wiele nie mogę powiedzieć, oprócz tam krótkiej
obserwacji, które kładły większy nacisk na struktury pamięciowe, powta-
rzanie pewnych paradygmatów. No i na pewno wzbogacały nasz sposób
patrzenia na nauczanie języków, przyswajanie rzeczywistości językowej,
obcej rzeczywistości kulturowej, która poddaje się różnym perspektywom
spojrzenia. Na pewno były to niezwykle pouczające wizyty (M/HS/1).

7.4. Problemy w sferze publicznej:
nastawienie, administracja,
sprawy formalne

Od naszych badanych dowiedzieliśmy się, że istnieją dwa główne
problemy związane z przeprowadzką do Polski, które wynikają
wprost z lokalnej kultury. Pierwszy to staroświeckie, nacjonalistycz-
ne nastawnie niektórych profesorów. Drugi to niekompetencja
pracowników administracyjnych, widoczna szczególnie wtedy, gdy
trzeba załatwić nietypowe sprawy obcokrajowców (np. prowadzić
dokumentację w języku angielskim, co omawiamy poniżej). Relacje
wewnątrz uniwersytetu bądź jednostki administracyjnej, czyli sto-
sunki między nowo zatrudnionymi obcokrajowcami a ich przełożony-
mi i kolegami z pracy, są bardzo ważne ze względu na aklimatyzację,
tworzenie nowej tożsamości i integrację ze społeczeństwem przy-
jmującym. Niestety, znanych jest w literaturze przedmiotu tylko
kilka badań skupionych na interakcjach między wysoko wykwalifi-
kowanymi migrantami (w tym naukowcami) a rodzimymi pracowni-
kami (por. np. van Riemsdijk, Basford, Burnham 2015: 3).

Badani przez nas naukowcy odnotowali, że nastawienie władz
uniwersyteckich (dziekanów, szefów jednostek organizacyjnych) nie
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zawsze jest przyjazne wobec cudzoziemców. Niektórzy uważali, że
główny problem stanowi brak otwartości i przyjaznego nastawienia
profesorów względem obcokrajowców. Tę tendencję możemy zilu-
strować wypowiedzią szefa jednostki organizacyjnej jednego
z uniwersytetów technicznych, opisującego problemy swojego daw-
nego doktoranta. Te zaczęły się wtedy, gdy dziekan stwierdził, że na
jego wydziale praca doktorska musi być obroniona w języku pol-
skim9. Problem polegał na tym, że doktorant nie był w stanie
obronić pracy po polsku. Mówił płynnie w swoim języku oraz po
angielsku, co wystarczało mu do pracy badawczej w Polsce:

No w końcu, przy interwencjach Pana Rektora, udało się to zorganizować
po angielsku wszystko. Ale to jest kwestia Rady Wydziału. Pan Dziekan
nie, nie popiera obcokrajowców i ich, bym powiedział, wkładu tutaj
w rozwój naszego wydziału (M/ST/K4).

W innym przypadku niechętne nastawienie zostało wyrażone
bardziej bezpośrednio. Profesor specjalizujący się w naukach huma-
nistycznych w ten sposób opisuje to, jak jego własny pomysł
dotyczący zatrudnienia większej liczby obcokrajowców został od-
rzucony:

No, ponieważ uważałem, że tam nie funkcjonuje to dobrze, no i wska-
zywałem kolejne kraje, z których chciałbym zatrudnić specjalistów. No
niestety dyrekcja nie wyraziła zgody na to. Niezainteresowana tym.
Uznała, że to jest przeżytek PRL-u, komunizmu, takie założenie, że
powinniśmy się zajmować krajami tego regionu i utrzymywać kontakty
przez zatrudnianie ludzi stamtąd. No zupełnie się z tym nie zgadzam, no
ale, no tego rodzaju wypowiedź spotkałem (M/HS/K2).

Drugą główną, kulturową trudnością, którą wskazywali obco-
krajowcy i kierownicy jednostek, były ograniczone zdolności lin-
gwistyczne i komunikacyjne pracowników administracyjnych
pracujących w Polsce. Problemy związane z funkcjonowaniem admi-
nistracji uczelnianej pojawiały się w większości wywiadów, co jest
spójne z ogólną, niską oceną administracji uczelnianej w Polsce

9 Co, oczywiście, jest niezgodne z polskim prawem.
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(por. np. Maj, Prochal 2012). Kiedy jednak sprawy chcą załatwić
uczeni zagraniczni, dochodzą nowe problemy. W Polsce, bez względu
na debatę dotyczącą umiędzynarodowienia uczelni, o której wspomi-
naliśmy kilkakrotnie w tej książce, wielu pracowników administracyj-
nych nie posługuje się płynnie żadnym językiem obcym. Znajomość
angielskiego jest szczególnie słaba wśród starszych pracowników. Te
okoliczności stanowią dodatkową trudność dla obcokrajowców:

A czy pojawiają się tutaj z tą osobą jakieś trudności komunikacyjne?

Ja bym powiedział, na poziomie katedry nie, ale na poziomie dziekanatu,
biura administracyjnego wydziału, to tak. Wymagają jakichś raportów po
polsku od niego. Ten już w ogóle tego nie potrafi. Jeszcze ten Europejczyk
to się uczy szybko tego polskiego [śmiech], a on [drugi podwładny – J.M.
i K.Ł.] to już w ogóle nie potrafi po polsku (M/ST/K4).

Mimo omawianej tu bariery językowej trzeba zaznaczyć, że
w opinii większości badanych administracja uczelni była, ogólnie
rzecz biorąc, pozytywnie nastawiona do obcokrajowców. Badani
uważali, że są traktowani na równi z Polakami lub że mogą liczyć,
czasami, na specjalne względy:

To znaczy, z administracją uczelnianą... nie mam większych problemów,
niż... niż Polacy pracujący [śmiech respondenta]. Czyli to nie jest kwestia,
prawda, tego, czy to cudzoziemiec, czy nie-cudzoziemiec. Myślę, że wręcz
przeciwnie, w tych różnych kwestiach, które, prawda, były związane
z podjęciem pracy itd., prawda, to administracja uczelniana starała mi się
pomagać, jak tylko mogła (M/HS/Z/W11).

Administracja na uczelni? Nie doświadczyłam jakiś większych historii
(W/HS/W/W14).

Myślę, że raczej pozytywne, bo spokojnie to mówią, co trzeba robić itd.
powtarzają, bo trzeba powtarzać, ale myślę, że nie zdają sobie sprawy,
co dla nas jest skomplikowane (K/HS/Z/W6).

Dobre traktowanie obcokrajowców to, w opinii niektórych bada-
nych, także charakterystyka pracowników administracji państwo-
wej. W następnym fragmencie profesor z kraju zachodniego
rozróżniał między (neutralną) postawą administracji uczelnianej
i preferencyjnym traktowaniem obcokrajowców w urzędach:
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Ja tu w ogóle nie widzę żadnej różnicy między Polakami a cudzoziemca-
mi... To znaczy, wie Pan, ja jestem tyle lat tutaj, że idę sobie do admi-
nistracji i jestem pracownikiem, koniec, no... Kogo to interesuje, jaki mam
paszport. Jeśli były jakieś takie sytuacje, kiedy to było ważne, tak, kiedy
na przykład, nie wiem, starałem się o pozwolenie na pobyt i nadawali mi
nr PESEL, no tego, tego typu sprawy, które musiałem załatwiać w admi-
nistracji, to z tytułu bycia obcokrajowcem byłem traktowany lepiej. Mogę
powiedzieć tak, że z reguły jestem w Polsce lepiej traktowany, jeśli ten
mój paszport odgrywa jakąś rolę, tak? A gorzej, że tak powiem, jako
funkcjonalny Polak, tak? To znaczy, bo Polak z Polakiem to się obchodzi
czasami dość szorstko, tak? (M/HS/W/W1)

Wielu badanych uważało jednak, że przedstawione dotąd po-
zytywne nastawienie może być pochodną tego, że przyjechali oni
z krajów europejskich, a ekonomicznie i fizycznie (w większości
przypadków) nie różnią się od przeciętnych Polaków:

Zależy od pochodzenia, wydaje mi się, że tutaj jak ktoś jest z Unii
Europejskiej nie ma specjalnych problemów. Natomiast nastawienie do
innych może być inne, nie wiem czy z Wietnamczykiem też tak miło się
urzędnik ustosunkuje jak w stosunku do obywatela kraju Unii Euro-
pejskiej (K/HS/Z/W13).

Może są jakieś problemy z uchodźcami. Cudzoziemiec od cudzoziemca
bardzo się różnią. Inaczej ludzie patrzą na cudzoziemca z Syrii, a inaczej
na cudzoziemca z Ukrainy (M/ST/W/W21).

Kończąc omawianie problemów, z jakimi stykają się zagraniczni
pracownicy polskich uniwersytetów, warto wspomnieć jeszcze o trud-
nościach, które mogą leżeć po stronie kraju wysyłającego. Zwykle są
to sprawy związane z tamtejszym systemem prawnym lub obowiąz-
kami obywatelskimi. Klarowny przykład przytacza jeden z kierow-
ników, z którymi rozmawialiśmy:

Znaczy, wada [związana z zatrudnieniem obcokrajowców – J.M. i K.Ł.],
jeśli istnieje jakaś, to – na podstawie moich doświadczeń – polega być
może na kłopotach jakichś administracyjnych, bo to na początku na przy-
kład występuje. To, to. Patrzę przez pryzmat na przykład mojego
doktoranta, którego wspominałem. Na przykład on ma służbę wojsko-
wą [w swoim kraju – J.M. i K.Ł.] i musiał się tam jakieś odraczanie.
No takie, tego typu problemy się pojawiają. Nie są wielkie, no ale istnieją
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takie problemy. I to jest jedyny problem, jaki przychodzi mi do głowy
(M/HS/K2).

7.5. Problemy w sferze prywatnej: brak relacji
towarzyskich z przełożonymi

W wielu badanych przez nas przypadkach zagraniczni uczeni, którzy
przyjeżdżali do Polski, znajdowali tu partnerów życiowych (lub
partnerzy powodowali, że uczeni osiedlali się w Polsce). Integracja
takich pracowników przebiegała bardzo szybko, a ich przełożeni
traktowali ich jako naturalizowanych Polaków:

No ja sobie nie wyobrażam, żeby on kiedykolwiek opuścił kraj. On jest po
prostu [śmiech] naturalizowanym Polakiem. Obywatelstwo ma [obce –
J.M. i K.Ł.], ale zatrudnienie ma, płaci ZUS, prawda. Podatki płaci
w Polsce, no jest kierownikiem, wicedyrektorem poważnych instytucji
naukowych (M/HS/K5).

W niektórych krajach zachodnich integracja ze społeczeństwem
przyjmującym nie zawsze przekłada się na lepsze relacje ze współ-
pracownikami. Słabość więzów pozazawodowych można przypisać
specyfice pracy akadedmickiej. Sytuacja, w której umowy są często
krótkoterminowe (Stephan 2015), nie zawsze trzeba być w biurze
w określonych godzinach, a znaczną część pracy wykonuje się z do-
mu, nie sprzyja spotkaniom towarzyskim. Dodatkowo trzeba brać
pod uwagę znaczne obciążenia dydaktyczne i wymogi publikacyjne,
które stoją przed pracownikami polskich uczelni. Wielu z nich musi
też dorabiać poza uczelnią, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom
życia (Wagner 2011: 207–209).

W Polsce, inaczej niż w niektórych innych krajach, relacje
między obcokrajowcami a „lokalnymi” pracownikami mają często
charakter zarówno zawodowy, jak i pozazawodowy. W rozdziale 5
opisaliśmy przypadki, w których badani spotykali się w celach
pozanaukowych ze swoimi kolegami (np. organizując wspólny
wyjazd w góry), ale było to doświadczenie tylko części badanych.
W przypadku wywiadów z kierownikami nie stwierdziliśmy prawie
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żadnych kontaktów towarzyskich. Jeżeli przełożeni znali rodziny
badanych, to tylko pobieżnie.

A czy utrzymuje Pan z tą osobą jakieś takie towarzyskie kontakty, nie
zawodowe, czy zna Pan Profesor jego rodzinę?

Tak, znam. Jego żonę, czwórkę dzieci.

I są Polakami, znaczy żona jest...

Tak, żona jest Polką, żona jest Polką.

I często Pan Profesor...

Nie no, jak przychodzi czasami, to ją spotykam i rozmawiam. Ale nie, nie.
Nie utrzymuję jakiś takich kontaktów takich... (M/ST/K4).

Czy utrzymuje Pan kontakty niezawodowe, towarzyskie [z pracownikami
jednostki]?

Niestety mało. A to z tego powodu, że, to też zabrzmi może nieładnie, że się
chwalę, ale jestem człowiekiem tak zajętym, że prawie w ogóle nie mam
czasu na życie towarzyskie. Z trudem starcza mi go na życie rodzinne. Tak
że niestety nie prowadzę bujnego życia towarzyskiego (M/HS/K2).

Również z wypowiedzi zagranicznych naukowców nie wyłaniają
się silne więzi przyjacielskie. Ponadto wśród naszych badanych
zdarzały się przypadki, że przełożony nie poznał nawet rodzin swoich
współpracowników. Może to dziwić, ponieważ w Polsce, inaczej niż
w wielu krajach zachodnich (por. np. Mucha 2016; Kreber, Hounsel
2014), odwiedzanie się w domu to często spotykana praktyka. Z badań
wynika, że ponad 90% specjalistów w ciągu roku otrzymuje zapro-
szenie odwiedzenia kogoś w domu, a dla ogółu populacji ten współ-
czynnik jest tylko nieco niższy i wynosi 82% (Domański et al. 2015:
146). Również niedawne badanie wykonane przez Kantar Public na
zlecenie tygodnika „Polityka” pokazuje, że gościnność jest cechą,
która – zdaniem badanych w tym sondażu – najlepiej charakteryzuje
Polaków (Cieśla 2017: 28–29). Oczywiście „płytki” opis przez
badanych ich relacji towarzyskich może wynikać stąd, że było to
zagadnienie znajdujące się na marginesie naszych zainteresowań.
Istnieje jednak również merytoryczny powód, który sprawia, że
niektóre typy więzów, np. między kierownikami jednostek a pracow-
nikami, nie mogą powstać. Jest nią hierarchiczność polskiej struktu-
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ry akademickiej, o której piszemy w innym miejscu, a na którą
zwracała uwagę również Izabela Wagner (2011).

7.6. Relacja z drugiej strony:
wypowiedzi zagranicznych uczonych
na temat własnych przełożonych

Wcześniej w tej książce pokazaliśmy, na podstawie raportu Marty
Łazarowicz-Kowalik, że co czwarty zagraniczny pracownik naukowy
zapytany w jej sondażu o konieczne warunki, które skłoniłyby go
do podjęcia pracy w Polsce, odpowiedział, że jest to środowisko
naukowe (lub współpracownicy). Dla porównania wynagrodzenie
było istotne tylko dla 7% badanych, a środki na badania dla 15%
(2011: 15, 16, 42, 48). Widzimy więc, że relacje interpersonalne są
ważne dla imigrujących pracowników naukowych.

W naszych wywiadach temat relacji z przełożonymi pojawił się
tylko w siedmiu (z dwudziestu trzech) przeprowadzonych wywiadów.
Dwóch badanych, w obu przypadkach byli to naukowcy z Europy
Środkowo-Wschodniej, nie miało wiele do powiedzenia, uznając
relacje za dobre, a pozostali podzielili się z nami bardziej rozbudo-
wanymi opowieściami. Jeden z najpopularniejszych motywów za-
wartych w tych opowieściach to historia początku zatrudnienia przez
przyszłych polskich przełożonych. Drugi popularny motyw dotyczył
różnych napięć występujących w jednostkach organizacyjnych uczel-
ni. Opowieści badanych dotyczyły sytuacji, w których formalne
konkursy na stanowiska akademickie nie były wymagane lub trak-
towano je jako mało ważną formalność. Obecnie konkursy w polu
naukowym w dalszym ciągu nie są przejrzyste (Pawłowski, Rafalska
2016: 169–185), lecz musimy zauważyć, że dzięki aktywnym inter-
nautom konkursy rozpisane „pod kogoś” coraz częściej są zaskarżane
lub publicznie piętnowane (por. np. Szostak 2015). Niemniej jednak
historia zatrudniania naszych badanych zaczynała się od spotkania
z pracownikiem polskiej instytucji. W typowym przypadku działo się
to na seminarium naukowym, w Polsce lub za granicą, na którym
robili oni dobre wrażenie i otrzymywali nieformalne, początkowo,
zaproszenie do podjęcia pracy w Krakowie.
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Opowieści o napięciach na linii instytucja–pracownik nie doty-
czyły, w naszej ocenie, specjalnych czynników związanych z etnicz-
nością, lecz był to wyraz typowych relacji władzy na uczelni.
Zadawaliśmy też pytanie o to, czy badani przez nas uczeni doświad-
czyli problemów związanych z awansem zawodowym. W jednym
przypadku (M/HS/W/W23) badany był zniechęcany, na poziomie
instytucji, do aplikowania o grant, a gdy go otrzymał jako osoba
prywatna, musiał zmienić pracę. Spędził kilka lat na innym
krakowskim uniwersytecie, czekając, aż zmienią się władze
w jednostce. Nowe władze zaproponowały mu powrót. W drugim
przypadku (M/ST/W/W10) dziekan wydziału nie darzył sympatią
doktorantki naszego badanego i nie udało jej się zatrudnić jako
asystentki (stopień naukowy zdobyła ostatecznie w jednym z krajów
obszaru języka niemieckiego).

7.7. Podsumowanie

Zatrudnianie pełnoetatowych pracowników z zagranicy to jedna ze
strategii umiędzynarodowiania nauki w danym kraju (Knight 2012:
34–37; Kwiek 2014: 681). Polska, jak podkreślaliśmy to wielokrotnie
w tej książce, potrzebuje zagranicznych uczonych i może wiele
zyskać na ich cyrkulacji. Niestety, warunki pracy w Polsce i ogra-
niczone możliwości finansowania badań sprawiają, że Polska jest
raczej kierunkiem peryferyjnym migracji naukowych. Polskie in-
stytucje, a przynajmniej kierownicy jednostek akademickich, z któ-
rymi rozmawialiśmy, wiedzą jednak, że muszą współpracować ze
światem, np. zatrudniając zagranicznych postdoków, badaczy i pro-
fesorów. Zdaniem kierowników zagraniczni pracownicy to przede
wszystkim ważny czynnik wpływający na podniesienie prestiżu ich
instytucji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Dostarczają oni rzadkich umiejętności i perspektyw badawczych,
ułatwiają negocjowanie i podpisywanie wartościowych umów
i zapewniają możliwość współpracy z zagranicznymi jednostkami
naukowymi. Dla wielu szefów wartością dodaną jest różnorodność,
choć jest to raczej opinia rozpowszechniona wśród humanistów, a nie
przedstawicieli „twardych” nauk, którzy są zwykle zorientowani
bardziej „obiektywnie”. W naszych badaniach pojawił się również

240 7. Współpraca na poziomie jednostki naukowej...

logo WUW.indd   1logo WUW.indd   1 5/12/2014   12:54:19 PM5/12/2014   12:54:19 PM



głos, że zatrudnianie zagranicznych pracowników naukowych jest
naturalnym posunięciem w sytuacji napływu międzynarodowych
studentów do Polski, w szczególności po akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Trudno przecenić wszystkie te walory i okoliczności,
dlatego bardzo istotne jest kształtowanie nowej polityki, która
mogłaby zachęcić większą liczbę zagranicznych uczonych do pracy
i życia w Polsce.

Jeżeli umiędzynarodowienie ma być jednym z celów, które
stawia przed sobą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to
należałoby rozważyć, jak można uczynić Polskę bardziej atrakcyj-
nym miejscem imigracji. Nasze analizy zawarte w ostatnich trzech
rozdziałach tej książki pokazują, że największą szansą jest promocja
Polski jako kraju „środka” – jednocześnie zachodniego (w terminach
geopolitycznych) i wschodniego (w terminach kulturowych). Są to
atuty szczególnie istotne dla naukowców pochodzących ze Wschodu.
Do tej pory Polska nie wykorzystała jednak szansy na stworzenie
lokalnego, środkowoeuropejskiego ośrodka naukowego. Być może
sytuacja zmieni się wraz z powstaniem zapowiadanego od dawna
Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.
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Wnioski. Ku kolejnym badaniom

Ziemie polskie były do I wojny światowej terenem imigracji głównie
Żydów, Cyganów (Romów), Niemców. Równocześnie od początku
XIX wieku były jednak przede wszystkim źródłem emigracji.
Emigracja stała się też ważnym czynnikiem demograficznym
i społecznym po przemianach rozpoczętych w końcu lat osiemdzie-
siątych XX wieku. Emigracja polska to zjawisko obejmujące (choć na
ogół w różny sposób) obie płcie, różne kategorie wiekowe, różne
grupy wykształcenia, różne regiony kraju.

Z naszego punktu widzenia szczególnie interesujące są migracje
pracowników wysoko wykwalifikowanych (highly skilled migration),
a wśród nich naukowców. Interesujemy się nie tyle emigracją
polskich specjalistów wysokiej klasy, ile imigracją do Polski uczo-
nych (naukowców, akademików, badaczy, pracowników nauko-
wych). Na tyle, na ile umożliwiały nam to dostępne dane (skądinąd
niekoniecznie spójne), staraliśmy się zarysować ogólnopolską sytua-
cję w drugiej dekadzie XXI wieku. Jednak główna część naszego
materiału pochodziła z Krakowa. Ośrodek krakowski nie jest typowy
dla Polski, ale należy do najbardziej interesujących. Kraków jest
jednym z najważniejszych w kraju centrów nauki i nowych tech-
nologii. Prezentację odnoszących się do Krakowa danych poprzed-
ziliśmy obszerną analizą literatury badawczej dotyczącej struktury
przepływów migracyjnych, istoty migracji osób o wysokich kwalifi-
kacjach, a w szczególności uczonych, znaczenia imigracji (a w jej
konsekwencji zwiększenia kulturowej różnorodności kraju przyjmu-
jącego) dla sytuacji gospodarczej, pojawiania się innowacji, ale też
problemów mentalnych, zagadnień kontaktu kulturowego, pozytyw-
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nych i negatywnych aspektów „krążenia umysłów”, powrotów uczo-
nych z emigracji i konsekwencji tego zjawiska. W całej książce
przyjmujemy postulat badania polskiej nauki jako zorganizowanego
systemu, który funkcjonuje w kraju, gdzie dominują półperyferyjne
procesy produkcji w rozumieniu Immanuela Wallersteina (w upro-
szczeniu określamy więc Polskę mianem kraju półperyferyjnego).
Nie oznacza to w żadnym razie, że nie doceniamy procesu produkcji
wiedzy i kształcenia, które tu zachodzą. W wielu miejscach pod-
kreślamy jednak, że na lokalny polski system wpływają globalne
nierówności. Wykorzystując siatkę pojęciową Wallersteina, staraliś-
my się uwypuklić różnice między krajami centralnymi, półperyfe-
ryjnymi i peryferyjnymi. Pozycja Polski w globalnym świecie nauki
nie jest korzystna (o czym przekonują nas ciągle publikowane
rankingi uniwersytetów), jednak w porównaniu z krajami peryferyj-
nymi jest ona znacznie lepsza.

Badania imigracji uczonych mają swoją specyfikę, którą omówi-
liśmy w rozdziale metodologicznym. Pojawiają się problemy czysto
definicyjne i metodologiczne. Gdy zgodzimy się już co do tego, kogo
uznać za zagranicznego naukowca, musimy zidentyfikować członków
tego bardzo rozproszonego zbioru, a potem dotrzeć do nich.
Prowadzenie operacji statystycznych jest trudne, gdyż na ogół nie
znamy dokładnej skali zjawiska. Badania ilościowe mogą być jednak
i są prowadzone. W naszej książce wyróżniliśmy kilka znanych
sposobów badania tej niejednorodnej zbiorowości. Pokazaliśmy też,
z jakich materiałów korzysta się na ogół w badaniach, wskazując ich
zalety i wady. W naszych własnych analizach skorzystaliśmy
z danych urzędowych, opublikowanych i nieopublikowanych (ale
nam oficjalnie użyczonych), z dostępnych publicznie danych inter-
netowych, a także przeprowadziliśmy wywiady pogłębione. Niekom-
pletność danych urzędowych, brak niektórych informacji w domenie
publicznej (głównie na stronach WWW), a także trudności w dotarciu
do tak nielicznej grupy badanych i przekonanie jej członków do
wzięcia udziału w badaniu socjologicznym to tylko niektóre
z problemów, które napotkaliśmy. Inna, bardzo istotna grupa
trudności wiąże się z zastosowaną przez nas metodą onomastyczną,
polegającą na identyfikowaniu obcokrajowców ze względu na ich
obcobrzmiące imię lub nazwisko. Choć metoda znalazła zastosowa-
nie w Polsce ze względu na jednolitość etniczną kraju, to identyfi-
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kacja badanego trwała długo, a początkowe kody musiały być często
weryfikowane.

Cudzoziemcy stanowili w roku 2012 niecałe 1,9% wszystkich
pracowników naukowych w Polsce. Nie jest to wysoki udział w po-
równaniu do wielu innych krajów europejskich i niektórych poza-
europejskich. Obcokrajowcy pochodzą przede wszystkim z krajów
sąsiadujących z Polską. Największe ich zbiorowości zatrudnione
zostały przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciń-
ski i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W Krakowie, na 28 uczelni, 13 zatrudniało w sumie 155 cudzo-
ziemców (najwięcej Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-
-Hutnicza). W naszym badaniu zawartości stron internetowych
ograniczyliśmy się do sześciu uczelni, które zatrudniały prawie
wszystkich cudzoziemskich uczonych pracujących w mieście.
W próbie znaleźli się głównie mężczyźni, osoby w wieku średnio
56 lat, uczeni pochodzący na ogół z Europy Środkowo-Wschodniej,
prawie w połowie reprezentujący dyscypliny przyrodnicze, tech-
niczne i matematykę, osoby pracujące w Polsce przeciętnie 13 lat,
zatrudnione niemal w połowie jako profesorowie. Na ogół w każdej
z zatrudniających ich krakowskich uczelni ich liczba cytowań była
niższa niż liczba cytowań ich polskich kolegów z pracy (choć porów-
nanie to może być obarczone dużym błędem ze względu na kwestie
związane z pomiarem aktywności publikacyjnej).

Na podstawie zebranych przez nas danych można stwierdzić, że
migranci ze Wschodu decydują się na ogół na przyjazd do Polski
z przyczyn ekonomicznych. Polska jest bezpieczniejszym, stabilniej-
szym i bogatszym krajem niż ich ojczyzny. Ważną rolę w przypadku ich
decyzji migracyjnych odgrywała bliskość kulturowa. Druga wyraźna
grupa migrantów to „entuzjaści” Polski i polskości. Część z nich
mieszka tu od dawna i spędziła w Krakowie najlepsze chwile swojego
życia. Trzecią grupą są osoby, które dojeżdżają na co dzień do pracy
w Polsce z ościennych państw. Dzięki dobrej komunikacji Krakowa
z ich krajami takie dojazdy są możliwe. Ostatnia wyróżniona przez nas
grupa to kosmopolici, czyli osoby, które pracują w międzynarodowych
zespołach i mają najwięcej kontaktów międzynarodowych.

Główne identyfikacje migrantów nie miały natury etnicznej, lecz
naukową. Nawet osoby, które spędziły w Polsce ponad dekadę, nie
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uważają siebie za Polaków, choć podkreślają, że stanowią niewątpli-
wie część polskiego społeczeństwa. Jedną z zalet bycia członkiem tej
społeczności są przywileje bycia obywatelem Unii Europejskiej.
Migrujący uczeni mają podobne problemy jak inni migranci,
z jednym ważnym wyjątkiem – zazwyczaj nie dotyczą ich trudności
natury prawnej. Ogólnie rzecz biorąc, nasi badani byli zadowoleni
z życia w Polsce i nie planowali powrotu do domu. W książce
poświęciliśmy sporo uwagi barierom (językowym, administracyj-
nym, mieszkaniowym, zawodowym) oraz czynnikom ułatwiającym
adaptację (więzy rodzinne, pomoc ze strony współpracowników).
Gdybyśmy chcieli polecić komuś Polskę na podstawie opinii res-
pondentów, musielibyśmy podkreślić, że jest to kraj europejski
o długiej historii, w którym mieszkają relatywnie uprzejmi ludzie
(przynajmniej jeżeli zawęzimy analizę do kręgów, w których
obracają się akademicy). Atutem jest również położenie w geogra-
ficznym i politycznym centrum Europy. Odnosząc się do zaprezen-
towanych w książce typologii, można stwierdzić, że nasi badani
reprezentowali trzy z czterech strategii adaptacyjnych. Nie zaobser-
wowaliśmy z żadnym wywiadzie oznak marginalizacji (tj. jednoczes-
nego odrzucenia kultury wyjściowej i kultury nowej). Ekonomiczni
migranci i poszukiwacze statusu byli najbardziej zainteresowani
integracją, entuzjaści – asymilacją, a wielu kosmopolitów zbliżało się
do strategii opartej na separacji.

Kraków przyciąga osoby, które przyjeżdżają tu z różnych po-
wodów, często (są wyjątki) niezwiązanych z poziomem prowadzo-
nych tu prac naukowych. Z punktu widzenia naszych analiz
największymi atutami Krakowa są podobieństwo kulturowe do wielu
znanych imigrantom zachodnich miast oraz ich zainteresowanie
badawcze Polską lub kulturą polską. Polska nie jest jednak atrak-
cyjna dla większości badaczy zagranicznych zwłaszcza dlatego, że
realne warunki pracy bardzo utrudniają zagranicznym pracownikom
naukowym uczestnictwo w międzynarodowych sieciach uczonych.
Badanych naukowców zagranicznych cechuje umiarkowany poziom
oczekiwań. Termin „migranci środka skali” zdaje się dobrze
uchwytywać ich oczekiwania i wartości. Przybywający do Polski
uczeni to rzadko uczeni transnarodowi, „płynni” akademicy, ale
raczej osoby, które zdecydowały się osiedlić w Polsce na stałe lub
dojeżdżać do pracy do Polski z krajów sąsiednich. W Krakowie
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pracują raczej doświadczeni naukowcy, którzy mają już wypraco-
wane zwyczaje i sposoby pracy. Przez lata pobytu w Krakowie
przyswoili oni sobie lokalnie obowiązujące normy. Stąd pod wieloma
względami przypominają „typowych” polskich uczonych.

Tym, co odróżnia zagranicznych pracowników krakowskich
uczelni od obcokrajowców pracujących w innych krajach, jest
głównie konieczność wypracowania strategii – sposobów pomagają-
cych przezwyciężać trudności – umożliwiających im przetrwanie
w trudnym, półperyferyjnym środowisku naukowym. Przykładem
może być korzystanie z prywatnej gościnności zagranicznych kole-
gów, gdy nie było ich stać na nocleg w centrum konferencyjnym.
Inny częsty problem to złej jakości infrastruktura. Kluczowym
zagadnieniem, na który uwagę zwracali nasi badani, były jednak
bardzo niskie płace. Nowe technologie oraz innowacje biznesowe,
takie jak carpooling oraz rozwój tanich linii lotniczych, również
pomogły migrującym uczonym nawiązywać lub podtrzymywać
kontakt ze światem, jednak rażąca dysproporcja zarobków powodo-
wała, że technologia nie była w stanie zlikwidować różnic.

Polska to relatywnie duży kraj z wielkimi potrzebami. Lokalny
system akademicki potrzebuje nie tylko lektorów języków obcych
i uczonych wykładających przedmioty kierunkowe na filologiach
obcych oraz dobrych matematyków i fizyków. Kraków jest dla nich
„doliną krzemową”. W tym sensie badani przez nas uczeni są „rze-
mieślnikami” – to ludzie, który chcą wykonać swoją pracę dobrze, dla
samej tej pracy. Może nie są to czołowi światowi naukowcy, ale
codzienną pracą pomagają budować system akademicki w Polsce,
która umożliwia im kontynuowanie kariery zawodowej. Bardziej
znani i cenieni uczeni, którzy również do Krakowa przyjeżdżają na
dłużej, pochodzą głównie ze Wschodu, gdyż Polska jest dla nich
atrakcyjną alternatywną w stosunku do Zachodu, który znają
z poprzednich doświadczeń migracyjnych. Wyraźną zaletę w porów-
naniu do Zachodu stanowi wspomniana już bliskość kulturowa.

Zatrudnianie pełnoetatowych pracowników z zagranicy to jedna
ze strategii umiędzynarodowiania nauki w danym kraju. Polska, jak
podkreślaliśmy to wielokrotnie, potrzebuje zagranicznych uczonych
i może wiele zyskać na ich cyrkulacji. Niestety warunki pracy i ogra-
niczone możliwości finansowania badań sprawiają, że Polska jest
raczej kierunkiem peryferyjnym globalnych migracji naukowych.
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Polskie instytucje, a przynajmniej kierownicy jednostek akademic-
kich, z którymi rozmawialiśmy, wiedzą, że muszą współpracować ze
światem, na przykład zatrudniając zagranicznych postdoków, bada-
czy i profesorów. Zdaniem kierowników krakowskich jednostek
naukowych zagraniczni pracownicy to jednak przede wszystkim
ważny czynnik wpływający na podniesienie prestiżu ich instytucji.
Dostarczają oni rzadkich umiejętności i perspektyw badawczych,
ułatwiają negocjowanie i podpisywanie wartościowych umów
i zapewniają możliwość współpracy z zagranicznymi jednostkami
naukowymi. Dla wielu szefów wartością dodaną jest różnorodność,
choć jest to raczej opinia rozpowszechniona wśród humanistów, a nie
przedstawicieli nauk przyrodniczych. W naszych badaniach pojawił
się również głos, że zatrudnianie zagranicznych pracowników
naukowych jest naturalnym posunięciem w sytuacji napływu mię-
dzynarodowych studentów do Polski, w szczególności po akcesji
Polski do Unii Europejskiej.

Jeżeli umiędzynarodowienie ma być jednym z celów, które
stawia przed sobą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to
należałoby rozważyć, jak można uczynić Polskę bardziej atrakcyj-
nym miejscem imigracji. Nasze analizy zawarte w ostatnich trzech
rozdziałach tej książki pokazują, że największą szansą jest promocja
Polski jako kraju „środka” – jednocześnie zachodniego (w terminach
geopolitycznych) i wschodniego (w terminach kulturowych). Są to
atuty szczególnie istotne dla naukowców pochodzących ze Wschodu.
Do tej pory Polska nie wykorzystała jednak szansy na stworzenie
lokalnego, środkowoeuropejskiego ośrodka naukowego. Uważamy,
że pomysł powołania Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk szedł
w takim kierunku.

Omówiony tu przypadek najprawdopodobniej różni się od sytua-
cji, którą możemy zaobserwować w innych krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej o zbliżonej historii najnowszej. Ograniczmy się do
dwóch przykładów. Ze względu na wieloetniczność niektórych
społeczeństw w regionie uniwersytety słowackie, czeskie czy wę-
gierskie różnią się od badanych przez nas. Polska, jako kraj jednolity
etnicznie, pozwala na stosunkowo dokładne oddzielenie uczonych
zagranicznych od krajowych. We wskazanych krajach różnice będą
już mniej wyraźne, jeśli wziąć pod uwagę, na przykład, duży odsetek
uczonych czeskich i węgierskich na Słowacji. W podstawowym
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sensie są oni oczywiście uczonymi napływowymi, jednak intuicja
badawcza podpowiada nam, że ich sytuacja będzie różniła się od
uczonych, który przyjeżdżają z innych, bardziej oddalonych geogra-
ficznie, historycznie i kulturowo krajów. W Polsce nie ma też
wyraźnej tradycji bilateralnej współpracy naukowej z innym pań-
stwem. Więzi tego typu obserwujemy między byłymi republikami
ZSRR, a także niektórymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej
a państwami zachodnimi (np. między Rumunią i Francją), m.in. ze
względu na bliskość językową. Z tych oraz innych powodów, których
nie mamy okazji tu przedyskutować, przypadek zagranicznych
uczonych w Polsce to tylko jeden z wielu przypadków w naszej części
Europy. Porównanie większej liczby podobnych studiów przypadku
pozwoliłoby na pełniejsze zrozumienie, co to znaczy być zagranicz-
nym uczonym w półperyferyjnym kraju postsocjalistycznym.
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Brzozowski Jan, Pędziwiatr Konrad, 2014, Analiza procesu integracji
imigrantów w Małopolsce, w: Edyta Pindel (red.), Imigranci
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2002, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, http://
www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_na-
ukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20100113_Podrecznik_
Frascati_2002.pdf (dostęp: 26.04.2013 r.).
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Wojewódzki, s. 11–48.

Gaillard Jacques, Gaillard Anne-Marie, Krishna V.V., 2015, Return
from Migration and Circulation of Highly Educated People: The
Never-ending Brain Drain, „Science, Technology and Society” 20,
3: 269–278.

Galent Marcin, Goddeeris Idesbald, Niedzwiedzki Dariusz, 2008, Heads
or hands? Differences and similarities between Polish students and
labour immigrants, Working Paper Series of the Research Network
1989, Working Paper 15, https://www.ssoar.info/ssoar/handle/docu-
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Globalnej” 33: 555–570.

Skeldon Ronald, 2009, Of Skilled Migration, Brain Drains and Policy
Responses, „International Migration” 47, 4: 3–29.

Smeby Jens-Christian, Trondal Jarle, 2005, Globalisation or Europeani-
sation? International Contact among University Staff, „Higher
Education” 49: 449–466.

Song Hah Zoong, Song Emily, 2015, Why Do South Korea’s Scientists and
Engineers Delay Returning Home? Renewed Brain Drain in the New
Millennium, „Science, Technology and Society” 20, 3: 349–368.

Sorokin Pitirim A., 2009, Ruchliwość społeczna, Warszawa: Wydawnic-
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Vertovec Steven, 2012, Transnarodowość, Kraków: Wydawnictwo UJ.
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