
бы использовать как наиболее быстрый и полезный инструмент 
для роста креативной индустрии. Данная тенденция развития 
закреплена в стратегическом документе британского правитель-
ства по креативным индустриям — «Креативная Британия — Но-
вые таланты для новой экономики», в котором говорится следую-
щее: «Креативные индустрии сейчас — это главный двигатель, ... 
движущая сила инновации; они способствуют жизненно важной 
задаче роста ... гораздо больше, чем может показаться; нужно ле-
леять вклад креативной экономики и активно идти навстречу 
в решении, а где возможно, предупреждении ее трудностей в тех 
областях, где Правительство может помочь» [4, с. 39]. 

Устойчивый рост и получение выгоды «здесь и сейчас» — вопрос 
для любого рынка в мире, и, похоже, этот вопрос еще много лет будет 
открыт. В настоящее время концептуально не определена парадигма 
ведения бизнеса в сфере культуры и тенденции ее развития. 
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Artykuł dotyczy problemu integracji imigratów z Ukrainy w Pol-
sce. Autor zastanawia się na tym, jak wygląda proces integracji w wy-
miarze społecznym i kulturowym, jak na sytuację kontaktu kulturo-
wego wpływa stereotypowe postrzeganie Ukraińca, jest nadal obecne 
w świadomości Polaków, na ile głębokiej refleksji wymagają kategorie 
My" i „Oni". 

Słowa kluczowe: integracja, kontakt kulturowy, strategii akulturacji, 
kategoria „Swój-Obcy". 
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The article deals with problem of integration of immigrants from 

the Ukraine in Poland. The author looks at the process of integration 
in the measurement of civil and cultural and considers how the stere-
otyped perception of the Ukrainian influences the situation of cultural 
contact, how deep a category "We and They" is required. 

Key words: integration, cultural contact, acculturation strategies, 
category "own-alien". 

Wprowadzenie. Polska od kilku lat jest krajem atrakcyjnym dla 
imigrantów ekonomicznych zza wschodniej granicy. Dane Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców [2] wskazują na stale wzrastającą tendencję 
osiedlania się w naszym kraju obywateli Ukrainy. Czasami wraz z nimi 
przybywają całe rodziny z dziećmi. W takiej sytuacji imigranci nie tyl-
ko planują podjęcie pracy zarobkowej, mającej na celu podniesienie 
dotychczasowego, często niskiego statusu życia, ale także stają przed 
ważnym dylematem, jakim jest rozpoczęcie przez ich dziecko edukacji 
w polskiej szkole. Niektórzy imigranci wiążą z pobytem w Polsce, jako 
jednym z państw Unii Europejskiej, duże nadzieje i oczekiwania. Przede 
wszystkim Ukraińcy w naszym kraju chcą pracować lub też, szczególnie 
w przypadku młodszego pokolenia, chcą skorzystać z polskiego syste-
mu edukacji i zdobyć „europejskie wykształcenie". Uważają, że dyplom, 
który uzyska ich dziecko, zagwarantuje im lepszy, bo zachodni, kapitał 
społeczny. 
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Uważam, że szczególnie interesująca jest kwestia społeczno-kul-
turowej integracji imigrantów ukraińskich w społeczeństwie polskim. 
W artykule tym chciałabym zatem zastanowić się, jak wygląda proces 
integracji w wymiarze społecznym i kulturowym. Stąd też odwołam się 
zarówno do literatury przedmiotu, prowadzonych badań w tym zakre-
sie, a także własnych obserwacji i wiedzy, którą zdobyłam nawiązując 
kontakty interpersonalne z ukraińskimi imigrantami. 

„My" — Polacy i „Oni" — Ukraińcy: wyzwania życia codziennego. 
W sytuacji kontaktu kulturowego, między przedstawicielami co naj-
mniej dwóch grup, gdzie jedna z nich stanowi większość i jest grupą do-
minującą, natomiast przedstawiciele pozostałych grup stanowią grupę 
mniejszościową, możliwa jest jedna z następujących strategii akultura-
cji: asymilacja, marginalizacja, integracja, separacja [9]. Zdaniem Johna 
Berrego - kanadyjskiego psychologa - akulturacja w sensie psycholo-
gicznym odnosi się do zmian w jednostce, która uczestniczy w sytuacji 
kontaktu kulturowego, a więc jednostce na którą bezpośrednio oddzia-
łuje wpływ zewnętrznej kultury. Zatem akulturacja psychologiczna od-
nosi się do zmian w kulturze, w której jednostka jest uczestnikiem [1]. 
Współcześni ukraińscy imigranci jako grupa kulturowa są społeczno-
ścią podobną pod względem zewnętrznym, emocjonalnym, czy kultu-
rowym do Polaków. Stąd też imigranci z Ukrainy nie mają większych 
trudności w adaptacji do realiów życia w Polsce. Nie oznacza to oczywi-
ście tego, że nie pojawiają się problemy natury psychologicznej, praw-
nej, czy społecznej, które uniemożliwiają wdrożenie się Ukraińcom do 
sprawnego funkcjonowania w Polsce. Jednocześnie istotną kwestią jest 
sposób postrzegania imigrantów pochodzących z Ukrainy przez społe-
czeństwo polskie. 

Na problem wizerunku ukraińskich imigrantów w opinii Polaków 
zwróciła uwagę w swoich badaniach Aleksandra Grzymała-Kazłow-
ska [4]. Z kolei bieżąca analiza artykułów publikowanych zarówno 
w Internecie, jak i w codziennej prasie, wskazuje że problem stereoty-
powego postrzegania Ukraińca, jest nadal obecny w świadomości Po-
laków. Na niekorzyść takiego stanu rzeczy z pewnością miały wpływ 
nieraz krwawe i traumatyczne wydarzenia historyczne, które zapisały 
się tak samo w biografii Polski, jak i Ukrainy. Jednocześnie patrząc na 
imigrantów z Ukrainy z perspektywy „zakorzenienia" historyczne-
go, często podsycanego mową nienawiści modelowaną przez środki 
masowego przekazu, a czasami nawet niektórych polityków, trudno 
jest oczekiwać, że przeciętny, statystyczny Polak będzie postrzegał 
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imigrantów z Ukrainy, jako przyjaciół, czy też osoby nie zagrażające 
sprawnemu funkcjonowaniu ich rodzin, czy też środowiska lokalne-
go, w tym zawodowego. Będąc badaczem problemów społecznych 
i współczesnych uwarunkowań życia społecznego w Polsce, analizując 
problematykę imigrantów w społeczeństwie przyjmującym, w kon-
tekście „My-Oni", czy też w kategorii „Swój-Obcy" [8, s. 9 -25 ] chcia-
łabym odwołać się do tezy Izabeli Lenartowicz, że „spotkanie z In-
nym stanowi klucz do rozumienia relacji międzyludzkich w ramach 
społeczeństw wielokulturowych" [6, s. 114]. Stwierdzenie Izabeli Le-
nartowicz (2007) sprzed dziesięciu lat jest analogiczne do obecnych 
realiów życia społecznego w Polsce. W okresie, w którym Polska jest 
krajem atrakcyjnym dla imigrantów, często pochodzących z państw 
bardzo odległych, o dużym dystansie kulturowym, warto podjąć po-
nownie dyskusję o wielokulturowości, o dialogu międzykulturowym 
i międzyreligijnym, w innych już okolicznościach, w nowej sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Jednak należy pamiętać o tym, że wszelkie 
rozmowy w warunkach wielokulturowości, a tym bardziej dialog 
i konstruktywna komunikacja międzykulturowa, niosą oczywiście ze 
sobą wiele trudności. 

Analizując imigrantów ukraińskich w kategoriach swojskości i ob-
cości, czy też w relacji „My-Polacy" i „Oni-Ukraińcy" z pewnością emo-
cjonalny, zazwyczaj negatywny, stosunek Polaków wobec imigrantów 
z Ukrainy jest nadrzędny w relacji do faktycznie posiadanej wiedzy na 
temat bogatej kultury, historii i tradycji ukraińskich. Jak zauważa Ewa 
Nowicka „kiedy mówimy o kimś « I n n y » możemy mieć na myśli fakt, 
że jest to osoba różna od nas (czyli nie tożsama z nami) lub też od kogoś, 
kogo wcześniej wskazywaliśmy lub mieliśmy na myśli. Możemy mieć na 
myśli fakt, że ów człowiek różni się w sposób godny naszej uwagi od nas 
lub od kogoś innego, kogo wcześniej wskazywaliśmy" [8, s. 9]. Stąd też, 
jak dalej pisze Nowicka „w procesie strukturalizacji świata społecznego 
inność może pozostać tylko innością, ale może przerodzić się w obcość" 
[8, s. 11]. W sytuacji kontaktu kulturowego pomiędzy Polakami, a imi-
grantami z Ukrainy, obraz naszych wschodnich sąsiadów jest budowa-
ny na podstawie stereotypowego postrzegania i uproszczonych reguł 
wnioskowania, które w psychologii nazywa się „myśleniem na skróty". 
Procesowi typizacji i uproszczeń najczęściej towarzyszy silny kompo-
nent emocjonalny, bezkrytycyzm i duża odporność na zmiany poglą-
dów. Często imigranci z Ukrainy w percepcji społeczeństwa polskiego, 
są pejoratywnie postrzegani i nazywani potocznie „Ruskimi". 
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Istniejące przekonanie, że sytuacja podobieństwa kultury polskiej 
i ukraińskiej powinna sprzyjać chęci wzajemnemu poznawaniu się 
w różnych dziedzinach życia, wskutek analiz praktycznych aspektów 
życia codziennego okazuje się iluzoryczne. Natomiast sam proces in-
tegracji jest znacznie bardziej skomplikowany, a kategorie My" i „Oni" 
wymagają głębszej refleksji. Wkomponowując bezrefleksyjnie imigran-
tów z Ukrainy jako jednostki, czy też grupę gotową do natychmiastowej 
integracji ze społeczeństwem polskim, nagle może stać się oczywistym, 
że proces ten nie będzie przebiegał łatwo i bezkolizyjnie. Ukazując 
przykłady życia codziennego zaczerpnięte z różnych forum interneto-
wych, czy opisywanych w prasie, bez problemu można wskazać liczne 
sytuacje, w których wzajemna integracja Ukraińców i Polaków nie prze-
biega kompromisowo. 

Analizując Polaków w kategorii „My", a więc opozycyjnej wobec 
imigrantów ukraińskich rozumianych jako „Oni", widzimy, że mamy 
do czynienia z pewnym rodzajem niepewności co do charakteru, ja-
kości, rodzaju i przebiegu spotkania z Innym, w tym wypadku tym 
Innym, jest ukraiński imigrant. Natomiast wyzwań życia codziennego 
jest tak wiele, jak duży jest rozdźwięk pomiędzy „My" i „Oni", a więc 
„Swoim" i „Obcym". W przypadku imigrantów ukraińskich mieszkają-
cych w Polsce, klasyfikacja, a więc podział w relacji „My" i „Oni" jest 
dokonywany, nie tylko ze względu na język, tradycję, religię, kulturę, 
obyczaje, czy preferowany system wartości, ale przede wszystkim 
z powodu niekorzystnych dla obu narodów doświadczeń historycz-
nych, a także stereotypowego, zazwyczaj negatywnego, wizerunku 
Ukraińców w Polsce. 

Warunki udanej integracji społeczno-kuiturowej imigrantów ukra-
ińskich. Analizując problemy imigrantów ekonomicznych, w tym 
imigrantów ukraińskich przebywających w Polsce, na pierwszy plan 
wysuwają się dwa istotne zagadnienia. Pierwszym jest wymiar eko-
nomiczny ich doświadczenia migracyjnego, a drugim instytucjonalny. 
Płaszczyzna ekonomiczna obejmuje sprawy związane z podjęciem 
pracy, a przede wszystkim wykonywaniem pracy legalnie lub też nie. 
Powierzchownie wydaje się, że powód przyjazdu do Polski w celach 
zarobkowych, a więc w celu poprawy sytuacji materialnej rodziny, 
zasłania inne kwestie, które w tym samym czasie są mniej ważne dla 
imigranta ekonomicznego, a więc takie jak chęć utrzymania i pielęgno-
wania tożsamości narodowej, trudności w adaptacji społecznej, czy też 
pragnienie uczestnictwa w życiu kulturalnym w sytuacji migracji za-
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robkowej. Prowadzone dotychczas badania [3; 4; 7] pokazują, że pro-
blemami na które skarżą się cudzoziemcy są kontakty z różnego rodza-
ju instytucjami publicznymi. Z pewnością sytuacja ta wynika z barier 
językowych, a także zawiłości polskich przepisów prawnych. Justyna 
Frelak i Mirosław Bieniecki (2007) dzielą problemy imigrantów na 
dwie kategorie: „formalności związane z zatrudnieniem (skomplikowa-
ne, długotrwałe i kosztowne procedury) oraz inne problemy dotyczące 
życia w Polsce (np. zameldowanie, unormowanie statusu pobytowego, 
kwestie wizowe)" [3, s. 46]. Każdy ukraiński imigrant, przyjeżdżający 
do Polski musi zmierzyć się na początku z tym, że oprócz znalezienia 
pracy, jeżeli wcześniej nie miał gwarancji jej otrzymania, musi stanąć 
przed wyzwaniem znalezienia mieszkania i jego wynajęcia. Polacy, jak 
wskazują na to prowadzone przez mnie obserwacje, a także monito-
ring ogłoszeń pojawiających się w lokalnej prasie, z reguły chętnie 
wynajmują mieszkanie pracującym, ukraińskim imigrantom. Często 
już w samym anonsie ogłoszeniowym można spotkać się ze sformuło-
waniem typu: „pokoje tylko kobietom z Ukrainy", „pokoje, kwatery do 
wynajęcia robotnikom z Ukrainy". 

Z reguły - pisze o tym także Aleksandra Grzymała-Kazłowska - ist-
nieje względna akceptacja przyjazdów ukraińskich imigrantów zarob-
kowych do Polski. Jednocześnie, nawet w przypadku osiedlania sie ule-
gają oni szybkiej asymilacji i wtapiają się wpolskie otoczenie [4, s. 215]. 
Prawdopodobnie wynika to z faktu, że migranci z Ukrainy zajmują tzw. 
niszę polskiego rynku pracy i częściej podejmują się pracy zarobkowej, 
której z powodu niskich płac, nie chcą wykonywać polscy robotnicy. 
Ukraińskie kobiety bardzo często — bez względu na posiadanie, cza-
sami nawet i wysokich kwalifikacji — wykonują lekkie prace porząd-
kowe w prywatnych domach i mieszkaniach, opiekują się dziećmi, czy 
też podejmują pracę w sadownictwie lub przetwórstwach owocowo-
-warzywnych. Przykładem, który to obrazuje, jest historia rodziców, 
jednego z uczniów, którego poznałam prowadząc pilotażowe badania 
w społeczności ukraińskiej mieszkającej w Polsce. Chłopiec opowiadał 
mi o tym, że jego mama, wcześniej, a więc przed przyjazdem do Polski, 
pracowała jako nauczycielka w szkole, a tata był informatykiem w ukra-
ińskiej firmie. Po przyjeździe do naszego kraju jego rodzice musieli do-
browolnie podjąć się pracy nie wymagającej szczególnych kwalifikacji 
i wykształcenia, nie mieli nawet zawartych umów z polskim pracodaw-
cą, bowiem mama sprzątała okoliczne mieszkania, a tata był zwykłym 
robotnikiem na budowach. 
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Poza kłopotami, które wynikają ze sposobu funkcjonowania ukra-
ińskich migrantów na polskim rynku pracy, dużo trudności w codzien-
nej adaptacji, przysparzają im nie raz konieczne kontakty z polskimi 
instytucjami publicznymi, takimi jak: urzędy, szkoły, placówki służby 
zdrowia. Jednocześnie nurtującym problemem jest brak znajomości 
języka ukraińskiego wśród personelu danej instytucji. Stąd też bardzo 
często komunikacja z petentami ukraińskimi jest prowadzona w języku 
rosyjskim, oczywiście pod warunkiem, że w danej instytucji jest osoba, 
która posługuje się tym językiem w stopniu wystarczającym do zała-
twienia podstawowych spraw. W realiach codziennego życia osób z do-
świadczeniem migracyjnym zdarzają się również przygnębiające sytu-
acje, w których ukraińscy pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia za 
wykonaną pracę, są wykorzystani, a nawet zastraszani przez swoich 
pracodawców. 

Uważam, że warunki skutecznej integracji społeczno — kulturo-
wej imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce można stworzyć, 
poprzez realizację postulatów na kilku poziomach. Pierwszym, który 
nieodłącznie związany jest z ich funkcjonowaniem na rynku pracy, jest 
doprecyzowanie zasad zatrudniania imigrantów poprzez zaostrzenie 
przepisów sankcji prawnych na rzecz nieuczciwych pracodawców. 
Jednocześnie należy wzmocnić za pomocą przeszkolenia w zakresie 
kompetencji merytorycznych i językowych, pracowników urzędów 
w zakresie skutecznej pracy z imigrantami ekonomicznymi. Ważne 
jest odpowiednie wprowadzenie migrantów ekonomicznych na polski 
rynek pracy, a także dostosowanie w miarę możliwości posiadanych 
przez nich kompetencji i kwalifikacji, do potrzeb polskich pracodaw-
ców. Drugą sprawą jest wsparcie w zakresie adaptacji społecznej, 
a więc udzielenie pomocy w zakresie wynajęcia mieszkania, znalezie-
nia odpowiedniej szkoły dla dzieci, czy też zapoznania z podstawowy-
mi zasadami życia społeczno-obyczajowego. Często pomocą w integra-
cji społeczno-kulturowej służą duchowni, do których także zgłaszają 
się imigranci ze wszelkimi dylematami i problemami, także natury psy-
chologicznej. Kolejnym ważnym aspektem jest przygotowanie polskich 
szkół i nauczycieli do pracy z dziećmi imigrantów. Na problem adaptacji 
społecznej i nie zawsze sprzyjających warunków do realizacji idei i za-
łożeń edukacji międzykulturowej dzieci imigrantów w realiach polskiej 
szkoły, w swoich badaniach zwróciła uwagę między innymi Joanna 
Stepaniuk [10, s. 259-276] . Ważnym aspektem warunkującym spraw-
ną integrację społeczno-kulturową ukraińskich migrantów ze społe-
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czeństwem polskim jest rozwój sieci organizacji pozarządowych, które 
udzielają wsparcia psychologicznego i prawnego imigrantom zarob-
kowym, a także realizują na ich rzecz szereg projektów edukacyjnych 
i społecznych. 

Migranci ekonomiczni, a wśród nich liczna grupa ukraińskich imi-
grantów przebywających w Polsce, poprzez udział w różnego rodzaju 
kursach i szkoleniach, wraz z upływem czasu zdobywają komunikatyw-
ną znajomość języka polskiego i zaczynają coraz sprawniej funkcjono-
wać na polskim rynku pracy. Niektóre badania pokazują, że „pracodaw-
cy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników u odpowiednich osób, 
głównie Ukraińców żyjących od dłuższego czasu w Polsce" [3, s. 53]. 
Imigranci z Ukrainy czasem postrzegają Polskę, jako swoją drugą ojczy-
znę, jako kraj, do którego warto wracać i w którym dobrze jest praco-
wać. Jednocześnie poprawa sytuacji bytowej rodziny, która uległa na-
głej zmianie wskutek pozyskanych środków finansowych, odbywa się 
kosztem rozluźnienia więzi wewnątrzrodzinnych, a w skrajnych przy-
padkach, sytuacja migracji zarobkowych prowadzi do rozpadu struktu-
ry rodziny [5, s. 205-210] . 

Podsumowanie. Artykuł miał na celu przybliżenie problemów 
współczesnych imigrantów z Ukrainy w Polsce. Z tego względu 
w części początkowej podjęłam próbę ukazania Ukraińców i Polaków 
w kategoriach „My" i „Oni", odnosząc się następnie do kategoryzacji 
„Swój" i „Obcy". Problemy, z którymi stykają się migranci zarobkowi 
w Polsce nie dotyczą jedynie ich funkcjonowania na rynku pracy, ale 
wiążą się z jakością warunków, które umożliwiają im, bądź utrudnia-
ją, integrację społeczno-kulturową. Kwestia stereotypowego, często 
nieprzychylnego postrzegania Ukraińca w Polsce ma bowiem tutaj 
kluczowe znaczenie. Wskazanie jednej priorytetowej drogi do stwo-
rzenia skutecznej polityki integracyjnej jest niezwykle trudne. Z pew-
nością podejmowane dotychczas działania systemowe nie przynoszą 
znaczących sukcesów widzianych oddolnie w codziennych sytuacjach 
życia społecznego. Myślę, że warto problem obecności imigrantów 
w społeczeństwie przyjmujących systematycznie analizować. Nato-
miast warunki udanej integracji społeczno-kulturowej imigrantów 
z Ukrainy, należy rozpatrywać w kilku ściśle ze sobą powiązanych 
poziomach. Powinny to być działania podejmowane na gruncie rynku 
pracy, edukacji, dostępu do służby zdrowia, zwalczania dyskrymina-
cji, a także wsparcia dla rodzin rozłączonych z powodu migracji za-
robkowych. 
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