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WPROWADZENIE

Artykuły zamieszczone w tym numerze czasopisma są związane z konferen-
cją zatytułowaną ”Polscy migranci w Europie”, która odbyła się w Krakowie 
w dniach 28–29 listopada 2013 roku. Była to kolejna konferencja dotycząca 
współczesnych migracji z Polski zorganizowana z inicjatywy Komitetu Badan 
nad Migracjami, której współorganizacji podjął się Instytut Europeistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Jej tematyka uzasadniona była ciągle aktualną potrzebą 
refl eksji naukowej nad przemianami zjawisk migracyjnych w Polsce i Europie, 
zachodzących w ostatnich dwóch dekadach. Migracje Polaków po 1989 roku, 
a w szczególności tzw. migracje poakcesyjne zasadniczo przekształciły funk-
cjonowanie diaspory polskiej oraz społeczności polskich migrantów w Europie. 
Zwiększyła się ich ilość i wzajemne relacje, skomplikowała struktura wewnętrzna, 
a także rozwinęły zróżnicowane formy kontaktów z innymi migrantami i spo-
łecznościami przyjmującymi. Doszło do zmian relacji pomiędzy Polakami za 
granicą a państwem polskim. Nowe zjawiska i procesy stały się przedmiotem 
licznych analiz krajowych i zagranicznych badaczy. Konferencja poświęcona 
została efektom tych dociekań. Jej tematyka obejmowała szeroko rozumianą 
sytuację polskich migrantów w krajach europejskich, a więc z jednej strony jej 
uwarunkowania, z drugiej konsekwencje. W szczególności, przedmiotem refl eksji 
uczestników konferencji stały się relacje wewnętrzne w środowiskach polskich 
migrantów w Europie oraz ich stosunki z innymi migrantami, społeczeństwami 
przyjmującymi i społecznościami pochodzenia. Ważnym aspektem tych debat 
były konsekwencje wspomnianych zjawisk i procesów w postaci różnorodnych 
modeli integracji, dalszych migracji w obrębie Europy oraz migracji powrot-
nych. W tym kontekście konferencja stanowiła prezentację aktualnych tema-
tów badawczych i efektów dociekań dotyczących problematyki współczesnych 
migracji Polaków do krajów europejskich. Organizacja sesji „ad hoc” umożliwiła 
członkom Komitetu nad Migracjami PAN prezentację badań, które aktualnie 
realizują.

Program konferencji obejmował otwierającą konferencję sesję plenarną, trzy 
sesje panelowe (w tym jedną w dwóch częściach), dwie sesje „ad hoc” oraz prze-
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prowadzone w formie sesji otwarte zebranie Komitetu Badań nad Migracjami 
PAN. Sesja plenarna poświęcona była problematyce przemian instytucjonalnych 
i relacji między Polonią a państwem Polskim w kontekście poakcesyjnej fali 
migracji z Polski do krajów europejskich. Wygłoszone referaty oraz wywołana 
nimi dyskusja wskazują na szereg radykalnych zmian, które zaszły w relacjach 
pomiędzy Polakami pozostającymi poza granicami kraju i państwem polskim 
oraz jego instytucjami. Co istotne obok ludzi nauki udział w niej brali przedsta-
wiciele Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Pierwsza z sesji panelowych dotyczyła zagadnień związanych z poznaw-
czymi, emocjonalnymi i behawioralnymi wymiarami postaw polskich migrantów 
wobec innych imigrantów oraz członków społeczności przyjmujących a także 
różnorodnych form społecznych tworzonych przez Polaków na emigracji z przed-
stawicielami odmiennych grup etnicznych. Przedstawione w jej trakcie referaty 
i związana z nimi dyskusja wskazały na szereg meandrów związanych z posta-
wami polskich migrantów wobec „innych” oraz konstruowaniem z nimi więzi 
społecznych i kształtowaniem relacji. Kolejna z sesji panelowych (składająca się 
z dwóch części) poświęcona była migracjom powrotnym polskich migrantów. 
Dane statystyczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że jest to zjawisko 
narastające, w związku z czym wzrasta jego ekonomiczne, społeczno-kulturowe 
i psychologiczne znaczenie. W zaprezentowanych referatach wskazano na szereg 
przyczyn i skutków powrotu z emigracji, w tym ponowne migracje po powrotach. 
Ponadto wiele wypowiedzi w trakcie sesji dotyczyło różnorodnych doświadczeń 
migrantów w społecznościach pochodzenia, do których powrócili. Trzecia z sesji 
panelowych dotyczyła więzi i relacji wewnętrznych wśród polskich migran-
tów w Europie. Przedstawione referaty i dyskusja skupiły się na zagadnieniach 
związanych z kondycją więzi i relacji łączących polskich imigrantów wewnątrz 
i pomiędzy różnymi falami migracyjnymi a także różnorodnych form społecz-
nych tworzonych na emigracji w ramach własnej grupy etnicznej. Jak wynika 
z przedstawionych w jej trakcie referatów wspomniane relacje, więzi i tworzone 
formy społeczne mogą mieć różnorodne, w tym kulturowe, społeczno-psycholo-
giczne, polityczne i ekonomiczne podstawy. 

Pierwsza z sesji „ad hoc” poświęcona była dzieciom w sytuacji migracji. Jej 
przebieg jednoznacznie wskazuje na wagę tej problematyki, która nie tylko sta-
nowi poważne wyzwanie naukowe, ale także znaczący problem społeczny. Doty-
czy on zarówno dzieci migrujących, jak i dzieci dotkniętych migracją rodziców. 
Związany jest z wystąpieniem szeregu następstw psychologicznych i społecznych 
o charakterze patologicznym.

Druga z sesji „ad hoc” dotyczyła bardzo ważnego styku między nauką 
i praktyką społeczną oraz dylematów etycznych i metodologicznych związanych 
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z prowadzeniem badań terenowych. Jej uczestnicy zaprezentowali szereg projek-
tów badawczych, w których niezwykle ważnym wyzwaniem jest stosowalność 
uzyskanych w trakcie badań rezultatów. Dzielili się także refl eksjami dotyczą-
cymi wyzwań związanych ze społecznym zaangażowaniem badaczy w działania 
na rzecz migrantów, stanowiących jednocześnie przedmiot badań empirycznych 
i refl eksji teoretycznej.

Otwarte zebranie Komitetu Badań nad Migracjami poświęcone było omówie-
niu aktualnego stanu zaawansowania prac nad przygotowywanym przez Komitet 
raportem dotyczącym społecznych skutków migracji poakcesyjnych. Raport ten 
jest aktualnie dostępny na stronie internetowej Komitetu.   

Artykuły zamieszczone w numerze prezentują większość tematów porusza-
nych w trakcie konferencji.  Dwa z nich („Determinanty migracji powrotnych do 
Polski na poziomie regionalnym po 2004” roku oraz „Własna działalność gospo-
darcza jako element procesu readaptacji na przykładzie migrantów powracają-
cych z zagranicy do województwa podlaskiego”) dotyczą problematyki migracji 
powrotnych. Kolejne dwa („Migracje poakcesyjne Polaków i kapitał ludzki: 
transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji”, „Migracje zarobkowe a kapitał spo-
łeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia”) 
poświęcone są roli różnego rodzaju kapitałów w procesie migracji poakcesyjnych 
Polaków. Kolejny z tekstów („Religijność instytucjonalna jako czynnik adaptacji 
polskich imigrantów w Irlandii”) porusza problem religijności w procesie inte-
gracji społecznej Polaków na emigracji. Jeden z artykułów („Dzieci w migra-
cjach. Doświadczenia z badań w Polsce”) dotyczy niezwykle ważnego problemu 
uczestnictwa dzieci we współczesnych migracjach Polaków. Jeszcze mocniej 
w badaniach empirycznych osadzony jest kolejny z tekstów („Między absencją 
a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych /Komunikat 
z badań/”) i stanowi swoiste przejście do kolejnych artykułów umieszczonych 
w części ‘Dyskusja”. Te dwa teksty („Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropo-
logiczne projekty zaangażowane społecznie”, „O meandrach założeń i realizacji 
inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA”) zachęcają czy-
telników do refl eksji na temat związków między zaangażowaniem społecznym 
nauką stosowana i badaniami podstawowymi w przypadku analiz poświęconych 
imigrantom. 
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