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ETHNOSIZING INTEGRATION OF IMMIGRANTS IN LESSER 
POLAND 

In terms of immigration fl ows, Poland is not only a transit country but also a place 
where increasing num bers of immigrants from the European Union and outside 
of it decide to settle down. At the same time our knowledge of the immigrants’ 
integration processes is very scarce. This article, based on the recent research data 
from the Lesser Poland region, sheds new light on the adaptation processes within 
the largest immigrant communities in this part of the country. It employees the 
ethnosizer (Constant et al. 2009) – an index which enables a quantitative assessment 
of the ethnic identity of immigrants – adapting it to the Polish migration realities. 
The authors critically evaluate the ethnosizer’s utility for future in-depth research on 
the integration of immigrants in Poland pointing out its weak and strong sides. The 
study analyzes four largest immigrant groups which reside in the region of Lesser 
Poland, namely: Armenians, Ukrainians, Vietnamese, and immigrants from MENA 
countries. The results indicate inter alia that Armenians and Ukrainians are the most 
integrated immigrant groups, while the Vietnamese are the most likely to opt for the 
separation strategy.
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1. WSTĘP

Badania integracji imigrantów w Polsce, a w szczególności wymiaru kul-
turowo-tożsamościowego procesów integracyjnych i przemian zachodzących 
w tożsamości etnicznej imigrantów są w naszym kraju niezwykle rzadkie. Do 
nielicznych wyjątków należy zaliczyć przede wszystkim pionierską analizę 
porównawczą integracji społeczno-ekonomicznej oraz etniczno-kulturowej ukra-
ińskich i wietnamskich imigrantów w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie (Grzy-
mała-Kazłowska 2008), badanie integracji ekonomicznej Białorusinów, Rosjan 
i Ukraińców w Polsce (Górny i inni 2013), analizę położenia cudzoziemców 
w Poznaniu w obszarach rynku pracy, edukacyjnym i w sposobie korzystania 
z publicznego systemu opieki zdrowotnej (Bloch i Goździak 2013), czy wreszcie 
badania eksploracyjne nad kontaktem kulturowym studentów z byłego ZSRR ze 
społeczeństwem polskim (Mucha 2005) i integracją uchodźców czeczeńskich 
(Łukasiewicz 2011). W dotychczasowych analizach wyraźnie widać koncentrację 
przestrzenną badań nad integracją imigrantów z uwzględnieniem największych 
ośrodków miejskich (ze szczególnym naciskiem na Warszawę) i dominację analiz 
o charakterze ekonomicznym, poświęconych sytuacji cudzoziemców na rynku 
pracy. Rzadsze natomiast są studia nad ewolucją tożsamości imigrantów i ich 
integracją w obszarze społeczno-kulturowym. Ponadto ze względu na najczęściej 
stosowane metody badawcze (wywiady pogłębione, obserwacje uczestniczące, 
zogniskowane wywiady grupowe) większość analiz ma charakter eksploracyjny 
i nastawiona jest na zasygnalizowanie jakiegoś zjawiska, pozbawiona zaś możli-
wości pogłębionej analizy ilościowej.

Niewielka liczba badań w omawianym obszarze oraz dominacja studiów 
eksploracyjnych nie powinna jednak dziwić z uwagi na bardzo niską liczeb-
ność społeczności cudzoziemskich w naszym kraju, a tym samym ich stosun-
kowo niewielką istotność społeczno-polityczno-ekonomiczną. Obecnie, zgodnie 
z najnowszymi danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ważne karty pobytu 
posiada 121 tysięcy obcokrajowców, a dodatkowo 60 tysięcy obywateli państw 
Unii Europejskiej zarejestrowało swój pobyt na terytorium polskim (UDSC 
2014). Jeśli do tej liczby dodamy jeszcze kilka lub kilkadziesiąt tysięcy cudzo-
ziemców przebywających w Polsce bez ważnych pozwoleń, to wciąż całościowa 
liczba imigrantów w kraju w stosunku do jego całkowitej populacji pozostaje 
na jednym z najniższych poziomów w krajach Unii Europejskiej. Skupienie się 
badaczy nade wszystko na stolicy i województwie mazowieckim związane jest 
natomiast pośrednio z największą koncentracją imigrantów w tej części Polski. 
Przykładowo prawie 11 tysięcy z 13,5 tysiąca Wietnamczyków posiadających 
pozwolenie na pobyt w Polsce zamieszkuje województwo mazowieckie (ibidem). 
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Z drugiej strony w szeregu bieżących opracowań, w tym i w publikacjach 
bazujących na wynikach ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego (Gra-
bowska-Lusińska, Okólski 2009; GUS 2012, 2013), wskazuje się na potencjalną 
możliwość radykalnej transformacji migracyjnej Polski. W tym ujęciu nasz kraj 
już w wkrótce może podążyć drogą Hiszpanii czy Włoch i z kraju intensywnej 
emigracji może stać się krajem imigracyjnym. Dlatego tak ważną kwestią jest 
analizowanie położenia społeczno-ekonomicznego i tożsamości imigrantów już 
przebywających w Polsce. Stanowią oni bowiem swoisty poligon doświadczalny, 
pozwalający na przetestowanie odpowiednich narzędzi badawczych, a także 
przeprowadzenie badań eksploracyjnych, akcentujących potencjalne obszary 
problemowe w zakresie integracji i wymagające wsparcia ze strony administracji 
publicznej czy wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych.

Niniejszy artykuł ma charakter eksploracyjny: jego celem jest analiza porów-
nawcza integracji tożsamościowo-kulturowej czterech najważniejszych grup 
imigrantów zamieszkujących województwo małopolskie: Ormian, obywateli 
państw MENA1 (ang. Middle East and North Africa – państwa Afryki Północ-
nej i Bliskiego Wschodu), Ukraińców i Wietnamczyków, a także przetestowanie 
narzędzia zwanego etnomiernikiem (Constant i inni 2009), służącego do bada-
nia zaawansowania procesów integracyjnych. Naszą uwagę koncentrujemy na 
imigrantach mających prawo do osiedlenia się w Polsce, a więc cudzoziemcach 
z krajów trzecich, którzy mają stosunkowo długi czas pobytu w naszym kraju 
i uregulowany status prawny. W rezultacie nasza analiza ma na celu uzupełnienie 
luki w badaniach nad integracją i tożsamością imigrantów o podejście ilościowe, 
umożliwiające skwantyfi kowanie stopnia integracji i klasyfi kację poszczegól-
nych grup etnicznych w oparciu o najczęściej stosowane strategie integracyjne. 
Uzyskane wyniki z uwagi na ograniczenia dotyczące doboru próby oraz zasięgu 
geografi cznego nie pozwalają na ich uogólnienie na teren całego kraju, jednak 
stanowią naszym zdaniem ważny asumpt do dyskusji na temat bardziej precy-
zyjnych prób uchwycenia transformacji tożsamości etnicznej imigrantów i pro-
cesów integracyjnych w innych częściach kraju poza Małopolską oraz procesów 
przebiegających w różnych grupach imigranckich (m.in. wśród uchodźców, 
benefi cjentów kampanii abolicyjnych czy imigrantów z czasowymi kartami 
pobytu). 

Artykuł rozpoczynamy rozdziałem opisującym związki między integracją 
imigrantów a tożsamością etniczną, w którym defi niujemy także najważniejsze 
pojęcia. W kolejnej części dokonujemy przeglądu narzędzi pozwalających na 

1 Analizą objęci zostali Algierczycy, Egipcjanie, Irakijczycy, Libańczycy, Marokańczycy, Pa-
lestyńczycy, Syryjczycy, Tunezyjczycy i Turcy.
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kwantyfi kację tożsamości etnicznej imigrantów. W następnym rozdziale przed-
stawiamy wyniki badania eksploracyjnego, przeprowadzonego na grupie 199 
imigrantów osiedlających się w województwie małopolskim. Wykorzystane 
narzędzie – etnomiernik – pozwoliło na porównanie elementów tożsamości 
etnicznej czterech grup imigrantów: Ormian, obywateli państw MENA, Ukraiń-
ców i Wietnamczyków w odniesieniu do podstawowych strategii adaptacyjnych 
w społeczeństwie przyjmującym: integracji, asymilacji, separacji i marginaliza-
cji. Ostatnia część artykułu to wnioski końcowe, w których dokonujemy oceny 
użyteczności zastosowanego narzędzia i przedstawiamy implikacje dla dalszych 
studiów nad integracją i tożsamością imigrantów w naszym kraju.

2. INTEGRACJA IMIGRANTÓW A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA

Jednym z podstawowych pojęć, których rozumienie należy wyjaśnić, zanim 
przejdziemy do prezentacji narzędzi badawczych oraz omawiania wyników 
badań, jest integracja. W przeciwieństwie do kategorii asymilacji, której popu-
larność w ostatnich dziesięcioleciach zdecydowanie zmalała między innymi 
dlatego, iż zakładała jednokierunkowość zmian społecznych, a także nastręczała 
problemów w odróżnieniu rzeczywistych procesów społecznych od treści nor-
matywnych (Rea, Tripier 2003), integracja sugeruje możliwość zmiany dwukie-
runkowej, to jest nie tylko społeczności imigranckich, ale również społeczeństwa 
przyjmującego. W niniejszym tekście przez integrację rozumiemy więc stan lub 
proces polegający na tym, że odmienne etnicznie i kulturowo jednostki lub grupy 
włączają się (lub są włączane) do społeczeństwa przyjmującego oraz uczestni-
czą w różnych obszarach jego życia, odciskając na nich również swoje piętno 
kulturowe. Dla celów analitycznych całokształt zmian związanych z adaptacją 
imigrantów do społeczeństwa przyjmującego i społeczeństwa przyjmującego do 
imigrantów dzieli się z reguły na rozmaite wymiary życia ludzkiego i wyróżnia 
się integrację prawno-instytucjonalną, ekonomiczną, przestrzenną, społeczną 
i kulturowo-tożsamościową (m. in. Heckmann 2001; Biernath 2008). 

W niniejszym tekście będzie nas interesować nade wszystko ostatni z wymia-
rów, to znaczy integracja kulturowo-tożsamościowa. Jest to jeden z najbardziej 
złożonych wymiarów inkorporacji imigrantów w nowym społeczeństwie, mię-
dzy innymi ze względu na bardzo dużą ilość elementów kulturowych mających 
wpływ nie tylko na strategie adaptacyjne przyjmowane przez imigrantów ale 
również na przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego. Ogół tych czynników 
często jest określany za pomocą zbiorczej kategorii etniczności. Choć w potocz-
nym rozumieniu kategoria ta jest traktowana jako atrybut grup mniejszościowych, 
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to – jak podkreśla między innymi Will Kymlicka (1995) – grupy większościowe 
są nie mniej etniczne niż grupy mniejszościowe. Etniczność defi niowana naj-
częściej przez poczucie przynależności grupowej, opierające się na wspólnym 
pochodzeniu, historii, kulturze, doświadczeniach i wartościach, cechuje przedsta-
wicieli grup zarówno mniejszościowych, jak i większościowych (Castles 2000; 
Guibernau 1997; Smith 1997). Jest swoistym rezerwuarem, z którego korzystają 
wszystkie jednostki, budując zarówno swoją tożsamość jednostkową, w której 
istotna jest oprócz integralności również osobista wyjątkowość, jak i grupową, 
podkreślającą cechy wspólne, dzielone z innymi przedstawicielami danej grupy 
etnicznej. Ta ostatnia najczęściej rozumiana jest jako niedobrowolna grupa spo-
łeczna, która w sensie genetycznym jest kontynuacją i reprodukcją siebie i swo-
jego „sensu”, w sensie ontologicznym zajmuje naczelne miejsce w kosmosie na 
zasadzie etnocentrycznej, a w sensie społecznym obowiązuje ją więź etniczna 
polegająca na odróżnieniu „swoich” od „obcych” (Żelazny 2006). Tym samym 
etniczność jawi się jako podstawowe narzędzie w wytyczaniu granic między 
grupami dominującymi i mniejszościowymi oraz społecznym włączaniem 
i wyłączaniem.

Jeśli etniczność pozostaje kategorią względnie stałą2, to zdecydowanie 
mniej stabilna jest tożsamość społeczna, która jest na niej budowana. Z reguły 
ma to charakter procesu konstruowania sensu na podstawie pewnego atrybutu 
kulturowego (lub powiązanego zbioru atrybutów kulturowych) któremu / któ-
rym przyznaje się pierwszeństwo przed innymi źródłami sensu (Castells 2008). 
Jeśli atrybuty kulturowe nie ulegają łatwym modyfi kacjom, to już tożsamość na 
nich zbudowana jest dość elastyczna. Jak pisał John Rex, to kontekst kształtuje 
tożsamość i nieustannie ją przekształca. Zarówno tożsamość jednostkowa, jak 
i grupowa są ciągle konfrontowane z nowymi sytuacjami i obiektami i muszą 
redefi niować swój obraz świata, a także swoje miejsce w tym świecie oraz relacje 
z jego elementami (Rex 1998). Są nieprzerwanie trwającym dynamicznym proce-
sem i nigdy nie stają się „zamkniętą sprawą” (Hall 1991). Zgodnie z teorią granic 
symbolicznych wybrane aspekty naszej tożsamości w określonym momencie 
używane są jako „sygnały i emblematy różnicy”, w sytuacji gdy inne elementy 
naszej tożsamości są „zagłuszane lub ignorowane” (Barth 1998). Podstawowym 
celem takiego działania jest nakreślenie wyraźnej granicy pomiędzy „nami”, 
z naszymi wyjątkowymi cechami, od „nich”.

Migracje międzynarodowe tworzą kontekst, a zarazem są nową sytuacją, 
która z reguły wymusza zmianę tożsamościową, w tym zmianę w tożsamości 

2 Szczególnie w ujęciu teorii więzi pierwotnej (np. Geertz 1963), a mniej w koncepcjach et-
niczności sytuacyjnej (np. Wallman 1986) i instrumentalnej (np. Bell 1975).
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etnicznej. Ta ostatnia jest z reguły dość mocno kulturowo zabezpieczona i nie-
jako bezproblemowa w kraju pochodzenia – szczególnie w takim o stosunkowo 
niskim zróżnicowaniu etnicznym, gdzie odmienności etniczne nie są podsta-
wowym obszarem podziałów społecznych i politycznych. W momencie, gdy 
zostaje wykorzeniona ze swojego macierzystego obszaru kulturowego, czyli po 
przybyciu do nowego kraju, nabiera znaczenia. Im bardziej odmienny jest kraj 
przyjmujący od kraju pochodzenia pod względem kulturowym, tym większe 
prawdopodobieństwo przeżycia przez imigrantów szoku kulturowego bezpośred-
nio po przybyciu do nowego miejsca oraz pojawienia się kulturowych proble-
mów dostosowawczych. Dotychczasowa tożsamość etniczna wyniesiona z kraju 
pochodzenia konfrontowana jest z nową etnicznością kraju przyjmującego. Im 
dłużej imigranci pozostają z dala od swoich krajów pochodzenia, tym silniej 
oddziaływają na nich rozmaite elementy nowej etniczności. Wraz ze zmienia-
jącym się przywiązaniem do kultury i wartości kraju pochodzenia i kraju przyj-
mującego zostaje zapoczątkowana zmiana tożsamości etnicznej, a tym samym 
bardzo istotny element integracji imigrantów.

3. PODEJŚCIA BADAWCZE W POMIARZE TOŻSAMOŚCI 
IMIGRANTÓW

Analiza tożsamości imigrantów obejmuje dwa, często nachodzące na siebie 
obszary badawcze: studia nad tożsamością etniczną i rasową, a także badania nad 
integracją imigrantów. Do obu nurtów znaczący wkład wnieśli przede wszyst-
kim psychologowie (głównie reprezentanci psychologii społecznej, w mniejszym 
stopniu – psychologii rozwojowej), socjologowie i antropologowie, ale także 
politolodzy, demografowie i ekonomiści (Ponterotto, Park-Tayor 2007; Constant 
i inni 2009). W przypadku pomiaru tożsamości etnicznej panuje zasadniczo kon-
sensus co do tego, iż jest to pojęcie wieloaspektowe i o charakterze relacyjnym 
oraz względnie dynamicznym, a więc musi być badane w wielu wymiarach 
aktywności badanych jednostek, w tym w ich kontaktach inter- i intraetnicznych. 
Przykładowo Phinney i Ong (2007) wymieniają następujące wymiary, w ramach 
których postulują mierzenie tożsamości etnicznej:

 samookreślenie (samoidentyfi kacja) – czyli identyfi kowanie się jednostki 
poprzez członkostwo w danej grupie etnicznej. W tym przypadku proble-
matyczna może okazać się mnogość określeń używanych przez reprezen-
tantów tej samej grupy (np. angielskie Latino vs. Hispanic);

 przywiązanie – w tym przypadku chodzi o osobiste zaangażowanie jed-
nostki w działalność grupy etnicznej, z którą się ona identyfi kuje;
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 eksploracja – aktywne poszukiwanie informacji i zdobywanie doświadczeń 
mających znaczenie dla własnej etniczności (np. uczenie się kulturowych 
praktyk czy uczestniczenie w wydarzeniach kulturowych);

 zachowania etniczne – demonstrowanie aktywności związanej z tożsamo-
ścią etniczną w życiu codziennym (np. używanie języka etnicznego, spo-
żywanie etnicznego jedzenia czy częste przebywanie z członkami danej 
grupy etnicznej);

 ocena własnej grupy etnicznej – niezbędnym składnikiem tożsamości jest 
ewaluacja grupy etnicznej stanowiącej dla jednostki punkt odniesienia, przy 
czym niekoniecznie musi być to ocena pozytywna (jednostka może należeć 
do danej grupy etnicznej, równocześnie postrzegając ją krytycznie);

 wartości i przekonania – z wieloma grupami etnicznymi są związane 
specyfi czne przekonania i hierarchie wartości (np. bardzo duża istotność 
rodziny wśród Latynosów lub pracy wśród Azjatów);

 istotność – ważność tożsamości etnicznej w życiu codziennym;
 relacja między tożsamością etniczną a tożsamością narodową kraju przyj-

mującego – w tym przypadku silniejsza tożsamość etniczna imigranta nie 
musi oznaczać słabszej tożsamości narodowej w kraju przyjmującym, ist-
nieje bowiem wiele scenariuszy uwzględniających zróżnicowane nasilenie 
tożsamości w obu tych aspektach. 

Wykorzystanie miar uwzględniających wszystkie powyższe wymiary staje się 
jednak często problematyczne, ze względu na wzajemne ich powiązania: na przy-
kład wartości i przekonania charakterystyczne dla danej grupy etnicznej często 
wiążą się z przywiązaniem do tej grupy. Problematyczne staje się też arbitralne 
ustalenie, które wartości powinny być uwzględnione w skali umożliwiającej 
pomiar. Wreszcie ustalenie takich miar charakterystycznych dla konkretnej grupy 
etnicznej utrudnia porównania międzygrupowe (Phinney, Ong 2007). 

Alternatywne podejście w postrzeganiu problemu pomiaru tożsamości przed-
stawiają Celenk i Van de Vijver (2011), którzy, dokonując przeglądu narzędzi 
mierzących akulturację imigrantów, klasyfi kują je ze względu na ich wymiaro-
wość. W tym przypadku wyróżniają dwa rodzaje narzędzi:

 jednowymiarowe, w ramach których zachowywanie kultury (i etnicznej 
tożsamości) imigrantów oraz przyjmowanie nowej kultury kraju przyj-
mującego postrzegane są jako dwa przeciwstawne bieguny, zaś proces 
akulturacji postrzegany jest jako swoiste kontinuum, począwszy od peł-
nej identyfi kacji z krajem pochodzenia do stopniowego przechodzenia na 
rzecz tożsamości związanej z krajem docelowym;

 dwuwymiarowe, w których zachowywanie dotychczasowej tożsamości 
etnicznej i przyjmowanie tożsamości kraju osiedlenia postrzegane są jako 
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osobne, niekoniecznie ze sobą powiązane procesy, zaś badani imigranci 
mogą przyjmować nową tożsamość przy zachowaniu lojalności względem 
dawnej ojczyzny.

W tym kontekście szczególnie interesującym podejściem do pomiaru tożsa-
mości i integracji imigrantów w wymiarze jest etnomiernik (ang. ethnosizer), 
narzędzie zaprojektowane przez badaczy Instytutu Badań nad Pracą w Bonn 
(Institut zur Zukunft der Arbeit, IZA). Autorzy postrzegają w tym wypadku 
tożsamość etniczną jako pojęcie kontekstualne, ulegające ciągłym modyfi ka-
cjom i transformacji w wyniku konfrontacji imigranta z kulturą kraju osiedle-
nia (Constant i inni 2009). W rezultacie tej interakcji ze społeczeństwem kraju 
przyjmującego i jego kulturą tożsamość etniczna miejsca pochodzenia może 
ulegać stopniowej erozji, kosztem przyjęcia tożsamości związanej z miejscem 
osiedlenia. Rezultatem takiego, dość uproszczonego postrzegania integracji jest 
jednowymiarowy model etnomiernika. Jest to kompleksowy wskaźnik, będący 
wynikiem pomiaru integracji w pięciu wymiarach: języka, kultury, etnicznej 
samoidentyfi kacji, etnicznej interakcji i dotychczasowych doświadczeń migra-
cyjnych. Ostatecznie jednowymiarowy model etnomiernika przyjmuje wartości 
w przedziale od zera do jedności, gdzie 0 oznacza całkowitą integrację w kraju 
przyjmującym oraz bezwarunkowe przyjęcie jego kultury i tożsamości etnicz-
nej, natomiast 1 wiąże się z całkowitym brakiem integracji i utrzymywaniem 
wyłącznej lojalności tożsamościowej względem swojej ojczyzny (wykres 1). 
Co istotne, ten wariant opisywanego narzędzia umożliwia pomiar stopnia inte-
gracji również w sytuacji, gdy badacz dysponuje jedynie informacją na temat 
zaangażowania imigranta w kulturę tyko jednego z krajów: osiedlenia bądź 
pochodzenia.

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że takie zero-jedynkowe postrze-
ganie procesu integracji jest nie tylko zbyt upraszczające, ale może być też 
mylące. Jednokierunkowy, asymilacyjny i jednowymiarowy proces integracji 
kulturowo-tożsamościowej nie jest nieuchronny, możliwe jest bowiem przyję-
cie zróżnicowanych strategii integracyjnych w tym obszarze. Dlatego autorzy 
etnomiernika odwołują się do klasycznej koncepcji Berry’ego (1997), w ramach 
której wyróżnia się cztery strategie akulturacyjne: marginalizację (porzucenie 
kultury rodzimej bez przyjęcia kultury kraju osiedlenia), separację (podtrzymy-
wanie kultury kraju pochodzenia przy równoczesnej niechęci do przyjęcia kultury 
kraju osiedlenia), asymilację (przyjęcie kultury kraju osiedlenia oraz porzucenie 
rodzimej kultury) oraz integrację (utrzymanie dotychczasowej kultury kraju 
pochodzenia przy równoczesnym przyjęciu kultury kraju osiedlenia). Te cztery 
strategie pozwalają na dwuwymiarowy pomiar tożsamości etnicznej imigrantów, 
przy wykorzystaniu dwóch zmiennych o wartościach binarnych (wykres 1):
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 separacja (tożsamość etniczna kraju pochodzenia – 1; tożsamość etniczna 
kraju docelowego – 0);

 marginalizacja (tożsamość etniczna kraju pochodzenia – 0; tożsamość 
etniczna kraju docelowego – 0);

 asymilacja (tożsamość etniczna kraju pochodzenia – 0; tożsamość etniczna 
kraju docelowego – 1);

 integracja (tożsamość etniczna kraju pochodzenia – 1; tożsamość etniczna 
kraju docelowego – 1).

Wykres 1 .

Etnomiernik: model jedno- i dwuwymiarowy

Źródło: Constant i inni 2009.

Niewątpliwie dużym atutem etnomiernika – zarówno w postaci jedno-, jak 
i dwuwymiarowej – jest możliwość porównania poszczególnych grup imigran-
tów (np. ze względu na ich pochodzenie etniczne), a także każdego z imigrantów 
z osobna. W przypadku modelu jednowymiarowego daje to także sposobność 
do zbadania, które ze zmiennych wspierają proces integracji kulturowo-tożsa-
mościowej, a które działają na niego hamująco. Korzystna dla badacza jest też 
duża elastyczność tego narzędzia, pozwalająca na dostosowanie miernika do spe-
cyfi cznego kontekstu badanych społeczności imigracyjnych, a także do danych, 
którymi może on dysponować.
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4. ANALIZA TOŻSAMOŚCI ETNICZNEJ IMIGRANTÓW 
ZAMIESZKUJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ

Przykładem ilustrującym możliwości zastosowania etnomiernika w przypadku 
studiów migracyjnych w Polsce mogą być badania nad integracją imigrantów 
zamieszkujących Małopolskę. W tym przypadku wzięto pod uwagę szczególną 
kategorię imigrantów, mianowicie cudzoziemców z krajów trzecich (tzn. spoza 
UE), którzy mają prawo do osiedlenia się w Polsce lub status rezydenta długo-
terminowego UE i przebywają na terenie województwa małopolskiego. Tym 
samym koncentrowano się na imigrantach o stosunkowo długim okresie pobytu 
w naszym kraju, mających dodatkowo uregulowany status pobytu w Polsce. 
Ponadto ze względu na charakter projektu badawczego3 w analizie uwzględniono 
cztery najliczniejsze grupy imigrantów, a mianowicie: Ormian, obywateli państw 
MENA (krajów Biskiego Wschodu i Afryki Północnej), Ukraińców i Wietnam-
czyków. Z uwagi na bardzo niską liczebność badanej populacji (według danych 
UDSC w województwie małopolskim pod koniec grudnia 2013 było ok. 9 tysięcy 
cudzoziemców z ważnymi kartami pobytu, co jest kategorią szerszą od zgody 
na osiedlenie się lub rezydentury długoterminowej UE4) dobór próby nie miał 
charakteru losowego, ale celowy przy wykorzystaniu metody kuli śnieżnej. 
W rezultacie pozyskano 199 respondentów: 49 Ormian i po 50 respondentów 
z pozostałych trzech grup etnicznych, którzy w kwietniu 2014 roku wypełnili 
formularze kwestionariusza badawczego.

W tym miejscu konieczne jest również dodanie uwagi dotyczącej ograniczeń 
niniejszego badania. Ze względu na celowy dobór próby i jego regionalny cha-
rakter z pewnością nie można uogólniać jego wyników na całą Polskę. Z kolei 
w przypadku Małopolski, mimo objęcia badaniami znaczącego odsetka reprezen-
tantów interesujących nas społeczności, należy pamiętać o podwójnie pozytywnej 
selekcji respondentów. Tak więc, po pierwsze w badaniu brali udział imigranci 

3 Projekt Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego „Analiza sytuacji i potrzeb związanych 
z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich 
osiedlających się w województwie małopolskim” zakładał objęcie analizą czterech głównych grup 
cudzoziemców osiedlających się w województwie. Pierwotne wyniki analizy etnomiernikowej 
przedstawiono w publikacji Brzozowskiego i Pędziwiatra (2014), niniejszy artykuł stanowi jednak 
istotne rozwinięcie tej analizy, między innymi dzięki dodaniu większej liczby zmiennych do wskaź-
ników w obu wymiarach i dzięki ulepszonej grafi cznej ilustracji wyników tej analizy.

4 Karty pobytu otrzymują także uchodźcy, osoby otrzymujące zgodę na tzw. pobyt tolerowany 
i osoby otrzymujące zgodę na pobyt czasowy. Ponadto w latach 2010–2012 swój pobyt w woje-
wództwie małopolskim zarejestrowało 2294 obywateli krajów Unii Europejskiej, uzyskując tym 
samym zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Tego typu zaświadczenia są osobną kategorią i nie 
są wliczane do statystyk ważnych kart pobytu.
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mający uregulowany status w Polsce (mający prawo do osiedlenia się lub status 
stałego rezydenta UE). Po drugie, respondentami były często osoby polecone 
przez innych respondentów i te, które wyraziły zgodę na udział w badaniu. 
Tym samym można oczekiwać, że w tej grupie mamy pewną homogeniczność 
w zakresie statusu społecznego i zawodowego, a także nadreprezentację imigran-
tów, którzy odnieśli sukces w szeroko rozumianej integracji w Polsce5. W rezul-
tacie wyniki badania należy analizować z dużą ostrożnością: bardzo pozytywny 
ich wydźwięk niekoniecznie można uogólnić na wszystkie zbiorowości imigran-
tów w Małopolsce. Użyteczność tych eksploracyjnych badań odnosi się przede 
wszystkim do pewnych negatywnych konstatacji i dostrzeżonych obszarów pro-
blemowych: można oczekiwać, że w przypadku populacji generalnej mogą one 
występować z jeszcze większą intensywnością.

Tabela 1 .

Podstawowe dane dotyczące badanej populacji

Zmienne Ormianie MENA Ukraińcy Wietnamczycy Ogółem

Edukacja (liczba lat) 10,4 11,7 11,8 8,8 10,7

 (3,7) (4,1) (2,7) (3,4) (3,7)

Wiek 43,8 35,9 39,4 40,7 39,9

 (10,9) (5,7) (11) (8,1) (9,5)

Wiek w momencie 
przyjazdu do Polski

26,8 28,3 29,1 23,1 26,8

(10,6) (5,6) (10,2) (7,4) (8,9)

W stałym związku 
(%) 69,4 74 66 70 69,8

Posiada dzieci (%) 69,4 34 50 62 53,8

Kobiety (%) 44,9 4 68 28 36

Źródło: opracowanie własne. W nawiasach podano odchylenie standardowe.

Badani imigranci ukończyli średnio prawie 11 lat nauki, ich uśredniony wiek 
wynosił 40 lat, a w momencie, gdy przybywali do Polski, mieli niespełna 27 lat. 
Prawie 70% z nich żyło w stałych związkach i ponad połowa posiadała potom-
stwo. Ponadto w badanej populacji przeważali mężczyźni (szczególnie wśród 

5 Należy to rozumieć w ten sposób, że respondenci mogli nie udostępniać kontaktów do imi-
grantów mających problemy lub nie znać takich osób. Wreszcie nawet w przypadku polecenia ta-
kich respondentów, osoby te mogły – częściej niż pozostali imigranci – odmówić udziału w bada-
niu.
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imigrantów z krajów MENA), choć w jednej z badanych grup (ukraińskiej) domi-
nowały kobiety (dane szczegółowe dotyczące każdej z badanych społeczności 
– patrz tabela 1.).

W pierwotnej analizie empirycznej (Brzozowski, Pędziwiatr 2014) zastoso-
wano zestaw zmiennych do etnomiernika możliwie najwierniej odpowiadający 
badaniom Constant i zespołu (2009), co miało na celu przede wszystkim umożli-
wienie porównywalności wyników i odniesienie rezultatów z Małopolski do sytu-
acji w Niemczech (autorzy etnomiernika korzystali z danych GSOEP – German 
Socio-Economic Panel, dużego reprezentatywnego badania gospodarstw domo-
wych w Niemczech, obejmującego również imigrantów). Jednak jak pokazały 
wyniki tych badań, takie podejście nie zawsze odpowiadało specyfi ce imigran-
tów osiedlających się w Małopolsce i polskiemu kontekstowi procesu integracji6. 
Dlatego dla celów niniejszej analizy empirycznej postanowiono wykorzystać 
– szczególnie w przypadku etnomiernika jednowymiarowego – znacznie szer-
szy zakres zmiennych. Pozwoliło to na wierniejsze i precyzyjniejsze uchwycenie 
stopnia integracji, szczególnie w aspekcie kulturalnym czy językowym. Pełny 
spis zmiennych wykorzystanych w analizie etnomiernikowej do potrzeb niniej-
szego opracowania przedstawia tabela 2.

Tabela 2 .

Zbiór zmiennych wykorzystanych w obliczeniach etnomiernika

ETNOMIERNIK  JEDNOWYMIAROWY ETNOMIERNIK  DWUWYMIAROWY

Język Język

Własna ocena znajomości języka polskiego 
w mowie, czytaniu i piśmie

Ważność używania swojego języka ojczystego 
podczas pobytu w Polsce

Najczęściej używany język w domu Własna ocena znajomości języka polskiego 
w mowie, czytaniu i piśmie

Najczęściej używany język w życiu 
codziennym

6 W naszej analizie – w przeciwieństwie do danych z GSOEP – nie dysponowaliśmy danymi 
dotyczącymi ulubionej muzyki respondentów. Z kolei dla części zmiennych wykorzystanych w ba-
daniach Constant i zespołu (2009) wariancja była bliska zera. Przykładem takiej zmiennej było 
korzystanie z mediów polskich i zagranicznych, a szczególnie korzystanie z portali internetowych. 
Wreszcie w przypadku znajomości języka kraju osiedlenia, w badaniach wykorzystujących dane 
GSOEP autorzy wykorzystali informacje o znajomości języka niemieckiego w mowie i w piśmie, 
natomiast w naszych badaniach była to deklarowana znajomość języka polskiego w mowie, pisaniu 
i czytaniu.
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Kultura Kultura

Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji swego 
kraju pochodzenia

Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji swego 
kraju pochodzenia

Uczestnictwo w polskim życiu kulturalnym Uczestnictwo w polskim życiu kulturalnym

Przygotowywanie tradycyjnych posiłków 
z kraju pochodzenia

Samoidentyfi kacja etniczna Samoidentyfi kacja etniczna

Postrzeganie siebie jako Polaka Postrzeganie siebie jako Polaka

Postrzeganie siebie jako obywatela kraju 
pochodzenia

Postrzeganie siebie jako obywatela kraju 
pochodzenia

Postrzeganie Polski jako swojego domu

Kibicowanie sportowcom ze swojego kraju 
lub Polski podczas zawodów sportowych

Interakcja etniczna Interakcja etniczna

Deklarowana ważność utrzymywania 
kontaktów z rodakami w Polsce

Utrzymywanie kontaktów w Polsce 
z rodakami

Deklarowana ważność utrzymywania 
kontaktów z Polakami

Utrzymywanie kontaktów w Polsce 
z Polakami

Pochodzenie etnicznej najbliższych przyjaciół 
i znajomych

Częstotliwość wizyt u rodaków w Polsce

Częstotliwość wizyt u Polaków

Częstotliwość transferowania zarobków 
do kraju pochodzenia

Pochodzenie etniczne partnera lub małżonka

Doświadczenie migracyjne Doświadczenie migracyjne

Ważność posiadania polskiego obywatelstwa 
podczas pobytu w Polsce

Ważność utrzymywania kontaktów z krajem 
pochodzenia

Zamiar pozostania na stałe w Polsce Zamiar pozostania na stałe w Polsce

Częstotliwość wizyt do kraju pochodzenia

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2 . 

Etnomiernik jednowymiarowy

Źródło: obliczenia własne.

Wyniki pomiaru etnomiernika jednowymiarowego dla analizowanych grup 
imigrantów przedstawiono na wykresie 2. Średnia wartość wskaźnika dla wszyst-
kich imigrantów wyniosła 0,4, co oznacza, że badani cudzoziemcy chętniej 
wybierają tożsamość polską kosztem pierwotnej tożsamości etnicznej. Najbar-
dziej zintegrowanymi imigrantami są Ukraińcy (0,35), zaraz po nich Ormianie 
(0,36) – przy czym różnica między tymi dwiema zbiorowościami jest niewielka. 
Nieco mniejsze zaangażowanie w kulturę polską wykazują obywatele krajów 
MENA (0,41), a relatywnie najmniejsze Wietnamczycy (0,47). Należy jednak 
zauważyć, że nawet w przypadku stosunkowo najmniej zintegrowanych Wiet-
namczyków wartość etnomiernika jednowymiarowego wyniosła poniżej 0,5 
punktu, co oznacza, że ich tożsamość po długoletnich pobytach w Polsce, wbrew 
konstatacjom, jakie można by sformułować, analizując tylko ich kompetencje 
kulturowe, o wiele silniej orientuje się na polskość niż na wietnamskość. Na 
to mają wpływ przede wszystkim znaczne nakłady, jakie obywatele Wietnamu 
posiadający pozwolenie na osiedlenie się już poczynili, żeby zalegalizować swój 
pobyt, założyć fi rmy i rodziny w kraju. Trafnie orientację na Polskę i polskość 
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ujął jeden z naszych respondentów, mówiąc: „Od wielu lat Polska to mój dom, 
tutaj mam rodzinę i ja już też nie wyobrażam sobie powrotu do Wietnamu” 
(WP38 – M60).

W przypadku etnomiernika dwuwymiarowego wyniki pomiaru przedstawiono 
na wykresie 3, obrazującym, jaki odsetek imigrantów z poszczególnych grup 
etnicznych (Ormianie, obywatele krajów MENA, Ukraińcy i Wietnamczycy) 
wybierał odpowiednio strategię separacji, marginalizacji, asymilacji oraz integra-
cji w pięciu wymiarach (język, kultura, samoidentyfi kacja etniczna, interakcja 
etniczna oraz doświadczenie migracyjne). 

Zaczynając od wymiaru językowego, najpopularniejsza jest strategia integra-
cji, wybierana przez 40% wszystkich imigrantów oraz aż przez 67% Ormian. 
Oznacza to, że badani cudzoziemcy w życiu codziennym stosunkowo często 
korzystają zarówno z języka polskiego, jak i ze swojego języka ojczystego. Jedną 
z takich osób był 30-letni obywatel Armenii, który podczas wywiadu pogłębio-
nego wyznał: „W domu rozmawiamy po polsku i po ormiańsku. Z braćmi po 
polsku, a z rodzicami po armeńsku” (WP2 – M30). Społecznościami, które wyła-
mują się z tej reguły, są Ukraińcy i Wietnamczycy. Ci pierwsi chętniej wybierają 
asymilację językową (68%), a więc korzystają z języka polskiego kosztem 
poprzednio używanego języka w Ukrainie. Wydaje się, że tego typu praktyka jest 
nade wszystko związana z tym, iż znaczna liczba objętych badaniem przedsta-
wicieli tej grupy żyje w związkach mieszanych z Polakami, z którymi rozmawia 
po polsku. Zdaniem naszych respondentów nie bez znaczenia jest również w tym 
wypadku znaczne podobieństwo języka kraju przyjmującego i wysyłającego 
(m. in. WP13 – K41) oraz specyfi czny kontekst polityczno-kulturowy Ukrainy, 
gdzie swoisty renesans językowy nastąpił dopiero po odzyskaniu niepodległo-
ści. Z drugiej strony Wietnamczycy podczas pobytu w Małopolsce najczęściej 
wybierają strategię separacji (46%), pozostając przy swoim języku etnicznym 
i stosunkowo słabo znając język polski. Problemy komunikacyjne Wietnam-
czyków znajdują potwierdzenie w wywiadach pogłębionych, podczas których 
respondenci zwracali uwagę na kłopoty w porozumieniu się nie tylko z Polakami, 
ale nawet z własnymi dziećmi chodzącymi do polskich szkół: „Tutaj powstaje 
taka sytuacja: dzieci się uczą, chodzą na dodatkowe zajęcia, a rodzice dużo pra-
cują. Jest problem dzieci, które nie mogą się dogadać z rodzicami. (...) Dzieci 
nie chcą rozmawiać po wietnamsku” (WE9 – M45). Problemy komunikacyjne 
w społeczności wietnamskiej wynikają nie tylko z lepszej znajomości języka pol-
skiego przez drugie pokolenie, ale również z ich ogólnie wyższego stopnia inte-
gracji, co obrazuje wyraźnie następująca wypowiedź respondenta wietnamskiego 
pierwszego pokolenia: „dzieci to są Polakami, wyraźnie. Teraz mamy problemy 
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rodzinne. Nie potrafi ę ich zrozumieć. Nie wiem, czego oni chcą… Oni są jak 
Polacy. Tu się uczyli, studiowali” (WP34-M48). 

W wymiarze kulturowym również najczęściej wybieraną strategią była inte-
gracja (39% ogółu imigrantów), szczególnie przez Ukraińców (48%) i obywateli 
MENA (44%). W pierwszym przypadku można to tłumaczyć stosunkowo dużą 
bliskością kulturową Ukraińców i Polaków, w drugim – wpływem akultura-
cyjnym żon i partnerek obywateli MENA, będących często Polkami. Ciekawą 
grupę stanowią Ormianie, wśród których strategia integracji (39%) jest niemal 
równie popularna, jak strategia kulturowej separacji (43%). Równocześnie należy 
zauważyć, że wymiar kulturowy jest jedynym, w którym dość często spotykaną 
strategią była marginalizacja (22% ogółu). Wynika to prawdopodobnie z faktu, że 
imigranci, statystycznie rzecz ujmując, bardzo długo pracują7, przez co brakuje 
czasu na szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze (zarówno polskiej, jak i rodzi-
mej), które może wydawać się im zbędnym luksusem.

W przypadku samoidentyfi kacji etnicznej zdecydowanie najpopularniejsza 
jest strategia separacji, wybierana przez 48% wszystkich imigrantów. Jedynie 
Ukraińcy częściej wybierają integrację, identyfi kując się zarówno z Ukrainą, 
jak i z Polską. Zdecydowanie wyróżnia się tu zbiorowość wietnamska, w której 
aż 68% respondentów uważa się za Wietnamczyków, odrzucając równocześnie 
tożsamość polską, oraz społeczność MENA, której 52% przedstawicieli odrzuca 
samoidentyfi kację polską. Naszym zdaniem kluczowe w tym obszarze jest subiek-
tywne poczucie obcości / swojskości kształtowane przede wszystkim w oparciu 
o postrzeganie nastawienia społeczeństwa przyjmującego do osób z poszczegól-
nych grup imigranckich oraz ich bagażu kulturowego. Im bardziej pozytywne jest 
to nastawienie, tym większa jest skłonność przedstawicieli danej grupy do tego, 
by identyfi kować się z krajem przyjmującym. Negatywne stereotypy muzułma-
nów, Arabów i Turków funkcjonujące w społeczeństwie polskim (Pędziwiatr 
2010) to przykładowo bardzo istotny element, wskazywany przez wielu naszych 
respondentów z krajów MENA (m. in. WP30 – M47), mający wpływ na ich 
postrzeganie Polski i społeczeństwa polskiego jako mało przyjaznych. W przy-
padku Wietnamczyków istotną rolę w wyborze strategii separacyjnej miał oprócz 
tego fakt bycia „mniejszością widoczną” rozróżnialną fenotypicznie.

7 Przeciętny respondent pracował średnio 47,1 godz. w tygodniu, a więc blisko 8 godzin wię-
cej od przeciętnego Polaka (39,4 godz. w 2012 roku, por. Kłos 2013). 
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Wykres 3 .

Etnomiernik dwuwymiarowy: wybór strategii integracyjnej wg grupy etnicznej 
(w %)

Ormianie

MENA

Źródło: opracowanie własne.

Uwaga: odsetek imigrantów wybierających daną strategię wpisany jest w środek pola odpowiadają-
cego danej grupie etnicznej (patrz: legenda).
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W przypadku interakcji etnicznej dominuje strategia integracji, wybierana 
przez 51% wszystkich imigrantów. Oznacza to, że większość badanych potrafi  
nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie i znajomości nie tylko ze swoimi roda-
kami przebywającymi w Polsce, ale również z Polakami. Jedyny wyjątkiem w tej 
materii są Wietnamczycy, wybierający najczęściej strategię separacji (44%). 
Pewnym wytłumaczeniem może być tutaj fakt, iż Wietnamczycy są grupą naj-
dłużej pracującą i na nawiązywanie kontaktów towarzyskich z Polakami brakuje 
im po prostu czasu. Jednak stosunkowo niski odsetek zmarginalizowanych (16%) 
świadczy o tym, że Wietnamczycy świadomie preferują kontakty wewnątrz 
swojej grupy etnicznej. Potwierdzają to też dane o etnicznej koncentracji tej 
grupy (okolice dawnego placu targowego Tandeta w krakowskiej dzielnicy Pła-
szów) – zarówno jeśli chodzi o miejsce pracy, jak i o zamieszkanie. Jak twier-
dził jeden z respondentów, zjawisko to ulega w ostatnim czasie pogłębieniu: 
„w mojej okolicy mieszka dużo obywateli Wietnamu. Kiedyś nie chcieli blisko 
Tandeta, teraz wszyscy chcą blisko” (pisownia oryginalna, WP31 – M41). Aż 
66% badanych Wietnamczyków stwierdziło, że w najbliższej okolicy zamiesz-
kują ich rodacy, podczas gdy średnia dla wszystkich badanych cudzoziemców 
wyniosła 43%.

W przypadku doświadczeń migracyjnych najpopularniejszą strategią jest 
integracja (49%), co oznacza, że imigranci stosunkowo najczęściej decydują 
się pozostać na stałe w Polsce, równocześnie utrzymując regularne kontakty ze 
swoją ojczyzną. Z tego schematu częściowo wyłamują się dwie grupy: obywatele 
MENA i Wietnamczycy. W przypadku imigrantów z krajów MENA widoczny 
odsetek osób niezdecydowanych, by pozostać w Polsce na stałe (26% wybiera-
jących separację i 16% zmarginalizowanych), jest łatwy do zrozumienia: należy 
pamiętać, że jest to stosunkowo najmłodsza stażem grupa imigrantów. Z kolei 
brak zdecydowania części Wietnamczyków co do dalszego pobytu w Polsce 
może wynikać częściowo z erozji ich dotychczasowego modelu zarobkowania, 
a więc handlu na targowiskach. Działalność ta z uwagi na rosnącą konkurencję 
ze strony sklepów wielkopowierzchniowych wchodzi w fazę zastoju i wymagać 
może przebranżowienia, co może też wiązać się z koniecznością reemigracji. 
Z kolei stosunkowo wysoki odsetek (33%) Ormian wybierających asymilację 
można tłumaczyć czynnikiem natury politycznej. Jak wykazały wywiady pogłę-
bione, poważną przeszkodą w odwiedzaniu Armenii przez imigrantów poza 
kwestią ekonomiczną jest obowiązkowa służba wojskowa, która dotyczyć może 
również dzieci imigrantów urodzonych już w Polsce, ale mających obywatelstwo 
ormiańskie.
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5. WNIOSKI KOŃCOWE

Celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie stopnia zaawansowania 
procesów integracji kulturowo-tożsamościowej wśród najliczniejszych grup 
imigranckich w Małopolsce z wykorzystaniem nowego narzędzia – etnomier-
nika. Jego zastosowanie pozwoliło na ilościowy pomiar stanu integracji, w tym 
określenie, w jakim stopniu imigranci z poszczególnych grup nabywają lokalne 
umiejętności kulturowe i przyjmują polską tożsamość oraz czy jest to powiązane 
z rezygnacją z kultury i tożsamości swego kraju pochodzenia. Zastosowane 
narzędzie pozwoliło na kompleksowe naświetlenie relacji pomiędzy tożsamo-
ściami i bagażem kulturowym wyniesionym z kraju pochodzenia oraz nabytymi 
w wyniku co najmniej kilkuletniego pobytu w Polsce.

Bogaty materiał badawczy zgromadzony na terenie województwa małopol-
skiego pozwolił również na krytyczną analizę testowanego narzędzia pod kątem 
jego użyteczności w dalszych studiach nad tożsamością i integracją imigran-
tów w Polsce. W tym kontekście warto zauważyć, że etnomiernik wyróżnia się 
spośród wielu indeksów umożliwiających pomiar integracji, łącząc w swojej 
konstrukcji dwa podejścia: jedno- i dwuwymiarowy aspekt procesu integracji 
i adaptacji społeczno-kulturowej. 

Wyniki naszych badań wyraźnie demonstrują, że ograniczenie analiz do 
pomiaru jednowymiarowego może w niektórych przypadkach owocować myl-
nymi wynikami sugerującymi jednostronną asymilację wybranych grup etnicz-
nych w społeczeństwie przyjmującym. Tymczasem dwuwymiarowa analiza 
pokazała wyraźne różnice między rozpatrywanymi grupami imigrantów. Było to 
szczególnie wyraźne w przypadku Ukraińców i Ormian – a więc zbiorowości 
wykazujących stosunkowo najwyższy stopień orientowania się na polską 
tożsamość. O ile wśród Ormian w każdym z obszarów integracji dominowała 
strategia integracji, sugerująca wolę godzenia tożsamości i kultury ormiańskiej 
z równoczesnym wyborem tożsamości i kultury polskiej, o tyle w przypadku 
Ukraińców – szczególnie w wymiarze językowym – znaczącą rolę odgrywała 
strategia asymilacyjna, a więc przejmowanie polskiej tożsamości kosztem tożsa-
mości ukraińskiej.

Zdecydowaną zaletą etnomiernika jest również możliwość porównywania 
wybranych grup imigrantów w poszczególnych wymiarach integracyjnych, co 
pozwala na zdiagnozowanie obszarów problemowych. Taka diagnoza stopnia 
integracji jest szczególnie użyteczna z perspektywy aktorów prowadzących 
politykę publiczną w zakresie integracji, ponieważ umożliwia odpowiednią inter-
wencję i działania ukierunkowane na ułatwienie adaptacji imigrantom, mającym 
w danym jej aspekcie wyraźne trudności. W tym kontekście szczególną uwagę 
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w województwie małopolskim należy zwrócić na grupę wietnamską, która wydaje 
się preferować separacyjną strategię integracyjną. W jej przypadku warto rozwa-
żyć działania interwencyjne, ułatwiające kontakty na linii mniejszość wietnamska 
– społeczność Małopolski: dobrym miejscem do takiej aktywności mogłoby być 
centrum wielokulturowe, którego utworzenie postulowali autorzy rekomendacji 
w zakresie polityki integracyjnej w Małopolsce (Brzozowski i inni 2014). 

Równocześnie należy zauważyć, że etnomiernik – jak każde narzędzie 
badawcze w studiach migracyjnych (Jaźwińska 2000) – posiada również pewne 
ograniczenia. Oprócz ograniczenia typowego dla badań społecznych proble-
mów z subiektywną operacjonalizacją zmiennych i przypisaniem im wartości 
liczbowych (szczególnie w przypadku zmiennych skokowych), największą 
przeszkodą w wykorzystaniu etnomiernika jest konieczność zgromadzenia bar-
dzo obszernego materiału badawczego, w tym całego zestawu alternatywnych 
zmiennych, umożliwiających skonstruowanie indeksu dla każdego z rozpatrywa-
nych obszarów integracji. W praktyce oznacza to potrzebę zbudowania bardzo 
obszernego kwestionariusza, co z kolei wiąże się z wyższymi kosztami badania 
i potencjalnie wyższym odsetkiem respondentów nieudzielających kompletnych 
odpowiedzi.

Świadomi ograniczeń zastosowanego narzędzia, jesteśmy jednak przekonani, 
iż otwiera ono nowe perspektywy w kontekście przyszłych studiów nad integracją 
imigrantów w naszym kraju. Widać równocześnie potrzebę podobnych analiz 
eksploracyjnych, pozwalających na przetestowanie innych, alternatywnych 
mierników integracji. Równocześnie jednak nie ulega wątpliwości, że konieczne 
są dalsze, pogłębione i reprezentatywne badania nad procesami integracyjnymi 
zachodzącymi w naszym kraju, uwzględniające komponent ilościowy. Tego typu 
analizy z pewnością powinny dotyczyć nie tylko osób posiadających pozwolenie 
na osiedlenie się w Polsce, ale również innych grup imigranckich z mniej stabilną 
sytuacją prawną.
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ANEKS

Tabela 3 .

Podstawowe informacje na temat cytowanych respondentów

Nr wywiadu
pogłębionego

Kraj uro-
dzenia

Płeć Wiek
Rok 

przyjazdu 
Polski

Ilość lat 
edukacji

Religia, kościół,
Wyznanie

WP2 Armenia Mężczyzna 30 1996 5 kościół 
ormiańskokatolicki

WP13 Ukraina Kobieta 41 2003 9 cerkiew prawosławna

WP30 Turcja Mężczyzna 47 2000 12 islam sunnicki

WP31 Wietnam Mężczyzna 41 1996 12 buddyzm

WP34 Wietnam Mężczyzna 48 1992 12 buddyzm

WP38 Wietnam Mężczyzna 60 1975 12 buddyzm

Wywiad ekspercki – WE-9 – wywiad z obywatelem Polski narodowości wietnamskiej – aktywny 
członek diaspory wietnamskiej w Krakowie (wiek 45).


