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Andrzej Sakson
Migracje - fenomen XX i XXI wieku

Wiek XX nazywany by  wiekiem migracji. Pocz tek nowego XXI wieku w czy  w ruch
mi dzynarodowych migracji coraz liczniejsze rzesze ludzi. W 2006 r. dwa miliony Polaków
przebywa o na emigracji. Najwi cej, bo oko o 580 tys. wybra o Wielk  Brytani  oraz Niemcy -
oko o 450 tys. W Polsce w 2006 r. przebywa o 200 tys. imigrantów, g ównie z Ukrainy. Do
pa stw posiadaj cych najwi ksz  liczb  emigrantów w 2005 r. zaliczano g ównie Stany
Zjednoczone - 38,4 mln migrantów (20,2 proc. ogó u mieszka ców), Rosj  - 12,1 mln (6,4 proc.
) oraz Niemcy - 10,1 mln (5,3 proc.). Rozszerzenie w 2004 r. Unii Europejskiej o nowe pa stwa
Europy rodkowo-Wschodniej, skutkowa o m.in. ca kowitym lub cz ciowym otwarciem rynku
pracy w "starych" pa stwach Unii. Fakt ten przyczyni  si  do wzrostu migracji zarobkowych,
powoduj c rozliczne konsekwencje, np. dla polskiego rynku pracy.

Anna Wolff-Pow ska
yd Wieczny Tu acz: legenda i rzeczywisto

" yd Wieczny Tu acz" funkcjonowa  przez stulecia w tradycji biblijnej i kulturze ludowej. Jako
legenda i mit obecny by  w literaturze europejskiej. Znalaz  trwa e miejsce w wyobra ni i
sfabularyzowanych przekazach polskiej prozy i poezji. Wyst powa  pod ró nymi postaciami i
nazwami. Przekaz jaki niós  w sobie by  jednak bardzo realny. Wywodzi  si  z tradycji judaizmu;
niós  w sobie przekle stwo narodu obwinianego o ukrzy owanie Jezusa. W ci gu wieków legenda
spotyka a si  z rzeczywisto ci . Obie wspomaga y si  wzajemnie. Wyp dzenie i tu aczka, jakie
by y udzia em ludu Izraela znalaz y tragiczny fina  w XX w., wieku Holocaustu, ale i utworzenia
pa stwa Izrael, w którym "wieczny tu acz" znalaz  sw  ojczyzn .

Martin D. Brown
"Desperackie lekarstwo". Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec "kwestii
sudetoniemieckiej" (pa dziernik 1938 - grudzie  1945)

Polityka brytyjska wobec W. Jakscha i "kwestii sudetoniemieckiej" od pa dziernika 1938 r. do
grudnia 1945 r. kszta towa a si  dora nie - w odpowiedzi na rozwój wypadków
mi dzynarodowych i na g os opinii publicznej. Po uk adzie monachijskim w adze brytyjskie
zaoferowa y sudetoniemieckim uchod com pomoc finansow , nawi za y stosunki polityczne z W.

Jakschem oraz podj y szereg prawnych zobowi za . Kiedy rz d E. Bene a okaza  si  bardziej
przydatnym sojusznikiem Foreign Office po cichu wycofa o si  z udzielania pomocy sudeckim
Niemcom w Wielkiej Brytanii. Autor przedstawia zaanga owanie si  rz du brytyjskiego w rozwój
planów "transferu" Niemców sudeckich z Czechos owacji: od 1940 r. MSZ zamawia o analizy na
temat przydatno ci "transferu ludno ci". W ko cu alianci uznali to "desperackie lekarstwo" za
najbardziej korzystne rozwi zanie kwestii mniejszo ci w Europie i poprawy regionalnego
bezpiecze stwa. Autor opisuje, jak w Wielkiej Brytanii wy ania a si  opozycja wobec tych



propozycji. Pokazuje, jak W. Jaksch bez powodzenia usi owa  zapobiec planom przesiedle  i jak
kwestionuj c je wraz z grup  osób kszta tuj c  brytyjsk  opini  publiczn , wywar  decyduj cy
wp yw na historiografi  zachodni , rozpoczynaj c dyskusj , która przetrwa a zimn  wojn  i trwa
nadal.

Kazimierz Dopiera a
Stowarzyszenie Polskich Pracowników Naukowych w Ameryce im. Tadeusza Ko ciuszki

ównym celem dzia aj cego w latach 1940-1942 stowarzyszenia by o szukanie mo liwo ci
zatrudnienia polskich naukowców w uczelniach ameryka skich w okresie II wojny wiatowej
oraz prezentacja spo ecze stwu ameryka skiemu ich dorobku naukowego. Mia o ono s u y
przysz ej, niepodleg ej Polsce w odtworzeniu kadry naukowej cz ciowo zniszczonej przez
okupanta niemieckiego i sowieckiego. Zabiegi skonsolidowania polskiej spo eczno ci
naukowców podj li prominentni przedstawiciele nauki polskiej, w wi kszo ci cz onkowie
Polskiej Akademii Umiej tno ci, którzy ró nymi drogami dotarli do USA. Korzystali z
do wiadcze  osób przebywaj cych ju  od dawna na tym terenie, a przede wszystkim z wiedzy
Stefana Mierzwy, sekretarza wykonawczego Fundacji Ko ciuszkowskiej. Nazwiska znanych
polskich naukowców, obecnie zapomniane w Polsce, warte s  przypomnienia, cho by w 400-
setn  rocznic  przybycia pierwszych Polaków do Ameryki. Do twórców stowarzyszenia nale eli:
Wojciech wi tos awski, Oskar Halecki, Jan Kucharzewski, Wac aw Lednicki, Bronis aw
Malinowski, Rafa  Taubenschlag oraz Stefan Mierzwa. Utworzenie Polskiego Instytutu
Naukowego w Ameryce, oferuj cego lepsze warunki dzia ania, finansowanego przez rz d
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod stwie, spowodowa o przej cie najbardziej aktywnych
cz onków do instytutu. Dwie organizacje o podobnym profilu nie mog y istnie  przy stosunkowo
niewielkiej liczbie polskich uczonych przebywaj cych w USA. Stowarzyszenie wytyczy o
jednak e g ówne kierunki aktywno ci nowo powsta emu instytutowi.

Jacek Pozna ski
Pami  zbiorowa i ideologia narodowa polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii na amach "Dziennika
Polskiego"

Pami  zbiorowa to wyobra enia na temat wspólnej przesz o ci podzielane przez cz onków danej
spo eczno ci czy grupy. Jest jednym ze sk adników ich to samo ci i sprzyja ich integracji. Jako
taka mo e by  podstaw  funkcjonuj cych w grupie ideologii. Niniejszy artyku  to próba
rekonstrukcji elementów pami ci zbiorowej i ideologii narodowej przedstawicieli polskiej
emigracji niepodleg o ciowej w Wielkiej Brytanii. Zosta a ona oparta na analizie tre ci
artyku ów wydawanego w Londynie "Dziennika Polskiego".

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
Z dziejów niemieckiej antynazistowskiej reprezentacji politycznej na wychod stwie. "Council for a
Democratic Germany" (1944-1945)

Artyku  prezentuje genez  powstania, za o enia programowe i dzia alno  Council for a
Democratic Germany - organu pretenduj cego do roli przedstawicielstwa niemieckich rodowisk
antynazistowskich na wychod stwie. Powo ane do ycia w maju 1944 r. w USA gremium
stanowi  mia o alternatyw  wobec utworzonego w lipcu 1943 r. w ZSRR Nationalkomitee
"Freies Deutschland". Na czele struktury stan  Paul Tillich, znany z niemieckoj zycznych
audycji rozg o ni Voice of America. Polityczne zaplecze Rady tworzy y partie niemieckiej lewicy
(grupa Neu Beginnen, SAP, cz  SPD, KPD) oraz chadecji (Zentrum). Oprócz Deklaracji z 3 V
1944 r. cz onkowie gremium opracowali szczegó owy program przebudowy Rzeszy po upadku



Hitlera. Propozycje gremium dotyczy y roli zwi zków zawodowych, systemu spo eczno-
ekonomicznego, zmian w szkolnictwie i wymiarze sprawiedliwo ci. Czynnikiem spajaj cym
koncepcje Council by  postulat powierzenia transformacji ustrojowej kraju samym Niemcom, nie
za  przedstawicielom zwyci skiej koalicji. Aspiracje Rady do roli uczestnika procesu odbudowy
kraju nie zosta y spe nione. U podstaw tego stanu rzeczy le a kontrowersyjno  cz ci
pogl dów gremium - sprzeciw wobec alianckiej okupacji Niemiec, brak akceptacji dla zmian
granic, podwa anie tezy o odpowiedzialno ci narodu niemieckiego za zbrodnie re imu Hitlera.
Kluczow  przyczyn  fiaska inicjatywy stanowi  brak poparcia ze strony w adz Stanów
Zjednoczonych. Nie maj c zaufania do postawy mieszka ców Rzeszy Bia y Dom popar
koncepcj  wieloletniej kontroli Niemiec przez zwyci skie mocarstwa. Ostateczny kres nadziejom
wychod stwa po o y decyzje konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie. W pa dzierniku 1945 r.
Council uleg a rozwi zaniu.

Agnieszka Gryska
Ledigenheim. Mieszkanie dla nowoczesnego nomada

Architektura mieszkalna przeznaczona do pobytu tymczasowego jest typem specyficznym,
którego historia, wywodz c si  z antycznej hospitalitas, si ga pocz tków kultury europejskiej.
Paradoksalna poprzez swoj  funkcj  bo powi zana ze stanem pozostawania w drodze, stoi w
opozycji wobec zadania ochrony miejsca usytuowania - praprzyczyny budownictwa. W epoce
nowoczesnej, kiedy sposób ycia ca ych grup spo ecznych pocz a charakteryzowa  wzmo ona
mobilno , status niektórych jednostek sta  si  niejednoznaczny - zawieszony pomi dzy
kategoriami nomadyzmu i osiad o ci. Podobna dychotomia cechuje wznoszone dla tych e formy
architektoniczne. Zró nicowany czas pozostawania w nich lokatorów nie pozwala na klasyfikacj
ich jako przestrzeni zamieszkiwania lub krótkotrwa ego pobytu, podobnie jak profil dzia alno ci,
plasuj cy si  pomi dzy ga ziami komercyjn  i opieku cz  (hotelu i schroniska). Przedmiotem
stanowi cym punkt wyj cia dla rozwa a  na temat "architektury tymczasowego zamieszkiwania"
oraz grupy jej adresatów jest Dom hotelowy dla osób samotnych i ma e stw bezdzietnych,
zaprojektowany przez Hansa Scharouna na wystaw  Werkbundu we Wroc awiu w 1929 r.

Piotr Zientara
Polski rynek pracy

Istniej  podstawy, by twierdzi , i  obowi zywanie restrykcyjnych przepisów dotycz cych
zwalniania oraz istnienie wysokich pozap acowych kosztów pracy spowodowa o, e w Polsce -
kraju silnych zwi zków zawodowych, które na pocz tku transformacji ustrojowej uzyska y
szerokie przywileje i uprawnienia - wykszta ci  si  rynek pracy typu "swoi-obcy" (insider-outsider
labour market). Niniejszy artyku  stanowi prób  przeanalizowania mechanizmu i konsekwencji
funkcjonowania takiego rynku pracy. W tym celu omówiono zarówno znaczenie regulacji rynku
pracy, ze szczególnym uwzgl dnieniem ustawodawstwa chroni cego miejsce pracy (employment
protection legislation), jak i ród a mocnej pozycji organizacji pracowniczych. W artykule
dowodzi si , i  ukszta towanie si  rynku pracy typu "swoi-obcy" nie tylko dyskryminuje
bezrobotnych i innych outsiderów, którym trudno znale  zatrudnienie lub by  zatrudnionym na
podstawie kodeksu pracy, ale równie  utrudnia proces przekszta ce  strukturalnych -
"przechodzenie" od sektora wytwórczego do sektora us ug - i spowalnia rozwój spo eczno-
gospodarczy. W tym kontek cie uwydatniono znaczenie liberalizacji rynku pracy oraz charakter
konfliktu pomi dzy wymogami nowoczesnych gospodarek (elastyczno ) a poczuciem
bezpiecze stwa i stabilno ci zatrudnienia.



Izabela Wróbel
Regularyzacja statusu nielegalnych imigrantów w Unii Europejskiej

Artyku  przybli a polskiemu czytelnikowi wyst puj ce w j zyku angielskim poj cie regularisation
(franc. régularisation, niem. Regularisierung) oraz jego znaczenie i zakres w prawie
imigracyjnym, zach caj c do stosowania jako polskiego odpowiednika wyrazu "regularyzacja" i
wyja niaj c ró nice mi dzy tym poj ciem a u ywanymi zamiennie w polskiej literaturze
przedmiotu poj ciami "legalizacja", "abolicja" i "amnestia". W przeciwie stwie do tych ostatnich,
istot  regularyzacji jest przyznanie nielegalnemu imigrantowi prawa pobytu i wielu innych
zwi zanych z tym praw, m.in. prawa do podj cia pracy. Niektóre z pa stw cz onkowskich Unii
Europejskiej od kilku ju  dekad dokonuj  regularyzacji statusu nielegalnych imigrantów
przebywaj cych na ich terytoriach. Zdania na temat tego typu dzia a  s  jednak e podzielone, a
wnioski p yn ce z przeprowadzonych bada  niejednoznaczne. Dlatego za zasadne uznano
przeanalizowanie ró nych aspektów operacji regularyzacyjnych - ich przyczyn i podstaw
prawnych, charakteru i rodzaju podejmowanych w ich ramach dzia a  oraz ich skali i skutków.

Stefan Troebst
Europeizacja pami ci o wyp dzeniach 2002-2007?

W artykule zosta a omówiona polsko-niemiecka debata z lat 2002-2007 wokó  problematyki
upami tnienia przymusowych migracji ludno ci w Europie XX w., zw aszcza tu  po zako czeniu
II wojny wiatowej. Debata zosta a zainicjowana polsko-niemieckim sporem wokó
zaproponowanego przez Zwi zek Wyp dzonych (BdV) Eriki Steinbach projektu wybudowania
narodowego Centrum przeciwko Wyp dzeniom w Berlinie oraz dyskusj  wokó  samego poj cia
"wyp dzenie", która z biegiem czasu nabiera a mi dzynarodowego charakteru. Z inicjatywy
rz dz cej w Niemczech SPD (pose  Markus Meckel) powsta  pomys  stworzenia europejsko
zorientowanego Centrum przeciwko Wyp dzeniom, który zosta  poparty przez rz d polski, a tak e
przez pa stwa uczestnicz ce w dyskusji w ramach projektu Wyszehrad + 2. W efekcie w lutym
2005 r. w Warszawie og oszono powstanie Europejskiej Sieci "Pami  i Solidarno " wspieranej
przez rz dy Niemiec, Polski, S owacji i W gier. Jednak e po doj ciu do w adzy w Niemczech
jesieni  2005 r. CDU (wspólnie z SPD), a w Polsce Prawa i Sprawiedliwo ci dosz o do
och odzenia stosunków mi dzy obydwoma pa stwami, a wspólna realizacja projektu Europejskiej
Sieci "Pami  i Solidarno " stan a pod znakiem zapytania.

Micha  Weres
Imigranci meksyka scy w USA - zarys problematyki

Artyku  podejmuje kwesti  wspó czesnej imigracji meksyka skiej do Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Przedstawione s  g ówne informacje dotycz ce jej skali i dynamiki, a tak e kontekst
historyczny i spo eczny zjawiska. Jednocze nie zarysowane zostaj  niektóre z problemów
zwi zanych z zastosowaniem odpowiednich modeli teoretycznych, s u cych analizie samej
migracji oraz procesów z ni  zwi zanych, takich jak integracja ze spo ecze stwem ameryka skim.
Tekst ma charakter wprowadzaj cy do wielowymiarowego i rozleg ego zagadnienia obecno ci
imigrantów meksyka skich, tak e w kontek cie innych osób pochodzenia
latynoameryka skiego, w USA.

Andrzej Gra
Ukraina jako kraj migracyjny - harmonizacja prawa ukrai skiego z prawem UE i mi dzynarodowymi
standardami prawa o migracjach zarobkowych



Problem migracji si y roboczej jest problemem globalnym, równie  Ukraina borykaj ca si
dotychczas z nadmiern  emigracj , powinna przygotowa  si  do wzrastaj cej imigracji do
Ukrainy - g ównie z pa stw Kaukazu i Azji Po udniowo-Wschodniej. Analiza dotyczy warstwy
prawnej przygotowa  Ukrainy. Na kilku przyk adach z ró nych kategorii aktów prawnych -
Konstytucja, ustawy zwyk e, akty wykonawcze, wielo- i dwustronne umowy mi dzynarodowe
Ukrainy - wykazano, i  mimo formalnego pierwsze stwa umów mi dzynarodowych w porz dku
prawnym Ukrainy konieczne s  szerokie prace dostosowuj ce system prawny do
mi dzynarodowego standardu traktowania pracowników migruj cych i ich rodzin. Prace te b d
dobrym wst pem przed adaptacj  ukrai skiego prawa do wymogów UE w zwi zku z planowanym
przysz ym cz onkostwem Ukrainy w Unii.

Piotr Madajczyk
Odbiór w Niemczech film "Die Flucht"

Wiosn  2007 r. wyemitowany zosta  w niemieckiej telewizji film Die Flucht, opowiadaj cy w
fabularnej formie histori  ucieczki niemieckiej ludno ci cywilnej z Prus Wschodnich w ko cowej
fazie II wojny wiatowej. Jego emisja wywo a yw  dyskusj  w mediach, tak e na forach w
Internecie, dotycz c  zarówno samego filmu, jak i sposobu pokazywania w nim historii. Si
rzeczy, dotyczy a ona tak e innych, zwi zanych z tym wydarzeniem historycznym, problemów:
przymusowe wysiedlenia, Armia Czerwona, zmiana granic, Polacy, Rosjanie itd. W niniejszym
artykule podj ta zosta a próba ukazania najwa niejszych trendów prowadzonych dyskusji.
Szczególnie istotne znaczenie mia a w analizie strona internetowa telewizji ARD, na której przez

u szy czasu telewidzowie wymieniali swoje uwagi o filmie i pami ci historycznej w Niemczech.

Anna Górna-Kubacka
Migracje zarobkowe Wielkopolan po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Artyku  omawia poj cie migracji jej rodzaje rozmiary i kierunki. Przybli a te  dyskusje na temat
wielko ci migracji Polaków, jej skutków w uj ciu demograficznym, ekonomicznym i spo ecznym
w skali kraju oraz sposoby jej monitorowania. Nast pnie zosta y przedstawione wyniki bada  w
Wielkopolsce nad tym zjawiskiem przeprowadzone prze WUP, dotycz ce wielko ci migracji po
roku akcesji oraz w 2007 r. Badania te pokazuj  motywacje wyjazdów i oczekiwania z nimi
zwi zane. Z bada  tych wynika, i  w najbli szych latach wielko  ich nie zmniejszy si ,
natomiast po 5-6 latach powinna si  zmniejszy  w zale no ci od stanu gospodarki w kraju. W
ostatniej cz ci przedstawione s  wnioski z bada  i rekomendacje dzia a , które powinny by
podj te w celu zmniejszenia i zracjonalizowania tego zjawiska i jego konsekwencji.


