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The 21st century is an age of mobility. Young Poles have also adapted to this trend – they migrate
both abroad and within the confines of their own country. In the paper the author presents the migration to Polish academic cities, to which people arrive because of beginning their studies. But they
do not only want to graduate from a university. Moving from their hometown entails too some
bigger aims, such as launching a successful professional career, or staying and living in a big city
and in consequence being a member of the metropolitan middle class.
Academic education is considered due to its usefulness in gaining these aims (through the instrumental role of higher education) – and studies are more and more only a legitimization of a permanent migration to a metropolis.
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„O kierunkach migracji przesĈdza nie tyle obecny stan rzeczy w miejscu
przebywania, ile perspektywy i oczekiwania. Oczekiwania te sĈ zawsze
w jakiejĤ mierze funkcjĈ tego stanu, ale sĈ równieİ wypadkowĈ wyobraİeę
co do sytuacji w przyszãoĤci w dwu róİnych punktach na mapie. Zawsze nie
tylko skĈdĤ sič wyjeİdİa, ale teİ dokĈdĤ jedzie” (Koãodko 2008: 369).
Przytoczone na wstčpie sãowa Grzegorza W. Koãodki dotyczĈ co prawda
migracji zagranicznych, zewnčtrznych, w toku których jednostki zmieniajĈ
kraj urodzenia, pochodzenia czy zamieszkiwania na inny, bčdĈcy docelowym miejscem krótszego lub dãuİszego, ale zawsze w miarč staãego osiedlenia, lecz Ĥmiaão moİna je odnieĤþ równieİ do przemieszczeę ludnoĤci
w ramach jednego paęstwa, czyli migracji wewnčtrznych1. Niniejszy tekst,
________________
1 Migracje wewnčtrzne to przemieszczenia ludnoĤci w ramach granic paęstwowych. DotyczĈ zmiany gminy zamieszkania, zarówno w sensie geograficznym (wewnĈtrzwojewódzkie,
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bčdĈcy próbĈ zasygnalizowania pewnych tendencji i refleksjĈ nad trendami
w dziaãaniach mãodych Polaków, poĤwičcam wãaĤnie migracjom wewnčtrznym, w szczególnoĤci jednemu typowi takich przemieszczeę, a mianowicie
zmianie miejsca staãego pobytu zwiĈzanej z ksztaãceniem na poziomie wyİszym. Mam tu na myĤli przede wszystkim migracjč z dotychczasowego
miejsca zamieszkania, najczčĤciej toİsamego z domem rodzinnym, do miast
akademickich. Jakie oczekiwania, aspiracje i motywacje stojĈ za decyzjĈ
o przeprowadzce? Czy gãówny i naturalnie nasuwajĈcy sič powód migracji,
czyli podjčcie studiów na wyİszej uczelni i uzyskanie formalnego wyksztaãcenia wyİszego, faktycznie jest podstawowĈ determinantĈ przyjazdów do
centrów akademickich? Przemiany instytucjonalne, ideologiczne i kulturowe, jakie zachodzĈ w systemie ksztaãcenia na studiach wyİszych, kaİĈ zastanowiþ sič równieİ, gdzie w hierarchii wartoĤci i motywacji do przybycia
do miasta uniwersyteckiego plasuje sič dĈİenie do zdobycia wyksztaãcenia
(zob. np.: Bromberek 1988; Jankowska, Krasoę 2009; Nowak 1991).
WspóãczeĤnie migracje wewnčtrzne stosunkowo rzadko spotykajĈ sič
z zainteresowaniem badaczy İycia spoãecznego2. Jest to wynik przede
wszystkim ogromnego wzrostu iloĤciowego migracji zagranicznych, zwiĈzanego na naszym kontynencie z procesami integracji europejskiej, stopniowym zanikaniem granic paęstwowych, coraz szybszymi, ãatwiejszymi moİliwoĤciami fizycznego przemieszczania sič na duİe odlegãoĤci, a takİe przenikaniem wzorców kulturowych i cywilizacyjnych. InteresujĈcym aspektem
migracji zewnčtrznych jest wãaĤnie ten styk róİnych kultur oraz sposobów
i stylów İycia, pociĈgajĈcy za sobĈ rozmaite strategie adaptacyjne i asymilacyjne zarówno imigrantów, jak i stron przyjmujĈcych. Migracja zewnčtrzna
oznacza pozostawienie ojczyzny, czčsto rodziny, krčgów przyjacielskich,
koniecznoĤþ przystosowania do odmiennych od wãasnych zwyczajów
i norm, posãugiwania sič obcym jčzykiem, wykonywania, przynajmniej na
poczĈtku, wcale nie dobrze pãatnej pracy (poniİej kwalifikacji lub diametralnie sič od nich róİniĈcej), funkcjonowanie w zãych warunkach materialnych, a nierzadko i İycie ze swoistym pičtnem imigranta. Problemy te,
a takİe wiele innych, implikowanych przemieszczeniami poza granice wãasnego paęstwa, sprawia, İe migracje zewnčtrzne, jako zagadnienie bardzo
zãoİone, sĈ przez to ciekawsze poznawczo (zob. np.: Iglicka 2010; Kaczmar________________

mičdzywojewódzkie etc.), jak i administracyjnym (ze wsi do miast i na odwrót, mičdzy miastami etc.). Migracjami okreĤla sič pobyty w danym miejscu trwajĈce dãuİej niİ dwa miesiĈce,
nie bierze sič zaĤ pod uwagč ruchów wahadãowych. Definicje, typologia i charakterystyka –
zob. Migracje wewnčtrzne… 2003.
2 Badania nad migracjami prowadzi od 1993 roku OĤrodek Badaę nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
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czyk 2012; Okólski 2011). Migracja wewnĈtrzpaęstwowa, zwãaszcza w tak
zdawaãoby sič jednorodnym kulturowo kraju jak Polska, wiĈİe sič z na pozór mniejszymi kosztami i konsekwencjami. Choþ doĤwiadczenia te sĈ naturalnie jakoĤciowo róİne, to jednak migracja wewnčtrzna do oĤrodków miejskich równieİ jest swego rodzaju zetkničciem z innĈ kulturĈ (âukasiuk 2007) –
kulturĈ metropolitalnĈ, której gãównymi twórcami sĈ aktorzy sektora finansowego, szeroko pojčtego otoczenia biznesu, mediów, wyspecjalizowanej
konsumpcji i instytucje kulturalne o mičdzynarodowej randze (Jaãowiecki,
Szczepaęski 2009: 213)3.
Trzeba dodaþ, İe w obecnych warunkach nie tylko zainteresowanie czysto eksploracyjne przyciĈga uwagč badaczy do wyjazdów na staãe. Po wstĈpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 2004 roku) i otwarciu dla Polaków
rynków pracy w innych krajach wspólnoty emigracja zarobkowa i znaczĈcy
odpãyw z kraju potencjalnej siãy roboczej i nabywczej zyskaãy na znaczeniu
jako problemy stricte polityczne o negatywnych konsekwencjach (w tym
m.in. stale zmniejszajĈcy sič przyrost naturalny, którego jednĈ z przyczyn
jest masowa emigracja), jakim naleİy przeciwdziaãaþ, stosujĈc odpowiednie
Ĥrodki zaradcze. Emigracja powodowana jest w wičkszoĤci wzglčdami materialnymi – bezrobociem, brakiem perspektyw na znalezienie satysfakcjonujĈcej finansowo, a czčsto i jakiejkolwiek pracy, niemoİnoĤciĈ znalezienia
zatrudnienia zgodnego z indywidualnymi kwalifikacjami, przygotowaniem
zawodowym czy predyspozycjami. Politycy i decydenci pochylajĈ sič zatem
szczególnie nad moİliwoĤciami przeksztaãceę w ramach rynku pracy. Polem
zmian jest jednak nie sam rynek pracy, ksztaãtujĈcy sič niejako samoistnie,
w duchu ideologii neoliberalnej i bez ingerencji paęstwowej, ale uwaİany za
kuĮnič kadr dla gospodarki system szkolnictwa wyİszego (por. np.: Potulicka, Rutkowiak 2010; Pachocięski 2004). Motorami napčdowymi tego systemu
w dalszym ciĈgu pozostajĈ uczelnie wyİsze usytuowane we wspomnianych
wczeĤniej centrach akademickich, stanowiĈce miejsca docelowe wičkszoĤci
migracji wewnčtrznych. Mamy tu do czynienia ze sprzčİeniem zwrotnym,
gdyİ Ĥrodowisko akademickie ma ze swej strony bardzo duİy potencjaã
miastotwórczy. Jak twierdzi Marek Ratajczak, koordynator zespoãu tworzĈcego strategič rozwoju naukowego i akademickiego miasta Poznania, „studenci ksztaãcĈcy sič w poznaęskich uczelniach to istotny czynnik miastotwórczy i dochodotwórczy. Nawet jeĤli przecičtny student nie dysponuje
znacznymi Ĥrodkami finansowymi, to i tak korzysta z punktów gastrono________________
3 Proces metropolizacji obejmuje nie tylko rozwój miast w sensie urbanistycznym, ale
teİ zmianč caãej tkanki spoãecznej i miejskiej zarówno metropolii, jak i aglomeracji miejskich
oraz regionów od niej zaleİnych, co oznacza zmianč spoãeczeęstwa (Jaãowiecki, Szczepaęski
2009: 213).
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micznych, placówek handlowych, wydatkuje swoje fundusze na najem
mieszkaę i kulturč”4.
OĤrodkami miejskimi o najwičkszej mocy przyciĈgania sĈ: Warszawa
(niekwestionowany lider i jedyne polskie miasto, które moİna uznaþ za metropolič na miarč europejskĈ), Kraków, âódĮ, Wrocãaw, Poznaę oraz
Gdaęsk. Dzieje sič tak, choþ boom edukacyjny lat dziewičþdziesiĈtych XX
wieku spowodowaã rozwój prywatnego sektora szkolnictwa wyİszego, a co
za tym idzie, powstawanie placówek uczelnianych równieİ w mniejszych
oĤrodkach miejskich, otwieranie w nich filii wielkomiejskich szkóã wyİszych
oraz powoãanie i funkcjonowanie uniwersytetów we wszystkich stolicach
województw (Bajerski 2009; Drozdowicz, Iwaszkiewicz (red.) 2008). DajĈ
one oczywiĤcie moİliwoĤþ studiowania i uzyskania tytuãu licencjata czy
magistra, lecz nadal pozostajĈ oĤrodkami peryferyjnymi5, które poza zajčciami dydaktycznymi niewiele oferujĈ w sferach waİnych dla jednostkowego rozwoju (Herbst 2012).
Przybywanie rzesz studentów do duİych polskich miast jest zjawiskiem
obserwowanym masowo od czasów powojennych, kiedy to szkolnictwo
wyİsze zaczčão podlegaþ procesom upowszechnienia, i od tego czasu jest
fenomenem niesãabnĈcym6. Na przestrzeni lat – od okresu PRL, przez czas
transformacji, do chwili obecnej – zmieniaãy sič jednak motywy oraz aspiracje mãodzieİy. Charakter uzasadnieę owych napãywów takİe nie jest dziĤ
________________
4 WypowiedĮ M. Ratajczaka: http://www.ue.poznan.pl/uczelnia/informacje-prasowe524/ [dostčp: 19.04.2013]. Co ciekawe, wãaĤnie obecna sytuacja w Poznaniu moİe byþ przykãadem wagi wzajemnych relacji miasta i instytucji akademickiej. Poznaęski Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza przenosi bowiem lokalizacjč wielu wydziaãów i placówek dydaktycznych
poza obrčb Ĥcisãego centrum. Rozbudowa kampusu Morasko ma spowodowaþ, zdaniem niektórych badaczy i publicystów (dyskusja na ten temat toczyãa sič i toczy na ãamach „Gazety
Wyborczej Poznaę”), odpãyw studentów i pracowników naukowych ze ĤródmieĤcia, co moİe
doprowadziþ z jednej strony do izolacji przedstawicieli Ĥrodowiska uczelnianego od udogodnieę i infrastruktury centrum (instytucji naukowych i kulturalnych, lokali rozrywkowych
i gastronomicznych etc.), a z drugiej – pogãčbi jego degradacjč. Jednakİe wãadze administracyjne przekonujĈ, İe nowoczesny kampus oddalony od miasta jest najlepszym rozwiĈzaniem
modernizacyjnym dla uczelni i zwičksza komfort studiowania oraz pracy naukowej, co z kolei
podwyİsza ich jakoĤþ i pomaga tworzyþ oĤrodek akademicki na wzór zachodni (polemika
redaktora „GW” A. Kompowskiego z rzeczniczkĈ UAM D. NaroİnĈ).
Tč swoistĈ migracjč uniwersytetu moİna uznaþ za wpisujĈcĈ sič w trend traktowania
uczelni wyİszych jak przedsičbiorstw i zarzĈdzanych na zasadach panujĈcych w ramach
gospodarki rynkowej. Wyprowadzka poza centrum Poznania jest bowiem dla UAM opãacalna
w sensie finansowym, a to przecieİ ten argument w kulturze kapitalizmu jest decydujĈcy.
5 Magdalena âukasiuk wysnuwa ze swych badaę dotyczĈcych wspóãczesnych migracji
ludzi z wyİszym wyksztaãceniem do Warszawy wniosek, İe kaİde miasto oprócz stoãecznego
jest w ĤwiadomoĤci spoãecznej prowincjonalnym (âukasiuk 2007: 188-192).
6 O postčpujĈcej egalitaryzacji ksztaãcenia akademickiego w Polsce po II wojnie Ĥwiatowej
zob. np. Micięska 2008.
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taki sam jak niegdyĤ. Uzyskanie wyksztaãcenia, usamodzielnienie sič, „wyrwanie sič” z domu, zmiana Ĥrodowiska zawsze byãy powodami, dla których decydowano sič na studia w takim czy innym oĤrodku akademickim.
Jednakİe obecnie mãodzi ludzie majĈ duİo bardziej sprecyzowane oczekiwania wobec czasu studiów i swego przyjazdu do metropolii. Studia akademickie i zdobycie wyİszego wyksztaãcenia moİna uznaþ za legitymizacjč
migracji, lecz nie jej podstawowy cel. Kandydaci na studia nie rozpatrujĈ
przyjazdu do miasta akademickiego w kategorii pobytu czasowego; planem
jest pozostanie w mieĤcie po zakoęczeniu tego etapu edukacji7. Powrót do
rodzinnej miejscowoĤci nie jest rozpatrywany jako moİliwa Ĥcieİka İyciowa,
poniewaİ oznacza wspóãczeĤnie swego rodzaju poraİkč – ten, kto wraca, nie
potrafiã sič odnaleĮþ, nie daã sobie rady, nie przystawaã do wiodĈcej prym
kultury metropolitalnej, nie byã wystarczajĈco dobry, by odnieĤþ sukces na
wymagajĈcym, ale jakİe atrakcyjnym rynku pracy. Samo ukoęczenie studiów nie jest uznawane za sukces – w dobie masowoĤci ksztaãcenia akademickiego8 jest to kolejny naturalny etap na drodze indywidualnego rozwoju.
Sukcesem jest natomiast rozpoczčcie kariery zawodowej, choþ w polskich
realiach, a ogólniej – w realiach ogólnoĤwiatowego kryzysu gospodarczego,
którego skutki odczuwamy równieİ w Polsce, miarĈ powodzenia staje sič
dzisiaj sam fakt zatrudnienia i moİliwoĤþ wykonywania jakiejkolwiek pracy
zarobkowej9. W okresie PRL, gdy problem bezrobocia praktycznie nie istniaã,
powrót do rodzimej miejscowoĤci, a juİ na pewno do innego niİ akademickie
miasta, nie byã postrzegany aİ tak negatywnie. Ideologia socjalistyczna nakazywaãa wrčcz przekazywanie nowego typu wiedzy i stylu İycia, jakie wyksztaãcaãy sič w absolwentach szkóã wyİszych, jak najszerszym krčgom.
Powodem do wstydu byã natomiast powrót z zagranicy, w szczególnoĤci na
wieĤ, zwãaszcza gdy reemigrant nie przywoziã ze sobĈ Ĥrodków materialnych, za co spotykaãa go krytyka i nieprzychylnoĤþ Ĥrodowiska lokalnego
(Sadowski 1994: 30).
________________
7 Badania na ten temat przeprowadzano np. na Podkarpaciu w 2010 roku. Studenci z badanego regionu pytani o plany pozostania w miejscu studiowania po zakoęczeniu edukacji
akademickiej w wičkszoĤci wyraİajĈ chčþ podjčcia takiego kroku: na staãe lub przez jakiĤ czas
chce zamieszkaþ w oĤrodku akademickim 50,9% respondentów, 28,1% jeszcze o tym nie zdecydowaão. Przyszãy powrót zadeklarowaã jedynie co piĈty badany (Bieękowska, Ulasięski,
Szymaęska (red.) 2010).
8 Wspóãczynnik skolaryzacji brutto na poziomie wyİszym wyniósã w roku akademickim
2010/2011 53,8% (za: Szkoãy wyİsze… 2011).
9 Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosião w lutym 2013 roku 14,4% (byão o punkt procentowy wyİsze niİ w lutym poprzedniego roku). Jeszcze wyİsza jest stopa bezrobocia wĤród
ludzi mãodych; w I kwartale 2012 roku w przedziale od 20 do 24 lat wynosiãa 20,9%, zaĤ
w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat 33,2%. Warto zaznaczyþ, İe wyİsze wyksztaãcenie
nadal jest ochronĈ przed bezrobociem – w tym samym I kwartale 2012 roku w tej grupie bez
pracy pozostawaão 11% osób (Bezrobocie rejestrowane… 2012).
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W przypadku ludzi mãodych, rozpoczynajĈcych karierč studenckĈ,
czynnik ekonomiczny nie jest jeszcze aİ tak istotnym elementem w podejmowaniu decyzji o wyjeĮdzie do duİego miasta akademickiego, choþ na
pewno biorĈ oni pod uwagč potencjalne przyszãe miejsca pracy i zarobki.
Waİniejsze na tym etapie rozwoju, który moİna okreĤliþ próbnym czasem
wchodzenia w dorosãoĤþ10, sĈ determinanty o charakterze kulturowym. Do
miast przybywa sič, by speãniaþ kulturowy wzorzec „nowego indywidualisty”, który, najlepiej w sposób twórczy, ãĈczy „pracč, zabawč, wypoczynek,
potrzeby estetyczne, kulturalne, artystyczne, religijne czy prospoãeczne.
W ten typ postaci, czãonka nowoczesnej klasy Ĥredniej, wpisana jest wysoka
potrzeba osiĈgania, czyli pragnienie sukcesu zawodowego i rodzinnego,
podwyİszone stany empatyczne umoİliwiajĈce wczuwanie sič w role
nowoczesne i kreatywne”. Wymaga to, by formalnemu wyksztaãceniu towarzyszyã „bogaty zasób wiedzy podrčcznej”, co wiĈİe sič z nieustannym samorozwojem intelektualnym i powičkszaniem stanu swojej wiedzy (Jaãowiecki, Szczepaęski 2009: 238-239)11. Aspiracje do tak rozumianej nowej
klasy Ĥredniej, w przyszãoĤci pewnie metropolitalnej, sĈ jednakowe, niezaleİnie od pierwotnego kapitaãu kulturowego. ZgãaszajĈ je nie tylko osoby
juİ zamieszkujĈce metropolič, ale teİ te pozostajĈce w bezpoĤrednim krčgu
oddziaãywania wielkich miast (mieszkajĈce w stosunkowo niewielkiej odlegãoĤci geograficznej, uczĈce sič lub pracujĈce w nich, decydujĈce sič na codzienne dojazdy – ruchy wahadãowe) i te poznajĈce obowiĈzujĈce wzorce
powstajĈce w centrach w sposób poĤredni – dzički przekazom medialnym
i budowanej na ich podstawie ĤwiadomoĤci spoãecznej dotyczĈcej „wãaĤciwych” wzorów, do których naleİy dĈİyþ12. Miasto staje sič „strategicznym
obszarem dla pozbawionych kontroli nad wãasnym İyciem aktorów spoãecznych, poniewaİ pozwala im zaistnieþ, staþ sič podmiotami, nawet jeĤli
nie zyskujĈ bezpoĤrednio wãadzy” (Sassen 2007: 3).
________________
10 Mãodzieİ rozpoczynajĈca studia w innym mieĤcie pozostaje najczčĤciej w bardzo Ĥcisãych relacjach z rodzinĈ – jest w duİej mierze utrzymywana przez rodziców (nawet jeĤli coraz
wičksza grupa studentów, i to studiujĈcych w trybie stacjonarnym, jednoczeĤnie wykonuje
jakieĤ prace), jej miejscem staãego zamieszkania jest dom rodzinny, do którego wraca sič
w weekendy; równieİ zwiĈzki emocjonalne pozostajĈ w owym okresie caãy czas doĤþ silne
(por. Wrzesieę 2009).
11 Co interesujĈce, kiedyĤ owe umiejčtnoĤci nieodãĈcznie wiĈzaãy sič z wyİszym wyksztaãceniem. ZdolnoĤþ i chčþ podejmowania wysiãku intelektualnego byãy niejako wpisane w sylwetkč czãowieka wyksztaãconego. Obecnie naturalna, „nienarzucona” ciekawoĤþ poznawcza
rzadko kiedy charakteryzuje absolwenta wyİszej uczelni (Wrzesieę 2009).
12 O dominujĈcej roli kulturotwórczej centrum mówi globalna koncepcja centrum – póãperyferii – peryferii I. Wallersteina, którĈ z powodzeniem moİna zaadaptowaþ na potrzeby
interpretacji zjawisk zachodzĈcych w skali mikro, w tym przypadku paęstwa (por.: Wallerstein 2006; Goldfrank 2000).
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Media sĈ jednak nie tylko przekaĮnikiem treĤci kultury masowej i wyznaczników sukcesu. W dyskursie medialnym pojawiãa sič ostatnimi czasy
problematyka migracji mãodych ludzi do polskich metropolii. PróbĈ charakterystyki zjawiska oraz innych z nim zwiĈzanych sĈ opublikowane w roku
2013 w tygodniku „Polityka” artykuãy, m.in. Edyty Gietki Wnčtrze Sãoika13,
Wojciecha Markiewicza SweetaĤna muza czy Ewy Wilk Beznadziejni. Gãównymi bohaterami tekstu E. Gietki sĈ nowi warszawiacy, czyli osoby, które
przyjechaãy do stolicy z wielu róİnych regionów kraju, przede wszystkim
w celach zarobkowych. Dlaczego „sãoiki” albo „mieszkaęcy bez weekendów”? Migranci ci wracajĈ w dni wolne do swoich rodzinnych miejscowoĤci, zwoİĈc z domu zapasy spoİywcze i, jak uwaİajĈ rodowici mieszkaęcy
Warszawy, prowincjonalne zwyczaje. Napãywowi postrzegani sĈ14 jako taęsi
konkurenci na rynku pracy, gotowi na wiele upokorzeę (niskie pãace, olbrzymie obciĈİenia obowiĈzkami zawodowymi, niski standard lokum,
trudnoĤci w utrzymaniu etc.), byle tylko pozostaþ w mieĤcie-metropolii (postawa „duit” – do it, czyli robienie wszystkiego, by nie wróciþ do miejsca,
z którego sič wyjechaão). Zinternalizowali oni ambicje i dĈİenia wyróİniajĈce rodowitych warszawiaków – chcĈ utrzymywaþ sič z satysfakcjonujĈcej
pracy, posiadaþ wãasne mieszkanie czy dom, korzystaþ z oferty infrastrukturalnej, kulturalnej i rozrywkowej miasta na równych warunkach. Jak pisze
E. Wilk, „pokolenie po pokoleniu – ludzie z awansu. Z kompleksem niİszej
wartoĤci, z wyobraİeniem ja idealnego i chronicznĈ potrzebĈ potwierdzania
swojej wartoĤci zewnčtrznymi oznakami” (Wilk 2013: 24).
Nie zawsze jednak przyjezdni chcĈ sič angaİowaþ w wysiãek wejĤcia do
klasy miejskiej. „WolĈ swojskie disco polo”, przywiezione ze sobĈ muzyczne
gusta i wyobraİenia o zabawie i rozrywce, nie przejmujĈc sič zarzutami
o „wieĤniackich” upodobaniach. Ciekawy jest fakt, İe osoby te nierzadko
studiujĈ lub majĈ wyİsze wyksztaãcenie15. Trafnie ujĈã ten sposób myĤlenia
José Ortega y Gasset, który juİ wiele lat temu stwierdziã, İe „umysãy prze________________

Artykuã dotyczy Warszawy, która ma najwičkszĈ moc przyciĈgania migrantów, ale podobne tendencje, choþ z pewnoĤciĈ na mniejszĈ skalč i z rozmaitym natčİeniem, dotyczĈ
wszystkich duİych oĤrodków miejskich w Polsce.
14 Tematyka opisywana w prasie zostaãa szeroko i dogãčbnie zbadana na gruncie socjologicznym przez Magdalenč âukasiuk. W monografii Obcy w mieĤcie. Migracja do wspóãczesnej
Warszawy autorka analizuje nie tylko biografie migrantów, ale teİ, choþ wyãĈcznie jako dodatek do badaę i ilustracjč narastajĈcej wrogoĤci rdzennych mieszkaęców stolicy, antagonistyczny dyskurs toczĈcy sič w szczególnoĤci w przestrzeni Internetu (âukasiuk 2007: 138-172).
15 Przywoãywany przez W. Markiewicza kulturoznawca Mirosãaw Pčczak opisuje wydarzenie z olsztyęskich juwenaliów, gdy w celu pastiszu zaproszono na zabawč studenckĈ grupy wykonujĈce disco polo. Zabieg byã w zamyĤle İartem z tego typu muzyki, a okazaã sič
sukcesem. Jak mówi Pčczak: „studenci – w czčĤci sãoikowcy i duici – gdy sobie popili piwa,
stracili dystans do konwencji i Ĥwietnie sič bawili”.
13
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cičtne i banalne, wiedzĈc o swej przecičtnoĤci i banalnoĤci, majĈ czelnoĤþ
domagaþ sič prawa do bycia przecičtnymi i banalnymi i do narzucania tych
cech wszystkim innym” (Ortega y Gasset 2002: 16).
Problematyka migracji do miast, oznaczajĈcej chčþ poprawy wãasnego
losu w róİnych sferach İycia, nie jest oczywiĤcie İadnym novum (por.: Pohoski 1963; Wewnčtrzne migracje… 1979; Stasiak (red.) 1990). Nowe nie sĈ teİ
procesy stygmatyzowania przyjezdnych jako ludzi gorszej kategorii ani
obawy przed ruralizacjĈ, czyli nastčpstwami „ruchu spoãecznego mieszkaęców wsi do miast z zamiarem uzyskania awansu spoãecznego przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej toİsamoĤci kulturowej” (Sadowski
1994: 15)16. NowoĤciĈ nie jest teİ nawet to, İe do miasta – centrum akademickiego nie przyjeİdİa sič de facto w celu zdobycia dyplomu wyİszej
uczelni – przykãadowo, w badaniach prowadzonych przez Andrzeja Sadowskiego w 1994 roku wyİsze wyksztaãcenie zajmowaão przedostatnie miejsce
w hierarchii wartoĤci ludnoĤci miast Polski póãnocno-wschodniej – i to zarówno rdzennej, jak i napãywowej (Sadowski 1994: 175-183). DziĤ jednakİe
moİemy obserwowaþ zasygnalizowany wczeĤniej fenomen, który na potrzeby artykuãu okreĤliãam jako wczesnĈ migracjč.
W zjawisku wczesnej migracji ujawniajĈ sič dwie tendencje: jednĈ z nich
jest chčþ awansu poprzez „zaczepienie sič”, trwaãe „zainstalowanie sič”
w mieĤcie juİ we wczesnej dorosãoĤci, drugĈ zaĤ postčpujĈca instrumentalizacja wyksztaãcenia. Studia nie sĈ celem jedynym i autotelicznym. W powszechnym mniemaniu ksztaãcenie na uczelniach wyİszych powinno byþ
w istocie przygotowaniem do pracy zawodowej. Za niepowodzenia absolwentów na rynku pracy obarcza sič winĈ niedostosowane do wymagaę
wspóãczesnej gospodarki programy studiów, niechčþ mãodzieİy do kierunków Ĥcisãych, zbyt teoretyczne zajčcia bez moİliwoĤci praktycznego zastosowania etc. Studia akademickie uwaİa sič za efektywne, gdy po ich ukoęczeniu absolwent znajduje pracč zgodnĈ ze swoim wyksztaãceniem. Kierunki
nieprzygotowujĈce do İadnego specyficznego zawodu, czyli gãównie szeroko
________________
16 Warto teİ w odniesieniu do migrantów przywoãaþ wprowadzony przez Roberta
K. Mertona termin „ludzie marginesu”, okreĤlajĈcy osoby pozostajĈce pod wpãywem dwóch
grup nacisku: o wysokim i niskim statusie, w których bĈdĮ sĈ intruzami, bĈdĮ sĈ uznawane za
nielojalne. Z jednej strony brakuje im kompetencji kulturowych (lub brak ten jest przypisywany stereotypowo), aby staþ sič peãnoprawnymi czãonkami klasy miejskiej, z drugiej – w Ĥrodowiskach pochodzenia sĈ tymi, którzy juİ nie pasujĈ, którzy sič wywyİszajĈ, którzy uciekli,
bo nie czuli sič dobrze „u siebie” (zob. wywiad z Tomaszem Sadowskim, prowadzĈcym blog
„Warszawskie Sãoiki. Portal warszawiaków prowincjonalnych” (www.sloiki.waw.pl), http://
warszawa.gazeta.pl/warszawa/ 1,34889,13585565, _Naczelny_Sloj_ stolicy__Sloiki_to_elita__
Ludzie_mobilni.html?as=1 [19.04.2013]. Wywiad rozpoczyna cykl portalu Gazeta.pl zatytuãowany „My, warszawiacy 2013” 26.03.2013).
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pojčte humanistyczne i spoãeczne, sĈ uwaİane albo za niepotrzebne, albo
wrčcz za nierentowne. Dlatego teİ podlegajĈ nieustannym zmianom, by
lepiej wpisaþ sič w oczekiwania zarówno studentów, jak i potencjalnych
pracodawców, którzy to w duİej mierze sĈ odpowiedzialni za deprecjonowanie treĤci i sposobów nauczania na polskich uczelniach, przenoszĈc swoje
oczekiwania wobec kwalifikacji przyszãych pracowników wãaĤnie na szkoãy
wyİsze. Pracodawcy bardzo krytycznie wypowiadajĈ sič o dzisiejszych
kandydatach na pracowników posiadajĈcych wyİsze wyksztaãcenie, zarzucajĈc im brak umiejčtnoĤci przydatnych w wykonywaniu okreĤlonej pracy, za
co winč ponosi, ich zdaniem, przestarzaãy system szkolnictwa oderwany od
realiów wspóãczesnej gospodarki. Niezadowolenie decydentów na rynku
pracy skutkuje podejmowaniem konkretnych kroków przez wãadze szkolnictwa wyİszego na szczeblu centralnym i w konkretnych jednostkach, co ma
doprowadziþ do wzrostu zatrudnienia, a poĤrednio takİe do wičkszej innowacyjnoĤci i konkurencyjnoĤci polskiej gospodarki. Programy studiów ukãada
sič pod kĈtem moİliwoĤci nabycia umiejčtnoĤci przydatnych i cenionych na
rynku pracy, postčpuje specjalizacja kierunków, w MNiSW zwoãuje sič obrady z ludĮmi biznesu w odpowiedzi na apele Ĥrodowiska pracodawców
o dramatycznie sãabej jakoĤci absolwentów17. Punkt cičİkoĤci wyraĮnie przesuwa sič w stronč instrumentalnego traktowania ksztaãcenia akademickiego.
Mãodzi ludzie ulegajĈ takiemu sposobowi myĤlenia. ZdajĈ sobie sprawč,
İe ich kariera zawodowa w obecnych warunkach zaleİy w coraz wičkszym
stopniu od wczeĤniejszego doĤwiadczenia i wyspecjalizowania, dlatego juİ
studenci poszukujĈ pracy, czčsto w peãnym wymiarze godzin, a tč zdecydowanie ãatwiej, mimo duİego bezrobocia w skali kraju, znaleĮþ w duİym
mieĤcie. Nie oznacza to, İe studenci sami sič utrzymujĈ, choþ i takie przypadki bywajĈ. Natomiast z pewnoĤciĈ poprzez pracč stajĈ sič jeszcze bardziej zwiĈzani z miastem. Decyzja o rozpoczčciu studiów w duİym mieĤcie
to obecnie juİ nie tylko wyjazd w celu edukacyjnym, to decyzja o migracji
i poczĈtek walki o awans spoãeczny, którego dziĤ nie zapewnia samo zdobycie dyplomu, ale przynaleİnoĤþ do klasy miejskiej juİ tak. Nie dziwi zatem,
İe w dobie kulturowego przymusu przynaleİnoĤci do grup w wielu aspektach wygranych, a takĈ sĈ mimo wszystkich zastrzeİeę wãaĤnie miejskie
klasy Ĥrednie, mãodzi Polacy poszukujĈ swojej drogi do sukcesu i podĈİajĈ
do choþby i rodzimych metropolii – za dyplomem i szansami, których byþ
moİe nigdzie indziej nie ma.
________________
17 Spotkanie pod hasãem „Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu” odbyão sič w maju
2012 roku; wzičão w nim udziaã prawie 90 osób ze Ĥwiata nauki i biznesu (zob. http://
www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=0786034B35F44A61AD06A39DA963E7F1 [dostčp: 19.08.2014].
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