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Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku Polacy w Związku Ra-

dzieckim żyli w głębokiej izolacji od Polski. Kościół katolicki ob-
rządku łacińskiego był nie tylko ośrodkiem życia religijnego, lecz 
także miejscem, gdzie poprzez liturgię w języku polskim kolejne 
pokolenia opanowywały język ojczysty, poznawały polskie trady-
cje i kulturę (Dzwonkowski, 1994). Wraz z upadkiem socjalizmu 
rząd polski w celu stworzenia warunków dla kulturowego odro-
dzenia Polaków za wschodnią granicą za pośrednictwem polskich 
placówek dyplomatycznych rozpoczął nabór na studia w Polsce 
osób polskiego pochodzenia. Od początku lat dziewięćdziesiątych 
każdego roku kilkaset osób po przejściu odpowiedniej procedury 
weryfikacyjnej ich polskich korzeni podejmowało studia o różnym 
profilu w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Oprócz zdo-
bycia wykształcenie ich pobyt w Polsce stał się nie tylko okazją do 
konfrontacji ich wizji duchowej ojczyzny i rodaków z zastaną rze-
czywistością, lecz także testem tolerancji społeczeństwa polskiego 
względem przybyszów zza wschodniej granicy i ich zdolności do-
strzegania w nich przedstawicieli tego samego narodu, co oni. 

W latach 1997-1998 w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych 
KUL zrealizowano szereg badań, których celem było poznanie 
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problemów doświadczanych przez studentów polskiego pochodze-
nia z krajów byłego ZSRR w okresie studiów w Polsce (Dzwonkow-
ski, Gorbaniuk i Gorbaniuk, 2002). Wyniki badań wskazywały na 
istnienie wielu trudności, z którymi muszą oni się zmagać, a które 
znacznie wykraczają poza normalny proces adaptacyjny młodzieży 
do życia studenckiego. Jednym z odnotowanych globalnych zjawisk 
był brak akceptacji przez społeczeństwo w Polsce polskiej przyna-
leżności narodowej przybyszów zza wschodniej granicy i jej częste 
kwestionowanie przez otoczenie. Wyrażało to się najczęściej w okre-
ślaniu ich jako „Ruskich” przez otoczenie.   

W spostrzeganiu społecznym ważne miejsce zajmują procesy 
atrybucji (Lewicka, Wojcieszke, 2000). Polegają one na przypisy-
waniu przyczyn obserwowanym zachowaniom innych osób w po-
staci posiadanych przez nich cech, postaw i intencji. Poprawność 
wyciąganych wniosków zależy zarówno od nastawienia obserwa-
tora, jak również uwarunkowań sytuacyjnych (powtarzalności za-
chowań, ich wyjątkowości, wybiórczości itd.). Odmienność do-
świadczeń, która znalazła swoje odzwierciedlenie w specyficznej 
hierarchii wartości, zachowaniach, ocenach teraźniejszości i reakcji 
na nie, stanowiła podłoże wielu nieporozumień w komunikacji 
między Polakami po obie strony granicy. Powierzchowność ocen 
sprawiała, że cechami centralnymi w postrzeganiu studentów  
z b.ZSRR przez otoczenie stawały się akcent w wymowie i pocho-
dzenie ze Wschodu, które nieuchronnie prowadziły do wniosku, 
że dana osoba nie jest Polakiem lub w jej rodzinie nie zadbano na-
leżycie o zachowanie polskiego języka i tradycji. Awersja do Ro-
sjan jako skutek wieloletniej hegemonii ZSRR i brak wiedzy na 
temat trudności, z jakimi Polacy na Wschodzie musieli na co dzień 
się zmierzać, wybitnie sprzyjała takim nietrafnym opiniom.  

Analizując sondaże opinii publicznej Konieczna (2003) doszła 
do wniosku, że mieszkańcy Polski najczęściej nie rozróżniają Ukra-
ińców, Białorusinów i Rosjan, określając ich wspólnym, mianem 
„Ruscy”. Do tej samej kategorii zaliczają niekiedy nawet Kazachów 
czy przybyszów z innych krajów azjatyckich, należących dawniej 
do ZSRR. Głównym kryterium jest język rosyjski, którym się osoby 
posługują, a który ponadto nie jest odróżniany od ukraińskiego 
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czy białoruskiego przez przeciętnego Polaka z Polski (Konieczna, 
2003).  

Do Polski nadal każdego roku przyjeżdża na studia kilkaset 
osób polskiego pochodzenia z różnych krajów byłego ZSRR. Aktu-
alnie jest to już pokolenie, które wychowało się w całkowicie od-
miennych warunkach niż to, które było podmiotem wspomnia-
nych badań. Z drugiej strony badania opinii publicznej systema-
tycznie realizowane w Polsce wskazują na stopniową poprawę 
opinii Polaków o obywatelach krajów b.ZSRR, a w szczególności 
stosunku wobec mieszkańców krajów nadbałtyckich i Ukrainy 
(Strzeszewski, 2003). W związku z tym powstaje pytanie, czy i w 
jakim kierunku zmienił się stosunek Polaków do osób tej samej 
narodowości zza wschodniej granicy kraju? Żeby odpowiedzieć na 
to pytanie postanowiono przeprowadzić ponownie badanie wśród 
studentów z polskich środowisk zza wschodniej granicy w celu 
przybliżenia specyfiki procesu zmian ich odbioru społecznego na 
tle poprzedniej generacji studentów. 

 
Metoda badań 
 

Badania metodą ankiety roznoszonej wśród studentów uczelni 
wyższych w Lublinie zostały przeprowadzone w maju 2005 roku. 
Wcześniejsze badania z 1997 i 1998 roku, w których udział wzięło 
ponad 1000 osób polskiego pochodzenia z krajów b.ZSRR studiu-
jących w różnych miastach Polski, wykazały, że odpowiedzi lubel-
skiej próby studentów na zdecydowaną większość pytań były 
zbieżne dla całej zbadanej próby, a istniejące rozbieżności nie 
przekraczały kilku procent (por. Gorbaniuk, 1998 oraz Dzwon-
kowski i in., 2002). Z uwagi na ten fakt, jak również na względy 
ekonomiczne i organizacyjne kolejne badania w 2005 roku ograni-
czono do próby lubelskiej. Zarówno w 1997 jak i 2005 roku w roli 
ankietera wystąpiła współautorka niniejszego artykułu. Zatem oba 
okresy z uwagi na procedurę badań cechuje porównywalność. 

W 1997 roku w badaniach wzięło udział 126 osób polskiego 
pochodzenia z krajów b.ZSSR. 28% osób badanych stanowili męż-
czyźni, a 72% - kobiety (por. Gorbaniuk, 1998). Z kolei w 2005 roku 
zbadano 110 osób. Wśród osób badanych znalazło się 74% kobiet 
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oraz 26% - mężczyzn. 82% respondentów było na studiach magi-
sterskich, 14% - na kursie przygotowawczym oraz 4% osób stu-
diowało na studiach podyplomowych. W obu badaniach przean-
kietowano wszystkie osoby dostępne w tym czasie na terenie aka-
demików. Warunkiem zakwalifikowania osoby do badań była de-
klaracja przez nią polskiego pochodzenia. Kwestionariusz zawierał 
74 pytania i był zmodyfikowaną wersją kwestionariusza zastoso-
wanego we wcześniejszych badaniach. Modyfikacja polegała na 
usunięciu niektórych pytań ze względu na ich dezaktualizację lub 
z powodu niskiej wartości interpretacyjnej. 

Różne lata studiów były podobnie reprezentowane. Spośród 
krajów zamieszkania respondentów, najliczniejszą grupę stanowi-
ły osoby z Ukrainy (39%), następną w kolejności była Białoruś 
(26%), Litwa (18%), Kazachstan (13%). Studenci z Rosji i pozosta-
łych republik b.ZSRR liczyli ok. 4% ogółu badanych. Zaobserwo-
wane liczebności osób przybyłych do Polski z wyżej wymienio-
nych krajów oraz ich cechy demograficzne były bardzo zbliżone 
do tych, które miały miejsce w badaniach z lat ubiegłych. A więc 
to, co różni oba badania, jest czas ich realizacji. Dlatego też różnice 
w odpowiedziach respondentów będą interpretowane i wyjaśnia-
ne z perspektywy zmian, jakie zaszły w krajach, skąd pochodzą 
ankietowani studenci pomiędzy 1997 a 2005 rokiem. 

 
Analiza i interpretacja wyników badań 

 

Oczekiwania i ich realizacja 
Przybywając do kraju studiów każdy student w swojej wy-

obraźni budował plany tego, co jego spotka w najbliższym czasie. 
Częścią tych przewidywań były oczekiwania co do stosunku do 
nich studentów z Polski i szerszego otoczenia społecznego w kraju 
studiów. Tabela 1 wskazuje, że aktualnie dominują oczekiwania 
życzliwości, tolerancji i przyjaźni. W porównaniu do 1997 roku 
studenci w mniejszym stopniu oczekują wsparcia ze strony innych 
osób, co wskazywałoby na większą ich samodzielność w adaptacji 
do nowych warunków. 
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Tabela 1. Rodzaje oczekiwań od mieszkańców polski przed wyjazdem na 
studia 

 
Rodzaj oczekiwań 1997 (N=126) 2005 (N=110) 

Życzliwości 66,7% 59,6% 
Przyjaźni 54,8% 51,4% 
Tolerancji 46,8% 54,1% 
Wsparcia 32,5% 19,3% 

Inne 12,7% 8,3% 
  

Nie wszystkie oczekiwania są w pełni realizowane, porównu-
jąc jednak różne pokolenia studentów możemy stwierdzić, że o ile 
w 1997 roku stopień realizacji oczekiwań można określić jako 
przeciętny, to w 2005 roku subiektywne poczucie ich realizacji 
zdecydowanie wzrosło (U Manna-Whitney’a: z=2,22, p<0,05; zob. 
Tabela 2). Wynikać to może z jednej strony z większego realizmu 
oczekiwań, większej zaradności studentów i niezależności w za-
chowaniu, mniejszej wrażliwości na taką a nie inną postawę oto-
czenia wobec nich lub też może wynikać z poprawy stosunku oto-
czenia do przybyszów ze Wschodu w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat. Dokładniejsze przyjrzenie się odpowiedziom na kolejne pyta-
nia pozwoli na sprecyzowanie, który powód jest najbardziej praw-
dopodobny.  

 
Tabela 2. Stopień realizacji oczekiwań po przyjeździe do Polski 
 

 1997 (N=123) 2005 (N=110) 
całkowicie 9,8% 12,8% 
w dużym stopniu 30,9% 45,9% 
częściowo 43,1% 28,4% 
w niewielkim stopniu 14,6% 8,3% 
wcale 1,6% 4,6% 

 
Tabela 3 wskazuje, że w pierwszych miesiącach pobytu w Pol-

sce u studentów podobnie jak u ich poprzedników dominowała 
radość. Struktura częstotliwości pozostałych wymienianych przez 
studentów uczuć jest również podobna z lekkim akcentem na 
mniejszą euforię w początkowym okresie pobytu. 
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Tabela 3. Dominujące uczucie w pierwszych miesiącach pobytu w Polsce 
 

Rodzaj uczucia 1997 (N=125) 2005 (N=110) 
Radość 52,0% 50,5% 
Zachwyt 27,2% 20,2% 
Zagubienie 27,2% 33,0% 
Niepokój 32,5% 32,1% 
Rozczarowanie 15,2% 11,0% 
Inne 11,2% 8,3% 

 
Postrzeganie przez otoczenie 

 

Z uwagi na to, że wszystkie osoby badane były polskiego po-
chodzenia, istotne jest, jak były one postrzegane przez otoczenie, 
przynajmniej w subiektywnym odczuciu ankietowanych. Tabela 4 
wskazuje, że w ciągu 10 lat nie możemy stwierdzić pozytywnych 
zmian w społecznym odbiorze Polaków zza wschodniej granicy. 
Podobnie jak na przełomie lat dziewięćdziesiątych nadal studenci 
mimo obiektywnie polskiego pochodzenia są najczęściej postrze-
gani przez otoczenie jako „Ruscy”, co jest bardzo rozpowszech-
nionym a jednocześnie pogardliwym i obraźliwym określeniem na 
osoby z krajów b.ZSRR. Wynika to z latami utrwalanego stereoty-
pu człowieka „zza Bugu” wzmocnionego poprzez przykre do-
świadczenia związane z polityką ZSRR względem Polski. Cenę za 
te uprzedzenia i brak wybiórczości w postrzeganiu społecznym 
płacą ci, którzy są potomkami Polaków, z cierpieniami których 
polskie społeczeństwo się identyfikuje i obwinia za nie „Ruskich”. 
W ten sposób paradoksalnie ofiara jest obwiniana za krzywdę wy-
rządzoną jej przez oprawcę. Warto też dodać, że znacznie wzrosła 
liczba osób, którzy czują się traktowani jako cudzoziemcy (17,2% 
vs. 36,7%; chi2=6,30, df=1, p<0,05), a jednocześnie mizerna jest licz-
ba studentów, którzy są odbierani przez otoczenie jako Polacy 
(6,3%).  
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Tabela 4. Odbiór przez otoczenie w początkowym okresie pobytu w Polsce 
 

 1997 (N=122) 2005 (N=110) 
„Ruski” 44,3% 44,0% 
cudzoziemiec 17,2% 36,7% 
jako jeden z przedstawicieli większości 
narodowej z kraju, skąd się przyjechało 

14,8% 12,0% 

Polak 9,8% 6,3% 
inaczej 13,9% 3,7% 

     
Analizując odpowiedzi na kolejne pytanie, możemy stwierdzić 

wzrost też liczba osób, którzy doświadczały zniewagi i dezaproba-
ty z powodu ich wschodniego pochodzenia (66,9%→79,6%). Jed-
nocześnie w ciągu ostatnich lat zmniejszyła się liczba osób, które 
traktują osoby zza wschodniej granicy jako ludzi drugiej kategorii. 
Można o tym pośrednio wnioskować na podstawie obniżenia od-
setka osób, które dostrzegają taką postawę wśród Polaków 
(76,0%→55,8%). Tym niemniej odpowiadając na pytanie, czy stu-
denci mają poczucie wspólnoty narodowej z mieszkańcami Polski, 
odsetek osób, który udzielił twierdzącej odpowiedzi pozostał nie-
zmienny (61,0% vs. 61,5%). 

Pośredni wgląd w dynamikę zmian postaw mieszkańców Pol-
ski wobec Polaków zza wschodniej granicy dają odpowiedzi na 
pytanie, jak są oni traktowani na tle traktowania mieszkańców in-
nych krajów (zob. Tabela 5). Wprawdzie nie zwiększa się liczba 
osób lepiej traktujących Polaków ze Wschodu w ocenie studentów, 
ale optymistyczna tendencja polega na tym, że spada odsetek osób, 
którzy są przekonani, że Polacy z b.ZSRR są traktowani przez 
mieszkańców Polski (1) gorzej niż Polacy z Polski (82,2%→65,1%), 
(2) gorzej niż Polacy z krajów zachodnich (75,8%→61,0%) oraz (3) 
gorzej niż cudzoziemcy z tych krajów (74,0%→59,8%). Warto pod-
kreślić, że porównując traktowanie Polaków z traktowaniem in-
nych obywateli krajów powstałych po rozpadzie ZSRR, stwier-
dzimy, że odpowiedzi z 1997 roku i 2005 roku są identyczne. 
Oznacza to, że traktowanie Polaków zza wschodniej granicy Polski 
w ciągu 10 lat nie zmieniło się względem pozostałych obywateli 
krajów b.ZSRR, a poprawa stosunku do Polaków zależy od po-
prawy stosunku do cudzoziemców z krajów b.ZSRR. Oznacza to 
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także, że umiejętność odróżniania Polaka od osoby narodowości 
niepolskiej w sytuacji, kiedy przybysz jest zza wschodniej granicy 
kraju, u mieszkańców Polski pozostaje na tym samym poziomie. 

 
Tabela  5. Traktowanie Polaków zza wschodniej granicy przez mieszkań-

ców Polski na tle traktowania osób z innych krajów (1997: N=120; 2005: N=110) 
 

lepiej tak samo gorzej 
1997 2005 1997 2005 1997 2005 

Perspektywa: 

1% 3,8% 16,8% 31,1%↑ 82,2% 65,1%↓ niż Polaków z Polski 
3,0% 7,6% 21,2% 31,4% 75,8% 61,0% niż Polaków z Zachodu 

10,4% 10,3% 15,6% 29,9% 74,0% 59,8% niż cudzoziemców z Zachodu 
31,8% 31,8% 57,0% 57,9% 11,2% 10,3% niż cudzoziemców z b.ZSRR 

  
Analizując odpowiedź na pytanie, gdzie osoba bardziej czuje 

się Polakiem: w Polsce czy w kraju, skąd pochodzi (zob. Tabela 6) – 
stwierdzimy wzrost liczby osób, która w ogóle nie czuje się Pola-
kami (7,4%→19,4%) oraz znaczny wzrost liczby osób która czuje 
się Polakiem w równym stopniu w swoim kraju i w Polsce 
(3,3%→38,0%). Oznacza to, że wzrasta autonomia własnej tożsa-
mości narodowej względem otoczenia. 

 
Tabela 6. Miejsce, gdzie osoba czuje się bardziej Polakiem 
 
 1997 

(N=121) 
2005 

(N=110) 
w kraju, skąd pochodzi 65,3% 30,6% 
w Polsce 24,0% 12,0% 
w równym stopniu w Polsce i w kraju, skąd 

pochodzi 
3,3% 38,0% 

nie czuje się w ogóle Polakiem 7,4% 19,4% 

 
Doświadczane trudności w kontaktach społecznych i porady ad-
aptacyjne 

 

Analiza odpowiedzi na pytania o najbardziej  uciążliwe trud-
ności w początkowym okresie studiów w Polsce oraz porady przy-
szłym pokoleniom studentów wskazuje, że nieznacznie wzrosła 
częstotliwość akcentowania obcości otoczenia (27,0%→35,5%) oraz 
nieco spadła częstotliwość wskazywania na osamotnienie 
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(26,2%→22,4%). Zmiany te ogólnie można określić jako nieznaczą-
ce, a stosunek otoczenia nie jest ani bardziej problematyczny ani 
też ułatwiający proces adaptacji do nowych warunków. Przegląd 
porad adaptacyjnych udzielanych przyszłym studentom również 
nie wskazuje na zmiany stosunku otoczenia pomiędzy dwoma 
analizowanymi okresami badań (zob. Tabela 7). Jedyną znaczącą 
zmianą jest spadek liczby osób, doradzających przyjęcie postawy 
tolerancji i wyrozumiałości wobec zachowań Polaków. W pisuje 
się to w ogólny obraz obniżenia wrażliwości na stosunek otoczenia 
wyłaniający się z odpowiedzi na wcześniejsze pytania. 

 
Tabela 7. Porady adaptacyjne do warunków polskich 
 

Rodzaj wskazówki adaptacyjnej 1997 
(N=126) 

2005 
(N=110) 

opanować język polski 77,0% 82,2% 
rozwijać kontakty z mieszkańcami Polski 63,5% 65,4% 
być tolerancyjnym i wyrozumiałym dla mieszkańców 
Polski 

41,3% 20,6% 

przygotować się na negatywne zachowania 
mieszkańców Polski 

30,2% 29,9% 

przygotować się na samotność w trakcie pobytu w 
Polsce 

11,1% 15,9% 

nie prowokować mieszkańców Polski 7,9% 14,0% 
integrować się w ramach własnej grupy regionalnej 6,3% 13,1% 
ograniczać kontakty z mieszkańcami Polski 1,6% 1,9% 
nie przyjeżdżać do Polski 1,6% 3,7% 

 
Grupy wsparcia społecznego 
 

W procesie adaptacji do nowych warunków istotne znaczenie 
dla zdrowia psychicznego mają grupy wsparcia. W celu ich spre-
cyzowania zadano respondentom szereg pytań. Tabela 8 wskazuje, 
że częstotliwość wskazywania na grupy, w których respondenci 
czują się najbardziej rozumiane, nie uległa zasadniczym zmianom. 
Nieznacznie się zmniejszył odsetek osób, które czują się swojo 
wśród mieszkańców Polski. 
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Tabela 8. Grupy, w których osoby badane czułyby się najbardziej swojo 
 

Rodzaj grupy 1997 
(N=122) 

2005 
(N=110) 

wśród Polaków z kraju, skąd pochodzi OB 46,7% 51,6% 
wśród mieszkańców Polski 17,2% 8,5% 
wśród większości narodowej mojego kraju 13,9% 12,3% 
pochodzenie jest nieistotne 9,2% 11,3% 
  
Tabela 9 wskazuje na pogłębianie się tendencji do zamykania 

się studentów polskiego pochodzenia z krajów b.ZSRR w grupach 
osób o podobnych doświadczeniach kulturowych. Zdecydowana 
większość przyjaciół respondentów pochodzi podobnie jak oni  
z jednego z krajów b.ZSRR. Studenci z Polski stanowią aktualnie 
mniej niż 1/4, podczas gdy w 1997 roku stanowili oni 1/3 ogólnej 
liczby przyjaciół. 

 
Tabela 9. Kraje, z których pochodzą trzej najbliżsi przyjaciele/przyjaciółki 

respondentów 
 

Kolejność Kraj 1997 (N=126) 2005 (N=110) 
Przyjaciel Nr 1 b.ZSRR 75,0% 82,3% 

 Polska 24,2% 16,8% 
 Inne 0,8% 0,9% 

Przyjaciel Nr 2 b.ZSRR 68,7% 78,5% 
 Polska 26,1% 20,6% 
 Inne 5,2% 0,9% 

Przyjaciel Nr 3 b.ZSRR 65,8% 75,7% 
 Polska 29,6% 24,3% 
 Inne 4,6% 0% 

  
Tabela 10 pokazuje, że w porównaniu do 1997 roku aktualnie 

studenci z krajów b.ZSRR coraz rzadziej zwracają się o pomoc do 
studentów z Polski, a jednocześnie częściej proszą o to osoby o po-
dobnym pochodzeniu. Ogólnie w przypadku problemów w nauce, 
a w szczególności problemów z językiem polskim nadal częściej 
respondenci zwracają się o pomoc do osób z Polski, natomiast bar-
dziej „życiowe” problemy pomagają im rozwiązywać studenci  
o podobnym doświadczeniu kulturowym. Potwierdza to wcze-



Percepcja stosunku społeczeństwa polskiego do Polaków z krajów  
 

199 

śniejsze przypuszczenie tendencji do izolowania się we własnych 
grupach studentów zza wschodniej granicy.  

 
Tabela 10. Do kogo zwracają się respondenci, gdy mają problemy (1997: 

N=120; 2005: N=110) 
 

do studenta z 
Polski 

do studenta ze 
Wschodu 

nie ma znacze-
nia 

Rodzaj 
problemu 

1997 2005 1997 2005 1997 2005 
z językiem pol-
skim 

88,2% 80,4% 9,2% 15,0% 2,5% 4,6% 

w nauce na stu-
diach 

60,0% 51,4% 21,7% 31,8% 18,3% 16,8% 

finansowe 20,2% 9,4% 63,0% 79,2% 16,8% 11,3% 
osobiste 19,2% 12,1% 57,5% 72,0% 23,3% 15,9% 

 
Podsumowanie 

 

Wyniki badań pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat stosunek 
polskiego społeczeństwa do osób zza wschodniej granicy nieco się 
poprawił, co wyraża się między innymi w większym uszanowaniu 
ich godności, chociaż mimo względnej poprawy nadal postawa ta 
nie jest zadowalająca i wymaga radykalnego przełamywania zako-
rzenionych stereotypów i uprzedzeń. Stosunek do Polaków zza 
wschodniej granicy ogólnie niczym się nie różni od stosunku do 
obywateli krajów b.ZSRR – mieszkańcy Polski po prostu ich nie 
odróżniają i wrzucają ich do pojemnej ogólnej kategorii „Ruskich”. 
Poprawa stosunku do rodaków ze Wschodu bezpośrednio jest 
uzależniona od poprawy postawy wobec wszystkich mieszkańców 
b.ZSRR. Wskazane problemy mają rangę problemów społecznych, 
ponieważ osoby te przeżywają poczucie niezasłużonej krzywdy od 
osób należących do tego samego narodu.  

Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy jest wiele, dlatego też jego 
poprawa wymaga czasu i wieloaspektowych działań. Jako zadanie 
priorytetowe można tu wskazać potrzebę edukacji polskiego spo-
łeczeństwa, które w istocie niewiele wie o Polakach zza wschodniej 
granicy. Oprócz znajomości liczb, zasięgu geograficznego, historii, 
należy też przybliżyć mieszkańcom Polski warunki, w których 
przez kilkaset lat Polacy na dawnych kresach Rzeczpospolitej mu-
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sieli przetrwać jako grupa narodowa pozbawiona opieki państwa 
polskiego, szkolnictwa polskiego, rozwoju kulturalnego. Potrzeba 
adaptacji do nieraz nieludzkich warunków spowodowała, że  
w obszarze codziennych obyczajów, upodobań, poglądów różnią 
się oni bardzo od przeciętnego mieszkańca Polski, a mimo to czują 
się Polakami. Edukacja polskiego społeczeństwa powinna zmie-
rzać do uszanowania inności osób, o których życiu i doświadcze-
niach nie wiele wiemy a którzy mają prawo różnić się od nas i nie-
jednokrotnie mieć takie samo samookreślenie narodowe jak my. 
Budowanie patriotyzmu polskiego poprzez wzbudzanie poczucia 
zagrożenia ze strony Rosji czy innych krajów zza wschodniej gra-
nicy ostatecznie prowadzi do nacjonalizmu i nieuzasadnionej wro-
gości wobec każdego, kto stamtąd przebywa. I cierpią na tym 
przede wszystkim ci, których taka postawa w swej intencji miała 
bronić. Ich poczucie krzywdy jest tym większe, że cierpią od swo-
ich rodaków i w sposób bezpodstawny. 
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Streszczenie 
 

Celem zrealizowanych badań było porównanie stosunku mieszkańców 
Polski do Polaków z krajów b.ZSRR w oparciu o badania ankietowe stu-
dentów polskiego pochodzenia studiujących w Polsce w 1997 i 2005.  
W badaniach zrealizowanych wśród studentów uczelni lubelskich w 1997 
roku wzięło udział 126 osób, a w 2005 roku – 110 osób. Wyniki badań 
wskazują, że mieszkańcy Polski nie odróżniają Polaków od przedstawicieli 
innych narodowości zamieszkujących kraje b.ZSRR. W porównaniu do 
poprzedniego pokolenia aktualnie studentów cechuje mniejsza wrażliwość 
na opinię otoczenia oraz większa samodzielność i samowystarczalność w 
procesie adaptacji do warunków polskich. Zaobserwowano tendencję do 
większej izolacji studentów w grupach o podobnym doświadczeniu kultu-
rowym. 

 
Summary 
 

The goal of conducted studies was to compare the attitude of inhabi-
tants of Poland towards the Poles from countries of former Soviet Union, 
at the base of survey of students of Polish descent studying in Poland in 
1997 and 2005. There were 126 participants in the studies conducted 
among the students from schools of Lublin in 1997, and in 2005 – 110 
participants. Results of the studies show, that inhabitants of Poland do 
not distinguish Poles from representatives of other nationalities inhabit-
ing countries of former Soviet Union. In comparison with previous gen-
eration, students are presently characterized by smaller sensitivity to 
opinion of the surrounding, bigger self-reliance and self-sufficiency in 
process of adaptation to Polish conditions. Tendency to bigger isolation of 
students in groups with similar cultural experience was observed. 

 


