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1. PRZYGOTUJ SIĘ NA WYJAZD 

1.1. Wielka reemigracja 

Nowy trend 

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem. Ankiety CBOS mówią, że obecnie zale-
dwie 7% młodych ludzi wyraża chęć wyjazdu za granicę, podczas gdy w latach 80. – aż 
35%.  

Do historii należą lata 80., kiedy 2 mln ludzi wyemigrowało za chlebem i wolnością. Co cie-
kawsze, fala emigracji się odwróciła. Emigranci wracają, widząc w starym kraju większe 
szanse niż w nowym. W swoje rodzinne strony przyjeżdżają Polacy niemieckiego pocho-
dzenia. Przyjeżdża drugie, nawet trzecie pokolenie polskich uchodźców z Argentyny, Bra-
zylii i innych krajów Ameryki Południowej. Odzyskują polskie obywatelstwo wyrzuceni w 
roku 1968 Żydzi. Widząc wolny kraj i szerokie perspektywy, pakuje walizki emigracja soli-
darnościowa. W sumie szacuje się, że w ostatniej pięciolatce wróciło do kraju ponad pół mi-
liona osób, a 15% ich – ze Stanów Zjednoczonych.  

Jak przed niewielu jeszcze laty wymarzony był Zachód, tak nowa Polska staje się dla wielu 
imigrantów ziemią obiecaną, ale niekoniecznie z przyczyn sentymentalnych. Biznesmeni 
doceniają szansę robienia interesów. Dobrze wykształceni na Zachodzie profesjonaliści 
stwierdzają, że znajomość języka polskiego i zachodnich realiów pozwala im robić lepsze 
kariery w zagranicznych firmach działających w Polsce. Emeryci szukający cichej przystani 
doceniają fakt, że dolar jest w starym kraju mocniejszy. Po odłożeniu jakichś pieniędzy do 
domu jadą ci, którzy przekonali się, że amerykańskie ulice nie są wysłane dolarami. Ponad-
to wielu ludzi żyje teraz jak prawdziwi obywatele świata: jedną nogą w USA, drugą w Pol-
sce, mając rodziny, majątki i interesy w obydwu krajach. 

Dla kogo powrót 

Tak jak nie dla każdego była emigracja za wielką wodę, tak nie dla każdego jest powrót. 
Słyszy się opowieści o ludziach, którzy wrócili nad Wisłę po latach tęsknoty za ojczyzną, 
tylko po to, by szybko spakować walizki po raz wtóry. Kandydat na reemigranta, szczegól-
nie ten, który spędził w USA 20 czy 30 lat, powinien pamiętać o kilku poniższych praw-
dach. 

Polska nie jest taka, jaką pamiętamy z czasów swojej młodości. Zmieniły się miejsca, ludzie i 
warunki. Dolar nie króluje, jak w latach 70. Choć sklepy są pełne towarów, ceny w Polsce 
prawie zrównały się z zachodnimi, ale pobory wynoszą ok. jednej czwartej zarobków w 
USA. Polska jest krajem wielkich kontrastów materialnych. Obok prawdziwej biedy, szcze-
gólnie ludzi starszych, widzi się przykłady ostentacyjnego bogactwa tych ludzi, którym się 
udało. Zwiększyła się przestępczość. Ktoś z Ameryki może czuć się obiektem zainteresowań 
lokalnych włamywaczy. 
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Rząd polski nie jest już tym dobrym komunistycznym wujaszkiem, który zapewniał spo-
kojnie, bezpieczne, choć skromne przeżycie każdemu swemu obywatelowi. Praca ani spo-
kojna emerytura nie są gwarantowane. Nad Wisłą panuje teraz duże bezrobocie, socjalna 
siatka bezpieczeństwa jest znacznie słabsza, a wielu emerytom i rencistom z trudnością star-
cza na przeżycie. 

Polski system (prawny, finansowy, gospodarczy) jest odmienny od amerykańskiego, oparty 
na innym prawie. Inna jest też mentalność urzędników, którzy ciągle próbują być arbitral-
nymi decydentami. Dziesięć lat po upadku komunizmu wydaje im się, że urząd sprawuje 
władzę, a obywatel jest przede wszystkim petentem, przedmiotem decyzji i poczynań. 
Przeprowadzka po długim czasie będzie wymagać adaptacji. Czy pamiętasz, jak niełatwo ci 
było przed wielu laty zapuszczać korzenie w nowy amerykański grunt? Teraz, kolejne prze-
sadzenie przynieść może podobne przeżycia, tym trudniejsze, im jest się starszym.  

Spośród tych, co chcą zacząć życie od nowa, największą szansę na sukces mają ludzie mło-
dzi, którzy mają starej ojczyźnie jak najwięcej do zaoferowania: zachodnie wykształcenie, 
płynną znajomość obcych języków, doświadczenie w dużych amerykańskich firmach. Za-
brzmi to okrutnie, ale jeżeli masz ponad 35 lat, będziesz się czuł stary na polskim rynku 
pracy, gdzie dyskryminacja wiekowa nie jest niczym wstydliwym ani nielegalnym. 

Jeżeli masz na myśli rozkręcenie w Polsce jakiegoś biznesu, to pamiętaj, że kapitalizm w 
polskim wydaniu jest drapieżny – przypomina układy w USA z lat trzydziestych, albo 
obecne warunki w krajach Ameryki Łacińskiej. Nie brakuje w Polsce przykładów szybkich 
karier od pucybuta do milionera, ale wiele z nich wynika z właściwych koligacji, łapówkar-
stwa czy zręcznego obchodzenia prawa. Nie bez powodu wśród najbogatszych Polaków nie 
brakuje dawnych działaczy partyjnych.  

Przedsiębiorcom krępują ręce wysokie podatki i różne przepisy, będące pokomunistyczną 
pozostałością. Na przykład, podatki na ZUS, Kasy Chorych itp. wynoszą drugie tyle, co po-
bory pracownika. Kodeks pracy daje zatrudnionym różne przywileje, czyniąc niektórych 
pracowników niemożliwymi do zwolnienia. 

Skoro trend reemigracji się utrzymuje, a nie brakuje problemów i życiowych pułapek po 
żadnej stronie Atlantyku, niniejsza publikacja ma na celu dostarczyć podstawowych infor-
macji, by pomóc w podjęciu decyzji o reemigracji. 

1.2. Nie pal za sobą mostów 

Dobrze się zastanów, zanim wysprzedasz swoje mienie, zlikwidujesz dom czy mieszkanie i 
całkowicie przeniesiesz się do Polski. Życie uczy, że powrót do ojczyzny po wielu latach 
nieraz przynosi gorzkie rozczarowania. 

Przykład z życia 

Przykład: Pan Zawistowski przyjechał do USA na dorobek w latach 70-tych, będąc już w 
średnim wieku. Udało mu się szybko uzyskać zieloną kartę i ściągnąć żonę. Mimo że nie 
mieli w Polsce dzieci, nie wiązali ze Stanami przyszłości. Pan Zawistowski zaczął od pracy 
na budowie i tam pozostał, jak się potem okazało, przez ponad 20 lat. Pani Zawistowska 
sprzątała okoliczne domki. Brak znajomości języka nie sprzyjał awansom. Ale oni nie mieli 
nic przeciwko ciężkiej fizycznej pracy, gdyż zarabiali dobrze, a ich pobyt w USA był prze-
cież tymczasowy.  


