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Wszystkim nam – i miesz-
kającym „tu”, i „tam” – 
chodzi o jedno: byśmy 
mogli być dumni z do-

statniej, innowacyjnej, liczącej się 
na arenie międzynarodowej Polski. 
Otwórz się, Polsko, na współpracę 
z emigracją, bo ona na to czeka.

Jestem inżynierem, wykładowcą 
Uniwersytetu Stanforda, przedsię-
biorcą i emigrantem zaangażowa-
nym w sprawy polskie. Takich osób 
jak ja na świecie jest blisko 20 mi-
lionów. Są wśród nich ludzie, którzy 
wyjechali z Polski „wczoraj” i ci, 
którzy za granicą mieszkają od 
pokoleń. Wszystkich nas łączy to, że 
identyfikujemy się z Polską, jeste-

śmy dumni z naszego pochodzenia 
i chcemy dzielić się z ojczyzną na-
szym doświadczeniem i energią. 

Naszą ambicją jest to, by mieć 
aktywny udział w budowaniu nad 
Wisłą kraju, który zapewni obywa-
telom dobrobyt, będzie ważnym 
partnerem świata nauki, kultury, 
stworzy warunki do rozwoju inno-
wacyjności. Ten sam cel przyświeca 
państwu polskiemu. Jak tę zbież-
ność ambicji wykorzystać i co nam 
w tym przeszkadza?

Pewną barierą wydaje się bagaż 
historii. Aleksander Makowski, su-
perszpieg czasów PRL, przyznaje w 
swej biografii, że wywiad PRL 
wkładał ogromną ilość energii w... 
rozbijanie Polonii. Najwyższy czas 
położyć kres nieprawdziwemu 
mitowi, że Polonia jest zbyt skłóco-
na, aby z nią współdziałać. Polską 
diasporę tworzy blisko 20 milionów 
osób, którzy na co dzień przekazu-
ją w swoim środowisku to, że po-

chodzą z kraju, który kocha wol-
ność i demokrację, gdzie miesz-
kańcy są kreatywni i dobrze 
wykształceni, praworządni i lojal-
ni. Nawet najlepiej przygotowany 
emisariusz z kraju nie zapewni 
Polsce takiej promocji. Warto, by 
państwo polskie mocniej wspierało 
wysiłki emigrantów.

Wybitni specjaliści z zagranicy, 
wracając, mogliby wnieść wiele do 
rozwoju Polski. Taką repatriację 
warto wspierać na wszelkie sposo-
by, ale musimy liczyć się z tym, że 
ogromna większość prawiedwu-
dziestomilionowej Polonii nie 
wróci do ojczyzny. Nie znaczy to 
jednak, że nie mają oni mieć udzia-
łu w budowaniu lepszej Polski. 
Powinno być dokładnie odwrotnie 
– należy wykorzystać potencjał 
emigracji oraz jej gotowość do 
współpracy z ojczyzną, np. przez 
wspieranie wchodzenia rodzimych 
firm na światowe rynki czy zapro-

szenia do światowych zespołów 
badawczych. 

Sukces tego typu projektów wy-
maga jednego: uwzględnienia faktu, 
że polonijne, formowane przez po-
kolenia, oddolne struktury niechęt-
nie poddają się sterowaniu z kraju 
przez tych, którzy wiedzą lepiej lub 
mają dostęp do środków finanso-
wych dla budowy własnych progra-
mów. Ideałem jest symbioza, w której 
nie tworzy się nowych struktur, ale 
zapewnia warunki do współpracy 
centrów emigracji ze specjalistami z 
Polski. Wartościowym rozwiązaniem 
mógłby być np. program, w którym 
osoby z kraju dołączałyby rotacyjnie 
do ośrodków polonijnych. Tworzyłby 
on nie tylko mosty merytoryczne, ale 
także zaufanie oraz więzy, które słu-
żyłyby krajowi i emigracji. 

Autor jest profesorem Stanford University, 
współzałożycielem i przewodniczącym 
US-Polish Trade Council (USPTC)
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Ideałem jest symbioza

Sprowadzenie w XVIII wieku 
do Rosji jednego wybitne-
go matematyka zaowoco-
wało utworzeniem świato-

wej szkoły matematycznej. Polska 
ma dziś równie niepowtarzalną 
szansę historyczną. Czy starczy 
nam wizji, odwagi i konsekwencji 
w realizacji?

Od lat promuję tezę, że Polacy są 
szczególnie utalentowani naukowo 
i stosowane badania naukowe 
winny być naszą narodową specjal-
nością, a innowacyjność – funda-
mentem polskiej gospodarki. 
Osiągnięcie tego celu wymaga 
jednak radykalnych i szybkich 
zmian, przede wszystkim stworze-
nia długofalowej, ponadpartyjnej, 
ponadresortowej i pozakadencyj-
nej koncepcji integrującej naukę, 
innowacyjność i przedsiębior-

czość. Ważną rolę w realizacji tego 
scenariusza może i powinna odgry-
wać polska diaspora. Jak zachęcić 
do powrotu najbardziej utalento-
wanych emigrantów?

Polska powinna jak najszybciej 
przyjąć specjalne prawo, które 
byłoby magnesem dla najlep-
szych, czyniąc Polskę najbardziej 
atrakcyjnym w Unii – a nawet i na 
świecie – krajem dla naukowców, 
przedsiębiorców i innowatorów. 
W skład takiego pakietu winny 
wchodzić: silna ochrona wartości 
intelektualnej, zerowe albo bar-
dzo niskie podatki dla firm tech-
nologicznych i atrakcyjne warunki 
dla inwestorów.  Prawdziwy na-
ukowiec ma jedno proste wyma-
ganie – chce pracować, czyli two-
rzyć, eksperymentować, a nie za-
rządzać biznesem, zbierać 
fundusze i martwić się administra-
cją. Musi móc skupić się na własnej 
pracy, a nie łączyć kilka etatów, by 
przeżyć. Pracuje efektywniej bez  
biurokratycznych wskaźników, 

które często opóźniają dojście do 
zasadniczego celu.  Potrzebuje 
także grona młodych, zdolnych 
współpracowników z pasją, głod-
nych sukcesu i wiedzy. Powrotom 
do Polski mogłyby sprzyjać także 
takie czynniki, jak długoletnie i 
stabilne finansowanie, łatwość 
przeniesienia, szybkość odbudo-
wania zespołu, dogodne warunki 
pracy i mieszkania. 

Sporządźmy listę wybitnych 
naukowców z diaspory, sprawdź-
my, czy i na jakich warunkach ze-
chcieliby powrócić do kraju. Kogo 
potrzebuje Polska? Po pierwsze, 
ekspertów w wybranych strate-
gicznie dla kraju niszach (np. nano-
technologii). Po drugie, naukow-
ców, którzy są jednocześnie wyna-
lazcami i przedsiębiorcami, dzięki 
czemu będą w stanie w ciągu 
trzech–pięciu lat wprowadzić na 
rynek innowacyjne rozwiązania.

„Zaimportowani” naukowcy 
czempioni powinni pełnić rolę 
mentorów dla młodych, ale i do-

świadczonych krajowych naukow-
ców, którzy chcieli być bardziej 
innowacyjni i współpracować z 
przemysłem, ale nie mają do-
świadczenia i dobrych przykła-
dów. By dyfuzja wiedzy była sku-
teczna, należy chronić powracają-
ce diamenty przed konserwatywną 
i nierzadko zawistną częścią lokal-
nego środowiska.

Dlatego powinniśmy od podstaw 
stworzyć nowe środowisko – Tech-
nopolis, które stałoby się innowa-
cyjną wizytówką Polski. W jego 
skład wchodziłyby: prowadzone 
przez naukowców czempionów 
centra doskonałości, inkubator 
(„wpięty” w proponowaną przeze 
mnie sieć europejskich inkubato-
rów akademickich) oraz innowa-
cyjne firmy na różnych etapach 
działalności. 

Autor jest profesorem, naukowcem, 
wynalazcą i przedsiębiorcą, twórcą atlasów 
mózgu, pracuje w Biomedical Imaging Lab 
ASTAR w Singapurze

Innowacje | Technopolis mogłoby się stać wizytówką Polski

Chrońmy diamenty

Potrzebujemy dyskusji i 
działań, które pozwolą wy-
korzystać fakt, iż tylu Pola-
ków buduje kariery, nawią-

zuje kontakty i rozwija nowe umie-
jętności za granicą.

„Czy planuje pani powrót do 
kraju?” – pyta dziennikarka w 
kolejnym wywiadzie. „Polska po-
trzebuje takich jak państwo – wy-
kształconych, doświadczonych, 
ambitnych i przedsiębiorczych” 
– kontynuuje. „Nie wiem” – odpo-
wiadam zgodnie z prawdą, ale mój 
głos zdradza lekką irytację. Dla-
czego? Już wyjaśniam. Nie rozu-
miem, dlaczego wszyscy wkoło 
zadają to pytanie. Tak jakby po-
wrót profesjonalistów do kraju 
miał wszystko zmienić…

Ten paradygmat uważam za 
błędny. Posłużę się analogią spor-
tową: Lewandowski, Błaszczykow-

ski, Milik czy Szczęsny odnoszą 
sukcesy w najlepszych klubach 
świata. Rozpiera nas duma, wiemy, 
że tam zdobywają technikę i do-
świadczenie, rozwijają się i realizu-
ją. Talentem i wynikami wspierają 
nie tylko kadrę narodową, ale 
także budują pozytywny wizeru-
nek Polski i Polaków, przecierając 
innym zawodnikom szlaki do naj-
lepszych lig świata. I nikomu nie 
przychodzi do głowy, aby nawoły-
wać ich do powrotu do polskiej ligi.

Podobnie rzecz się ma z profesjo-
nalistami. Każdy z nas dysponuje 
kapitałem intelektualnym – znajo-
mością języków obcych, przedsię-
biorczością, umiejętnością dostrze-
gania i wykorzystywania szans, 
znajomością rynków Europy Środ-
kowej i wschodniej itp. To nasza 
oferta. Świat otwiera przed nami 
nieograniczone możliwości uloko-
wania naszego kapitału. Każdy z nas 
podejmuje indywidualną decyzję w 

danym miejscu i czasie. Dla jednych 
oznacza to pozostanie w kraju, inni 
upatrują szansy za granicą.

Dlatego czas na zmianę retoryki. 
Potrzebujemy dyskusji i działania, 
które pozwolą wykorzystać fakt, iż 
tylu Polaków odnosi sukcesy i 
rozwija nowe umiejętności za gra-
nicą. Przede wszystkim zacznijmy 
doceniać tych, którzy swoją karierą 
inspirują innych do działania i 
zdobywania szczytów. I postawmy 
sobie pytanie: czy na pewno naj-
większym pożytkiem będzie po-
wrót specjalistów do Polski, która 
nie zawsze może im zaoferować 
zawodową alternatywę? A może 
warto spojrzeć na nich jako na ka-
pitał ludzki, który pomoże polskim 
firmom w ekspansji zagranicznej?

W Wielkiej Brytanii już od 11 lat 
działa Polish City Club, zrzeszający 
setki członków i sympatyków, re-
prezentujących liczne zawody. Są 
wśród nas prawnicy, finansiści, 

specjaliści od IT, marketingu czy 
HR. Podczas naszych spotkań 
dyskutujemy na temat przyszłości 
Polski, wymieniamy informacje, 
doświadczenia i kontakty. Losy 
kraju są nam bardzo bliskie. Chęt-
nie podzielimy się naszą specjali-
styczną wiedzą, znajomością po-
trzeb zagranicznych rynków czy 
kultury globalnych organizacji. 
Dlatego warto spożytkować choć 
część energii i środków inwestowa-
nych w kampanię zachęcającą do 
powrotów na promocję sukcesów 
ekspatów oraz rozwój platformy 
wspierającej zagraniczną ekspan-
sję polskich firm. Może dzięki 
temu symbolem Polski będą nie 
kiełbasa i wódka, ale silne, między-
narodowe korporacje z polskimi 
korzeniami? 

Autorka jest specjalistką ds. marketingu 
międzynarodowego i e-biznesu, prezesem 
Polish City Club w Londynie
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Nowa retoryka  
dla nowego klimatu

Rodzime firmy myślące o eks-
pansji powinny uwzględnić w 
procesie rekrutacji Polaków 
mieszkających za granicą. Ich 

bezcennymi atutami są doświadczenie, 
świeże spojrzenie oraz znajomość 
rozwiązań sprawdzonych na innych 
rynkach. 

Za granicą mieszkają miliony Pola-
ków. Ponad 70 tys. z nich ukończyło 
zagraniczne uczelnie, ponad 30 tys. 
studiuje. Wielu odnosi sukcesy, pnąc 
się po szczeblach kariery w między-
narodowych firmach. Część z powo-
dzeniem rozwija własne przedsię-
biorstwa. Inni pracują na uczelniach 
lub w instytutach naukowych. Wśród 
emigrantów nie brakuje także osób, 
które pracują wprawdzie poniżej 
poziomu swojego wykształcenia lub 
umiejętności, ale świetnie znają kraj 
swojego zamieszkania, lokalne zwy-
czaje biznesowe, mają wiele cieka-
wych kontaktów. By odnaleźć się w 
nowym miejscu, musieli się wykazać 
odwagą, otwartością na zmiany, dyna-
miką. Niewiele wiemy o potencjale 
intelektualnym i zawodowym polskiej 
emigracji, ale jedno jest pewne: po-
winniśmy go wykorzystać do rozwoju 
polskiej gospodarki. W Polsce przy-

bywa bowiem firm, które z powodze-
niem realizują strategię umiędzyna-
rodowienia działalności, rozwijają 
eksport, zakładają przedstawiciel-
stwa i oddziały w coraz bardziej od-
ległych krajach. Również coraz więcej 
uczelni, instytucji i urzędów rozwija 
kontakty zagraniczne. 

To właśnie te firmy i instytucje po-
winny odkryć potencjał Polaków z za-
granicy – szczególnie tych, którzy 
mieszkają w krajach będących w orbi-
cie zainteresowań danej organizacji. 
Mogą oni być najlepszym przewodni-
kiem po mało znanym rynku. Rozsia-
nych po całym świecie emigrantów w 
procesie rekrutacji powinny uwzględ-
nić także firmy skoncentrowane na 
polskim rynku. Rodacy pracujący za 
granicą mogą w sposób naturalny 
wnieść w życie dowolnej instytucji 
świeże spojrzenie na dotychczasowe 
problemy, zaproponować rozwiązania, 
które sprawdziły się na innych rynkach. 

Powinniśmy podjąć wysiłek odkry-
wania i poznawania ogromnego poten-
cjału Polaków, którzy z różnych powo-
dów zdecydowali się na emigrację. 
Dlatego tak ważne jest, by media i różne 
instytucje, zwłaszcza organizacje poza-
rządowe, promowały w kraju doświad-
czenia oraz atuty Polaków mieszkają-
cych za granicą. Jedną z takich inicja-
tyw jest działający pro publico bono 
portal www.inteligentny-start.org, na 
którym każda firma czy instytucja 
może bezpłatnie zaoferować pracę lub 
staż Polakom z zagranicy. Takich inicja-
tyw potrzeba znacznie więcej – na 
miarę potencjału, który jest do wyko-
rzystania. 

Autor jest przewodniczącym rady nadzorczej 
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