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Alicja Bobek*

POLSCY MIGRANCI W IRLANDII. 
ROLA SIECI SPO ECZNYCH W PROCESIE MIGRACYJNYM 
ORAZ W KSZTA TOWANIU SI  SPO ECZNO CI ETNICZNEJ 1

Polska od dawna postrzegana jest jako kraj emigracji. Ostatnio krajem docelowym polskich migrantów sta a si
Irlandia. Wi kszo  polskich migrantów dotar a do Irlandii zaraz po przy czeniu Polski do Unii Europejskiej 
w maju 2004. Spo eczno  ta jeszcze si  formuje i wida  zachodz ce w niej przekszta cenia. Mimo e jest to 
nowa grupa, stanowi jedn  z najliczniejszych grup migranckich w Irlandii. W zwi zku z mo liwo ci  swobod-
nego przekraczania granic w ramach Unii Europejskiej, zmieni o si  znaczenie poj  „swojsko ci” i „przynale -
no ci do grupy”. W tek cie chc  pokaza  proces formowania si  polskich spo eczno ci w Irlandii i porówna  je 
z okrzep ymi spo eczno ciami polskimi w innych krajach. Pewne wzorce s  sta e i powtarzaj  si . Tym, co chc
podda  analizie jest wp yw technologii informacyjnych i komunikacyjnych na budow  wi zi w ramach wspólnoty 
migranckiej w Irlandii i z Polakami pozosta ymi w kraju. Wydaje mi si , e tradycyjne rozumienie „etnicznej 
dzielnicy” przestaje t umaczy  relacje spo eczne, raczej zast puje je „wirtualna spo eczno ”. Poka  równie
podzia y wewn trz grupy migrantów, które w du ym stopniu opieraj  si  na kapitale kulturowym.

S owa kluczowe: migracje, polscy migranci, spo eczno  etniczna

W przeciwie stwie do wielu innych krajów Irlandia sta a si  krajem docelowym dla 
polskich migrantów stosunkowo niedawno. Kraj ten, ze wzgl du na z  sytuacj  ekonomicz-
n  oraz wysoki poziom bezrobocia, a  do po owy lat 90. ubieg ego wieku charakteryzowa
si  nasilon  emigracj , g ównie do Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Sytuacja 
ta jednak zacz a zmienia  si  w latach 90., kiedy to Irlandia wesz a w okres intensywne-
go rozwoju gospodarczego, trwaj cego a  do roku 2008 2. Druga po owa lat 90. ubieg ego 
wieku oraz pocz tek XXI wieku to czas, kiedy Irlandia cz sto nazywana by a „Celtyckim 
Tygrysem”. Gwa towny rozwój ekonomiczny sprawi , e w Irlandii wyst pi o du e zapo-
trzebowanie na si  robocz  zarówno niewykwalifi kowan , jak i wykwalifi kowan . Zarówno 
zapotrzebowanie to, jak i fakt, i  kraj ten oferowa  mo liwo  relatywnie wysokich zarobków, 
spowodowa y sytuacj , w której Irlandia sta a si  atrakcyjna dla migrantów z ca ego wiata, 
tak e z Polski. Jak wynika z dost pnych danych statystycznych, w 2006 roku co dziesi ta 
osoba zamieszkuj ca Zielon  Wysp  urodzi a si  poza jej granicami (CSO 2007). 

* University of Dublin, Trinity College; bobeka@tcd.ie
1 Tekst pierwotnie wyg oszony zosta  na 9. Kongresie ESA w Lizbonie 2–5 wrze nia 2009.
2 W roku 2008 rozpocz  si  w Irlandii okres recesji, spowodowany globalnym kryzysem fi nansowym oraz 

za amaniem si  irlandzkiego rynku budowlanego.
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 Polacy stanowi  obecnie jedn  z najliczniejszych spo eczno ci etnicznych w Irlandii. 
Z analizy wydawanych przez irlandzk  administracj  rz dow  numerów PPS wynika, i
wi kszo  z nich przyjecha a do tego kraju po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Oczywi cie nie oznacza to, e Polacy nie przebywali na terenie Irlandii przed t  dat .
Grabowska (2003: 34) wyró nia cztery fale nap ywu polskich migrantów do tego kraju. 
Pierwsza mia a miejsce bezpo rednio po zako czeniu II wojny wiatowej i zwi zana by a
z ufundowaniem przez rz d irlandzki 1000 stypendiów naukowych dla obywateli polskich. 
Fala druga mia a miejsce na pocz tku lat 80. i by a cz ci  ówczesnej emigracji solidar-
no ciowej. Kolejna fala, nazywana „migracj  serc”, nast pi a w drugiej po owie lat 80. 
i zwi zana by a z migracj  Polek po lubiaj cych obywateli irlandzkich. Ostatni  przedak-
cesyjn  fal  migracyjn  by a migracja zwi zana z wcze niej wspomnianym irlandzkim roz-
wojem gospodarczym. Rozpocz a si  ona oko o roku 1997 i mia a charakter zarobkowy. 

 Istotnym dla wspó czesnych polskich migracji zarobkowych momentem by o wst -
pienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Chocia  nie wszystkie kraje starej 
Unii otworzy y swoje rynki pracy dla obywateli polskich, trzy kraje zdecydowa y si  na 
zniesienie obowi zku uzyskania pozwolenia na prac  w przypadku legalnego zatrudnienia. 
By y to Irlandia, Wielka Brytania oraz Szwecja. Nie jest co prawda mo liwe oszacowanie 
dok adnej liczby osób, które wyjecha y z Polski w przeci gu ostatnich trzech lat, wiadomo 
jednak, i  ta fala emigracyjna ma znacz ce rozmiary. Istotne znaczenie ma tak e fakt, e
z Polski wyje d a a du a liczba osób m odych, dobrze wykszta conych i znaj cych j zyki
obce. W polskich mediach trwa debata, maj ca na celu ustalenie, czy mamy do czynienia 
z tzw. drena em mózgów i jakie jest prawdopodobie stwo, e obecna sytuacja jest jedynie 
przej ciowa, a migracje te maj  tylko charakter czasowy.

Oszacowanie rzeczywistego rozmiaru fal migracyjnych mi dzy Polsk  a Irlandi , ma-
j cych miejsce przed wst pieniem Polski do Unii Europejskiej, jest niezwykle trudne. Za-
k ada si  jednak, i  by y one relatywnie ma e liczebnie, zw aszcza w porównaniu z innymi 
krajami docelowymi Polaków. Irlandzki Central Statistic Offi ce podaje, e prawie 90% 
Polaków przebywaj cych w Irlandii w pierwszej po owie 2006 roku przyjecha o do tego 
kraju po roku 2004. Nie jest równie  do ko ca wiadome, ilu Polaków mieszka obecnie 
na terenie Irlandii. Wed ug spisu powszechnego z 2006 roku liczba ta wynosi a 63 276 
osób, aczkolwiek dane te powszechnie uwa ane s  za zani one. W celu analizy dynamiki 
migracji Polaków do Irlandii cz sto u ywane s  dane dotycz ce liczby numerów Personal 
Public Service (PPS) wydanych obywatelom Polski. Jak wynika z danych irlandzkiego 
Department of Social Welfare and Family Affairs, organu zajmuj cego si  wydawaniem ta-
kowych numerów, w latach 2004–2008 liczba ta wynios a 308 182. Nie oznacza to jednak, 
i  wszystkie osoby posiadaj ce numer PPS wci  przebywaj  na terenie Irlandii, poniewa
cz  z nich mog a przebywa  w tym kraju jedynie czasowo. 

Pomimo trudno ci w oszacowaniu faktycznego rozmiaru polskiej spo eczno ci w Irlan-
dii nie ulega w tpliwo ci, i  ta spo eczno  jest relatywnie liczna oraz widoczna w nowym 
wielokulturowym spo ecze stwie irlandzkim. Stosunkowo nowy charakter tego strumienia 
migracyjnego, jego struktura (wi kszo  polskich migrantów w Irlandii to osoby m ode
i relatywnie dobrze wykszta cone) oraz fakt, i  jest to migracja w pe ni legalna, sprawiaj
e zjawisko migracji Polaków do Irlandii jest na swój sposób specyfi czne. Na szczegól-
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n  uwag  zas uguje równie  to, e mo liwa by a obserwacja dynamiki kszta towania si
polskiej zbiorowo ci w Irlandii niemal e od samego pocz tku. Jest to sytuacja na swój 
sposób unikalna, gdy  w przypadku innych krajów docelowych, do których kieruj  si
wspó cze ni polscy migranci, diaspora polska ma znacznie d u sz  tradycj . Mimo to na 
przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwowa  mo na by o dynamiczny rozwój sieci migra-
cyjnych mi dzy Polsk  a Irlandi  oraz równie dynamiczny rozwój infrastruktury polonijnej 
w tym, nowym z punktu widzenia historycznego, docelowym kraju polskich migrantów 
zarobkowych. Celem artyku u jest analiza tych aspektów zjawiska wspó czesnych migracji 
Polaków do Irlandii w szerszym kontek cie historycznym oraz teoretycznym. 

Materia y b d ce podstaw  do niniejszego artyku u zebrane zosta y przy u yciu metod 
jako ciowych. W celu dog bnego zbadania opisywanych zjawisk u yto kombinacji trzech 
technik badawczych: pó ustrukturyzowanych wywiadów pog bionych, obserwacji uczest-
nicz cej oraz analizy jednego z najbardziej wp ywowych polskich forów internetowych 
w Irlandii3. Analiza danych mia a charakter indukcyjny i zawiera a elementy teorii ugrun-
towanej (Grounded Theory Approach), której g ównym za o eniem jest symultaniczno
analizy, tworzenia hipotez i jednoczesnego ci g ego zbierania danych. Dobór próby mia
charakter celowy: wi kszo  respondentów to osoby m ode, posiadaj ce co najmniej red-
nie wykszta cenie oraz pracuj ce w kapita och onnym sektorze irlandzkiego rynku pracy. 
Argumentem przemawiaj cym za takim doborem próby jest to, e do tej pory stosunko-
wo niewiele bada  skupia o si  na tej w a nie grupie polskich migrantów poakcesyjnych. 
Nale y podkre li , i  specyfi k  tego strumienia migracyjnego jest fakt, i  pocz wszy od 
maja 2004 roku Polacy mog  legalnie podejmowa  zatrudnienie w Irlandii, bez koniecz-
no ci uzyskania pozwolenia na prac . Dodatkowo gwa towny rozwój irlandzkiej gospo-
darki sprawi , i  tamtejszy rynek pracy charakteryzowa  si  znacz cymi niedoborami si y
roboczej nie tylko w sektorze pracoch onnym, ale równie  sektorze kapita och onnym. Nie 
ulega w tpliwo ci, e w wielu przypadkach Polacy pracuj  w Irlandii znacznie poni ej
swoich kwalifi kacji. Mimo to, jak wskazuj  dane z 2006, blisko jedna trzecia (32%) Pola-
ków zatrudniona by a na stanowiskach umys owych (CSO, 2008). Ze wzgl du na charakter 
zatrudnienia oraz na dobr  znajomo  j zyka angielskiego migranci ci maj  potencjalnie 
du e szanse na relatywnie szybk  integracj  ze spo ecze stwem przyjmuj cym, staj c si
„niewidzialnymi migrantami” (Salt, 1992). Jak jednak wynika z materia ów zebranych do 
celów poni szej analizy, taka sytuacja nie zawsze musi mie  miejsce. Pomimo relatywnie 
dobrej pozycji na irlandzkim rynku pracy oraz dobrych relacji z przedstawicielami grupy 
irlandzkiej i innych grup etnicznych, wielu Polaków pracuj cych w Irlandii na stanowi-
skach wy szego i redniego szczebla wci  korzysta z dost pu do swoich sieci migracyj-
nych oraz bierze aktywny udzia  w yciu polskiej spo eczno ci w tym kraju.

Sieci migracyjne stanowi  jeden z bardzo istotnych aspektów mi dzynarodowej mobil-
no ci zarobkowej. Mog  by  one zdefi niowane jako: „Zestaw interpersonalnych powi za

3 Cz  wywiadów zosta a przeprowadzona w ramach panelowego badania jako ciowego prowadzonego przez 
projekt „Migrants Careers and Aspirations”, b d cy jednym z sze ciu projektów Trinity Immigration Initiative, 
Trinity College Dublin. Grupa badaczy pracuj cych przy projekcie obejmuje Jamesa Wickhama (Principal
Investigator), Elaine Moriarty, Torbena Kringsa, Alicj  Bobek i Justyn  Salamo sk .
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cz cych migrantów, by ych migrantów i niemigrantów, które poprzez wi zy rodzinne, 
przyjacielskie i wspólnotowe cz  ich zarówno z krajem wysy aj cym, jak i przyjmuj -
cym” (Massey i in. 1993: 18). Maj  one istotny wp yw na decyzje podejmowane przez po-
tencjalnych migrantów oraz na sam przebieg procesów migracyjnych. Ich g ówn  rol  jest 
ochrona migrantów przed zagro eniami zwi zanymi z migracj  oraz pomaganie jednost-
kom w adaptacji do nowego rodowiska w kraju przyjmuj cym. Negatywnym aspektem 
sieci migracyjnych mo e by  izolacja imigrantów od spo eczno ci przyjmuj cej (Gurak, 
Cases: 1982). Podkre la si  równie , i  udzia  w sieciach migracyjnych umo liwia jednost-
kom dost p do kapita u spo ecznego, który jest tu rozumiany jako: „Zbiór wszystkich za-
sobów, rzeczywistych i potencjalnych, posiadanych przez dan  jednostk  lub grup , które 
wynikaj  z posiadania sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych relacji b d cych
wzajemnie rozpoznawanych i uznawanych” (Bourdieu i Wacquant 1992: 124–125).

Dost p do zakumulowanego w sieciach migranckich kapita u spo ecznego wydaje si
odgrywa  istotn  rol  w przypadku migracji Polaków do Irlandii. Pomimo relatywnie no-
wego charakteru tego strumienia migracyjnego mo na by o zaobserwowa  dynamiczny 
rozwój owych sieci na przestrzeni zaledwie kilku lat. Jak wynika z analizy materia ów
zebranych do prowadzonych przeze mnie bada , wi kszo  osób, które przyjecha y do 
Dublina po 2004 roku, migrowa o w sposób a cuchowy. W bardzo niewielu przypadkach 
podejmowano decyzj  o wyje dzie „w ciemno”. Cz  respondentów wr cz podkre la a to, 
e decyzja o wyje dzie z Polski by a w znacznym stopniu spowodowana faktem posiadania 

bliskich znajomych, którzy w danym momencie ju  przybywali w Irlandii. Jedna z moich 
rozmówczy , pracuj ca przed wyjazdem z Polski jako architekt, zapytana o powód opusz-
czenia kraju powiedzia a w wywiadzie:

 A: Dosta am maila od moich kole anek ze studiów, które pojecha y do Irlandii, e wiesz, ebym
przyjecha a, bo jest praca dla architektów w Irlandii. [...] No i wyjecha am. Opiera am si  chyba 
trzy miesi ce, eby wyjecha .
A: A to one same si  z Tob  skontaktowa y?
J: Tak. One si  ze mn  skontaktowa y. Ja nawet w ogóle nie by am tym zainteresowana, bo od 
momentu kiedy... Gdyby mi tego nie zaproponowa y w ogóle by mi nawet... Pami tam nawet jak 
mówi y, e wyje d aj  do Irlandii a ja sobie my la am: „Do Irlandii??”, i w ogóle... Kto jedzie 
do Irlandii? 

Inni rozmówcy równie  wskazywali na znaczenie, które mia y istniej ce personalne sieci 
migracyjne w zwi zku z wyborem Irlandii jako kraju docelowego. W niektórych przypadkach 
najwa niejszym czynnikiem by a mo liwo  „za atwienia” pracy w Dublinie. Co ciekawe, 
nieformalny dost p do zatrudnienia by  równie  istotny w przypadku prac wykwalifi kowa-
nych, zw aszcza nieposiadaj cych wcze niejszego do wiadczenia, m odych in ynierów bu-
dowlanych. Poni szy cytat stanowi cz  wypowiedzi polskiego in yniera, który do Irlandii 
przyjecha  w nied ugim czasie po sko czeniu studiów na jednej z polskich politechnik: 

B: Na pocz tku wysy a em cv tak e do Anglii. W zasadzie tylko do Anglii. Ale zgada em si
z koleg . I kolega mi za atwi  tutaj w Dublinie... Zgadali my si  na gadu gadu. No i powiedzia ,
e mog  przyje d a  i jak co  to mi za atwi. Poniewa  nie mia em pracy gdzie indziej nagranej 

no to po prostu przyjecha em na gotowe. 
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 Dost p do zatrudnienia nie by  jedyn  funkcj  sieci migracyjnych. Wi kszo  z roz-
mówców pracuj cych w architekturze pierwsz  prac  w zawodzie znalaz a na w asn  r k .
Dla nich istotne jednak by y dost p do informacji oraz oferowane przez przebywaj cych
w Dublinie znajomych tymczasowe miejsce zamieszkania. 

 W przypadku braku dost pu do sieci migracyjnej potencjalni migranci cz sto znajdo-
wali zatrudnienie w Irlandii przed przyjazdem z Polski, korzystaj c z aktywnej rekrutacji 
prowadzonej przez irlandzkich pracodawców w Polsce. Formalna rekrutacja zast powa a
w tym przypadku ochronn  funkcj  sieci migracyjnych. Zabezpieczenie w postaci zatrud-
nienia oraz inne formy pomocy oferowane np. przez agencje rekrutacyjne cz sto by y
kluczowe dla podj cia decyzji o migracji:

Po prostu natkn am si  na... artyku  w gazecie, w lokalnej gazecie, e pracownicy fi rmy [nazwa 
fi rmy] przyjechali do [nazwa miasta w Polsce] i razem z urz dem pracy w [nazwa miasta w Pol-
sce] szukaj  ludzi, robi  rekrutacj  do [nazwa fi rmy] w Irlandii. I posz am, wiesz, z o y am swoje 
cv, zaprosili mnie na rozmow , mia am rozmow ... Oni p acili za bilet, p acili za mieszkanie, 
pierwszy miesi c... To znaczy w a ciwie za dwa, bo depozyt i za pierwszy miesi c mieszkania; 
pó niej nam to potr cili z wyp aty, nie, na takiej zasadzie. Ale no bilet to oni p acili, a to by o
tak, e wiesz, po prostu przyjechali my, podpisali my umow  i to nie jest tak, e znalaz am si  na 
bruku. Ja mia am po prostu mieszkanie zagwarantowane, mia am gdzie spa , nie musia am Bóg 
wie ile pieni dzy na ten start do Irlandii. Mo na by o od... fi rmy po yczy  pieni dze równie  na 
start, bo w ogóle oni sobie zdawali spraw e niektórzy przyje d aj  z 50 Euro w kieszeni. Na 
takiej zasadzie. No pewnie tak nie wyjecha a jakbym musia a, wiesz, szuka  tej pracy w Irlandii. 
Ja po prostu przyjecha am na gotowe.

Jak ju  wcze niej wspomniano, nie ulega w tpliwo ci, i  dynamicznie rozwijaj ce si
sieci migracyjne odegra y znacz c  rol  w przypadku tej fali migracyjnej. Jednak ze wzgl -
du na ich relatywnie nowy charakter za o y  mo na, e cz  z przyje d aj cych po 2004 
do Irlandii Polaków zdecydowa a si  na wyjazd do tego kraju na w asn  r k . W takim 
wypadku byli pionierami migracji. Z punktu widzenia historycznego, tradycyjni pionierzy 
a cuchów migracyjnych w momencie przyjazdu do kraju docelowego z regu y nie maj

dost pu do kapita u spo ecznego, wypracowanego w sieciach migracyjnych. W zwi zku
z tym kapita  ten musi by  jako  zrekompensowany, w przeciwnym wypadku migracja mo e
zako czy  si  pora k . Ekwiwalentem kapita u spo ecznego mo e by  w tym wypadku b d
kapita  ekonomiczny, b d  kapita  ludzki (human capital). Je eli migracja ma z za o enia
charakter zarobkowy, a wi c jej celem jest zdobycie i akumulacja kapita u ekonomicznego, 
nale y za o y , i  ta forma kapita u nie znajduje si  w dyspozycji przybyszów. Rekompen-
sata mo e natomiast nast pi  przez wykorzystanie kapita u ludzkiego, czyli indywidualnych 
atrybutów jednostek, takich jak edukacja czy do wiadczenie zawodowe. Jak wskazuj  dane 
zebrane do celu tych bada , wy sze wykszta cenie pionierów migracji, dobra znajomo
j zyka angielskiego oraz ewentualne wcze niejsze do wiadczenia w pracy w innych krajach 
angloj zycznych stanowi y dla nich znaczne u atwienie w pocz tkowej fazie migracji oraz 
mia y decyduj cy wp yw na znalezienie pierwszego zatrudnienia w Irlandii. 

Dodatkowym aspektem tej formy mobilno ci przestrzennej jest równie  ogólny do-
st p do internetu. Nie ulega w tpliwo ci, e internet wspó cze nie sta  si  jednym z do-
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minuj cych mediów. Ma on wp yw na wiele sfer ycia spo ecznego i mo e mie  równie
wp yw na kszta t i charakter ruchów migracyjnych. Stanowi  mo e tak e istotne ród o
informacji na temat docelowego kraju migracji i zarazem u atwi  proces migracji, przede 
wszystkim tym jednostkom, które nie posiadaj  dost pu do tradycyjnych sieci migracyj-
nych i które cz sto s  pionierami a cuchów migracyjnych. Podobnie jak wiele innych 
instytucji polonijnych w Irlandii równie  polskie portale i strony internetowe dotycz ce
ycia i pracy w tym kraju zacz y dynamicznie rozwija  si  po wst pieniu Polski do Unii 

Europejskiej w maju 2004. Maj  one zró nicowany charakter oraz form . Ze wzgl du
na form  podzieli  je mo na na trzy kategorie: a) portale internetowe dotycz ce ycia
w Irlandii o charakterze informacyjnym; zazwyczaj zawieraj  one niezb dne informacje, 
posiadaj  sekcj  og osze  oraz w wielu przypadkach posiadaj  równie  w asne forum 
internetowe; b) internetowe fora dyskusyjne, cz sto niezale ne od portali informacyjnych; 
ich rola nie ogranicza si  jedynie do informacji; maj  one wp yw na formowanie si
spo eczno ci internetowej sk adaj cej si  zarówno z imigrantów, jak i niemigrantów; c) 
blogi internetowe, w których indywidualni u ytkownicy opisuj  swoje ycie w Irlandii, 
dziel  si  informacjami na temat tego kraju i udzielaj  porad innym internautom. Wszyst-
kie wy ej wymienione formy portali i stron internetowych stanowi  niezwykle cenne 
ród o informacji dla osób zainteresowanych ewentualnym wyjazdem do Irlandii. Mo na

z nich dowiedzie  mi dzy innymi o sytuacji na rynku pracy w tym kraju oraz sposobach 
na znalezienie zatrudnienia, minimalnej p acy, niezb dnych formalno ciach, takich jak 
uzyskanie niezb dnego do podj cia legalnej pracy numeru PPS czy rejestracja w urz dzie
podatkowym, oraz o kwestiach zwi zanych z wynajmem pokoju lub mieszkania. S  to 
takie informacje, do których w przesz o ci migranci uzyskiwali dost p przez uczestnicze-
nie w „tradycyjnych” sieciach migracyjnych, za  dost p ten by  jedn  z najwa niejszych
funkcji owych sieci. Dost p do internetu natomiast umo liwia uzyskanie tych informacji 
równie  osobom nieb d cym cz ci adnej sieci migracyjnej. Wiedza na temat sytuacji 
w kraju przyjmuj cym, nawet je li nie zosta a zdobyta dzi ki powi zaniom personalnym, 
znacznie ogranicza ryzyko zwi zane z migracj . Przyk adem migranta, który informacje 
na temat warunków panuj cych w Irlandii czerpa  tylko ze róde  internetowych jest jeden 
z moich rozmówców, który wyemigrowa  do Irlandii wraz ze swoj  partnerk  w pierwszej 
po owie 2005:

W: Mimo to e mieli my znajomych to pojechali my w ciemno
A: Czemu?
W: Bo zdecydowali my si  spróbowa  szuka  samemu i by  samodzielni... A poza tym... z bli-
skich przyjació , którzy tutaj byli, niektórzy nie wykazali ch ci pomocy. 
A: A prosili cie ich o t  pomoc?
W: Ofi cjalnie nie, ale po ich reakcjach by o wida , e nie s  raczej ch tni. Tak e nie chcieli my
pcha  si  na si . Nie chcieli my komu  sprawia  ci aru.
A: Czy uwa asz, e te informacje, które posiada e  na temat Irlandii, rynku pracy, warunków 
ycia, które zdoby e  przed wyjazdem przez internet by y wystarczaj ce, czy rzeczywisto  ci

zaskoczy a?
W: Nie, nie by o zaskoczeniem. My l , e zrobili my dobry wywiad... I na pewno nie w 100 
procentach, ale to, co sobie wyobra ali my, to by o bliskie rzeczywisto ci.

ALICJA BOBEK



63

W wywiadzie podkre li  on równie , i  wi kszo  informacji zdobyta przed wyjazdem 
czerpana by a z polskich, a nie z irlandzkich stron internetowych. Jest to o tyle interesuj ce,
e w jego przypadku proces migracyjny rozpocz  si  zaledwie rok od momentu wst pienia

Polski do Unii Europejskiej, kiedy to infrastruktura polonijna w Irlandii, równie  ta wirtu-
alna, by a dopiero na wczesnym etapie kszta towania si .

 Kolejnym aspektem migracji odbywaj cych si  na wi ksz  skal  jest tworzenie si
spo eczno ci etnicznych w krajach docelowych. W przypadku migracji z ziem polskich 
tradycja tworzenia takich spo ecze stw si ga drugiej po owy XIX wieku. Rezultatem kolej-
nych fal migracyjnych by o powstanie polskich spo eczno ci w licznych krajach na ca ym
wiecie. Polacy migruj cy do wi kszych miast i metropolii w Europie i Ameryce cz sto

osiedlali si  blisko siebie, stopniowo tworz c geografi cznie wyodr bnione polskie dzielnice 
etniczne. Rozmieszczenie przestrzenne by o zarazem jednym z wa nych wyznaczników 
granic mi dzy konkretnymi grupami etnicznymi. Geografi czny aspekt etnicznych spo ecz-
no ci migranckich sta  si  jednocze nie przedmiotem bada  na gruncie socjologii i antro-
pologii spo ecznej. Pionierami w tej kwestii byli przedstawiciele chicagowskiej szko y eko-
logii spo ecznej, którzy znale li swoich nast pców w ród bardziej wspó czesnych badaczy 
(por. Park 1915; Thomas i Znaniecki 1927; Allen i Turner 1996; Massey 1985). 

Logan oraz jego wspó pracownicy (2002) zaproponowali trzy typy idealne tych 
form osadnictwa: a) enklawy imigranckie, b) spo eczno ci imigranckie, c) getta mniej-
szo ciowe. Centraln  charakterystyk  enklaw imigranckich jest to, e ich istnienie ma 
g ównie pod o e ekonomiczne i niejako stanowi  one schronienie dla nowo przyby ych 
imigrantów, którzy ze wzgl du na ograniczony kapita fi nansowy s  w pewnym stopniu 
uzale nieni od swojej grupy etnicznej pod wzgl dem kapita u kulturowego i kapita u
spo ecznego. Imigranci posiadaj cy wi kszy kapita fi nansowy raczej staraj  unika  si
takich sfer etnicznych. Spo eczno ci migranckie z kolei to taka forma dzielnic, które 
imigranci zamieszkuj  z w asnej woli, nawet je li posiadaj  odpowiedni poziom kapita-
u fi nansowego. Getta mniejszo ciowe natomiast to dzielnice, które powsta y na skutek 

wykluczenia spo ecznego i cz sto przybieraj  one form  „mieszkaniowego apartheidu” 
(Massey i Denton 1993). 

Dwa pierwsze typy dzielnic etnicznych wydaj  si  szczególnie istotne ze wzgl du na 
oferowany przez nie kapita  spo eczny. Dzielnice etniczne niew tpliwie w wielu przypad-
kach stanowi  zarówno rezultat istnienia migranckich sieci spo ecznych, jak i s  podstaw
do dalszego rozwoju tych sieci. Dzi ki ich istnieniu imigranci, zw aszcza ci nowo przybyli, 
zyskuj  dost p do tej formy kapita u, który cz sto jest niezb dny w uzyskaniu zatrudnie-
nia, mieszkania oraz koniecznych informacji na temat kraju przyjmuj cego. W literaturze 
przedmiotu cz sto zwraca si  równie  uwag  na wyst puj ce w tego typu dzielnicach zja-
wisko tak zwanej kompletno ci instytucjonalnej. Autorem tej koncepcji jest Roland Breton 
(1966), wed ug którego kompletno  instytucjonalna stanowi swoiste kontinuum, które 
osi ga swoje maksimum w sytuacji, gdy: „Spo eczno  etniczna jest w stanie zapewni
wszystkie us ugi, jakie wymagane s  przez jej cz onków. Cz onkowie tej spo eczno ci
nigdy nie b d  musieli u ywa  miejscowych instytucji w celu zaspokojenia jakichkolwiek 
potrzeb, takich jak: edukacja, praca, jedzenie i garderoba, opieka medyczna czy opieka 
spo eczna” (Breton 1964: 194).
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Jednym z modelowych przyk adów kompletno ci instytucjonalnej s  polskie dzielnice 
etniczne w Stanach Zjednoczonych. Generalnie powstawa y one i koncentrowa y si  wokó
polskiej parafi i lokalnej, bardzo cz sto te  przejmowa y nazw  patrona tej parafi i. Naj-
wa niejszymi instytucjami spo eczno ci etnicznej by y tradycyjnie: lokalna parafi a, szko a
parafi alna (w której dzieci pochodzenia polskiego mog y pobiera  dodatkowe nauki w j -
zyku polskim) oraz instytucje samopomocowe. Dzielnica etniczna geografi cznie skupia a
wi kszo  instytucji etnicznych, dzi ki czemu imigrant móg  zaspokoi  wszystkie swoje 
potrzeby yciowe, pocz wszy od pracy i mieszkania, a  po organizacj  czasu wolnego, bez 
wychodzenia poza swoj  spo eczno  etniczn  i bez konieczno ci kontaktu z jakimikol-
wiek instytucjami ameryka skimi.

Polskie dzielnice etniczne w Stanach Zjednoczonych nie s  jedynym przyk adem kom-
pletno ci instytucjonalnej, aczkolwiek wydaje si , i  to w a nie one skupi y najwi cej uwa-
gi naukowców zajmuj cych si  t  tematyk . Nie ulega jednak w tpliwo ci, i  ze wzgl du
na a cuchowy charakter migracji Polaków do innych krajów spo eczno ci o takim cha-
rakterze powsta y równie  w innych miejscach wiata, tak e w Europie, czego najbardziej 
chyba znanym przyk adem mo e by  londy ski Ealing. W takiej sytuacji wielu wspó -
czesnych emigrantów z Polski mog o nie tylko korzysta  z dost pu do personalnych sieci 
migracyjnych, ale równie  po przyje dzie do kraju docelowego natrafi ali oni na istniej ce
ju  tam struktury polonijne o mniej lub bardziej sformalizowanym charakterze. 

Interesuj ce wydaje si  to, i  pomimo dynamicznego rozwoju instytucji polonijnych 
w Dublinie nie wykszta ci a si  polska dzielnica etniczna. Rozmaite instytucje i organizacje, 
punkty us ugowe i handlowe oraz ko cio y, w których odprawiane s  msze w j zyku pol-
skim, rozsiane s  praktycznie po ca ym mie cie. Sami Polacy zamieszkuj  równie  w a ciwie 
wszystkie dzielnice Dublina. Mimo znacznego rozproszenia terytorialnego wielu polskich 
migrantów w Dublinie pozostaje jednak zwi zanych ze swoj  spo eczno ci  etniczn . Ma to 
miejsce równie  w przypadku osób pracuj cych na rednich i wy szych stanowiskach kapi-
ta och onnego sektora irlandzkiej gospodarki. Jak ju  wcze niej wspomniano migranci ci nie 
stanowi  modelowych przyk adów „niewidzialnych imigrantów”. Cz  z moich rozmów-
ców przedstawia o posiadanie niewystarczaj cej liczby bliskich znajomych Irlandczyków 
jako problematyczne, nie potrafi li jednak oni do ko ca wyt umaczy  powodów tej sytuacji. 
Niektórzy jako decyduj cy podawali argument o wp ywie rozmiaru polskiej spo eczno ci 
w Irlandii na posiadane przez nich sieci spo eczne. Podkre lane to by o zw aszcza przez tych 
migrantów, którzy przyjechali do tego kraju przed wst pieniem Polski do Unii Europejskiej, 
kiedy to spo eczno  ta by a relatywnie mniejsza. Wskazywali oni na to, i  przed rokiem 
2004 ich sieci spo ecznie by y znacznie bardziej zró nicowane i zauwa ali jednocze nie, e
sytuacja ta zmieni a si  wraz z masowym nap ywem Polaków do Irlandii. Jak to uj  jeden 
z moich rozmówców, in ynier przebywaj cy w Irlandii od 2002 roku:

Ostatnio wi cej w a nie, to jest ciekawe, nie zastanawia em si  nad tym, ale... powiedzmy dwa 
czy trzy lata temu to byliby przede wszystkim tam Irlandczycy, czy ten ch opak, z którym dzie-
li em dom i ten, wychodzili my razem tam gdzie  po knajpach, jak to, jak to Irlandczycy maj
w zwyczaju... Ze dwa razy w tygodniu przynajmniej... Czy ja wiem, czy wi cej... Ostatnio chyba 
wi cej z Polakami (...)
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 Ten sam respondent, kontynuuj c ten w tek, powiedzia  równie , e:

Teraz chyba wi cej [znajomych] Polaków w a nie. Nie wiem dlaczego. Kiedy  by o tak pó  na pó .
Chyba dlatego, e Polaków jest du o i przez te polskie domy wszelkiego rodzaju.

Znaczna cz  znajomo ci w ramach w asnej grupy etnicznej ma oczywi cie ród o
w kraju pochodzenia. Poniewa  migracje te maj  charakter sieciowy, cz onkowie poszcze-
gólnych a cuchów migracyjnych maj  mo liwo  utrzymywania kontaktów po osiedleniu 
si  w kraju docelowym. Nale y jednak zaznaczy , e przebywaj cy w Irlandii Polacy 
nawi zuj  tak e szereg nowych znajomo ci w tym kraju, równie  w ród innych Polaków. 
Jednym z podstawowych miejsc, w którym takowe znajomo ci s  nawi zywane, jest praca. 
Podkre lane to by o przede wszystkim przez osoby pracuj ce jako architekci czy in ynie-
rowie: w wielu przypadkach bowiem fi rmy zwi zane z t  bran  zatrudnia y wi cej ni
jedn  osob  pochodzenia polskiego. 

Ponadto wa n  rol  w procesie formowania si  polskiej spo eczno ci w Dublinie od-
grywa równie  internet. Jak ju  wcze niej wspomniano, jego rola nie ogranicza si  jedy-
nie do informacji dla potencjalnych migrantów, ale stanowi on tak e platform  interakcji 
pomi dzy Polakami przebywaj cymi w Irlandii. Dynamiczny rozwój polskich forów in-
ternetowych w Irlandii sugerowa  mo e, i  mamy tu do czynienia z formowaniem si
specyfi cznej spo eczno ci wirtualnej. Samo poj cie spo eczno ci tradycyjnie odnoszone 
by o do zbiorów jednostek mieszkaj cych relatywnie blisko siebie. Z tego równie  powodu 
dyskusje na temat spo eczno ci etnicznych cz sto implikowa y za o enie istnienia dzielnic, 
enklaw lub gett etnicznych. Przestrze  przestaje by  jednak istotnym elementem we wspó -
czesnej debacie na temat spo eczno ci jako takich, a nacisk przesun  si  na spo eczno ci
rozumiane jako sieci spo eczne (Martin 2004; Wellman 1997). Odnie  mo na to równie
do wprowadzonego przez Andersona poj cia „wspólnot wyobra onych” (Anderson 1983). 
Spo eczno  rozumiana jako sie cz ca jednostki, które niekoniecznie zamieszkuj  to 
samo terytorium, pozwala na dalsz  analiz  spo eczno ci wirtualnych, defi niowanych tu 
jako: „Zbiorowo ci spo eczne powstaj ce w internecie, w przypadku gdy odpowiednia 
ilo  ludzi prowadzi na jego amach publiczne dyskusje oraz formuje sieci personalnych 
relacji w cyberprzestrzeni, przy jednoczesnym odpowiednim udziale czynnika ludzkiego” 
(Rheingold 1993: 5). Jak zauwa a Martin (2004: 6) solidarno  w ród cz onków takich 
spo eczno ci jest budowana na podstawie poczucia wspólnoty interesów. W przypadku 
migranckich spo eczno ci wirtualnych bycie migrantem i zarazem cz onkiem danej grupy 
etnicznej mo e by  podstaw  do stworzenia poczucia wspólnoty interesów. Wspólnota 
pochodzenia staje si  tu jednym z najbardziej istotnych elementów to samo ci zbiorowej 
(Heller i Franz 2004). 

Na amach polskich portali internetowych w Irlandii toczy si  wiele dyskusji na temat 
ycia Polaków w tym kraju. Szczególnie istotn  rol  pe ni  tu fora internetowe, stanowi ce

form  miejsca „wirtualnych spotka ” dla migrantów, którzy dziel  si  zarówno informa-
cjami, jak i wra eniami czy opiniami. Informacje dla osób ju  przebywaj cych w Irlandii 
dotycz c  zarówno kwestii formalnych, takich jak prawo pracy, prawo mieszkaniowe czy 
uzyskanie kredytu w banku, jak równie  zwyczajów panuj cych w tym kraju. W drugim 
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przypadku przyk adem mo e by  dyskusja na temat tego, jaki strój nale y za o y  na roz-
mow  o prac , czy co powinno si  kupi  jako prezent dla irlandzkich nowo e ców. U yt-
kownicy forów cz sto równie  poruszaj  tematy zwi zane z byciem imigrantem, interak-
cjami ze spo ecze stwem przyjmuj cym oraz relacjami wewn trz polskiej grupy etnicznej. 
Dodatkowo wa nym tematem dyskusji jest sytuacja spo eczno-polityczna w Polsce oraz 
porównania pomi dzy Polsk  a Irlandi . Dog bna analiza tre ci polskich forów interneto-
wych w Irlandii pozwala ponadto zauwa y , i  internet stanowi tu równie  istotne miejsce 
zawierania nowych znajomo ci. Co wi cej, kontakty zainicjowane w wiecie wirtualnym 
maj  niejednokrotnie swoje prze o enie na pó niejsze dalsze kontakty w wiecie realnym. 
Wydaje si , i  w przypadku polskich migrantów w Dublinie fora internetowe do pewnego 
stopnia niejako przej y funkcje tradycyjnych dzielnic etnicznych.

Mimo tego, i  masowy nap yw Polaków do Irlandii nast pi  dopiero po wst pieniu Polski 
od Unii Europejskiej w 2004, rozwój sieci migracyjnych pomi dzy tymi dwoma krajami oraz 
kszta towanie si  polskiej spo eczno ci etnicznej w Irlandii mia y niezwykle szybki i dyna-
miczny charakter. Wi kszo  Polaków przebywaj cych w tym kraju jako miejsce docelowe 
migracji wybra o Dublin, dlatego te  w a nie to miasto stanowi o g ówny przedmiot powy -
szej analizy. Nale y jednak podkre li , i  równie  osoby przebywaj ce w innych cz ciach 
Irlandii równie  bra y i bior  czynny udzia  w yciu polskiej spo eczno ci w tym kraju, za-
równo sferze prywatnej jak i publicznej. Nie nale y równie  zapomina , e Polacy s  jedn
z najliczniejszych i najbardziej widocznych grup etnicznych na Zielonej Wyspie i pomimo pa-
nuj cej w tym kraju recesji wci  stanowi  wa ny element irlandzkiej przestrzeni spo ecznej. 
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NEW MIGRANTS, NEW COMMUNITIES. 
POLISH NATIONAL IN IRELAND AFTER THE EU ENLARGEMENT IN 2004

Although Poland has been a country of emigration for many decades, Ireland has only recently become a des-
tination country for Polish nationals. Most of the Polish migrants in Ireland came to this country directly prior 
or after the EU enlargement in May 2004. Therefore this community is still in the process of formation, and 
rapid changes can be observed. Despite the novelty of this migration fl ow, Polish citizens continue one of the 
largest immigration groups in Ireland. With the current circumstances of the freedom of movement between 
European Union states, new light can be put on the concepts of migration, ethnic identity and on such concepts 
as “home” and “belonging”.

The aim of this paper is to describe and examine the process of the formation of Polish community in 
Ireland, showing how this situation differs from the situation of those Polish communities that have already 
been well established in other countries and how some patterns from the past are still replicated. The main 
focus of the paper would be analyze the infl uence of the Information and Communication Technologies on 
both, ethnic community formation and on the relationship between Polish migrants in Ireland, their local 
communities “back home” and migrants in other countries. I will argue that the traditional concept of “ethnic 
neighbourhood” does not apply to this community and it has been, to some extent, compensated by the no-
tion of “virtual community”. I will also show the internal division within the community, which are no longer 
based on differences between migrants cohorts but rather are based on class and cultural capital characteristics. 
Finally, I will present the place of this community within the larger context of Polish Diaspora. 

The paper utilises data from my ongoing research on Polish migrants in Ireland. This research utilises 
qualitative methodology combining fi eldwork, semi-structured interviews and on-line ethnography. In addition 
to that I have been using data from the Migrants Careers and Aspirations project, part of Trinity immigration 
research programme.

Key words: Ireland, Polish migrants, ethnic community
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