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ROLA SIECI SPOàECZNYCH W PROCESIE MIGRACYJNYM
ORAZ W KSZTAàTOWANIU SIĉ SPOàECZNOĝCI ETNICZNEJ 1

Polska od dawna postrzegana jest jako kraj emigracji. Ostatnio krajem docelowym polskich migrantów staáa siĊ
Irlandia. WiĊkszoĞü polskich migrantów dotaráa do Irlandii zaraz po przyáączeniu Polski do Unii Europejskiej
w maju 2004. SpoáecznoĞü ta jeszcze siĊ formuje i widaü zachodzące w niej przeksztaácenia. Mimo Īe jest to
nowa grupa, stanowi jedną z najliczniejszych grup migranckich w Irlandii. W związku z moĪliwoĞcią swobodnego przekraczania granic w ramach Unii Europejskiej, zmieniáo siĊ znaczenie pojĊü „swojskoĞci” i „przynaleĪnoĞci do grupy”. W tekĞcie chcĊ pokazaü proces formowania siĊ polskich spoáecznoĞci w Irlandii i porównaü je
z okrzepáymi spoáecznoĞciami polskimi w innych krajach. Pewne wzorce są staáe i powtarzają siĊ. Tym, co chcĊ
poddaü analizie jest wpáyw technologii informacyjnych i komunikacyjnych na budowĊ wiĊzi w ramach wspólnoty
migranckiej w Irlandii i z Polakami pozostaáymi w kraju. Wydaje mi siĊ, Īe tradycyjne rozumienie „etnicznej
dzielnicy” przestaje táumaczyü relacje spoáeczne, raczej zastĊpuje je „wirtualna spoáecznoĞü”. PokaĪĊ równieĪ
podziaáy wewnątrz grupy migrantów, które w duĪym stopniu opierają siĊ na kapitale kulturowym.
Sáowa kluczowe: migracje, polscy migranci, spoáecznoĞü etniczna

W przeciwieĔstwie do wielu innych krajów Irlandia staáa siĊ krajem docelowym dla
polskich migrantów stosunkowo niedawno. Kraj ten, ze wzglĊdu na záą sytuacjĊ ekonomiczną oraz wysoki poziom bezrobocia, aĪ do poáowy lat 90. ubiegáego wieku charakteryzowaá
siĊ nasiloną emigracją, gáównie do Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Sytuacja
ta jednak zaczĊáa zmieniaü siĊ w latach 90., kiedy to Irlandia weszáa w okres intensywnego rozwoju gospodarczego, trwającego aĪ do roku 2008 2. Druga poáowa lat 90. ubiegáego
wieku oraz początek XXI wieku to czas, kiedy Irlandia czĊsto nazywana byáa „Celtyckim
Tygrysem”. Gwaátowny rozwój ekonomiczny sprawiá, Īe w Irlandii wystąpiáo duĪe zapotrzebowanie na siáĊ roboczą zarówno niewykwaliﬁkowaną, jak i wykwaliﬁkowaną. Zarówno
zapotrzebowanie to, jak i fakt, iĪ kraj ten oferowaá moĪliwoĞü relatywnie wysokich zarobków,
spowodowaáy sytuacjĊ, w której Irlandia staáa siĊ atrakcyjna dla migrantów z caáego Ğwiata,
takĪe z Polski. Jak wynika z dostĊpnych danych statystycznych, w 2006 roku co dziesiąta
osoba zamieszkująca Zieloną WyspĊ urodziáa siĊ poza jej granicami (CSO 2007).
* University of Dublin, Trinity College; bobeka@tcd.ie
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Tekst pierwotnie wygáoszony zostaá na 9. Kongresie ESA w Lizbonie 2–5 wrzeĞnia 2009.
2
W roku 2008 rozpocząá siĊ w Irlandii okres recesji, spowodowany globalnym kryzysem ﬁnansowym oraz
zaáamaniem siĊ irlandzkiego rynku budowlanego.
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Polacy stanowią obecnie jedną z najliczniejszych spoáecznoĞci etnicznych w Irlandii.
Z analizy wydawanych przez irlandzką administracjĊ rządową numerów PPS wynika, iĪ
wiĊkszoĞü z nich przyjechaáa do tego kraju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
OczywiĞcie nie oznacza to, Īe Polacy nie przebywali na terenie Irlandii przed tą datą.
Grabowska (2003: 34) wyróĪnia cztery fale napáywu polskich migrantów do tego kraju.
Pierwsza miaáa miejsce bezpoĞrednio po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej i związana byáa
z ufundowaniem przez rząd irlandzki 1000 stypendiów naukowych dla obywateli polskich.
Fala druga miaáa miejsce na początku lat 80. i byáa czĊĞcią ówczesnej emigracji solidarnoĞciowej. Kolejna fala, nazywana „migracją serc”, nastąpiáa w drugiej poáowie lat 80.
i związana byáa z migracją Polek poĞlubiających obywateli irlandzkich. Ostatnią przedakcesyjną falą migracyjną byáa migracja związana z wczeĞniej wspomnianym irlandzkim rozwojem gospodarczym. RozpoczĊáa siĊ ona okoáo roku 1997 i miaáa charakter zarobkowy.
Istotnym dla wspóáczesnych polskich migracji zarobkowych momentem byáo wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. ChociaĪ nie wszystkie kraje starej
Unii otworzyáy swoje rynki pracy dla obywateli polskich, trzy kraje zdecydowaáy siĊ na
zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na pracĊ w przypadku legalnego zatrudnienia.
Byáy to Irlandia, Wielka Brytania oraz Szwecja. Nie jest co prawda moĪliwe oszacowanie
dokáadnej liczby osób, które wyjechaáy z Polski w przeciągu ostatnich trzech lat, wiadomo
jednak, iĪ ta fala emigracyjna ma znaczące rozmiary. Istotne znaczenie ma takĪe fakt, Īe
z Polski wyjeĪdĪaáa duĪa liczba osób máodych, dobrze wyksztaáconych i znających jĊzyki
obce. W polskich mediach trwa debata, mająca na celu ustalenie, czy mamy do czynienia
z tzw. drenaĪem mózgów i jakie jest prawdopodobieĔstwo, Īe obecna sytuacja jest jedynie
przejĞciowa, a migracje te mają tylko charakter czasowy.
Oszacowanie rzeczywistego rozmiaru fal migracyjnych miĊdzy Polską a Irlandią, mających miejsce przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, jest niezwykle trudne. Zakáada siĊ jednak, iĪ byáy one relatywnie maáe liczebnie, zwáaszcza w porównaniu z innymi
krajami docelowymi Polaków. Irlandzki Central Statistic Ofﬁce podaje, Īe prawie 90%
Polaków przebywających w Irlandii w pierwszej poáowie 2006 roku przyjechaáo do tego
kraju po roku 2004. Nie jest równieĪ do koĔca wiadome, ilu Polaków mieszka obecnie
na terenie Irlandii. Wedáug spisu powszechnego z 2006 roku liczba ta wynosiáa 63 276
osób, aczkolwiek dane te powszechnie uwaĪane są za zaniĪone. W celu analizy dynamiki
migracji Polaków do Irlandii czĊsto uĪywane są dane dotyczące liczby numerów Personal
Public Service (PPS) wydanych obywatelom Polski. Jak wynika z danych irlandzkiego
Department of Social Welfare and Family Affairs, organu zajmującego siĊ wydawaniem takowych numerów, w latach 2004–2008 liczba ta wyniosáa 308 182. Nie oznacza to jednak,
iĪ wszystkie osoby posiadające numer PPS wciąĪ przebywają na terenie Irlandii, poniewaĪ
czĊĞü z nich mogáa przebywaü w tym kraju jedynie czasowo.
Pomimo trudnoĞci w oszacowaniu faktycznego rozmiaru polskiej spoáecznoĞci w Irlandii nie ulega wątpliwoĞci, iĪ ta spoáecznoĞü jest relatywnie liczna oraz widoczna w nowym
wielokulturowym spoáeczeĔstwie irlandzkim. Stosunkowo nowy charakter tego strumienia
migracyjnego, jego struktura (wiĊkszoĞü polskich migrantów w Irlandii to osoby máode
i relatywnie dobrze wyksztaácone) oraz fakt, iĪ jest to migracja w peáni legalna, sprawiają
Īe zjawisko migracji Polaków do Irlandii jest na swój sposób specyﬁczne. Na szczegól58
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ną uwagĊ zasáuguje równieĪ to, Īe moĪliwa byáa obserwacja dynamiki ksztaátowania siĊ
polskiej zbiorowoĞci w Irlandii niemalĪe od samego początku. Jest to sytuacja na swój
sposób unikalna, gdyĪ w przypadku innych krajów docelowych, do których kierują siĊ
wspóáczeĞni polscy migranci, diaspora polska ma znacznie dáuĪszą tradycjĊ. Mimo to na
przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwowaü moĪna byáo dynamiczny rozwój sieci migracyjnych miĊdzy Polską a Irlandią oraz równie dynamiczny rozwój infrastruktury polonijnej
w tym, nowym z punktu widzenia historycznego, docelowym kraju polskich migrantów
zarobkowych. Celem artykuáu jest analiza tych aspektów zjawiska wspóáczesnych migracji
Polaków do Irlandii w szerszym kontekĞcie historycznym oraz teoretycznym.
Materiaáy bĊdące podstawą do niniejszego artykuáu zebrane zostaáy przy uĪyciu metod
jakoĞciowych. W celu dogáĊbnego zbadania opisywanych zjawisk uĪyto kombinacji trzech
technik badawczych: póáustrukturyzowanych wywiadów pogáĊbionych, obserwacji uczestniczącej oraz analizy jednego z najbardziej wpáywowych polskich forów internetowych
w Irlandii3. Analiza danych miaáa charakter indukcyjny i zawieraáa elementy teorii ugruntowanej (Grounded Theory Approach), której gáównym zaáoĪeniem jest symultanicznoĞü
analizy, tworzenia hipotez i jednoczesnego ciągáego zbierania danych. Dobór próby miaá
charakter celowy: wiĊkszoĞü respondentów to osoby máode, posiadające co najmniej Ğrednie wyksztaácenie oraz pracujące w kapitaáocháonnym sektorze irlandzkiego rynku pracy.
Argumentem przemawiającym za takim doborem próby jest to, Īe do tej pory stosunkowo niewiele badaĔ skupiaáo siĊ na tej wáaĞnie grupie polskich migrantów poakcesyjnych.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ specyﬁką tego strumienia migracyjnego jest fakt, iĪ począwszy od
maja 2004 roku Polacy mogą legalnie podejmowaü zatrudnienie w Irlandii, bez koniecznoĞci uzyskania pozwolenia na pracĊ. Dodatkowo gwaátowny rozwój irlandzkiej gospodarki sprawiá, iĪ tamtejszy rynek pracy charakteryzowaá siĊ znaczącymi niedoborami siáy
roboczej nie tylko w sektorze pracocháonnym, ale równieĪ sektorze kapitaáocháonnym. Nie
ulega wątpliwoĞci, Īe w wielu przypadkach Polacy pracują w Irlandii znacznie poniĪej
swoich kwaliﬁkacji. Mimo to, jak wskazują dane z 2006, blisko jedna trzecia (32%) Polaków zatrudniona byáa na stanowiskach umysáowych (CSO, 2008). Ze wzglĊdu na charakter
zatrudnienia oraz na dobrą znajomoĞü jĊzyka angielskiego migranci ci mają potencjalnie
duĪe szanse na relatywnie szybką integracjĊ ze spoáeczeĔstwem przyjmującym, stając siĊ
„niewidzialnymi migrantami” (Salt, 1992). Jak jednak wynika z materiaáów zebranych do
celów poniĪszej analizy, taka sytuacja nie zawsze musi mieü miejsce. Pomimo relatywnie
dobrej pozycji na irlandzkim rynku pracy oraz dobrych relacji z przedstawicielami grupy
irlandzkiej i innych grup etnicznych, wielu Polaków pracujących w Irlandii na stanowiskach wyĪszego i Ğredniego szczebla wciąĪ korzysta z dostĊpu do swoich sieci migracyjnych oraz bierze aktywny udziaá w Īyciu polskiej spoáecznoĞci w tym kraju.
Sieci migracyjne stanowią jeden z bardzo istotnych aspektów miĊdzynarodowej mobilnoĞci zarobkowej. Mogą byü one zdeﬁniowane jako: „Zestaw interpersonalnych powiązaĔ
3

CzĊĞü wywiadów zostaáa przeprowadzona w ramach panelowego badania jakoĞciowego prowadzonego przez
projekt „Migrants Careers and Aspirations”, bĊdący jednym z szeĞciu projektów Trinity Immigration Initiative,
Trinity College Dublin. Grupa badaczy pracujących przy projekcie obejmuje Jamesa Wickhama (Principal
Investigator), Elaine Moriarty, Torbena Kringsa, AlicjĊ Bobek i JustynĊ SalamoĔską.
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áączących migrantów, byáych migrantów i niemigrantów, które poprzez wiĊzy rodzinne,
przyjacielskie i wspólnotowe áączą ich zarówno z krajem wysyáającym, jak i przyjmującym” (Massey i in. 1993: 18). Mają one istotny wpáyw na decyzje podejmowane przez potencjalnych migrantów oraz na sam przebieg procesów migracyjnych. Ich gáówną rolą jest
ochrona migrantów przed zagroĪeniami związanymi z migracją oraz pomaganie jednostkom w adaptacji do nowego Ğrodowiska w kraju przyjmującym. Negatywnym aspektem
sieci migracyjnych moĪe byü izolacja imigrantów od spoáecznoĞci przyjmującej (Gurak,
Cases: 1982). PodkreĞla siĊ równieĪ, iĪ udziaá w sieciach migracyjnych umoĪliwia jednostkom dostĊp do kapitaáu spoáecznego, który jest tu rozumiany jako: „Zbiór wszystkich zasobów, rzeczywistych i potencjalnych, posiadanych przez daną jednostkĊ lub grupĊ, które
wynikają z posiadania sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych relacji bĊdących
wzajemnie rozpoznawanych i uznawanych” (Bourdieu i Wacquant 1992: 124–125).
DostĊp do zakumulowanego w sieciach migranckich kapitaáu spoáecznego wydaje siĊ
odgrywaü istotną rolĊ w przypadku migracji Polaków do Irlandii. Pomimo relatywnie nowego charakteru tego strumienia migracyjnego moĪna byáo zaobserwowaü dynamiczny
rozwój owych sieci na przestrzeni zaledwie kilku lat. Jak wynika z analizy materiaáów
zebranych do prowadzonych przeze mnie badaĔ, wiĊkszoĞü osób, które przyjechaáy do
Dublina po 2004 roku, migrowaáo w sposób áaĔcuchowy. W bardzo niewielu przypadkach
podejmowano decyzjĊ o wyjeĨdzie „w ciemno”. CzĊĞü respondentów wrĊcz podkreĞlaáa to,
Īe decyzja o wyjeĨdzie z Polski byáa w znacznym stopniu spowodowana faktem posiadania
bliskich znajomych, którzy w danym momencie juĪ przybywali w Irlandii. Jedna z moich
rozmówczyĔ, pracująca przed wyjazdem z Polski jako architekt, zapytana o powód opuszczenia kraju powiedziaáa w wywiadzie:
A: Dostaáam maila od moich koleĪanek ze studiów, które pojechaáy do Irlandii, Īe wiesz, Īebym
przyjechaáa, bo jest praca dla architektów w Irlandii. [...] No i wyjechaáam. Opieraáam siĊ chyba
trzy miesiące, Īeby wyjechaü.
A: A to one same siĊ z Tobą skontaktowaáy?
J: Tak. One siĊ ze mną skontaktowaáy. Ja nawet w ogóle nie byáam tym zainteresowana, bo od
momentu kiedy... Gdyby mi tego nie zaproponowaáy w ogóle by mi nawet... PamiĊtam nawet jak
mówiáy, Īe wyjeĪdĪają do Irlandii a ja sobie myĞlaáam: „Do Irlandii??”, i w ogóle... Kto jedzie
do Irlandii?

Inni rozmówcy równieĪ wskazywali na znaczenie, które miaáy istniejące personalne sieci
migracyjne w związku z wyborem Irlandii jako kraju docelowego. W niektórych przypadkach
najwaĪniejszym czynnikiem byáa moĪliwoĞü „zaáatwienia” pracy w Dublinie. Co ciekawe,
nieformalny dostĊp do zatrudnienia byá równieĪ istotny w przypadku prac wykwaliﬁkowanych, zwáaszcza nieposiadających wczeĞniejszego doĞwiadczenia, máodych inĪynierów budowlanych. PoniĪszy cytat stanowi czĊĞü wypowiedzi polskiego inĪyniera, który do Irlandii
przyjechaá w niedáugim czasie po skoĔczeniu studiów na jednej z polskich politechnik:
B: Na początku wysyáaáem cv takĪe do Anglii. W zasadzie tylko do Anglii. Ale zgadaáem siĊ
z kolegą. I kolega mi zaáatwiá tutaj w Dublinie... ZgadaliĞmy siĊ na gadu gadu. No i powiedziaá,
Īe mogĊ przyjeĪdĪaü i jak coĞ to mi zaáatwi. PoniewaĪ nie miaáem pracy gdzie indziej nagranej
no to po prostu przyjechaáem na gotowe.
60

Polscy migranci w Irlandii

DostĊp do zatrudnienia nie byá jedyną funkcją sieci migracyjnych. WiĊkszoĞü z rozmówców pracujących w architekturze pierwszą pracĊ w zawodzie znalazáa na wáasną rĊkĊ.
Dla nich istotne jednak byáy dostĊp do informacji oraz oferowane przez przebywających
w Dublinie znajomych tymczasowe miejsce zamieszkania.
W przypadku braku dostĊpu do sieci migracyjnej potencjalni migranci czĊsto znajdowali zatrudnienie w Irlandii przed przyjazdem z Polski, korzystając z aktywnej rekrutacji
prowadzonej przez irlandzkich pracodawców w Polsce. Formalna rekrutacja zastĊpowaáa
w tym przypadku ochronną funkcjĊ sieci migracyjnych. Zabezpieczenie w postaci zatrudnienia oraz inne formy pomocy oferowane np. przez agencje rekrutacyjne czĊsto byáy
kluczowe dla podjĊcia decyzji o migracji:
Po prostu natknĊáam siĊ na... artykuá w gazecie, w lokalnej gazecie, Īe pracownicy ﬁrmy [nazwa
ﬁrmy] przyjechali do [nazwa miasta w Polsce] i razem z urzĊdem pracy w [nazwa miasta w Polsce] szukają ludzi, robią rekrutacjĊ do [nazwa ﬁrmy] w Irlandii. I poszáam, wiesz, záoĪyáam swoje
cv, zaprosili mnie na rozmowĊ, miaáam rozmowĊ... Oni páacili za bilet, páacili za mieszkanie,
pierwszy miesiąc... To znaczy wáaĞciwie za dwa, bo depozyt i za pierwszy miesiąc mieszkania;
póĨniej nam to potrącili z wypáaty, nie, na takiej zasadzie. Ale no bilet to oni páacili, a to byáo
tak, Īe wiesz, po prostu przyjechaliĞmy, podpisaliĞmy umowĊ i to nie jest tak, Īe znalazáam siĊ na
bruku. Ja miaáam po prostu mieszkanie zagwarantowane, miaáam gdzie spaü, nie musiaáam Bóg
wie ile pieniĊdzy na ten start do Irlandii. MoĪna byáo od... ﬁrmy poĪyczyü pieniądze równieĪ na
start, bo w ogóle oni sobie zdawali sprawĊ Īe niektórzy przyjeĪdĪają z 50 Euro w kieszeni. Na
takiej zasadzie. No pewnie tak nie wyjechaáa jakbym musiaáa, wiesz, szukaü tej pracy w Irlandii.
Ja po prostu przyjechaáam na gotowe.

Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, nie ulega wątpliwoĞci, iĪ dynamicznie rozwijające siĊ
sieci migracyjne odegraáy znaczącą rolĊ w przypadku tej fali migracyjnej. Jednak ze wzglĊdu na ich relatywnie nowy charakter zaáoĪyü moĪna, Īe czĊĞü z przyjeĪdĪających po 2004
do Irlandii Polaków zdecydowaáa siĊ na wyjazd do tego kraju na wáasną rĊkĊ. W takim
wypadku byli pionierami migracji. Z punktu widzenia historycznego, tradycyjni pionierzy
áaĔcuchów migracyjnych w momencie przyjazdu do kraju docelowego z reguáy nie mają
dostĊpu do kapitaáu spoáecznego, wypracowanego w sieciach migracyjnych. W związku
z tym kapitaá ten musi byü jakoĞ zrekompensowany, w przeciwnym wypadku migracja moĪe
zakoĔczyü siĊ poraĪką. Ekwiwalentem kapitaáu spoáecznego moĪe byü w tym wypadku bądĨ
kapitaá ekonomiczny, bądĨ kapitaá ludzki (human capital). JeĪeli migracja ma z zaáoĪenia
charakter zarobkowy, a wiĊc jej celem jest zdobycie i akumulacja kapitaáu ekonomicznego,
naleĪy zaáoĪyü, iĪ ta forma kapitaáu nie znajduje siĊ w dyspozycji przybyszów. Rekompensata moĪe natomiast nastąpiü przez wykorzystanie kapitaáu ludzkiego, czyli indywidualnych
atrybutów jednostek, takich jak edukacja czy doĞwiadczenie zawodowe. Jak wskazują dane
zebrane do celu tych badaĔ, wyĪsze wyksztaácenie pionierów migracji, dobra znajomoĞü
jĊzyka angielskiego oraz ewentualne wczeĞniejsze doĞwiadczenia w pracy w innych krajach
anglojĊzycznych stanowiáy dla nich znaczne uáatwienie w początkowej fazie migracji oraz
miaáy decydujący wpáyw na znalezienie pierwszego zatrudnienia w Irlandii.
Dodatkowym aspektem tej formy mobilnoĞci przestrzennej jest równieĪ ogólny dostĊp do internetu. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe internet wspóáczeĞnie staá siĊ jednym z do61
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minujących mediów. Ma on wpáyw na wiele sfer Īycia spoáecznego i moĪe mieü równieĪ
wpáyw na ksztaát i charakter ruchów migracyjnych. Stanowiü moĪe takĪe istotne Ĩródáo
informacji na temat docelowego kraju migracji i zarazem uáatwiü proces migracji, przede
wszystkim tym jednostkom, które nie posiadają dostĊpu do tradycyjnych sieci migracyjnych i które czĊsto są pionierami áaĔcuchów migracyjnych. Podobnie jak wiele innych
instytucji polonijnych w Irlandii równieĪ polskie portale i strony internetowe dotyczące
Īycia i pracy w tym kraju zaczĊáy dynamicznie rozwijaü siĊ po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej w maju 2004. Mają one zróĪnicowany charakter oraz formĊ. Ze wzglĊdu
na formĊ podzieliü je moĪna na trzy kategorie: a) portale internetowe dotyczące Īycia
w Irlandii o charakterze informacyjnym; zazwyczaj zawierają one niezbĊdne informacje,
posiadają sekcjĊ ogáoszeĔ oraz w wielu przypadkach posiadają równieĪ wáasne forum
internetowe; b) internetowe fora dyskusyjne, czĊsto niezaleĪne od portali informacyjnych;
ich rola nie ogranicza siĊ jedynie do informacji; mają one wpáyw na formowanie siĊ
spoáecznoĞci internetowej skáadającej siĊ zarówno z imigrantów, jak i niemigrantów; c)
blogi internetowe, w których indywidualni uĪytkownicy opisują swoje Īycie w Irlandii,
dzielą siĊ informacjami na temat tego kraju i udzielają porad innym internautom. Wszystkie wyĪej wymienione formy portali i stron internetowych stanowią niezwykle cenne
Ĩródáo informacji dla osób zainteresowanych ewentualnym wyjazdem do Irlandii. MoĪna
z nich dowiedzieü miĊdzy innymi o sytuacji na rynku pracy w tym kraju oraz sposobach
na znalezienie zatrudnienia, minimalnej páacy, niezbĊdnych formalnoĞciach, takich jak
uzyskanie niezbĊdnego do podjĊcia legalnej pracy numeru PPS czy rejestracja w urzĊdzie
podatkowym, oraz o kwestiach związanych z wynajmem pokoju lub mieszkania. Są to
takie informacje, do których w przeszáoĞci migranci uzyskiwali dostĊp przez uczestniczenie w „tradycyjnych” sieciach migracyjnych, zaĞ dostĊp ten byá jedną z najwaĪniejszych
funkcji owych sieci. DostĊp do internetu natomiast umoĪliwia uzyskanie tych informacji
równieĪ osobom niebĊdącym czĊĞcią Īadnej sieci migracyjnej. Wiedza na temat sytuacji
w kraju przyjmującym, nawet jeĞli nie zostaáa zdobyta dziĊki powiązaniom personalnym,
znacznie ogranicza ryzyko związane z migracją. Przykáadem migranta, który informacje
na temat warunków panujących w Irlandii czerpaá tylko ze Ĩródeá internetowych jest jeden
z moich rozmówców, który wyemigrowaá do Irlandii wraz ze swoją partnerką w pierwszej
poáowie 2005:
W: Mimo to Īe mieliĞmy znajomych to pojechaliĞmy w ciemno
A: Czemu?
W: Bo zdecydowaliĞmy siĊ spróbowaü szukaü samemu i byü samodzielni... A poza tym... z bliskich przyjacióá, którzy tutaj byli, niektórzy nie wykazali chĊci pomocy.
A: A prosiliĞcie ich o tĊ pomoc?
W: Oﬁcjalnie nie, ale po ich reakcjach byáo widaü, Īe nie są raczej chĊtni. Tak Īe nie chcieliĞmy
pchaü siĊ na siáĊ. Nie chcieliĞmy komuĞ sprawiaü ciĊĪaru.
A: Czy uwaĪasz, Īe te informacje, które posiadaáeĞ na temat Irlandii, rynku pracy, warunków
Īycia, które zdobyáeĞ przed wyjazdem przez internet byáy wystarczające, czy rzeczywistoĞü ciĊ
zaskoczyáa?
W: Nie, nie byáo zaskoczeniem. MyĞlĊ, Īe zrobiliĞmy dobry wywiad... I na pewno nie w 100
procentach, ale to, co sobie wyobraĪaliĞmy, to byáo bliskie rzeczywistoĞci.
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W wywiadzie podkreĞliá on równieĪ, iĪ wiĊkszoĞü informacji zdobyta przed wyjazdem
czerpana byáa z polskich, a nie z irlandzkich stron internetowych. Jest to o tyle interesujące,
Īe w jego przypadku proces migracyjny rozpocząá siĊ zaledwie rok od momentu wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej, kiedy to infrastruktura polonijna w Irlandii, równieĪ ta wirtualna, byáa dopiero na wczesnym etapie ksztaátowania siĊ.
Kolejnym aspektem migracji odbywających siĊ na wiĊkszą skalĊ jest tworzenie siĊ
spoáecznoĞci etnicznych w krajach docelowych. W przypadku migracji z ziem polskich
tradycja tworzenia takich spoáeczeĔstw siĊga drugiej poáowy XIX wieku. Rezultatem kolejnych fal migracyjnych byáo powstanie polskich spoáecznoĞci w licznych krajach na caáym
Ğwiecie. Polacy migrujący do wiĊkszych miast i metropolii w Europie i Ameryce czĊsto
osiedlali siĊ blisko siebie, stopniowo tworząc geograﬁcznie wyodrĊbnione polskie dzielnice
etniczne. Rozmieszczenie przestrzenne byáo zarazem jednym z waĪnych wyznaczników
granic miĊdzy konkretnymi grupami etnicznymi. Geograﬁczny aspekt etnicznych spoáecznoĞci migranckich staá siĊ jednoczeĞnie przedmiotem badaĔ na gruncie socjologii i antropologii spoáecznej. Pionierami w tej kwestii byli przedstawiciele chicagowskiej szkoáy ekologii spoáecznej, którzy znaleĨli swoich nastĊpców wĞród bardziej wspóáczesnych badaczy
(por. Park 1915; Thomas i Znaniecki 1927; Allen i Turner 1996; Massey 1985).
Logan oraz jego wspóápracownicy (2002) zaproponowali trzy typy idealne tych
form osadnictwa: a) enklawy imigranckie, b) spoáecznoĞci imigranckie, c) getta mniejszoĞciowe. Centralną charakterystyką enklaw imigranckich jest to, Īe ich istnienie ma
gáównie podáoĪe ekonomiczne i niejako stanowią one schronienie dla nowo przybyáych
imigrantów, którzy ze wzglĊdu na ograniczony kapitaá ﬁnansowy są w pewnym stopniu
uzaleĪnieni od swojej grupy etnicznej pod wzglĊdem kapitaáu kulturowego i kapitaáu
spoáecznego. Imigranci posiadający wiĊkszy kapitaá ﬁnansowy raczej starają unikaü siĊ
takich sfer etnicznych. SpoáecznoĞci migranckie z kolei to taka forma dzielnic, które
imigranci zamieszkują z wáasnej woli, nawet jeĞli posiadają odpowiedni poziom kapitaáu ﬁnansowego. Getta mniejszoĞciowe natomiast to dzielnice, które powstaáy na skutek
wykluczenia spoáecznego i czĊsto przybierają one formĊ „mieszkaniowego apartheidu”
(Massey i Denton 1993).
Dwa pierwsze typy dzielnic etnicznych wydają siĊ szczególnie istotne ze wzglĊdu na
oferowany przez nie kapitaá spoáeczny. Dzielnice etniczne niewątpliwie w wielu przypadkach stanowią zarówno rezultat istnienia migranckich sieci spoáecznych, jak i są podstawą
do dalszego rozwoju tych sieci. DziĊki ich istnieniu imigranci, zwáaszcza ci nowo przybyli,
zyskują dostĊp do tej formy kapitaáu, który czĊsto jest niezbĊdny w uzyskaniu zatrudnienia, mieszkania oraz koniecznych informacji na temat kraju przyjmującego. W literaturze
przedmiotu czĊsto zwraca siĊ równieĪ uwagĊ na wystĊpujące w tego typu dzielnicach zjawisko tak zwanej kompletnoĞci instytucjonalnej. Autorem tej koncepcji jest Roland Breton
(1966), wedáug którego kompletnoĞü instytucjonalna stanowi swoiste kontinuum, które
osiąga swoje maksimum w sytuacji, gdy: „SpoáecznoĞü etniczna jest w stanie zapewniü
wszystkie usáugi, jakie wymagane są przez jej czáonków. Czáonkowie tej spoáecznoĞci
nigdy nie bĊdą musieli uĪywaü miejscowych instytucji w celu zaspokojenia jakichkolwiek
potrzeb, takich jak: edukacja, praca, jedzenie i garderoba, opieka medyczna czy opieka
spoáeczna” (Breton 1964: 194).
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Jednym z modelowych przykáadów kompletnoĞci instytucjonalnej są polskie dzielnice
etniczne w Stanach Zjednoczonych. Generalnie powstawaáy one i koncentrowaáy siĊ wokóá
polskiej paraﬁi lokalnej, bardzo czĊsto teĪ przejmowaáy nazwĊ patrona tej paraﬁi. NajwaĪniejszymi instytucjami spoáecznoĞci etnicznej byáy tradycyjnie: lokalna paraﬁa, szkoáa
paraﬁalna (w której dzieci pochodzenia polskiego mogáy pobieraü dodatkowe nauki w jĊzyku polskim) oraz instytucje samopomocowe. Dzielnica etniczna geograﬁcznie skupiaáa
wiĊkszoĞü instytucji etnicznych, dziĊki czemu imigrant mógá zaspokoiü wszystkie swoje
potrzeby Īyciowe, począwszy od pracy i mieszkania, aĪ po organizacjĊ czasu wolnego, bez
wychodzenia poza swoją spoáecznoĞü etniczną i bez koniecznoĞci kontaktu z jakimikolwiek instytucjami amerykaĔskimi.
Polskie dzielnice etniczne w Stanach Zjednoczonych nie są jedynym przykáadem kompletnoĞci instytucjonalnej, aczkolwiek wydaje siĊ, iĪ to wáaĞnie one skupiáy najwiĊcej uwagi naukowców zajmujących siĊ tą tematyką. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, iĪ ze wzglĊdu
na áaĔcuchowy charakter migracji Polaków do innych krajów spoáecznoĞci o takim charakterze powstaáy równieĪ w innych miejscach Ğwiata, takĪe w Europie, czego najbardziej
chyba znanym przykáadem moĪe byü londyĔski Ealing. W takiej sytuacji wielu wspóáczesnych emigrantów z Polski mogáo nie tylko korzystaü z dostĊpu do personalnych sieci
migracyjnych, ale równieĪ po przyjeĨdzie do kraju docelowego natraﬁali oni na istniejące
juĪ tam struktury polonijne o mniej lub bardziej sformalizowanym charakterze.
Interesujące wydaje siĊ to, iĪ pomimo dynamicznego rozwoju instytucji polonijnych
w Dublinie nie wyksztaáciáa siĊ polska dzielnica etniczna. Rozmaite instytucje i organizacje,
punkty usáugowe i handlowe oraz koĞcioáy, w których odprawiane są msze w jĊzyku polskim, rozsiane są praktycznie po caáym mieĞcie. Sami Polacy zamieszkują równieĪ wáaĞciwie
wszystkie dzielnice Dublina. Mimo znacznego rozproszenia terytorialnego wielu polskich
migrantów w Dublinie pozostaje jednak związanych ze swoją spoáecznoĞcią etniczną. Ma to
miejsce równieĪ w przypadku osób pracujących na Ğrednich i wyĪszych stanowiskach kapitaáocháonnego sektora irlandzkiej gospodarki. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano migranci ci nie
stanowią modelowych przykáadów „niewidzialnych imigrantów”. CzĊĞü z moich rozmówców przedstawiaáo posiadanie niewystarczającej liczby bliskich znajomych Irlandczyków
jako problematyczne, nie potraﬁli jednak oni do koĔca wytáumaczyü powodów tej sytuacji.
Niektórzy jako decydujący podawali argument o wpáywie rozmiaru polskiej spoáecznoĞci
w Irlandii na posiadane przez nich sieci spoáeczne. PodkreĞlane to byáo zwáaszcza przez tych
migrantów, którzy przyjechali do tego kraju przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
kiedy to spoáecznoĞü ta byáa relatywnie mniejsza. Wskazywali oni na to, iĪ przed rokiem
2004 ich sieci spoáecznie byáy znacznie bardziej zróĪnicowane i zauwaĪali jednoczeĞnie, Īe
sytuacja ta zmieniáa siĊ wraz z masowym napáywem Polaków do Irlandii. Jak to ująá jeden
z moich rozmówców, inĪynier przebywający w Irlandii od 2002 roku:
Ostatnio wiĊcej wáaĞnie, to jest ciekawe, nie zastanawiaáem siĊ nad tym, ale... powiedzmy dwa
czy trzy lata temu to byliby przede wszystkim tam Irlandczycy, czy ten cháopak, z którym dzieliáem dom i ten, wychodziliĞmy razem tam gdzieĞ po knajpach, jak to, jak to Irlandczycy mają
w zwyczaju... Ze dwa razy w tygodniu przynajmniej... Czy ja wiem, czy wiĊcej... Ostatnio chyba
wiĊcej z Polakami (...)
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Ten sam respondent, kontynuując ten wątek, powiedziaá równieĪ, Īe:
Teraz chyba wiĊcej [znajomych] Polaków wáaĞnie. Nie wiem dlaczego. KiedyĞ byáo tak póá na póá.
Chyba dlatego, Īe Polaków jest duĪo i przez te polskie domy wszelkiego rodzaju.

Znaczna czĊĞü znajomoĞci w ramach wáasnej grupy etnicznej ma oczywiĞcie Ĩródáo
w kraju pochodzenia. PoniewaĪ migracje te mają charakter sieciowy, czáonkowie poszczególnych áaĔcuchów migracyjnych mają moĪliwoĞü utrzymywania kontaktów po osiedleniu
siĊ w kraju docelowym. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe przebywający w Irlandii Polacy
nawiązują takĪe szereg nowych znajomoĞci w tym kraju, równieĪ wĞród innych Polaków.
Jednym z podstawowych miejsc, w którym takowe znajomoĞci są nawiązywane, jest praca.
PodkreĞlane to byáo przede wszystkim przez osoby pracujące jako architekci czy inĪynierowie: w wielu przypadkach bowiem ﬁrmy związane z tą branĪą zatrudniaáy wiĊcej niĪ
jedną osobĊ pochodzenia polskiego.
Ponadto waĪną rolĊ w procesie formowania siĊ polskiej spoáecznoĞci w Dublinie odgrywa równieĪ internet. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, jego rola nie ogranicza siĊ jedynie do informacji dla potencjalnych migrantów, ale stanowi on takĪe platformĊ interakcji
pomiĊdzy Polakami przebywającymi w Irlandii. Dynamiczny rozwój polskich forów internetowych w Irlandii sugerowaü moĪe, iĪ mamy tu do czynienia z formowaniem siĊ
specyﬁcznej spoáecznoĞci wirtualnej. Samo pojĊcie spoáecznoĞci tradycyjnie odnoszone
byáo do zbiorów jednostek mieszkających relatywnie blisko siebie. Z tego równieĪ powodu
dyskusje na temat spoáecznoĞci etnicznych czĊsto implikowaáy zaáoĪenie istnienia dzielnic,
enklaw lub gett etnicznych. PrzestrzeĔ przestaje byü jednak istotnym elementem we wspóáczesnej debacie na temat spoáecznoĞci jako takich, a nacisk przesunąá siĊ na spoáecznoĞci
rozumiane jako sieci spoáeczne (Martin 2004; Wellman 1997). OdnieĞü moĪna to równieĪ
do wprowadzonego przez Andersona pojĊcia „wspólnot wyobraĪonych” (Anderson 1983).
SpoáecznoĞü rozumiana jako sieü áącząca jednostki, które niekoniecznie zamieszkują to
samo terytorium, pozwala na dalszą analizĊ spoáecznoĞci wirtualnych, deﬁniowanych tu
jako: „ZbiorowoĞci spoáeczne powstające w internecie, w przypadku gdy odpowiednia
iloĞü ludzi prowadzi na jego áamach publiczne dyskusje oraz formuje sieci personalnych
relacji w cyberprzestrzeni, przy jednoczesnym odpowiednim udziale czynnika ludzkiego”
(Rheingold 1993: 5). Jak zauwaĪa Martin (2004: 6) solidarnoĞü wĞród czáonków takich
spoáecznoĞci jest budowana na podstawie poczucia wspólnoty interesów. W przypadku
migranckich spoáecznoĞci wirtualnych bycie migrantem i zarazem czáonkiem danej grupy
etnicznej moĪe byü podstawą do stworzenia poczucia wspólnoty interesów. Wspólnota
pochodzenia staje siĊ tu jednym z najbardziej istotnych elementów toĪsamoĞci zbiorowej
(Heller i Franz 2004).
Na áamach polskich portali internetowych w Irlandii toczy siĊ wiele dyskusji na temat
Īycia Polaków w tym kraju. Szczególnie istotną rolĊ peánią tu fora internetowe, stanowiące
formĊ miejsca „wirtualnych spotkaĔ” dla migrantów, którzy dzielą siĊ zarówno informacjami, jak i wraĪeniami czy opiniami. Informacje dla osób juĪ przebywających w Irlandii
dotyczącą zarówno kwestii formalnych, takich jak prawo pracy, prawo mieszkaniowe czy
uzyskanie kredytu w banku, jak równieĪ zwyczajów panujących w tym kraju. W drugim
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przypadku przykáadem moĪe byü dyskusja na temat tego, jaki strój naleĪy zaáoĪyü na rozmowĊ o pracĊ, czy co powinno siĊ kupiü jako prezent dla irlandzkich nowoĪeĔców. UĪytkownicy forów czĊsto równieĪ poruszają tematy związane z byciem imigrantem, interakcjami ze spoáeczeĔstwem przyjmującym oraz relacjami wewnątrz polskiej grupy etnicznej.
Dodatkowo waĪnym tematem dyskusji jest sytuacja spoáeczno-polityczna w Polsce oraz
porównania pomiĊdzy Polską a Irlandią. DogáĊbna analiza treĞci polskich forów internetowych w Irlandii pozwala ponadto zauwaĪyü, iĪ internet stanowi tu równieĪ istotne miejsce
zawierania nowych znajomoĞci. Co wiĊcej, kontakty zainicjowane w Ğwiecie wirtualnym
mają niejednokrotnie swoje przeáoĪenie na póĨniejsze dalsze kontakty w Ğwiecie realnym.
Wydaje siĊ, iĪ w przypadku polskich migrantów w Dublinie fora internetowe do pewnego
stopnia niejako przejĊáy funkcje tradycyjnych dzielnic etnicznych.
Mimo tego, iĪ masowy napáyw Polaków do Irlandii nastąpiá dopiero po wstąpieniu Polski
od Unii Europejskiej w 2004, rozwój sieci migracyjnych pomiĊdzy tymi dwoma krajami oraz
ksztaátowanie siĊ polskiej spoáecznoĞci etnicznej w Irlandii miaáy niezwykle szybki i dynamiczny charakter. WiĊkszoĞü Polaków przebywających w tym kraju jako miejsce docelowe
migracji wybraáo Dublin, dlatego teĪ wáaĞnie to miasto stanowiáo gáówny przedmiot powyĪszej analizy. NaleĪy jednak podkreĞliü, iĪ równieĪ osoby przebywające w innych czĊĞciach
Irlandii równieĪ braáy i biorą czynny udziaá w Īyciu polskiej spoáecznoĞci w tym kraju, zarówno sferze prywatnej jak i publicznej. Nie naleĪy równieĪ zapominaü, Īe Polacy są jedną
z najliczniejszych i najbardziej widocznych grup etnicznych na Zielonej Wyspie i pomimo panującej w tym kraju recesji wciąĪ stanowią waĪny element irlandzkiej przestrzeni spoáecznej.
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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 destination 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 ﬂow, 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 inﬂuence 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 notion 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 ﬁeldwork, 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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