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WPROWADZENIE

Defi nicje migracji odwołują się zarówno do przestrzennego, jak i do czasowe-
go charakteru zjawiska, jednak czas rzadko jest brany pod uwagę jako zmienna 
niezależna w badaniach migracji. Badania panelowe, choć określane jako szcze-
gólnie cenne źródło danych o migracjach, są wciąż rzadkie. Migracje młodych 
Polaków po 2004 roku stanowią ciekawe studium procesu migracyjnego w cza-
sie: jak zmieniający się kontekst instytucjonalny, gospodarczy i biografi czny 
wpływa na indywidualne decyzje o migracji?

W artykule przedstawione zostanie zjawisko migracji Polaków do Irlandii po 
2004 roku w świetle danych pochodzących z Jakościowego Badania Panelowego 
(JBP) przeprowadzonego w ramach projektu „Migrant Careers and Aspirations” 
(jeden z sześciu projektów Trinity Immigration Initiative). JBP rozpoczęło się 
w 2008 roku, w ostatnich dniach irlandzkiego boomu ekonomicznego, a zakoń-
czyło w 2010 roku, kiedy Irlandia była w głębokiej recesji. Próba obejmowała 
22 Polaków aktywnych na dublińskim rynku pracy. Z każdym z respondentów 
przeprowadzono sześć wywiadów pogłębionych w przeciągu dwóch lat trwania 
badania. Dodatkowo, w związku z założeniem wysokiego poziomu mobilności 
badanej populacji, plan badania zakładał podążanie za respondentami, jeżeli ci 
podjęli decyzję o ponownej migracji lub powrocie do Polski.

W poniższym artykule zajmę się analizą zarówno znaczenia czasu historyczne-
go, jak i czasu biografi cznego dla zjawiska migracji. Po pierwsze, prześledzę, jak 
zmieniający się kontekst instytucjonalny (poszerzenie Unii Europejskiej w 2004 

1 Autorka pragnie wyrazić podziękowania dla zespołu projektu Migrant Careers and Aspira-
tions (Trinity Immigration Initiative) oraz Irish Research Council for the Humanities and Social 
Sciences oraz za udzielone wsparcie fi nansowe jej badań doktorskich. 



112 Justyna Salamońska

roku) i gospodarczy (szybki rozwój gospodarczy w Irlandii i kryzys, który po nim 
nastąpił) wpłynęły na podejmowanie decyzji o pozostaniu w kraju przyjmującym 
lub też o kolejnej migracji. Po drugie, JBP pozwoli mi na przedstawienie decyzji 
migracyjnych podejmowanych przez młodych migrantów w różnych momentach 
ich indywidualnych trajektorii życiowych. W odróżnieniu od wywiadów skupia-
jących się na retrospektywnych relacjach respondentów, dane pochodzące z JBP 
pozwolą mi zilustrować, jak mobilność geografi czna jest przedmiotem  raczej cią-
głych niż jednorazowych decyzji. 

Wywiady przeprowadzane w różnych punktach cyklu ekonomicznego oraz 
w różnych momentach biografi i respondentów podkreślają dynamiczny charakter 
podejmowania decyzji migracyjnych i znaczenie zarówno ekonomicznych, jak 
i pozaekonomicznych czynników w podejmowaniu tych decyzji.

1. CZAS I MIGRACJE W TEORII

Jak zauważa Cwerner (2001: 7), „Czas i migracje stały się fundamentalnymi 
tematami we współczesnych debatach o nowoczesności, globalizacji, mobilno-
ści (...)”. Socjologia migracji w dużej mierze pomija jednak znaczenie zjawiska 
czasu. Artykuł opublikowany przez Cwernera w 2001 roku w Journal of Ethnic 
and Migration Studies jest cennym wyjątkiem w literaturze. Cwerner wyróżnia 
ramy teoretyczne, w których można rozpatrywać migracje w czasie. W niniej-
szym artykule skupię się na jednym z zaproponowanych przez Cwernera wymia-
rów czasu, tj. czasie liminalnym. Proces migracji może być dla wielu migrantów 
projektem tymczasowym, konstruowanym w czasie i uwarunkowanym struktura-
mi możliwości i ograniczeń w danym miejscu. Jak twierdzi Cwerner, „migranci 
tymczasowi, postrzegani z tej perspektywy, są zawsze w trakcie podejmowania 
decyzji” (‘making up their minds’; s. 27). Ich trajektorie obrazują migrację jako 
proces raczej ambiwalentny niż konsekwentnie tworzony. Jakich ram można więc 
użyć, by opisać jak ta ambiwalencja wobec czasu jest konstruowana w życiu co-
dziennym migrantów?

W tym miejscu warto przywołać defi nicje czasu autorów zajmujących się 
 cyklem życia. Moen i Sweet (2004) wskazują na wielorakie rozumienie czasu, które 
można zsyntetyzować w pojęciu „konstelacji czasów”: biografi cznego, społeczne-
go i historycznego. Z jednej strony możemy rozpatrywać indywidualne biografi e, 
z których dają się wyczytać posiadane przez jednostki zasoby i doświadczenia. 
Jednak ścieżka indywidualna to również wypadkowa społecznej konstrukcji życia 
jednostkowego i ról społecznych związanych z danym wiekiem jednostki. W koń-
cu, indywidualna historia jest kształtowana przez kontekst historyczny, w któ-
rym dana jednostka jest usytuowana. Pojęcie trajektorii wskazuje na dynamicz-
ny charakter relacji pomiędzy poszczególnymi elementami konstelacji czasów. 
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Z wielu badań migracji można wyczytać (implicite), jak elementy czasu 
biografi cznego i społecznego lub historycznego zmieniają proces migracji. Na 
przykład w swoim fascynującym artykule na temat Brytyjczyków mieszkają-
cych w Paryżu Scott (2006) proponuje kategoryzację migrantów na podstawie 
wybranego przez nich stylu życia, który może koncentrować się wokół rodziny, 
konsumpcji czy kariery. Scott wyróżnia zatem rodziny brytyjskich profesjonali-
stów, młodych wysoko wykwalifi kowanych pracowników, absolwentów, którzy 
wybrali Paryż dla stylu życia, jaki miasto ma do zaoferowania; artystyczną bohe-
mę oraz migrantów, którzy wybrali mieszkanie w Paryżu ze względu na swoich 
francuskich partnerów. 

Migranci opisani przez Scotta obrazują zatem różnorodność motywacji kry-
jących się za współczesnymi wyborami mobilności. Już King (2002), szkicując 
nową mapę europejskich migracji, wskazuje na dywersyfi kację motywacji migra-
cyjnych. I rzeczywiście empiryczne studia migracji w Unii Europejskiej pokazu-
ją, że w wielu wypadkach współczesne trajektorie migracyjne są funkcją zarów-
no motywacji zarobkowych, jak i tych związanych ze stylem życia (np. Boyle, 
2006; Kennedy, 2009; Trevena, 2010). 

Po drugie, Scott opisuje, jak cykl życia migracyjnego odzwierciedla cykl ży-
cia w ogóle: migracje absolwentów związane ze stylem życia mogą się przerodzić 
w migracje pracownicze wykwalifi kowanego personelu; założenie rodziny przez 
młodych migrantów może być kolejnym elementem w cyklu życia migracyjnego; 
w końcu opuszczenie domu rodzinnego przez dorastające dzieci może być ko-
lejnym, jakościowo odmiennym etapem bycia migrantem. W związku z tym, że 
Scott przeprowadził swoje badania w latach 2000–2001 w Paryżu, jego wnioski 
oczywiście dotyczą tych migrantów, którzy pozostali (przynajmniej przez pewien 
czas) we Francji. Jednak jak wskazują inne badania, poszczególne pozycje w cy-
klu życia mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o mobilności. 

Ley i Kobayashi (2005) proponują myślenie o migracji jako o ciągłym pro-
cesie. Prowadząc badanie w Hong-Kongu z migrantami powrotnymi z Kanady, 
odkryli oni, że migracja może być strategią podejmowaną w różnych punktach 
cyklu życia w odpowiedzi na zmieniające się priorytety. I tak, mobilność mię-
dzy Kanadą a Hongkongiem jest wynikiem rachunku, w którym Kanada góruje 
poziomem jakości życia, natomiast Hongkong aspektem ekonomicznym. Urok 
Hongkongu oddziałuje wyjątkowo silnie w początkowych latach kariery. Z kolei 
Kanada oferuje lepsze możliwości kształcenia dla dorastających dzieci oraz lep-
szą jakość życia po przejściu na emeryturę. 

Badania Leya i Kobayashi’ego wskazują na dynamikę pomiędzy punktem 
w cyklu życia i związanymi z nim priorytetami a lokalizacją geografi czną opty-
malną dla założonych priorytetów. Jednak na poziomie geografi i rozpatrywana 
przez Leya i Kobayashi’ego mobilność wpisuje się w obraz tradycyjnie rozu-
mianej migracji z punktu A do punktu B – tyle że podejmowanej wielokrotnie. 
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Zdaje się jednak, że zwłaszcza w europejskiej przestrzeni migracyjnej dynamika 
ta może być bardziej kompleksowa ze względu na fakt, iż aspiracje geografi czne 
młodych Europejczyków mogą obejmować, i często obejmują, szerszy kontekst 
niż kontekst kraju wysyłającego i kraju przyjmującego. Na przykład, badania 
przeprowadzone wśród irlandzkich absolwentów uniwersytetów udokumento-
wały wysoki stopień mobilności międzynarodowej (pomiędzy wieloma krajami) 
w pierwszych latach przypadających bezpośrednio po ukończeniu studiów (King 
i Shuttleworth, 1995). Jednak jak wspomniano wcześniej, mobilność nie musi 
być związana z pracą. Ludzie przemieszczają się również dlatego, że podążają za 
swoimi partnerami, szukają przygód, samorozwoju etc. 

Jednym z elementów współczesnej europejskiej przestrzeni migracyjnej 
jest fundamentalne prawo UE do wolnego przemieszczania się. Status praw-
ny „nowych Europejczyków” poruszających się w obrębie Unii Europejskiej 
znacznie odbiega zarówno od tego sprzed 2004 roku, jak i od obecnego statusu 
migrantów z krajów spoza Wspólnoty Europejskiej. Jak zauważa Martiniello, 
„różne statusy prawne (kategorie pobytu) generują różne prawa i możliwości 
(zatrudnienia, edukacji, pomocy socjalnej etc.)” (Martiniello, 2010: 5; ten i ko-
lejne cytaty z tekstów w języku angielskim to tłumaczenia własne autorki). 
Krajobraz instytucjonalny wyznacza możliwości otwarte przed migrantami. 
Kategoria migrantów, których pobyt w kraju przyjmującym jest regulowany 
przez pozwolenie o pracę, w perspektywie czasowej jest ograniczona terminem 
ważności tego pozwolenia. Po upływie jego ważności możliwości migranta 
ograniczają się do pozostania w kraju przyjmującym, ale ze statusem nielegal-
nego migranta, lub też wyjazdu z kraju przyjmującego. W efekcie zatem „czas 
jest fundamentalnym (...) narzędziem używanym w prawie imigracyjnym...” 
(Cwerner, 2001: 10). Na przykład, przed rozszerzeniem Unii Europejskiej tym-
czasowi nisko wykwalifi kowani migranci z Polski w kraju przyjmującym byli 
ograniczeni ważnością wizy turystycznej lub okresem legalnego quasi-tury-
stycznego pobytu. Ci sami migranci po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 
roku uzyskali możliwość bardziej otwartego i elastycznego projektu migracyj-
nego. Czas pobytu w kraju przyjmującym mógł być określony raczej przez 
indywidualne aspiracje i plany niż przez wymogi systemu imigracyjnego. 
Przeprowadzone badania opisują ten niedookreślony charakter pobytu w kraju 
przyjmującym, obrazując, jak Polacy w Wielkiej Brytanii intencjonalnie nie na-
kładali sztywnych ram czasowych na swoje projekty migracyjne („intentional 
indeterminacy” Eade et al., 2006). Jak pokazują badania, często krótkotrwałe 
plany migracyjne mogą okazać się bardziej trwałe. Obrazuje to tytuł interesu-
jącej prezentacji Janty: „Przyjechałam tutaj trzy lata temu na trzy miesiące” 
(2008). O ile więc migranci przyjeżdżali do kraju przyjmującego z określoną 
strategią migracyjną, o tyle w rzeczywistości życia codziennego w wybranym 
miejscu ich strategie mogły przybrać postać krótkoterminowej taktyki (por. 
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Datta et al., 2007). W efekcie trajektorie „nowych Europejczyków”, niezależne 
od struktur czasowych narzuconych przez systemy migracyjne, są o wiele bar-
dziej nieprzewidywalne. 

Kontekst instytucjonalny określa szerokie ramy, w których poruszają się mi-
granci. Innym elementem czasu historycznego jest kontekst społeczno-gospodar-
czy. O ile cykle ekonomiczne są ważnym elementem badań nad zatrudnieniem, 
badacze migracji, również tej zarobkowej, rzadko zadają pytania na temat wpły-
wu cyklu ekonomicznego na migrantów. 

Z jednej strony pewne regiony stanowią atrakcyjną lokalizację zarówno dla 
wewnętrznych, jak i dla międzynarodowych migrantów ze względu na przyspie-
szony awans społeczny i zawodowy, który oferują. Pojęcie „ruchomych schodów” 
(„escalator region”; Fielding, 2007) wyjaśnia, jak specyfi czna grupa migrantów, 
tj. młodych, świetnie wykształconych singli z wysokimi ambicjami zawodowy-
mi, dokonuje wyboru miejsc takich jak Londyn, ponieważ te oferują pozycje, 
o jakich marzy klasa średnia. 

Z drugiej strony, nawet jeżeli migranci wybierają kraj przyjmujący na podsta-
wie wyższych średnich wynagrodzeń niż w kraju wysyłającym, to ich perspek-
tywy zatrudnienia będą też w pewnej mierze zależały od punktu w cyklu ekono-
micznym, w którym znajduje się kraj przyjmujący. Generalnie literatura opisuje 
wpływ kryzysu ekonomicznego na migrantów jako bardziej negatywny niż na 
siłę roboczą kraju przyjmującego. Na przykład Chiswick i Miller (2002) rozwa-
żają wpływ wysokiego poziomu bezrobocia w kraju przyjmującym na zarobki 
migrantów. Autorzy nie znajdują wystarczających dowodów, by przyjąć hipotezę 
długotrwałego negatywnego efektu, a raczej postrzegają wpływ wysokiego bez-
robocia na wynagrodzenia migrantów jako tymczasowy. 

Pośród nielicznych badań nad wpływem cyklu ekonomicznego na migrantów 
głównym zainteresowaniem cieszą się badania odnoszące się do tradycyjnych 
krajów przyjmujących. Być może z tego powodu analiza koncentruje się w dużej 
mierze na migrantach długotrwałych. Punktem odniesienia dla badaczy wpływu 
kryzysu ekonomicznego na liczebność populacji migrantów jest kryzys olejowy 
z 1973 roku. Ówczesny kryzys, wbrew oczekiwaniom, nie spowodował zmniej-
szenia liczby migrantów. Fala odpływów zwiększyła się jedynie początkowo 
(Dobson et al., 2009), a w niektórych krajach w latach następujących po kryzysie 
populacja migrantów wręcz wzrosła, kiedy do migrantów obecnych w kraju dołą-
czyły ich rodziny (Stalker, 2002).

Studium Aydemira i Robinsona (2008) jest wyjątkiem w istniejącej literatu-
rze, w tym sensie, że wpływ sytuacji ekonomicznej w kraju przyjmującym jest 
rozpatrywany w szerokim kontekście geografi cznym. Taki obraz wpisuje się 
w rozumienie współczesnych migracji, tj. że „międzynarodowa migracja nie jest 
migracją na stałe i wielu migrantów powraca, może nawet wielokrotnie, do kraju 
pochodzenia, lub też wyjeżdża do innych krajów. (...) W szczególności wykwa-
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lifi kowana siła robocza staje się coraz bardziej mobilna na nowym, globalnym 
rynku pracy” (Aydemira i Robinsona, 2008: 1308).

Opisując przypadek Kanady, autorzy konstatują, że większe było prawdo-
podobieństwo, iż powrócą do rodzimego kraju lub wyjadą do innego kraju mi-
granci, którzy przyjechali do Kanady w czasie kryzysu, niż ci migranci, którzy 
przyjechali do Kanady, gdy ta była w lepszej sytuacji ekonomicznej. Europej-
ska przestrzeń migracyjna jest jednak bardzo odmienna od tej w czasie kryzysu 
w 1973 roku. W regulowanym systemie migracyjnym powrót gasterbeitera do 
kraju pochodzenia byłby z dużym prawdopodobieństwem wyjazdem defi nityw-
nym, tj. bez możliwości kolejnego wyjazdu do kraju przyjmującego. 

Studium polskich migrantów w Irlandii posłuży jako ilustracja tego, jak bio-
grafi e migrantów są konstruowane w zmieniających się warunkach instytucjonal-
nych oraz społeczno-ekonomicznych i jak szerszy kontekst wpływa na decyzje 
o mobilności geografi cznej.

2. POLACY W IRLANDII – KONTEKST

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 roku i otwarciem irlandz-
kiego rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich Irlandia stała się 
dość niespodziewanym celem wyjazdów dla tysięcy polskich migrantów. 

Po II wojnie światowej Polacy mogli skorzystać z 1000 stypendiów uniwer-
syteckich ufundowanych przez rząd irlandzki. W latach 80. ubiegłego wieku 
miała miejsce migracja solidarnościowa, ale też migracja kobiet, które poślubiły 
obywateli irlandzkich. Żadna z tych fal nie była znacząca pod względem liczby 
migrantów (Grabowska, 2003). Na przełomie XX i XXI w. zapotrzebowanie na 
siłę roboczą w szybko rozwijającej się irlandzkiej gospodarce przyciągnęło kolej-
nych Polaków (Grabowska-Lusińska, 2007). O ile w 2000 roku marginalny od-
setek emigrantów z Polski dokonał wyboru wyjazdu do Republiki Irlandii, o tyle 
już w 2007 roku niemal jeden z ośmiu emigrantów z Polski wybierał  Irlandię 
(Kępińska, 2007). Według irlandzkiego spisu powszechnego z 2006 roku w Irlan-
dii mieszkało 63 276 Polaków. Powszechnie uznaje się jednak, że dane pocho-
dzące ze spisu powszechnego niedoszacowały liczby Polaków w Irlandii.

Napływ Polaków do Irlandii można w przybliżeniu ocenić na podstawie 
numerów PPS (Personal Public Service Number) przyznanych Polakom przez 
 irlandzki Department of Social Protection2. Zakładając, że po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej większość migrantów z Polski do Irlandii była zaintere-
sowana znalezieniem legalnego zatrudnienia na irlandzkim rynku pracy, można 

2 Numer PPS to indywidualny numer ewidencyjny, który jest odpowiednikiem polskiego 
 numeru PESEL i NIP.
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uznać, iż liczba przyznanych numerów PPS w wiarygodny sposób odzwierciedla 
dynamikę i liczbę przypływów.
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Rys. 1. Numery PPS przyznane Polakom (maj 2004 – styczeń 2011)

Źródło: Department of Social Protection, różne wydania

Z rysunku 1. wynika, że pomiędzy majem 2004 roku i styczniem 2011 roku 
z Polski do Irlandii wyjechało blisko 330 tysięcy osób. Warto podkreślić, iż 
80 procent napływu miało miejsce pomiędzy majem 2004 roku i grudniem 2007 
roku. Spowolnienie irlandzkiej gospodarki i recesja sprawiły, iż, począwszy od 
2008 roku, Irlandia stawała się coraz mniej atrakcyjnym krajem przyjmującym 
dla Polaków. Powyższy rysunek wskazuje na sezonowy charakter napływu Pola-
ków. Znaczne nasilenie przypływów miało miejsce w miesiącach letnich (trend 
obecny w latach 2004–2008), co najprawdopodobniej związane było z sezono-
wymi migracjami (m.in. studentów) w poszukiwaniu wakacyjnego zatrudnienia. 

O ile powyższy rysunek ilustruje nasilenie strumienia migracyjnego z Polski 
do Irlandii, o tyle nie dostarcza on informacji na temat tego, ilu Polaków, którzy 
przyjechali do Irlandii w określonym roku kalendarzowym, było aktywnych na 
irlandzkim rynku pracy w tymże roku i w kolejnych latach. Takich informacji 
dostarcza raport opublikowany przez irlandzki główny urząd statystyczny, które 
porównuje dane pochodzące z Department of Social Protection z danymi kompi-
lowanymi przez irlandzki urząd skarbowy. Okazuje się, iż 57 procent migrantów 
z nowych krajów członkowskich (tj. tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej 
w 2004 roku), przybyłych w 2004, 2005 lub w 2006 roku, było wciąż aktywnych 
na irlandzkim rynku pracy w 2008 roku. 
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Ponadto, dane pochodzące z irlandzkiego Quarterly National Household Su-
rvey (odpowiednik Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski) pozwala-
ją na oszacowanie liczby migrantów pochodzących z nowych państw członkow-
skich (dane na temat poszczególnych narodowości są niedostępne). Okazuje się, 
że w trzecim kwartale 2010 roku liczba migrantów z nowych państw członkow-
skich była o 1/5 niższa od najwyższego poziomu odnotowanego w pierwszym 
kwartale 2008 roku (CSO, 2010).

Przedstawione szacunki nie tylko nakreślają rozmiar migracji z Polski do 
 Irlandii, ale również wskazują na dynamiczny charakter tego procesu. Po pierw-
sze, przedstawione dane sugerują, że kontekst instytucjonalny odgrywa znaczącą 
rolę w migracjach ludności. Po drugie, nasilenie strumienia migracyjnego było 
związane z sytuacją ekonomiczną kraju przyjmującego. Wchodząca w recesję 
gospodarka irlandzka przestała być atrakcyjnym kierunkiem migracji. W bada-
niach nad migracjami próby analizy poszerzone o wpływ szerokiego kontekstu 
ekonomicznego i instytucjonalnego w czasie są rzadko podejmowane. Dlatego 
w dalszej części artykułu czas historyczny będzie tłem, na którym zostaną przed-
stawione indywidualne trajektorie życiowe Polaków. Migracja zostanie przedsta-
wiona raczej jako złożony proces niż jako wynik jednorazowej decyzji. Jednak 
przed przystąpieniem do analizy zostanie zaprezentowana metodologia badania. 

3. METODOLOGIA

W dalszej analizie zjawisko migracji Polaków do Irlandii po 2004 roku zo-
stanie przedstawione w świetle danych pochodzących z Jakościowego Badania 
Panelowego (JBP) przeprowadzonego w ramach projektu Migrant Careers and 
Aspirations (jeden z sześciu projektów Trinity Immigration Initiative, Trinity 
College Dublin)3. JBP rozpoczęło się na wiosnę 2008 roku i trwało dwa lata. 
Dość niespodziewanie z punktu widzenia początkowego projektu badania okres 
zbierania danych objął zarówno ostatnie momenty boomu ekonomicznego, jak 
i pogłębiającą się recesję. Na Jakościowe Badanie Panelowe składały się częścio-
wo ustrukturyzowane wywiady pogłębione, które przeprowadzono sześciokrotnie 
z każdym z 22 polskich migrantów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

King et al. (2006) zauważają, że badania panelowe to potencjalnie najcen-
niejsze źródło wiedzy o procesie migracyjnym. Jednocześnie autorzy podkreślają 
rzadkość badań panelowych uwarunkowaną ich wysokimi kosztami. Istniejące ba-

3 Migrant Careers and Aspirations to jeden z sześciu projektów Trinity Immigration Initiative, 
Trinity College Dublin (http://www.tcd.ie/immigration/careers/index.php). W skład grupy badaw-
czej wchodzili: James Wickham (Principal Investigator), Elaine Moriarty, Torben Krings, Alicja 
Bobek i Justyna Salamońska.
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dania skupiające się na diachrocznicznym profi lu trajektorii migrantów to historia 
mówiona w badaniach jakościowych (np. Thomson, 1999) oraz sondażowe bada-
nia panelowe (np. Chiswick et al., 2005; Kogan, 2007) w badaniach ilościowych.

Historie życia (‘life history’) są szczególnie cennym źródłem informacji 
o tym, jak indywidualne biografi e powiązane są z szerokim kontekstem histo-
rycznym, ekonomicznym i społecznym. Elder w „Children of the Great Depres-
sion: Social change in life experience” (1974) ukazuje, jak „Nasze życie zawsze 
przynależy do określonych czasów historycznych i miejsc. Badając je musimy 
zwrócić uwagę na zmieniające się kultury, populacje i konteksty instytucjonalne. 
(...) Jeśli czas historyczny i miejsce zmieniają się, zmieniają one również to, jak 
żyją ludzie”. 

Choć ramy czasowe projektu Migrant Careers and Aspirations były bardziej 
okrojone niż te w badaniu Eldera, warto podkreślić, że okres zbierania danych 
obejmował czas dramatycznych zmian w sytuacji ekonomicznej Irlandii. Dyna-
miczny charakter zbierania danych pozwolił na analizę tego, jak zmieniające się 
warunki wpłynęły na ścieżki polskich migrantów w Irlandii.

Warto pamiętać, że biografi a przedstawiona przez respondenta w historii ży-
cia jest biografi ą selektywną, która obejmuje te elementy, które osoba badana 
ocenia jako znaczące (Breckner, 2000). Niemałe znaczenie mają również niedo-
skonałości pamięci, która przywołuje pewne zdarzenia, pomijając inne. W rze-
czywistości historie życia bazują na retrospektywnym spojrzeniu respondenta. 
Osoby badane dokonują refl eksji nad swoją dotychczasową trajektorią życiową, 
która doprowadziła je do punktu, w którym się w danym momencie znajdują. 
Corden i Millar (2007) podkreślają jednak, że dane uzyskane w poszczególnych 
punktach w czasie mogą odnosić się do przeszłości, do teraźniejszości lub do 
przyszłości. Szczególną zaletą panelowego badania jest to, iż możliwe staje się 
porównanie tego, jak respondenci konstruują przeszłość / teraźniejszość / przy-
szłość w poszczególnych falach badania. Zmienna czasu jest zatem nieodłączną 
częścią badania. 

W dalszej analizie skupię się na tych respondentach, którzy posiadali wy-
kształcenie wyższe (w momencie wyjazdu z Polski lub uzyskali je w trakcie 
trwania badania) i pracowali na stanowiskach biurowych. Próba obejmowała 13 
Polaków aktywnych na dublińskim rynku pracy. W badaniu zastosowano celo-
wy dobór próby (‘purposive sampling’), uwzględniający zarówno kobiety, jak 
i mężczyzn pracujących w różnych sektorach irlandzkiej gospodarki (budowlany, 
hotelowo-restauracyjny, fi nansowy i informatyczny). Respondenci przyjechali do 
Irlandii między 2002 a 2008 rokiem i (w momencie rozpoczęcia badania) byli 
w wieku 22–35 lat.

Pomimo małej liczebności próby strategia powtarzanych wywiadów pogłę-
bionych wygenerowała bogaty materiał empiryczny. W pierwszej puli wywiadów 
respondenci byli pytani o historie życia, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
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zatrudnienia. Wywiady w każdej kolejnej fali panelu śledziły zmiany, które za-
szły w prywatnym i zawodowym życiu respondentów. W ten sposób wykorzy-
stano logikę badania panelowego, które pozwala na śledzenie zmian na poziomie 
indywidualnym w czasie. Jednocześnie każda pula wywiadów koncentrowała się 
na określonej tematyce. I tak: druga pula wywiadów dotyczyła miejsca pracy, 
trzecia – sieci społecznych, czwarta kariery, piąta – komunikacji oraz mobilności; 
szósta stanowiła swoistą ocenę czasu spędzonego w Irlandii. 

Dodatkowo, w związku z założeniem wysokiego poziomu mobilności bada-
nej populacji, plan badania zakładał podążanie za respondentami, jeżeli ci podjęli 
decyzję o ponownej migracji lub powrocie do Polski. Warto podkreślić, że w tym 
sensie JBP jest unikalne, gdyż w istniejących badaniach panelowych responden-
ci, którzy opuszczają kraj przyjmujący, wypadają z próby badania. 

Okazało się, że spośród 13 respondentów JBP dwóch wróciło do Polski i jed-
na osoba wyjechała do innego kraju Unii Europejskiej. Badacze przeprowadzili 
wywiady z tymi uczestnikami w miejscach, do których ci wyjechali.

Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone w języku polskim. Transkrypcje 
z wywiadów zostały zanalizowane za pomocą programu do analizy danych ja-
kościowych nVivo. Po pierwsze, analiza danych została przeprowadzona w wy-
miarze synchronicznym. W ten sposób uzyskano obraz ścieżek życiowych pol-
skich migrantów w poszczególnych punktach czasowych. Analiza diachroniczna 
pozwoliła na ukazanie, jak ścieżki polskich migrantów rozwijały się w czasie, 
w sytuacji zmieniającego się kontekstu instytucjonalnego i ekonomicznego.

Struktura poniższej analizy danych pochodzących z JBP bazuje na indywi-
dualnej historii jednej z respondentek, Anity. Jednocześnie doświadczenia  Anity 
stanowią okno na doświadczenia pozostałych 12 respondentów, którzy  wzięli 
udział w JBP. Zaproponowana struktura analizy pozwala na śledzenie zmian 
w indywidualnej trajektorii w czasie przy jednoczesnym odwołaniu do trajek-
torii innych uczestników badania w poszczególnych punktach czasowych. Tym 
samym posiada podstawową zaletę: pozwala zarówno na diachroniczną analizę 
ścieżek migracyjnych respondentów, jak i na synchroniczne porównania pomię-
dzy poszczególnymi respondentami w konkretnych punktach czasowych.

4. ANALIZA DANYCH EMPIRYCZNYCH

4.1. WIOSNA 2008 ROKU

Większość respondentów JBP przyjechała do Irlandii po rozszerzeniu Unii 
Europejskiej w 2004 roku. W Polsce na początku XXI w. wysoki poziom bezro-
bocia zbiegł się z wysokim poziomem emigracji z kraju. Jednak badania na temat 
związku bezrobocia z emigracją z Polski nie prowadzą do jednoznacznych kon-
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kluzji. Na przykład Kaczmarczyk i Okólski (2008), testując hipotezę emigracji 
funkcjonującej jako odciążenie dla polskiego rynku pracy, wskazali, że blisko po-
łowa niedawnych emigrantów z Polski posiadała zatrudnienie przed wyjazdem. 
Grabowska-Lusińska i Okólski (2009) wskazują na odpływ tzw. „nadwyżki geo-
grafi cznej”. Inni badacze podkreślają niesatysfakcjonujące warunki pracy i płacy 
jako czynnik sprzyjający odpływom siły roboczej z Polski. Natomiast w analizach 
masowej fali emigracji z Polski po 1 maja 2004 roku znaczenie czynników nie-
związanych z pracą czy zarobkami jest często pomijane. Poniższa analiza skupi 
się zarówno na zarobkowych motywacjach respondentów, którzy podjęli decyzję 
wyjazdu do Irlandii, jak i na migracji jako głodzie przygód, inicjacji w dorosłość 
(Eade et al., 2006). Te różne motywacje nie powinny być traktowane jako okre-
ślone raz na zawsze, a raczej jako dynamiczny zestaw aspiracji, które przenikają 
się i/lub nabierają różnej wagi w poszczególnych momentach doświadczenia mi-
gracyjnego. 

Anita, jedna z respondentek JBP, była absolwentką studiów humanistycznych 
w Polsce. Jeszcze w trakcie studiów podejmowała dorywcze zajęcia, zarówno 
biurowe, jak i manualne. Po ukończeniu studiów Anita wróciła do rodzinnego 
miasta i do domu swoich rodziców. Znalazła pracę biurową. Po kilku miesiącach 
zrezygnowała jednak z pracy i w marcu 2008 roku wyjechała do Irlandii. Spo-
tkałam się z nią w Dublinie sześć tygodni po jej przyjeździe do Irlandii. Opowie-
działa mi historię swojego wyjazdu:

Planowałam rok tutaj [w Polsce – J.S.] popracować, natomiast były różne czyn-
niki, które zadecydowały o tym, że ja zrezygnowałam. Po pierwsze to było to, (...) 
że było mało pieniędzy, bo jak mówię, mogłabym pracować za mało, jeżeli bym 
wiedziała, że jest tutaj po co pracować, że jest ten szacunek i tak dalej. Nato-
miast, no, były problemy też z wypłatami, bo dostawałam wypłatę miesiąc później 
niż powinnam (...); dwa: musiałam robić te rzeczy, których moim zdaniem ja nie 
powinnam robić (...) to był taki kulminacyjny moment, jak się już obroniłam, mia-
łam te studia skończone, więc mi już było... byłam bardzo zdeterminowana. (...) 
dwa miesiące pracowałam bez umowy, nie przedstawiono mi tej umowy, więc 
kompletnie nielegalnie. Na początku pracowałam na umowę zlecenie. W momen-
cie, jak skończyłam studia, nie było już ubezpieczenia, niczego, więc tak napraw-
dę troszeczkę okradanie kogoś, no, bo to już mi się nie wliczało do emerytury, no, 
i to jest, to jest... no nic z tego po prostu nie miałam i na tym też mi zależało.

Dla większości respondentów doświadczenie pracy w Polsce było negatyw-
ne. Natalia była zatrudniona w biurze architektonicznym bez umowy o pracę. Dla 
Macieja, również architekta, warunki płacowe na posadzie w sektorze publicz-
nym były niesatysfakcjonujące. Adam, manager w hotelu, opowiadał o długich 
godzinach pracy i o konieczności przypominania pracodawcy o wypłaceniu czę-
ści wynagrodzenia. Niezadowolenie z pracy, niskie zarobki i niska kultura pracy 
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to jednak tylko niektóre spośród powodów migracji. Na przykład, historia Anity 
powinna być czytana w kontekście szerszych aspiracji migracyjnych. Po tym, jak 
Anita zasmakowała niezależności życia studenckiego, kiedy pracowała jako wo-
lontariuszka w międzynarodowej organizacji i podróżowała w obrębie Europy, 
trudno było jej osiąść ponownie w małomiasteczkowym krajobrazie.

Migranci często są postrzegani jako „obcy”, którzy przemieszczają się po-
między ramami dwóch odmiennych struktur norm społecznych (Schutz, 1964). 
Dla niektórych z nich to właśnie wyzwolenie się z ram społecznych, w których 
funkcjonują, jest przyczynkiem do podjęcia decyzji o wyjeździe. I tak w przy-
padku migrantów, będących obiektem badań Conti (2008), wyzwolenie się od 
przytłaczających norm włoskiej społeczności lokalnej było jednym z powodów, 
dla których wybrali ścieżkę migracji. Podobnie dla Anity migracja była możliwo-
ścią wyzwolenia od z góry określonych schematów tego, jak powinny wyglądać 
jej aspiracje i ścieżka życiowa w polskim miasteczku na początku XXI wieku. 
Niezależność fi nansowa była nieodłącznym elementem w układance, która skła-
dała się na jej decyzję o wyjeździe. Co ciekawe, zarobkowy charakter tej migracji 
był wpisany w indywidualną strategię samorozwoju i stanowił niezbędny element 
poprzedzający rytuał przejścia z domu rodzinnego do niezależnego mieszkania, 
a tym samym do dorosłości. 

(…) ja wtedy zarabiałam bardzo mało (...), bo to było 800 złotych za osiem godzin 
dziennie, czasami nawet w sobotę. Więc ja miałam takie poczucie, w momencie, 
jak już skończyłam studia, że co prawda zarabiam, ale, no, te pieniądze, które ja 
zarabiałam, nie wystarczały mi nawet na to, żeby się usamodzielnić. A w tym mo-
mencie dla mnie było rzeczą najważniejszą, że jednak muszę być niezależna, zna-
czy muszę – chcę. Chcę być osobą niezależną fi nansowo, tak żeby już się utrzymy-
wać, nie siedzieć z rodzicami.

Migracja jako poszukiwanie przygód i projekt nastawiony na rozwijanie się 
to motyw, który pojawiał się też w narracjach innych respondentów. Paweł był 
znużony Warszawą, w której mieszkał. Maciej, oprócz większych zarobków, 
był zainteresowany możliwością rozwoju. Otwarcie irlandzkiego rynku pracy 
w maju 2004 roku otworzyło dla młodych Polaków nie tylko możliwości za-
trudnienia, ale również możliwości stylu życia, inne od tych, które były dla nich 
dostępne w Polsce. Jak w przypadku innych migracji klasy średniej opisywa-
nych w literaturze przedmiotu, wyjazd miał wymiar „projektu samorozwoju” 
(„project of self-fashioning”; Conradson i Latham, 2005: 290). Nie bez powodu 
Boyle zatytułował podrozdział swojego artykułu z 2006 roku: „Przygody szkoc-
kich ekspatów w Dublinie”. W przypadku respondentów JBP projekt ten doty-
czyć mógł zarówno wyboru nowej ścieżki kariery, stylu życia, jak i po prostu 
szukania przygód. 
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Decyzja wyjazdu, w odróżnieniu od decyzji podejmowanych przez migran-
tów opisywanych przez Nową Ekonomikę Migracji Pracowniczych (NELM), 
 została podjęta przez Anitę indywidualnie. W przypadku migrantów NELM de-
cyzja o wyjeździe była podejmowana w obrębie gospodarstwa domowego, a dłu-
gość pobytu za granicą uwarunkowana była zarówno terminem ważności wizy 
(często turystycznej), jak i silnymi więzami emocjonalnymi, które łączyły mi-
granta z resztą gospodarstwa domowego (Koryś, 2003; Kaczmarczyk, 2005). Dla 
Anity, podobnie jak dla innych respondentów JBP, projekt migracji, przynajmniej 
początkowo, był planem krótkoterminowym. Anita chciała wyjechać do Irlandii, 
by zdobyć środki niezbędne na powrót do Polski i dalsze kształcenie. Jednak już 
w trakcie pierwszego wywiadu, sześć tygodni po przyjeździe do Irlandii, Anita 
opowiadała o otwartym charakterze jej pobytu w Irlandii, zarówno w kontekście 
czasu, który przewidywała tam spędzić, jak i możliwych kolejnych kierunków 
geografi cznych, o których myślała po opuszczeniu Irlandii:

(...) ja tutaj sobie przyjechałam z czystą kartą (...) w tej chwili, jak ja przyje-
chałam, nie mam żadnych zobowiązań w Polsce, nie mam.... mam przyjaciół, za 
którymi zaczynam teraz tęsknić, zaczął się teraz taki okres, że skończyło się za-
łatwianie wszystkich spraw, a ja mam troszeczkę wolnego, więc zaczynam sobie 
myśleć o tym. Natomiast, no, jeżeli chodzi o takie prywatne sprawy, no, to nie 
mam nic, no, ani chłopaka nie zostawiłam w Polsce, nic takiego, no, to sobie tutaj 
przyjechałam i mogę sobie zostać, ile chcę. Nie wiem, co będę robić…

Studia migracji często podkreślają, że migranci „są nieustannie niezdecydo-
wani, jeśli chodzi o to, gdzie chcą mieszkać i w jaki sposób chcą żyć” (Gardner, 
2002: 87). Zdaje się, że ten ciągły stan ambiwalencji jest u nich bardziej wyraźny 
niż u nie-migrantów, ponieważ ciągle poruszają się oni pomiędzy (co najmniej) 
dwoma kontekstami. Stają się swego rodzaju „ekspertami od komparatywizmu” 
(Favell, 2006; por. też Boyle, 2006) w obszarze jakości pracy i jakości życia, 
 jakie poszczególne kraje i miasta oferują swym mieszkańcom. 

Tymczasem szeroki kontekst społeczno-ekonomiczny, w którym migranci po-
dejmowali decyzje w Irlandii, zmieniał się w dramatycznym tempie. Większość 
respondentów JBP przyjechała do Irlandii przed 2007 rokiem, czyli do Irlandii 
okresu Celtyckiego Tygrysa. Analizując trajektorie wcześniejszych kohort, moż-
na zauważyć, że są one bardziej pomyślne niż ścieżki migrantów, którzy przyje-
chali później. Choć mała liczba respondentów nie pozwala generalizować wy-
ników i rozciągać ich na całą populację Polaków w Irlandii, można wskazać na 
pewne trendy obecne w poszczególnych trajektoriach. Ci, którzy wyemigrowali 
wcześniej, nie tylko mieli więcej czasu na zbudowanie dobrej pozycji na irlandz-
kim rynku pracy, ale również budowali ją w bardziej sprzyjających warunkach 
ekonomicznych. Szczególnie w przypadku inżynierów i architektów zdobycie 
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pracy w Dublinie mogło stanowić odpowiednik „ruchomych schodów” do wyso-
kiej pozycji zawodowej i społecznej („escalator region”; Fielding, 2007). Jednak 
w krótkim czasie te „ruchome schody” zaczęły podróż w dół. 

I tak, kiedy Anita przyjechała do Irlandii na początku 2008 roku, sytuacja 
ekonomiczna w Irlandii już się pogarszała. Poziom bezrobocia wzrósł z nieco po-
nad 4% w 2007 roku do ponad 6% rok później. W 2009 roku jego poziom wzrósł 
prawie dwukrotnie. W 2008 roku odnotowano też ujemną zmianę PKB na pozio-
mie -3%. Wartość PKB w kolejnym roku spadła o kolejne 4% (Eurostat, 2010).

Choć na początku 2008 roku w opowieści Anity nie było jeszcze mowy o głę-
bokiej recesji, szczególnie w sektorze budownictwa znaki pogarszającej się ko-
niunktury były już widoczne. Oskar, inżynier, opowiadał o problemach w pozy-
skaniu nowych kontraktów przez fi rmę budowlaną, w której pracował. Paweł, 
również pracujący na budowach, miał problemy ze znalezieniem stałego zatrud-
nienia. Anita co prawda znalazła zatrudnienie zaraz po przyjeździe do Irlandii, 
ale była to nisko wykwalifi kowana praca przy przygotowywaniu kanapek. Po 
dwóch tygodniach udało jej się poprzez agencję pracy  znaleźć tymczasową pracę 
administracyjną w banku. Anita wysoko oceniała status nowego miejsca zatrud-
nienia, szczególnie porównując je z możliwościami pracy dla absolwentów, jakie 
zostawiła w Polsce. I choć nie wiązała swojej przyszłości z karierą w banku, za-
trudnienie w banku dawało jej tymczasowe poczucie stabilizacji. 

4.2. LATO 2008 ROKU

Choć wraz z upływem czasu sytuacja na irlandzkim rynku pracy pogarszała 
się, w narracji Anity kryzys pojawiał się tylko implicite. Na przykład, jej pozycja 
na rynku odzwierciedlała pogarszającą się sytuację ekonomiczną. 

Literatura wskazuje, że pracodawcy często polegają na pracownikach tym-
czasowych jako bazie używanej dla rekrutacji pracowników permanentnych (por. 
Forde, 2001). Jednak w „permanentnie tymczasowej” sytuacji, w której pracow-
nikom nie są przedstawiane umowy o pracę na czas nieokreślony, ryzyko i koszty 
pracy tymczasowej są przerzucane na pracowników agencji pracy. W takiej „per-
manentnie tymczasowej” sytuacji znajdowała się właśnie Anita. Mimo to twier-
dziła, że uzyskanie pracy biurowej dało jej pewność siebie (por. Kennedy, 2009) 
i oceniała, że nawet w przypadku utraty zatrudnienia byłaby w stanie znaleźć 
nową pracę w ciągu miesiąca lub dwóch. Co ciekawe, mówiąc o ewentualnej 
utracie pracy Anita myślała o pozostaniu w Irlandii. Powrót do Polski przestał 
być opcją, którą brała pod uwagę w dłuższej perspektywie czasowej. Ewentualny 
powrót do Polski byłby tylko powrotem na określony okres, by znaleźć możli-
wości wyjazdu, na przykład do krajów śródziemnomorskich. Dla Anity migracja 
stała się więc sposobem na życie, a powrót „kolejnym przystankiem w podróży 
nomada, która nie zna końca” (Cwerner, 2001: 29).
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Z JBP jasno wynika, że ramy geografi czne, w których respondenci opisywali 
swoją potencjalną mobilność, nie ograniczały się wyłącznie do Polski i Irlandii 
(por. Aydemir i Robinson, 2008). Wydaje się, że plany mobilności lepiej można 
opisać w kategoriach geografi i perspektyw, zarówno w obszarze jakości życia, 
jak i kariery. Migracja zatem jest postrzegana jako „proces szukania perspektyw 
(...) i kontynuacji indywidualnej drogi życiowej” (Eade et al., 2006).

4.3. ZIMA 2008/2009 ROKU

Na początku trzeciego wywiadu JBP Anita relacjonowała utratę pracy i trzy-
miesięczne, nieudane poszukiwania nowego zatrudnienia. Długi okres poszu-
kiwania pracy ilustrował pogarszającą się sytuację na rynku pracy. Podobnie, 
biuro architektoniczne, w którym pracowała Natalia, zostało zamknięte. Natalia 
utrzymywała się ze świadczeń dla bezrobotnych, gdyż poszukiwania pracy w za-
wodzie nie przynosiły skutku. Maciej z kolei postrzegał okres bezrobocia jako 
możliwość profesjonalnego zaangażowania się w malarstwo, które do tej pory 
stanowiło jedynie hobby. Dorocie z kolei okres bezrobocia umożliwił skupienie 
się na ukończeniu studiów. 

Anita nie mieszkała w Irlandii wystarczająco długo, by móc skorzystać z sys-
temu świadczeń dla bezrobotnych. Do pewnego stopnia rolę bufora pełniły sieci 
głównie jej polskich oraz międzynarodowych przyjaciół. Jednocześnie sieci te łą-
czyły Anitę więzią emocjonalną z Dublinem. Niespełna rok od wyjazdu z Polski 
Anita nie brała już pod uwagę możliwości powrotu do Polski na stałe. Myślała 
raczej o powrocie w kategoriach ostateczności. Migracja często jest doświad-
czeniem, które buduje pewność siebie (Kennedy, 2009; Favell, 2006). Pewność 
siebie, którą nabywa mobilna jednostka, leży w logice rozumowania, że jeżeli 
udało jej się osiągnąć sukces w nieznanym kontekście, to w innych, łatwiejszych 
kontekstach, o podobny sukces będzie łatwiej. Utrata i poszukiwanie pracy przez 
Anitę pokazują jednak, jak krucha może być ta pewność siebie. W końcu Anita 
wyznała w trakcie wywiadu, że w momencie, kiedy jej oszczędności były już na 
wyczerpaniu, kupiła bilet do Polski w jedną stronę.

Bezpośrednio przed wywiadem JBP Anita była na rozmowie kwalifi kacyjnej 
o pracę. Punktem zwrotnym wywiadu był więc moment, kiedy dyktafon nagry-
wający rozmowę został wyłączony, ponieważ zadzwonił telefon respondentki. 
W trakcie rozmowy poinformowano ją, że została przyjęta do pracy. Pozostała 
część wywiadu była zupełnie odmienna: Anita od razu podjęła decyzję o pozo-
staniu w Irlandii, akceptując tym samym regresję zarobków w nowym miejscu 
pracy. W rzeczywistości, Anita utknęła w tej pracy przez kolejnych kilkanaście 
miesięcy do czasu ukończenia badania. Pracowała na podstawie odnawianych 
umów na czas określony. Z punktu widzenia dwuletniej perspektywy badania 
MCA trudno jednak określić, czy wpływ recesji na jej status zatrudnienia oraz 
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niskie zarobki był tymczasowym efektem złej sytuacji ekonomicznej, czy też bę-
dzie miał wpływ na jej ścieżkę kariery w dłuższej perspektywie (por. Chiswick 
i Miller, 2001).

4.4. WIOSNA 2009 ROKU

Nowa praca Anity obejmowała rutynowe czynności administracyjne, podob-
nie jak jej poprzednie zatrudnienie w banku. Z perspektywy kilku miesięcy utra-
ta poprzedniej pracy była przez nią postrzegana pozytywnie, gdyż powtarzalne 
czynności zaczynały ją nudzić. Nowa praca również miała niewiele wspólnego 
z kierunkiem jej wykształcenia oraz zainteresowaniami. 

Decyzje o pozostaniu w Irlandii czy też wyjeździe były raczej częścią ciągłe-
go procesu negocjacji niż jednorazowej decyzji. Zła sytuacja na rynku pracy była 
tylko jednym z czynników, które Anita brała pod uwagę, myśląc o przyszłości. 
W przypadku kolejnej utraty pracy respondentka twierdziła, że ryzyko szukania 
zatrudnienia w Irlandii byłoby zbyt wysokie, by zostać w kraju. Jednocześnie 
atmosfera w pracy i ocena miejsca pracy miały wpływ na decyzje Anity w krót-
szej perspektywie. Praca, jakkolwiek odmienna od wymarzonej kariery, otwie-
rała przed nią możliwości, których nie mogłaby zrealizować, pracując w Polsce. 
Anita miała szerokie aspiracje rozwoju poza domeną pracy zarobkowej: chciała 
zapisać się na kurs salsy i tango, zapisać się do siłowni i na dodatkowe kursy do-
szkalające. Podobnie jak w przypadku wykształconych migrantów w Londynie, 
którzy pracowali w nisko wykwalifi kowanych zawodach (Trevena, 2010), pra-
ca była przez Anitę traktowana instrumentalnie. Zatrudnienie zapewniało kapitał 
 fi nansowy wymienialny na inne formy kapitału: samorozwój, hobby czy podróże. 
Mieszkanie w Dublinie i elastyczność dni pracy zapewniały jej również możli-
wość mobilności w obrębie Europy.

Plan jest taki, że... na dzień dzisiejszy muszę dodatkowo studia jakieś sobie pospraw-
dzać, (...) Jechać do Włoch, wrócić, zarobić pieniążki, zapisać się na tango, na salsę, 
na siłownię, ogólnie zorganizować sobie czas (...), żeby też korzystać z tego życia.

Polska, jak Anita twierdziła już w poprzednim spotkaniu, była miejscem po-
wrotu na chwilę, by znaleźć możliwości w innych miejscach. Anita wspomniała, 
jak jedna z jej przyjaciółek, też migrantka w Dublinie, opisała podobne doświad-
czenie swojego życia i pracy, używając metafory Piotrusia Pana. Anita przypo-
minała Piotrusia Pana – w tymczasowości doświadczenia pracowniczego, ale 
również w sferach życia poza pracą, braku ustatkowania, tymczasowości migra-
cyjnych przyjaźni, które kończyły się w momencie, kiedy jej przyjaciele zakoń-
czyli swoją międzynarodową przygodę i wracali do krajów, z których pochodzili 
lub wyjeżdżali do kolejnych miejsc. 



127Migracje i czas – młodzi Polacy w Irlandii w świetle jakościowego badania panelowego

Martiniello (2010) wskazał, jak różne kategorie migrantów posiadają różne 
prawa w kraju przyjmującym. Jedną z cech regulowanego systemu migracyjnego 
jest to, że operuje on kategoriami czasowymi w zezwoleniach wydawanych mi-
grantom na pobyt i/lub pracę w kraju przyjmującym. Tymczasowość wpisana we 
współczesne systemy migracyjne jest również cechą mobilności między krajami 
Unii Europejskiej. Jednak w przypadku migrantów z nowych państw członkow-
skich tymczasowość migracji jest nieustannym wyborem:

I ja zmieniam zdanie, co, po prostu, co 3 tygodnie. Już dzwonię do mamy: ‘Mamo, 
wracam’ – ‘Dobrze, dziecko, pokój na ciebie czeka, nie ma się co męczyć, jak 
się męczysz w pracy, to wracaj, wracaj’. No, ale potem nagle zaczyna się lepiej 
układać albo to, i mówię: ‘Nie, to może jeszcze nie, nie, mamo, nie wracam. To 
za 3 miesiące na pewno wrócę’. Ale też się zaczęłam zastanawiać... więc ogólnie 
nikt nie bierze na poważnie tego, co ja mówię. Jak ja mówię, że już wracam, 
[mama] rzuca: ‘Dobrze, dziecko, dobrze’ [śmiech]. 

O ile to niezdecydowanie w stosunku do przyszłości (Eade et al, 2006) jest 
preferowaną opcją wśród wielu migrantów, o tyle niewiele miejsca poświęcane 
jest długoterminowym skutkom takiego podejścia (Favell, 2008).

4.5. JESIEŃ 2009 / ZIMA 2010 ROKU

Anita relacjonowała, że najwięcej zmian zaszło w jej życiu prywatnym, gdyż 
związała się z obcokrajowcem. Respondentka twierdziła, że jej związek nie był 
do końca aprobowany przez rodzinę w Polsce. Jednocześnie jej partner planował 
w niedalekiej przyszłości powrót do rodzinnego kraju w Azji i Anita nie wiedzia-
ła, co zrobi w takim wypadku.

Zapytana o to, gdzie będzie za pięć lat, Anita nie znała odpowiedzi. Projekt 
przyszłości przybierał różne kształty. Po pierwsze, Anita utrzymywała, że była 
bez planu, ale pół żartem, pół serio stwierdziła, że podobno domy w Azji są tanie. 
Podobnie Kamil, który na początku badania deklarował, że jego aspiracją jest 
awans na szczeblach kariery w Irlandii, w trakcie trwania badania poznał swoją 
przyszłą partnerkę i podążył za nią do Francji. Trajektorie Anity i Kamila poka-
zują, jak ważne są czynniki osobiste w badaniach migracji (King, 2002). 

Co ciekawe, powrót do Polski nie fi gurował w planach Anity. Spośród 13 
uczestników JBP dwoje powróciło do Polski przed końcem badania. Powroty do 
Polski były tylko po części wynikiem złej sytuacji na irlandzkim rynku pracy. 
Paweł, inżynier budownictwa, miał trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie. 
Jego świeżo poślubiona żona tęskniła za krajem. Podobnie dla Filipa, pracujące-
go w sektorze fi nansowym, recesja w Irlandii oznaczała znaczny spadek zarob-
ków i brak interesujących projektów. Jednak Filip już na początku badania wy-
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raził chęć powrotu do Polski, za którą tęsknił. Recesja nie spowodowała decyzji 
o wyjeździe, lecz ją przyspieszyła. 

W narracji Anity przeplatały się alternatywne wizje przyszłości. Już podczas 
pierwszego spotkania geografi czne aspiracje respondentki wiązały się z krajami 
śródziemnomorskimi. W obszarze życia zawodowego natomiast plany Anity wią-
zały się z organizacjami w obrębie trzeciego sektora. Jej długoterminowe plany 
nie miały jednak odzwierciedlenia w codziennej rzeczywistości. Podobnie jak 
u migrantów opisywanych przez Datta et al. (2007), działania Anity przypomi-
nały raczej krótkoterminową taktykę, która obejmowała okres od jednej umowy 
o pracę na czas określony do kolejnej. W tej krótkoterminowej strategii mieściło 
się nabywanie kapitału ludzkiego w formie szkoleń, rozwój osobisty w ramach 
kursów poza pracą, podróże w obrębie Europy. Codzienna rzeczywistość niewie-
le miała jednak wspólnego z długoterminową strategię związaną z zawodowymi 
czy geografi cznymi aspiracjami: 

Zobaczymy, ale na razie nic nie mogę zrobić, dlatego że do marca, do marca mam 
pracę, a potem nie wiadomo. Nie wiadomo, czy coś znajdę czy, no, jak to będzie. 
Znowu nic nie wiem, ale ogólnie tak to jest, jak masz w kontrakty co 3 miesiące 
przedłużone (...)

A gdzie chciałabyś być za 5 lat?

Nie wiem, nie lubię tego pytania. [śmiech] Bo ja jestem osobą, która nie ma... 
nie ma planu. Może źle, ale (...) Ale ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Ja nie 
wiem, czy ja jestem tak mało dojrzała czy... ale ja bym chciała mieć cel, na który 
sobie odkładam pieniądze, tak na poważnie, ale nie wiem. No teoretycznie mo-
głabym sobie odkładać w ogóle pieniądze, żeby później, prawda, za lat 10 na 
przykład, zdecydować, gdzie sobie kupię to mieszkanie. [śmiech] Kurczę, no mo-
głam oszczędzać. Ale, nie, no, nie wiem, słyszałam ze domy [w Azji] są niedrogie 
[śmiech]. No więc zobaczymy. Nie wiem, nie wiem w ogóle, co będę robić. I nie 
mam planu. 

WNIOSKI

JBP rozpoczęło się w cztery lata po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej. Proces zbierania danych obejmował zarówno czas przypadający na boom 
irlandzkiej ekonomii, jak i następujący po nim kryzys. Dzięki temu JBP pozwoli-
ło uchwycić obraz migracji z Polski do Irlandii w dramatycznie zmieniającym się 
kontekście instytucjonalnym i społeczno-gospodarczym. Historie życia respon-
dentów były konstruowane również w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji 
osobistej.
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Migracyjna trajektoria Anity i urywki biografi i migracyjnych innych respon-
dentów JBP pokazują, jak proces migracyjny jest konstruowany w czasie. Wska-
zują one na to, jak kontekst instytucjonalny kształtuje doświadczenie migracyjne. 
W obrębie Unii Europejskiej indywidualne strategie migrantów określają ramy 
czasowe pobytu. Interesującą cechą migracji Polaków jest ich elastyczne podej-
ście zarówno do czasu migracji, jak i do potencjalnych kierunków geografi cz-
nych przyszłej mobilności. Jednak warto podkreślić, że decyzje migracyjne są 
wynikiem zarówno zmieniającej się sytuacji na rynku pracy kraju przyjmującego, 
jak i innych czynników, jak na przykład jakości życia czy podążania za partne-
rem. 
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