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WPROWADZENIE

Emigracja pracowników wykwalifi kowanych była zjawiskiem elitarnym aż 
do XX stulecia. Tak naprawdę dopiero od jego drugiej połowy można mówić 

1 Badania są częścią bardziej obszernego projektu, nieograniczającego się wyłącznie do do-
boru próby kobiet spośród respondentów, noszącego tytuł „Wysoko wykwalifi kowani imigranci 
z Europy Środkowo-Wschodniej na włoskim rynku pracy”. Jego koordynatorem była Maria Carolina 
Brandi, pracownik naukowy rzymskiego oddziału Państwowej Rady Badawczej. Projekt zrealizo-
wał Instytut Badań nad Ludnością i Polityką Społeczną oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu w Turynie, we współpracy z Instytutem Badań Ekonomicznych i Społecznych – Ires Piemonte.

Badania miały na celu dogłębne poznanie zjawiska mobilności uczonych i wysoko wykwalifi -
kowanych specjalistów z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich integrację we Włoszech 
i pozycję na włoskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prowincji Rzymu i Turynu. 
Punktem wyjścia do badań była wstępna hipoteza o prawdopodobnym niewykorzystaniu potencjału 
naukowego tych osób i tzw. zjawisku brain waste (Brandi, 2010; Pelliccia, 2010).

W tym miejscu się autorki pragną podziękować za pomoc w nawiązaniu kontaktów z poten-
cjalnymi respondentami następującym polskim instytucjom w Rzymie: Polskiemu Zespołowi Szkół 
przy Ambasadzie RP, Instytutowi Polskiemu oraz Polskiej Akademii Nauk. Szczególne podzięko-
wania należą się również rektorowi polskiego kościoła im. św. Stanisława ks. prałatowi Pawłowi 
Ptasznikowi, a także do ks. Januszowi Dyrce – odpowiedzialnemu za polskie duszpasterstwo w ko-
ściele św. Alfonsa na Eskwilinie, panu Stanisławowi Augustowi Morawskiemu – prezesowi Funda-
cji Hrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie, a także Agnieszce Bladowskiej, Joannie Pachli, Danucie 
Maristelli Gąszowskiej, Agnieszce Cichoń i Paolowi Morawskiemu. Dziękujemy ponadto Biulety-
nowi Informacyjnemu Polonii Włoskiej za opublikowanie informacji o prowadzonych badaniach. 
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o pewnego rodzaju masowości tego fenomenu, który rozwinął się m.in. na sku-
tek wprowadzenia nowych metod produkcji. Przemiana społeczeństw z indu-
strialnych w postindustrialne, opierających swoją gospodarkę w coraz większym 
stopniu na wpływie nauki i techniki, sprawiała, iż w najbardziej uprzemysłowio-
nych państwach stale wzrastało zapotrzebowanie na zatrudnianie pracowników 
o wysokich kwalifi kacjach. Równocześnie można było zaobserwować na arenie 
międzynarodowej rozwój procesów agregacji politycznej (jej typowym, lecz nie 
jedynym przykładem były narodziny dzisiejszej Unii Europejskiej), których kon-
sekwencją było zainicjowanie świadomej polityki międzypaństwowej mobilności 
pracowników, w tym również wykwalifi kowanych, a także studentów i naukow-
ców. Podjęte działania miały na celu pewnego rodzaju ujednolicenie kulturalne 
oraz społeczne obszarów łączących się politycznie i ekonomicznie. 

Mobilność międzynarodowa pracowników o wysokich kwalifi kacjach, w swo-
im założeniu, postrzegana jest jako zjawisko zdecydowanie pozytywne, chociaż 
percepcja ta dopuszczalna jest wyłącznie, gdy przyjmie się klauzulę wzajemno-
ści: tzn. że procent wykwalifi kowanych pracowników–emigrantów, opuszczają-
cych dane państwo, powinien być równy liczbie przyjeżdżających tam wykwa-
lifi kowanych pracowników–imigrantów. Jednak, gdy spojrzy się na jakikolwiek 
rodzaj stosunków międzynarodowych, warunki społeczne i ekonomiczne, w któ-
rych zachodzą różnorodne procesy, a w tym przypadku proces mobilności pra-
cowników wykwalifi kowanych, widać, że nie dają one gwarancji wzajemności. 
Dlatego też większość pozytywnych skutków przemieszczania się osób o wyso-
kich kwalifi kacjach odczuwalna jest w państwach przyjmujących. Z punktu wi-
dzenia państwa pochodzenia weryfi kuje się natomiast tzw. zjawisko brain drain, 
tj. zjawisko utraty inwestycji obfi cie wyposażonego kapitału ludzkiego, którego 
kompetencje realizują się następnie w docelowym kraju emigracji.

Niniejsze case study miało na celu analizę zjawiska transgranicznej mobilno-
ści wykwalifi kowanych pracowników, koncentrującą się na przykładzie imigran-
tek z Polski zatrudnionych w realiach włoskiego, a dokładnie rzymskiego, rynku 
pracy. Szczególna uwaga skierowana została na kwestię wykonywania przez nie 
pracy poniżej posiadanych kwalifi kacji – tzw. brain waste. Zbadane zostały po-
nadto przyczyny, jakie powodowały respondentkami w momencie decydowania 
o wyjeździe z Polski, wyborze Włoch jako państwa przyjmującego oraz podjęciu 
zatrudnienia odbiegającego od posiadanych przez nie kompetencji zawodowych 
oraz kapitału edukacyjnego i kulturalnego. 

Badania rekonstruowały projekty migracyjne respondentek. Powtarzający 
się za każdym razem ten sam schemat opracowanych kwestionariuszy dotyczył 
zarówno skali makro projektu migracyjnego (push factors: m.in. ekonomiczne, 
polityczne, kulturowe i strukturalne), poniekąd pośrednich kwestii tzw. „sieci mi-
gracyjnych”, jak również zagadnień stricte w skali mikro, takich jak uwarunko-
wania oraz strategie osobiste i rodzinne. Tak skonstruowane ankiety obejmowały 
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różnorodną tematykę, hipotezy i pytania badawcze, poczynając od motywacji, 
jakie skłoniły respondentki do wyjazdu, poprzez analizę historyczną kolejnych 
fal emigracyjnych Polaków do Włoch, kolokacji w ich ramach projektu migra-
cyjnego Polek, aż po dokładny przebieg zatrudnienia respondentek na włoskim 
rynku pracy. 

Jedną z hipotez, przyjętych po zgłębieniu literatury specjalistycznej, była też 
kwestia różnic pomiędzy „starą” i „nową” emigracją we Włoszech. Prowadziła 
ona do pytań i refl eksji na temat rozbieżności w motywacjach projektu migracyj-
nego, mających charakter polityczny bądź religijny w przypadku respondentek, 
które przyjechały do Włoch w latach 70. i 80. XX w. i charakter ekonomiczny 
w przypadku tych, które znalazły się w Italii w ciągu ostatnich 20 lat.   Interesujące 
wydawało się ponadto pytanie o wybór miejsca docelowego, w tym przypadku 
Rzymu: czy decydowała o nim za każdym razem obecność i dobre funkcjonowa-
nie tutejszej polskiej sieci migracyjnej?

Obok problematyki zatrudnienia, równoległym tematem była integracja spo-
łeczno-kulturowa. Za punkt wyjścia przyjęto hipotezę efektywnego działania pol-
skiej sieci imigracyjnej w Rzymie, a co za tym idzie jej ewentualne pośrednictwo 
w przyjeździe do Włoch i znalezieniu pracy, dlatego badania skoncentrowały się 
również na jej wpływie na uczestnictwo respondentek w życiu polskiej społecz-
ności, udział we włoskich inicjatywach, a także kontakty z miejscową ludnością.

Istotnym elementem badań była także problematyka wykształcenia, jego 
zdobycia, ewentualnych specjalizacji i dokształcania oraz przede wszystkim 
jego właściwego wykorzystania w ramach włoskiego rynku pracy. Ten konkret-
ny człon miał przyczynić się do oszacowania wśród polskich imigrantów we 
Włoszech aktualnej skali problemu zjawiska brain waste, a także wskazać jego 
możliwą dalszą ewolucję. Pierwsze z pytań w tej konkretnej tematyce dotyczyło 
miejsca ukończenia studiów, co służyć miało ustaleniu, czy zdobycie wyższego 
wykształcenia łączy się z okresem post- czy też premigracyjnym. Jeśli chodzi 
o kwestię przebiegu kariery zawodowej, niektóre z hipotez badawczych doty-
czyły problematyki zatrudnienia poniżej kwalifi kacji i etnicyzacji rynku pracy 
w określonych sektorach i branżach, a także relacji pomiędzy długością pobytu 
we Włoszech i stopniem włączenia się w życie społeczeństwa państwa przyjmu-
jącego oraz aktywnością w ramach rynku pracy.

W ostatniej części kwestionariusza wzięto pod uwagę hipotezę migracji wa-
hadłowych i migracji cyrkulacyjnych, charakteryzujących historię polskiej imi-
gracji (Okólski, 2001), i podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie o per-
spektywy i przyszłościowe projekty respondentek, koncentrując się na kwestii 
czasowości bądź też bezterminowości pobytu we Włoszech.

W celu jak najpełniejszego przedstawienia kontekstu przeprowadzonych 
 badań, postawionych przez nie hipotez i pytań oraz wynikających z nich rezul-
tatów, struktura niniejszego artykułu opracowana została w sposób następujący: 
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jako punkt wyjścia, pozwalający na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji, przy-
jęto omówienie historii i profi lu polskiej imigracji we Włoszech. Wprowadzenie 
do właściwego case study stanowi charakterystyka socjologiczno-demografi czna 
respondentek oraz opis pobudek, jakie przyczyniły się do ich emigracji do Włoch, 
a konkretnie do stolicy państwa. Kolejnym etapem jest analiza polskiej sieci imi-
gracyjnej w Rzymie i spełnianej przez nią roli, a następnie przebieg edukacji 
i kariery zawodowej polskich wykwalifi kowanych emigrantek biorących udział 
w badaniach. Ta ostatnia omówiona została na przykładzie trzech typowych sy-
tuacji (z uwzględnieniem trzech konkretnych historii biografi cznych), które dały 
się wyselekcjonować z uzyskanych relacji. We wnioskach końcowych artykułu 
poddane zostaną analizie istotne wspólne czynniki i pokrewne dynamiki zdarzeń, 
charakteryzujące wypowiedzi wszystkich 75 respondentek: pozwolą one na po-
twierdzenie bądź zaprzeczenie postawionych w badaniach pytań i hipotez.

1. METODOLOGIA

Wywiady przeprowadzone zostały na terytorium Rzymu i prowincji, przy 
użyciu półotwartych kwestionariuszy. W okresie od lutego do lipca 2009 r. odby-
ły się kilkugodzinne rozmowy ogółem z 75 respondentkami. 

Właściwym punktem wyjścia do rozpoczęcia badań było nawiązanie kon-
taktów z licznymi w Rzymie polskimi instytucjami, m.in. z Ambasadą RP i jej 
Wydziałem Konsularnym, Instytutem Kultury Polskiej, Szkołą Polską, duszpa-
sterstwami Polaków przy kościołach św. Stanisława i św. Alfonsa na Eskwilinie2, 
a także Fundacją Jana Pawła II oraz Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych. 
Równocześnie poinformowano o prowadzonych badaniach środowiska polskich 
oraz polsko-włoskich organizacji i stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnie-
niem tych, które prowadzą działalność na terenie rzymskiej prowincji.

Dzięki tak rozpowszechnionemu komunikatowi o prowadzonym projekcie 
badawczym, udało się dotrzeć do właściwej próby respondentów, tj. osób posia-
dających co najmniej maturalne wykształcenie i zatrudnionych w realiach wło-
skiego rynku pracy.

2 Kościół św. Alfonsa na Eskwilinie, jedna z najmłodszych świątyń papieskiego Rzymu, nie 
jest właściwym kościołem Polaków. Niemniej jednak, nieprzerwalnie od 1994 r., odbywają się tam 
regularnie msze w języku polskim. Biorąc pod uwagę dużą liczbę polskich imigrantów, którzy gro-
madzą się na tamtejszych nabożeństwach, zarząd światowej Kongregacji Redemptorystów, której 
rozległy kompleks znajduje się przy kościele, przeznaczył jedną z tamtejszych salek na działalność 
utworzonego w ten sposób polskiego duszpasterstwa imigracyjnego. Odbywają się tam cyklicznie 
spotkania, zarówno natury religijnej, jak i świeckiej. Te ostatnie mają na celu pomoc gromadzącym 
się przy kościele Polakom w szybszym odnalezieniu się w nowych dla nich, rzymskich warun-
kach.
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Niezwykle użyteczna w dotarciu do odpowiedniej liczby osób, które zdecy-
dowały się wziąć udział w badaniach, okazała się metoda tzw. „poczty panto-
fl owej”. Zastosowanie tej ostatniej w różnych miejscach aglomeracji Polaków 
w Rzymie, przy jednoczesnym przyjęciu kryterium „nasycenia”, pozwoliło na 
tworzenie „progresywnej konstrukcji próby” (Glaser, Strass, 1967), która to przy-
czyniła się do istotnej dywersyfi kacji grupy respondentów. 

Nieocenioną rolę w zdefi niowaniu ostatecznej formy próby uczestników 
w badaniach odegrało kilkanaście osób pośredników byli to Polacy mieszkają-
cy od wielu lat we Włoszech, szczególnie dobrze znający polskie środowisko 
w Rzymie i z nim zintegrowani. Dzięki ich mediacji dotarcie do respondentów 
było zdecydowanie ułatwione, łatwiej też było pokonać barierę wstępnej niezna-
jomości, czy też w niektórych przypadkach wręcz skrępowania i nieufności.

Wywiady przeprowadzone zostały w możliwie różnorodnych sytuacjach: za-
równo formalnych, jak i nieformalnych. Spotkania odbywały się w miejscach 
pracy respondentów, w ich mieszkaniach, w kafejkach, na ławkach w parku czy 
też w pobliżu stacji komunikacji miejskiej.

Językami, w których przeprowadzane były ankiety, były włoski i polski. 
Większość respondentów władała językiem państwa goszczącego w sposób po-
zwalający jak najbardziej swobodne i wyczerpujące wypowiedzenie się na te-
mat własnego projektu migracyjnego, spostrzeżeń co do sytuacji na rynku pracy 
i ewentualnych rozważań nad swoją przyszłością osobistą i zawodową we Wło-
szech. Niemniej jednak, w celu uzyskania jak najdokładniejszego obrazu odczuć 
i sądów osób biorących udział w badaniach, w niektórych przypadkach wywiady 
przeprowadzane zostały w języku ojczystym.

2. HISTORIA POLSKIEJ IMIGRACJI WE WŁOSZECH

Obecność Polaków we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem teryto-
rium Rzymu, sięga swoją historią średniowiecznych wydarzeń politycznych i re-
ligijnych, czego ofi cjalnym potwierdzeniem jest ofi arowanie narodowi polskiemu 
w 1578 r. kościoła im. św. Stanisława w dzisiejszej stolicy państwa. Kościół ten 
jest zresztą do czasów obecnych główną siedzibą Duszpasterstwa Polaków we 
Włoszech. Liczba Polaków przebywających wówczas na Półwyspie Apenińskim 
była oczywiście relatywnie niska, co też uległo zmianie w sposób istotny dopiero 
w XVIII w., na skutek przybycia do Włoch i uczestnictwa we włoskich powsta-
niach polskich żołnierzy. 

W czasach nam bliższych wzrost oraz pewnego rodzaju stabilizacja obecno-
ści Polaków na terytorium Włoch zanotowane zostały po zakończeniu II wojny 
światowej, kiedy to liczni członkowie armii generała Andersa podjęli decyzję 
o pozostaniu na włoskiej emigracji (niektórzy z nich mieszkają do czasów nam 
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obecnych w różnych regionach Włoch). Według ofi cjalnych szacunków, w wal-
kach na Półwyspie Apenińskim wzięło wówczas udział blisko 100 tys. żołnierzy 
z Polski.

Po zakończeniu II wojny światowej, a szczególnie w okresie lat 50., 60. oraz 
na początku lat 70., emigracja Polaków do Włoch miała charakter głównie poli-
tyczno-ideologiczny. Wielu z Polaków przyjeżdżało do Italii docelowo, nie za-
kładając opcji powrotu do kraju. Natomiast ci, którzy przebywali we Włoszech 
tymczasowo, wybierali z reguły emigrację defi nitywną w innych miejscach, m.in. 
na kontynencie amerykańskim (np. w Kanadzie) czy też australijskim. Nieco inny 
nurt, choć zdecydowanie wpisujący się w ogólną tendencję długoterminowej imi-
gracji (bez możności i chęci szybkiego powrotu do Polski) cechował późniejsze 
lata 70., gdy duży procent przybywających do Włoch Polaków stanowiły kobiety 
wychodzące za mąż za obywateli włoskich (informacje te znalazły w pełni po-
twierdzenie podczas rozmów z respondentkami). 

Sytuacja ta uległa całkowitej zmianie po upadku muru berlińskiego, a w szcze-
gólności na początku lat 90., kiedy to we Włoszech pojawili się tzw. polscy imi-
granci zarobkowi, charakteryzujący się szczególnie w początkowej fazie tego 
okresu  relatywnie niskim stopniem wykształcenia oraz stricte ekonomicznym, 
a w konsekwencji czasowym, projektem migracyjnym. Prawdopodobnie właśnie 
od tego momentu można mówić o rozpoczęciu się imigracji Polaków na Półwy-
sep Apeniński w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Charakter polskiej imigracji we Włoszech zmienił się ponownie zaraz po 
2000 r., a w sposób szczególnie widoczny wraz z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej w maju 2004 r. Wówczas to nastąpiła kolejna przemiana oblicza 
polskich imigrantów, wśród których zaznaczyła się coraz liczniejsza obecność 
osób młodych, lepiej wykształconych, planujących dłuższy pobyt za granicą i po-
siadających ściśle określony, jednak nie tylko ekonomiczny, projekt swojej emi-
gracji.

3.  IMIGRANCI Z POLSKI NA TLE OGÓLNEGO WZORCA 
MIGRACYJNEGO WE WŁOSZECH

Historia Włoch jako państwa w sposób świadomy przyjmującego imigran-
tów pracowników, jest wciąż jeszcze relatywnie krótka. Sięga bowiem połowy 
lat 80. XX w., a dokładnie 1986 r., kiedy to uchwalona została pierwsza (bardzo 
ograniczona) ustawa regulująca kwestię wjazdu na terytorium tego kraju cudzo-
ziemców z państw trzecich, pragnących podjąć formalne zatrudnienie (Caritas/
Migrantes, 2006).

Warto podkreślić jednak, iż późniejszy rozwój zjawiska przypływu imi-
grantów miał charakter dynamiczny: zgodnie z danymi włoskiego Ministerstwa 
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Spraw Wewnętrznych, populacja cudzoziemców zamieszkałych legalnie na Pół-
wyspie Apenińskim wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci ponad 30-krotnie. 
I tak, pierwsze ofi cjalne statystyki rejestrowały obecność ok. 150 tys. cudzoziem-
ców, natomiast w dzisiejszym scenariuszu ich liczbę szacuje się na blisko 5 mln 
(Caritas/Migrantes, 2010).

Można zatem stwierdzić bez wahania, iż obecność imigrantów z Polski towa-
rzyszy (w dosłownym tego słowa znaczeniu) ewolucji fenomenu imigracyjnego 
we Włoszech od samego zarania. Co więcej, zasadne jest stwierdzenie, iż sięga 
ona nawet czasów wcześniejszych. Jak już zostało powiedziane, o ile o począt-
kach imigracji w kontekście legislacyjnym mówi się w Italii od lat 80., o tyle 
zdecydowanie nie brakuje Polaków, którzy wyemigrowali do tego państwa na 
przełomie lat 60. i 70., a także wcześniej. 

Niemniej jednak warto w tym miejscu podkreślić, iż nawet jeśli można mówić 
o ciągłości obecności polskich imigrantów we Włoszech na przestrzeni ostatnich 
60–70 lat, to jednak zdecydowanie trudno jest znaleźć wspólny mianownik, jeśli 
chodzi o ogólny profi l osobowy imigranta z Polski na Półwyspie Apenińskim. 

Przechodząc do aspektu statystycznego, można zauważyć stały, chociaż zde-
cydowanie daleki od masowego, wzrost liczby Polaków, którzy na przestrzeni 
ostatnich dwóch dziesięcioleci zdecydowali się na emigrację do Italii jak wyni-
ka z danych włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I tak, w 1990 r. ich 
obecność osiągnęła ofi cjalną liczbę 12 tys., w 2000 r. 30 tys., natomiast pod ko-
niec 2003 r. (czyli tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) 66 tys. 
(Golemo, Kowalska-Angelelli, Pittau, Ricci, 2006) Dopiero po defi nitywnym 
uwolnieniu rynku pracy dla polskich obywateli we wrześniu 2006 r. obecność 
Polaków w Italii przekroczyła 100 tys. (Włochy wraz z kilkoma innymi państwa-
mi, m.in. Niemcami i Austrią, skorzystały z możliwości wprowadzenia długiego 
okresu przejściowego na zatrudnienie imigrantów z UE po 1 maja 2004 r.). Aktu-
alnie, zgodnie z szacunkami Dossier Statistico Immigrazione włoskiego Caritasu 
z końca 2010 r., we Włoszech przebywa ponad 105 tys. polskich obywateli, co 
sprawia, że znajdują się oni na 8. miejscu wśród ogółu wszystkich cudzoziem-
ców. Liczba ta wskazuje jednak ewidentnie na rejestrujący się w ostatnich latach 
zastój w nowych przyjazdach Polaków na Półwysep Apeniński. 

4. PROFIL POLSKICH IMIGRANTÓW WE WŁOSZECH

Stałą i najprawdopodobniej najważniejszą cechą polskiej imigracji na Pół-
wyspie Apenińskim jest niezwykle wysoki współczynnik obecności kobiet, któ-
rego średnia wartość dla całego państwa wynosi ponad 70% (dane Narodowe-
go Instytutu Statystycznego z 2009 r.). Jeszcze bardziej interesujący jest fakt, iż 
w niektórych południowych rejonach kraju ich obecność osiąga nawet 90%, co 
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tym samym potwierdza coraz bardziej rozpowszechniającą się w ostatnich latach 
tendencję imigracji zdominowanej przez kobiety (Castels, Miller, 1993). 

Sytuacja ta spowodowana jest, niezmiennie od wielu lat, zdecydowaną prze-
wagą ofert zatrudnienia dla cudzoziemek we włoskich gospodarstwach domo-
wych, głównie jako opiekunek do osób starszych i do dzieci, sprzątaczek lub 
pomocy domowych. Odzwierciedla to w pełni charakterystykę tzw. śródziem-
nomorskiego modelu imigracyjnego, który, z drugiej strony, rozwija się tym 
dynamiczniej, im liczniejsza jest na rynku pracy obecność imigrantek z Euro-
py Środkowej i Wschodniej (Pugliese, 2006). Ta szczególna pozycja zawodo-
wa, przeważająca i relatywnie opłacalna zwłaszcza w pierwszej fazie projektu 
migracyjnego (brak opłat za wyżywienie i najem, brak konieczności szukania 
mieszkania), dla wielu kobiet pozostaje niestety jedyną możliwością zatrudnienia 
we Włoszech.

Równocześnie warto podkreślić, iż drugą wśród najczęściej wymienianych 
przez badaczy cech Polaków we włoskim środowisku imigracyjnym jest znacz-
ny procent osób posiadających wykształcenie średnie i wyższe – ok. 60–65%. 
Sytuacja ta okazuje się znamienna zwłaszcza wśród polskich imigrantek, co też 
obala defi nitywnie mit cudzoziemki z Polski zdolnej do pracy wyłącznie w cha-
rakterze pomocy domowej. Warto zatem podkreślić w tym miejscu, że ten mocno 
zakorzeniony wśród Włochów, i wciąż jeszcze poniekąd obowiązujący, stereotyp 
Polki   pomocy domowej bądź też Polki – opiekunki do dzieci lub osób starszych, 
jest niczym innym jak tylko wynikiem niezwykle ubogiej, szczególnie dla cudzo-
ziemców, oferty włoskiego rynku pracy. 

W charakterystyce Polaków mieszkających na Półwyspie Apenińskim zazna-
cza się także bardzo wyraźnie relatywnie młody wiek imigrantów (wśród których 
blisko 70% to osoby znajdujące się w przedziale wiekowym od 19 do 40 lat).

5.  PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POLAKÓW EMIGRUJĄCYCH 
DO WŁOCH PO 1 MAJA 2004 ROKU

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do zaistnienia wy-
raźnych zmian w charakterystyce polskich imigrantów na Półwyspie Apeniń-
skim. Osoby, które zdecydowały się na emigrację do Włoch po 1 maja 2004 r. 
są, przede wszystkim, zdecydowanie bardziej świadome wyboru państwa przyj-
mującego niż miało to miejsce w przypadku wcześniejszych fal imigracyjnych 
(Okólski, 2006).

Potwierdzeniem tej obserwacji jest na przykład to, że większość dzisiejszych 
imigrantów przyjeżdża do Włoch, znając w jakimś stopniu realia społeczno-
-ekonomiczne tego państwa, a co więcej władając również językiem kraju przyj-
mującego. Jedną z przyczyn tej nowej tendencji jest fakt, iż, w odróżnieniu od 
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imigrantów przybyłych do Włoch na długo przez 1 maja 2004 r., wśród nowych 
przyjezdnych coraz liczniejszą grupę stanowią osoby młode, w dużej mierze stu-
denci, którzy decydują się na emigrację nie tylko z powodów ekonomicznych, ale 
również edukacyjnych, poznawczych, kulturowych albo też zwyczajnie z cieka-
wości (Okólski, 2006).

Wśród nowych tendencji, charakteryzujących samo zjawisko emigracji Pola-
ków do Włoch po 2004 r., wyróżnić należy przede wszystkim zastąpienie niemal-
że wyłącznej od początku lat 90. XX w. imigracji wahadłowej i sezonowej wyjaz-
dami na dłuższy i często nieoznaczony czas oraz zauważalny wzrost znajomości 
własnych praw, związanych z rzeczywistością migracyjną pracowników na unij-
nym rynku pracy, a w tym konkretnym przypadku we Włoszech. Powoduje to, że 
coraz mniej Polaków decyduje się na podjęcie zatrudnienia w bardzo szeroko roz-
winiętej włoskiej szarej strefi e (Weinar, 2006), a co więcej, coraz częściej podej-
mują się oni samozatrudnienia, decydując się na prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej, z przewagą działalności o charakterze usługowym.  Własna przed-
siębiorczość i jej legalizacja okazały się zresztą dla wielu Polaków jedną z najlep-
szych dróg ucieczki od nielegalnego zatrudnienia, które wciąż jeszcze charaktery-
zuje Włochy w wysokim stopniu. W chwili wejścia Polski do Unii  Europejskiej, 
wartość ekonomiczna włoskiej szarej strefy szacowana była na ponad 27% ofi -
cjalnego PKB (Kowalska-Angelelli, 2007). Oczywiste jest, iż podjęcie inicja-
tywy własnej przedsiębiorczości w niektórych zawodach nie jest możliwe, stąd 
też część polskiej imigracji pozostaje nadal w sytuacji zawodowej nielegalności.

W niniejszej analizie nie można pominąć również zauważalnej i relatywnie 
szybkiej integracji Polaków we włoskim społeczeństwie, a także polepszenia się 
w ostatnich latach ich sytuacji materialnej, co wpływa też w konsekwencji na 
bardziej pozytywne postrzeganie polskich imigrantów przez samych Włochów.

Obok wspomnianej przemiany wizerunku, warto wskazać również na zaistnia-
łe po 2004 r. zmiany w głównych sektorach zatrudnienia Polaków, które świad-
czą również, w pewnym sensie, o ich pozytywnej recepcji ze strony włoskiego 
społeczeństwa. Szczególnie, iż obok dotychczasowych tradycyjnych zawodów 
wykonywanych przez Polaków, jak np.: murarz, malarz czy też pracownik za-
trudniony w rolnictwie w przypadku mężczyzn oraz pomoc domowa i opiekunka 
do dzieci lub osób starszych w przypadku kobiet, polscy imigranci zatrudniani są 
dzisiaj coraz chętniej w branżach usługowych, a także, chociaż wciąż jeszcze na 
stosunkowo niewielką skalę, jako pracownicy biurowi. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej innym trendem wśród Polaków 
przyjeżdżających na Półwysep Apeniński jest znacznie zauważalny wzrost obec-
ności osób w młodym wieku, często studentów, których celem przyjazdu jest nie 
tylko emigracja o charakterze zarobkowym, ale również podjęcie lub kontynu-
acja studiów, praktyki zawodowe, podnoszenie kwalifi kacji, nauka języka bądź 
też poznanie nowej kultury. 



82 Kamila Kowalska, Andrea Pelliccia

Częściej niż wcześniej osiedlają się też dzisiaj we Włoszech polskie rodziny 
oraz mężczyźni. Interesującym jest również fakt, iż obecność Polaków we Wło-
szech po uwolnieniu rynku pracy w 2006 r. wzrasta w niewielkim stopniu3. Nowe 
przyjazdy nie są specjalnie liczne i zauważalne są powroty do kraju, choć nie są 
tak częste jak np. z Irlandii czy z Wielkiej Brytanii.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w istotny sposób wpłynęło na po-
zycję zawodową polskiego imigranta na Półwyspie Apenińskim, chociaż, oczy-
wiście, zmiany te nie miały swego natychmiastowego odzwierciedlenia w kwe-
stiach zatrudnienia.

Do pierwszych zwiastunów przemian po wstąpieniu Polski do struktur unij-
nych zaliczyć należy przede wszystkim wzrost zainteresowania ze strony Pola-
ków zatrudnieniem o charakterze formalnym, biorąc pod uwagę, iż stało się ono 
w praktyce, nawet pomimo początkowego braku defi nitywnego uwolnienia rynku 
pracy, nieporównywalnie łatwiejsze niż miało to miejsce przed 1 maja 2004 r. 

Wśród głównych nowych sektorów zatrudnienia pojawiały się najczęściej ho-
telarstwo, gastronomia, handel oraz, jak wspomniano wcześniej, jeszcze w bar-
dzo niewielkim stopniu, ale już w sposób zauważalny, praca biurowa (Kowalska-
Angelelli, 2007). Warto również podkreślić, iż jedną z największych przeszkód 
w swobodnym dostępie Polaków do włoskiego rynku pracy jest wciąż jeszcze nie 
do końca rozwiązana kwestia uznawania dyplomów oraz kwalifi kacji zawodo-
wych, która powoduje, że wielu Polaków decyduje się, w celu uzyskania lepszej 
pracy, na dokształcanie zawodowe bądź podejmuje od początku studia na wło-
skich uniwersytetach. 

6.  WYSOKO WYKWALIFIKOWANE POLKI NA WŁOSKIM RYNKU 
PRACY 

6.1. ASPEKT SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY: KIM SĄ RESPONDENTKI?

Wspomnianych już wcześniej 75 Polek, które wzięły udział w prezentowa-
nych w tym miejscu badaniach, znajdowało się w przedziale wiekowym od 26 do 
72 lat. Większość nie przekroczyła jednak 45 roku życia, a 21 z nich posiadała 
obok polskiego również obywatelstwo włoskie, uzyskane praktycznie w 100% na 

3 Zgodnie z danymi rocznika statystycznego dotyczącego imigracji we Włoszech, który wy-
dawany jest przez Caritas i Migrantes (Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes), stan 
liczbowy Polaków na 1 stycznia 2011 r. wyniósł 109 tys., w 2010 r. 105 tys., a w 2009 r. – 99 tys. 
Warto dodać, iż w 2006 r. Caritas szacował obecność imigrantów z Polski na ok. 100 tys. (Golemo, 
Kowalska-Angelelli, Pittau, Ricci, 2006, s. 196).
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skutek zawarcia małżeństwa z obywatelami Włoch4. Ogółem, blisko 66% zamęż-
nych respondentek miało mężów Włochów. W wielu przypadkach założyły one 
w Italii rodziny i miały jedno lub dwoje dzieci. Jednocześnie 10 respondentek 
znajdowało się w separacji lub po rozwodzie z mężczyznami, których poznały 
już podczas pobytu we Włoszech. Nieliczne, najstarsze, były wdowami.

Wśród głównych obszarów pochodzenia kobiet biorących udział w badaniach 
znalazły się przede wszystkim regiony Polski środkowo-wschodniej i południo-
wej. Do najliczniej reprezentowanych województw należały: Mazowieckie (z ab-
solutną przewagą mieszkanek Warszawy), Małopolskie oraz Lubelskie (w tym 
wypadku większość respondentek pochodziła z Lublina). 

Analizując przeprowadzone wywiady, można stwierdzić, iż większość uczest-
niczących w badaniach wysoko wykwalifi kowanych polskich imigrantek ustabi-
lizowała się oraz zintegrowała z włoskim społeczeństwem. Powyższa teza znaj-
duje swoje potwierdzenie również w takich wyznacznikach, jak wspomniane już 
przyjęcie włoskiego obywatelstwa, bardzo długi średni okres pobytu we Wło-
szech (wyniósł on wśród respondentek dokładnie 13 lat), relatywny brak pro-
blemów mieszkaniowych, wysoki współczynnik zakładania rodzin, wdrożenie 
dzieci w struktury szkolnictwa włoskiego, dosyć dobra – również w samoocenie 
realizacja w życiu zawodowym oraz bardzo dobra znajomość języka państwa 
przyjmującego. 

Z punktu widzenia organizacji życia osobistego, 43% Polek, z którymi prze-
prowadzono wywiady zadeklarowało, iż dzieli mieszkanie z najbliższą rodziną, 
blisko 25% z przyjaciółmi lub znajomymi, natomiast pozostałe, jak wynika z de-
klaracji, mieszkają same, z dalszymi krewnymi, narzeczonymi lub u pracodawcy.

Prawie wszystkie mieszkają w Rzymie, rozproszone po różnych dzielnicach, 
zarówno centralnych, jak i peryferyjnych. Nieznaczna mniejszość, po wcześniej-
szym zamieszkiwaniu w stolicy, przeniosła się do rzymskiej prowincji, główne 
skupiska to pobliskie wybrzeże – m.in. Torvaianica czy nieco dalsze Ladispoli. 
Motywem przeprowadzki były zawsze kwestie ekonomiczne – im dalej od cen-
trum miasta, tym bardziej przystępne są ceny mieszkań. Nieco inaczej wygląda 
kwestia mieszkaniowa w przypadku osób pracujących we włoskich domach jako 
opiekunki i gospodynie domowe. Wiele z nich mieszka u swoich pracodawców 

4 Statystki dotyczące nabywania włoskiego obywatelstwa na skutek zawierania związków 
małżeńskich plasują Polaków na 9. miejscu wśród wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej 
(ogółem 1 161 przypadków, w tym 99% kobiet). 

Istotny wzrost mieszanych związków małżeńskich pomiędzy obywatelami polskimi i włoskimi 
zanotowany został w latach 60. i 70. XX w. Również dzisiaj zjawisko to jest rozpowszechnione na 
relatywnie dużą skalę: wyznacznik procentowy małżeństw, które zawierane są pomiędzy Polkami 
i Włochami, w skali statystyk wszystkich mieszanych związków wynosi 6,6%. Dodatkowym inte-
resującym wskaźnikiem jest fakt, iż w skład dużego procentu rodzin polsko-włoskich wchodzi co 
najmniej jedno dziecko (informacje pochodzą z danych zgromadzonych przez włoski Państwowy 
Instytut Statystyczny - Istat, 2009).
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w bogatych dzielnicach: m.in. na północy (Parioli), na północnym wschodzie 
( sąsiedztwo Montesacro) i na zachodzie (Aurelio). W sytuacji kobiet, dla któ-
rych mieszkanie było również miejscem pracy, zmianom pracodawcy towarzy-
szyły przeprowadzki. Niektóre respondentki zadeklarowały, iż po pierwotnym 
doświadczeniu mieszkania z pracodawcą szukały następnych prac tak, by mogły 
zamieszkać same. Ten krok jest postrzegany zawsze jako bardzo istotny punkt 
zwrotny w ewolucji projektu migracyjnego imigrantek, gdyż jego konsekwen-
cją jest pojawienie się zdecydowanie lepszych warunków życia, pozbawionych 
wcześniejszej pełnej zależności od pracodawcy. Przestają istnieć obowiązki oraz 
ograniczenia związane z mieszkaniem w domu pracodawcy, odzyskuje się też 
niedostępną wcześniej przestrzeń życiową, którą zapełniać można spotkaniami 
towarzyskimi. Właśnie w takim wypadku mówi się o procesie emancypacji imi-
grantek, ich pierwszych próbach poznania społeczeństwa państwa goszczącego, 
a także o momencie nawiązywania właściwych relacji z autochtonami i innymi 
cudzoziemcami.

6.2. MOTYWACJE PODJĘCIA PROJEKTU MIGRACYJNEGO

Wiele z wysłuchanych podczas wywiadów opowiadań potwierdza bardzo silną 
mobilność respondentek, zarówno przed ich przyjazdem do Włoch, jak i w trak-
cie trwania projektu migracyjnego. Niemniej jednak równie duża grupa dekla-
ruje, iż ich pierwszym miejscem zetknięcia się z emigracją był od razu Rzym. 
W odniesieniu do okresu migracji mamy do czynienia z dwoma głównymi gru-
pami. Najwięcej respondentek biorących udział w badaniach przybyło do Włoch 
w latach 90. XX w., zdecydowanie mniej w okresie ostatniej  dekady. Rela tywnie 
niewielki jest natomiast procent tych osób, które wyemigrowały przed upadkiem 
muru berlińskiego.

Ogólnie rzecz biorąc, literatura specjalistyczna uważa emigrację końca lat 70. 
i początku lat 80. za emigrację o charakterze polityczno-ideologicznym, gdy wy-
jeżdżano na zachód, uciekając od reżimu komunistycznego5. Za kulminacyjny 
moment uznawany jest 1981 r. i towarzyszące mu wydarzenia, przede wszystkim: 
ogłoszenie przez generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Oprócz tzw. 
czynnika push, wspomina się w stosunku do emigracji do Włoch co najmniej dwa 
inne czynnikach pull, tj. wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża 
(w 1978 r.) oraz bliskość geografi czną. Wart podkreślenia jest fakt, iż w prezen-
towanych tu badaniach nie pojawił się żaden z ww. motywów: ani polityczno-
-ideologiczny, ani religijny. W kilku pojedynczych przypadkach osoby przybyłe 
do Italii na przełomie lat 70. i 80. XX w. rzeczywiście mogły pochwalić się bar-

5 Zob. np.: Hryniewicz, Jałowiecki, Mync, 1992; Okólski, 1994; Iglicka 2001; 2004; Jaźwiń-
ska, Okolski, 2001.
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dzo zawiłym scenariuszem migracyjnym, powodowanym różnorodnymi czyn-
nikami, wśród których zawsze jednak na pierwszy plan wysuwały się motywy 
związane z życiem uczuciowym lub rozwiniętą ciekawością świata. 

Jeśli chodzi o emigrację lat 90., zdecydowanie nadreprezentowaną w naszym 
badaniu, była ona prawie zawsze podyktowana przyczynami ekonomicznymi, 
powstałymi w wyniku trudnego procesu przechodzenia od ekonomii socjali-
stycznej do gospodarki wolnego rynku, kiedy to pojawiły się w Polsce nieznane 
wcześniej problemy bezrobocia i wzrostu kosztów utrzymania. Ponadto, wpro-
wadzenie liberalizacji polityki paszportowej, rozpoczętej przez polskie władze 
w późnych latach 80., w znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu procesu 
wyjazdowego (Iglicka, 2000). Istniejący już wcześniej kryzys gospodarczy w na-
stępstwie otwarcia granic i wprowadzenia gospodarki rynkowej jeszcze bardziej 
się zintensyfi kował. Dodatkowo, zmniejszenie środków przeznaczonych na bada-
nia i skierowanie istniejących zasobów na bardziej pilne politycznie i gospodar-
czo programy restrukturyzacji, przyczyniło się zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach Europy Wschodniej do zwiększonej emigracji intelektualistów. Sytuacja 
ta była klasycznym przykładem tzw. brain drain („drenażu mózgów”), tj. zja-
wiska, gdy wielu naukowców, intelektualistów i wykwalifi kowanych pracowni-
ków wyjechało z Polski, szukając możliwości rozwoju lub po prostu przetrwania 
w innych państwach6.

Można natomiast dostrzec, że w historiach imigrantów przybyłych do Włoch 
w ostatnim dziesięcioleciu do sygnalizowanych sporadycznie przyczyn ekono-
micznych dołączają się też inne, takie jak powody osobiste lub sentymentalne, 
lub też naukowe. Opisane do tej pory motywacje charakteryzowały imigrantów 
poniekąd ze względu na okres historyczny ich przybycia do Italii. Przechodząc 
natomiast do bardziej ogólnej analizy wysłuchanych w badaniach historii, należy 
podkreślić, iż niezależnie od efektywnej daty przyjazdu głównym powodem emi-
gracji większości ankietowanych okazuje się problem ze znalezieniem pracy. 

Oczywiście, analizując konkretne projekty migracyjne respondentek, niezwy-
kle rzadko natrafi my na wyłącznie jeden czynnik push and pull. Oprócz przy-
czyn natury ekonomicznej, zawsze wymieniane są też inne powody. Są to przede 
wszystkim czynniki związane z życiem uczuciowym, tj. emigracja w celu do-
łączenia do włoskiego partnera: narzeczonego lub męża. Kolejna przyczyna to 

6 Należy zauważyć, iż zjawisku brain drain, towarzyszy także bardzo często tzw. internal 
brain fl ight (Francovich, 2000). Znalazło to potwierdzenie zarówno w Polsce jak i w innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie począwszy od początkowych lat 90-tych XX w., ma sią 
do czynienia z przemieszczaniem się wykwalifi kowanych specjalistów również z jednego rodzaju 
sektorów produkcji do innych. Przyczyną takiej sytuacji było rozprzestrzenianie się i stopniowe 
wzmacnianie gospodarki rynkowej, która prowokowała przenoszenie się najbardziej wykwalifi -
kowanych i wykształconych specjalistów i naukowców z instytutów naukowych i uniwersytetów 
w kierunku lepiej prosperujących i wyżej opłacanych branży przemysłowej oraz sektora prywatnego. 
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fascynacja kulturą Włoch lub Rzymu bądź też przyjazd do znajomych, przyjaciół 
i innych członków rodziny. We wszystkich tych przypadkach jesteśmy świadka-
mi wcześniejszego od właściwej emigracji doświadczenia kontaktu z przedsta-
wicielami społeczeństwa, które w późniejszym okresie będzie społeczeństwem 
goszczącym. Do kontaktu mogło dojść na skutek słuchania opowiadań i historii 
bezpośrednich doświadczeń rodziny i przyjaciół, którzy przebywali już w po-
przednim okresie w Italii, a także poprzez podróże i kontakty z Włochami w Pol-
sce. W ten właśnie sposób znaczna większość respondentek poznała podstawowe 
informacje o mieszkańcach Włoch. Pomocą w adaptacji i integracji w nowych 
warunkach była też wyniesiona z państwa pochodzenia kultura katolicka oraz 
silne tradycje patriotyczne, które bez wątpienia łączą Polaków i Włochów, uła-
twiając tym samym przejście przez kolejne etapy procesu migracyjnego z wyko-
rzystaniem tzw. efektu klonowania lub powtarzania migracji (Popławski, 1997). 

Wśród osób biorących udział w badaniach niezwykle ważną motywacją przy-
jazdu do Włoch okazuje się kwestia podjęcia lub kontynuacji nauki, doszkalania. 
Dotyczy to głównie młodych respondentek, które decydowały się na emigrację 
w celu pogłębienia wiedzy naukowej. Często mamy do czynienia z niezwykle 
ambitnymi projektami poznawczymi, które powodowane są również chęcią po-
znania nowych miejsc, sprawdzenia się w nowych warunkach, zaspokojenia wła-
snych aspiracji, potrzebą rozwoju osobowego i kulturalnego. 

W wielu z analizowanych przypadków początkowe projekty krótkotermino-
we przekształcały się z czasem w długoterminowe. Przygoda mająca służyć zgro-
madzeniu określonej sumy pieniędzy, poszerzeniu horyzontów, zdobyciu nowych 
doświadczeń, czy też odpoczynkowi, przekształcała się w codzienność i trwającą 
lata rzeczywistość, w której nie określało się już momentu powrotu. Przyjazd do 
Rzymu staje się w ten sposób sytuacją pogranicza, cezurą, przejściem z jednej 
rzeczywistości do innej, a w części z opowiedzianych historii służy on też za-
mknięciu jakiegoś konkretnego etapu z przeszłości. Zjawisko to nazywane jest 
przez Okólskiego (2001) „migracją niepełną”, która charakteryzuje się ewidentną 
czasowością projektów wyjazdowych, mających na celu wyłącznie zwiększenie 
zysków ekonomicznych, również kosztem znajdowania się w nieuregulowanej 
sytuacji pobytowej, podejmowania nielegalnej pracy czy wykonywania zajęć po-
niżej posiadanych kwalifi kacji. Poznane realia kraju goszczącego sprowadzają 
się do kwestii zatrudnienia, nie podejmuje się decyzji o pozostaniu na obczyźnie 
i utrzymuje się bardzo silne związki z Polską. 

Czasowy pobyt we Włoszech jako kraju goszczącym poniekąd ma też korze-
nie historyczne. Zanim Italia stała się docelowym punktem migracyjnym (wraz 
z innymi krajami europejskimi, tj. Austrią, Belgią czy Hiszpanią), była państwem 
tranzytowym, w drodze np. ku Niemcom czy dalszym Stanom Zjednoczonym. 
Wiele respondentek potwierdziło, iż Włochy traktowane były przez poznanych 
przez nie Polaków jako miejsce przejściowe, przed wyjazdem do bardziej atrak-
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cyjnych i otwartych na wykwalifi kowanych imigrantów krajów, takich jak Kana-
da, Australia, Nowa Zelandia czy RPA. 

Interesującym faktem jest jednak to, że wszystkie tymczasowe projekty prze-
kształciły się z czasem, niemal bezwiednie, w długoterminowe. Pierwotne cele, 
przede wszystkim szybki powrót do Polski, powoli zanikają, ustępując miejsca 
nowym projektom. Analizując sytuację imigrantów przybyłych do Włoch przed 
wejściem Polski do Unii Europejskiej, nie sposób pominąć pewną, niezwykle 
istotną charakterystykę: długie i męczące podróże autobusami na trasie Polska-
Włochy łączyły się czasami z balansowaniem na granicy legalności. Miało to 
miejsce np. w sytuacji przekraczania granic bez odpowiednich dokumentów lub 
po wygaśnięciu wiz turystycznych, duża grupa kobiet znalazła się też w którymś 
momencie w Italii jako tzw. overstayer. Ostateczne uregulowanie statusu poby-
towego odbyło się w różny sposób u różnych respondentek: przez wykorzystanie 
momentu wprowadzenia amnestii, uzyskanie pozwolenia na pobyt w związku 
z łączeniem rodzin czy też na skutek nabycia włoskiego obywatelstwa przez mał-
żeństwo. Błędne koło nielegalności pobytowej związane z koniecznością ciągłego 
odnawiania pozwoleń na pobyt zakończyło się dla polskich imigrantów z chwilą 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego momentu na mocy dyrektyw 
UE wydawano im bez większych komplikacji biurokratycznych kartę pobytu tak 
jak obywatelom starych państw członkowskich. Wyeliminowano również wie-
le innych dotychczasowych procedur administracyjnych. Od tego czasu jedyną 
nieprawidłowością związaną z pobytem Polaków we Włoszech było ewentualne 
podejmowanie zatrudnienia „na czarno”7.

6.3. POLSKIE SIECI MIGRACYJNE W RZYMIE

Jak zostało już wcześniej powiedziane, obecność Polaków we Włoszech 
i w Rzymie sięga okresu średniowiecza, ewidentnie wzmagając się w epoce 

7 W celu uściślenia, należy przypomnieć, iż w stosunku do obywateli polskich przebywają-
cych w Italii, pomimo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., wprowadzony 
został tzw. okres przejściowy w ich bezwarunkowym zatrudnianiu w państwie (wolny dostęp do 
rynku pracy miały pierwotnie tylko i wyłącznie osoby prowadzące własną działalność gospodar-
czą). Dopiero od drugiej połowy 2006 r. możliwe stało się swobodne podejmowanie pracy przez 
Polaków zamieszkujących na terenie Włoch. Sytuacja ta była w silnym kontraście z niektórymi 
innymi państwami UE (Wielką Brytanią, Irlandią czy Szwecją), które zezwoliły na zatrudnianie 
pracowników z Polski już od 1 maja 2004 r. 

Już w przeszłości, pod koniec lat 80-tych, władze włoskie prowadziły politykę ograniczania 
napływu polskich imigrantów. Chodziło wówczas o azylantów, którzy przebywali w obozach dla 
uchodźców w miejscowościach: Capua, Latina, Roma, Tivoli i Ostia, którym sugerowano, by decy-
dując się na przyjazd do Italii prosili o wizę turystyczną a nie azylową. Nie powstrzymało to jednak 
Polaków od ewentualnego wyboru pozostania we Włoszech, zatrzymując się w państwie nawet po 
upływie terminu ważności wizy wjazdowej (Macioti, 1991).  
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oświecenia, gdy wielu polskich uczonych, jak chociażby Mikołaj Kopernik, stu-
diowało na tutejszych uniwersytetach. Można wymienić również różne kulturalne 
i historyczne wydarzenia stanowiące dowód istnienia dawnych zażyłych stosun-
ków pomiędzy Polską i Włochami, ze szczególnym uwzględnieniem dzisiejszego 
miasta Rzymu. Należą do nich m.in. aktywne uczestnictwo polskich intelektu-
alistów w rzymskim życiu kulturalnym i politycznym końca XVIII w., wkład 
Legionów Polskich, pod dowództwem generała Dąbrowskiego w tworzenie się 
Republiki Rzymskiej w 1797 roku, czy też udział Polaków w obronie Rzymu 
w 1849 r. Ostatnim świadectwem, najbliższym czasom współczesnym, jest udział 
Polaków bitwie pod Monte Cassino i – szerzej w wyzwalaniu Włoch spod okupa-
cji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej.  

Okres bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 r.,  stanowi 
de facto pierwszą rzeczywistą masową obecność Polaków we Włoszech oraz 
w Rzymie: wielu z żołnierzy postanowiło wówczas pozostać w Italii, zakładając 
tu rodziny, gdyż nie chcieli oni zaakceptować zmian politycznych, jakie zaszły 
w ich państwie pochodzenia (Biliński, 1992). 

W centrum Rzymu do dziś napotkamy ślady obecności Polaków w mieście 
w ciągu ostatnich stuleci: należą do nich nazwy miejsc i ulic noszące nazwiska 
wybitnych przedstawicieli polskiej kultury i bohaterów historii. Przykłady to cho-
ciażby plac Sienkiewicza, rezydencja Villa Poniatowski, ulica Polaków, Zaułek 
Polaków, aleja Mickiewicza i aleja Marszałka Piłsudskiego. Stolica Włoch gości 
ponadto siedziby najważniejszych polskich instytucji: Ambasady RP, Wydziału 
Konsularnego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Instytutu Kultury, polskiego 
Kościoła oraz wielu polskich i polsko-włoskich stowarzyszeń. W 1998 r. Mini-
sterstwo Edukacji powołano też do życia w Rzymie Polską Szkołę, która posiada 
kilka fi lii i prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach nauczania. 

Biorąc pod uwagę obecność tak różnorodnie reprezentowanego środowiska 
Polaków w Rzymie, naturalne jest, iż w mieście znajduje się także najliczniej-
sze zgromadzenie polskich imigrantów. Zgodnie z danymi z 31 grudnia 2008 r., 
w prowincji rzymskiej mieszkało wówczas około jednej piątej wszystkich Pola-
ków obecnych w całych Włoszech. Po obywatelach Rumunii i Filipin stanowili 
oni trzecią grupę narodowościową w stolicy (Caritas Romana, 2010 r.). Bez wąt-
pienia atrakcyjność Rzymu dla cudzoziemców przejawia się w zróżnicowanych 
możliwościach zatrudnienia i znacznie szerszej ofercie niż w innych miastach. 
Jednak to nie jedyny magnes przyciągania Polaków. Z całą pewnością stanowi 
go też wspomniana wyżej sieć organizacyjna tutejszej Polonii. Oczywiste jest 
bowiem, iż projekt migracyjny, nawet jeśli jest mocno nasycony motywacją eko-
nomiczną lub zawodową, rozwija się w pełni dopiero w odpowiednio ukształ-
towanym i pozwalającym na rozwijanie relacji środowisku społeczności zarów-
no wielokulturowej, jak i monokulturowej, tj. wśród współobywateli (Massey, 
1988:383–413). 
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Omówione powyżej kwestie przyczyn powstania projektów migracyjnych 
oraz roli sieci migracyjnych w stabilizacji i ewolucji tych projektów znalazły 
ewidentne potwierdzenie w przeprowadzonych z respondentkami wywiadach. 
O ile kanały dotarcia do państwa przyjmującego, w tym wypadku do Włoch są 
różnorodne (chociażby wyjazd w ślad za partnerem, przyjazd w związku z namo-
wami znajomych, przybycie do rodziny, poszukiwanie własnej drogi i realizacji 
zawodowej), o tyle o późniejszym pozostaniu na emigracji decydują już wyłącz-
nie nawiązane na miejscu relacje z innymi Polakami, cudzoziemcami lub Wło-
chami, a także odnalezienie się i uzyskanie wsparcia emocjonalnego w ramach 
różnorodnych struktur, takich jak np. duszpasterstwo, stowarzyszenia, organiza-
cje czy inne instytucje.

W obecnych realiach, poziom integracji w tzw. sieci społecznej Polonii 
w Rzymie wydaje się średnio wysoki. Większość respondentek zadeklarowała, iż 
w ten lub inny sposób (zarówno formalny, jak i nieformalny) utrzymuje kontakty 
ze zorganizowanym środowiskiem Polaków. Wśród głównych miejsc agregacji 
wymieniane były: kościoły św. Stanisława i św. Alfonsa na Eskwilinie, siedziba 
Polskiej Szkoły (szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi) oraz stowarzyszenia 
i organizacje polonijne. 

Wiele rozmów przeprowadzonych zostało w tych właśnie miejscach, prze-
pełnionych ojczystymi wartościami kulturowymi i społecznymi, gdzie możliwe 
jest znalezienie potwierdzenia własnej tożsamości, wystawionej na liczne próby 
przetrwania w kontekście realiów państwa i społeczeństwa goszczącego. Szcze-
gólnym miejscem, w którym przeprowadzona została znaczna ilość wywiadów, 
była Szkoła Polska: na apel o udział w badaniach odpowiedzieli zarówno pracu-
jący tam nauczyciele, jak i oczekujący na odebranie dzieci rodzice. W tych kon-
kretnych realiach doświadczało się zaskakująco głębokiego poczucia przynależ-
ności do kultury polskiej, któremu towarzyszył jednak równoczesny (i naturalny) 
proces selektywnej akulturacji (Portes, 2004:155–166), wyrażający się chociaż-
by w próbach rodziców do stymulowania dwujęzyczności u dzieci. Zachowa-
nie własnego języka, jak również innych elementów kultury kraju pochodzenia, 
niejako przetłumaczone i osadzone w realiach społeczeństwa przyjmującego, są 
bez wątpienia bardzo cenne, zarówno w kontekście społeczno-kulturowym, jak 
i ekonomicznym. 

Wysłuchawszy opowiadań respondentek biorących udział w badaniach, moż-
na jednoznacznie stwierdzić, iż kościół w realiach imigracyjnych stanowi istotne 
miejsce spotkań. Parafi a św. Stanisława przy Via delle Botteghe Oscure w cen-
trum Rzymu jest jedyną świątynią ofi cjalnie uznaną za polski kościół. Jest on 
też najczęściej odwiedzany przez imigrantów z Polski. Wielu z nich przychodzi 
tu również, by porozmawiać po polsku, wypić kawę, herbatę czy pooglądać te-
lewizję w tutejszej salce, a także spotkać się, wymienić informacjami na temat 
pracy i uczestniczyć w organizowanych tradycyjnych świętach. Są też tacy, któ-
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rzy aktywnie przyczyniają się do codziennego funkcjonowania kościoła, poma-
gając w przygotowaniu mszy lub śpiewając w chórze podczas niedzielnych nabo-
żeństw. Drugim, również często wymienianym przez Polki kościołem, w którym 
celebrowane są msze w języku polskim i który spełnia też funkcję miejsca spo-
tkań, jest parafi a św. Alfonsa na Eskwilinie. W miejscowej salce odbywają się od 
lat kursy języka włoskiego, można zasięgnąć informacji na temat pracy i pobytu 
we Włoszech. 

Zatem pomimo prawie całkowitego braku religijnych motywów decyzji 
o emigracji wśród respondentek, które uczestniczyły w badaniach, polski kościół 
jawi się w środowisku Polaków na emigracji jako ważny czynnik socjalizacji, 
sprawujący nie tylko tradycyjne funkcje religijne, lecz także wiele innych funkcji 
społecznych. Kościół pozostaje ewidentnie centrum religijnym, uosobieniem głę-
boko zakorzenionej wśród polskiego społeczeństwa kultury katolickiej, wzmoc-
nionej dodatkowo we włoskich warunkach silną osobowością i oddziaływaniem 
osoby papieża Jana Pawła II, który poniekąd zrównał powszechną percepcję toż-
samości narodowej i religijnej Polaków. Z drugiej strony ten sam kościół przy-
czynia się też do wzmocnienia tożsamości zbiorowej imigrantów i odgrywa rolę 
pośrednika w realiach społeczno-kulturowych i zawodowych. Ma to miejsce 
szczególnie w przypadku osób dopiero co przybyłych do Włoch oraz tych o naj-
niższych kwalifi kacjach: stanowi dla nich wsparcie merytoryczne i logistyczne, 
jest łącznikiem w przepływie informacji i współdziałaniu różnych kontekstów 
kulturowych oraz pomaga w łagodzeniu negatywnych skutków emigracji. 

Oczywiste jest, iż nawet jeśli próba osób biorących udział w badaniach wy-
selekcjonowana została na bazie kryterium długotrwałego pobytu w Italii, a co 
za tym idzie niemalże oczywistej i koniecznej integracji oraz poczucia przyna-
leżności zarówno do środowiska polskiego, jak i włoskiego, nie brakowało osób 
których wypowiedzi zdecydowanie kontrastowały z tym, co powyżej napisano. 
Niektóre kobiety stanowczo zadeklarowały, iż nie czują potrzeby budowania re-
lacji z Polakami mieszkającymi w Rzymie, zdarzało się to zwłaszcza w przypad-
ku osób, które przybyły do Italii podczas pierwszych fal imigracyjnych i które 
nabyły już włoskie obywatelstwo. Inne respondentki podkreślały, że nie uczęsz-
czają do kościoła, jeszcze inne były wyraźnie słabo poinformowane w kwestiach 
obecności mniej lub bardziej formalnej sieci Polaków we włoskiej stolicy. Nie 
brakowało też przykładów imigrantek, które wykazywały pewien stopień wrogo-
ści wobec jakichkolwiek społeczno-instytucjonalnych środowisk. 

By zrozumieć ostatnią postawę, należy cofnąć się do historii sprzed 1989 r. 
W okresie tym społeczność polska we Włoszech podzielona była na dwie kontra-
stujące ze sobą grupy: mniejszą – przyjazną reżimowi komunistycznemu (i nie-
jako z defi nicji reprezentującą instytucje polskie) oraz zdecydowanie liczniejszą 
– przeciwną systemowi w Polsce. Od upadku muru berlińskiego granica ta za-
częła powoli zacierać się i z czasem zniknęła. Od tego momentu można śledzić 
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powolny i skomplikowany proces normalizacji w kształtowaniu się i organizacji 
społeczności polskiej w Italii, kiedy to przestają istnieć początkowe bariery poli-
tyczne oraz tracą na znaczeniu pierwotne motywacje ideologiczne. W latach 90., 
zarówno w Rzymie, jak i w innych włoskich miastach, powstają liczne nowe 
polskie i polsko-włoskie stowarzyszenia: wynika to przede wszystkim z koniecz-
ności znalezienia miejsc spotkań. Punktem kulminacyjnym jest utworzenie fede-
racji organizacji polonijnych Związku Polaków oraz Biuletynu Informacyjnego 
Polonii Włoskiej. Z jednej strony mamy zatem do czynienia z podjętym ogrom-
nym wysiłkiem uwspólnotowiania, jednoczenia i formalizacji polskiego środowi-
ska we Włoszech, z drugiej rozpoczyna się równocześnie okres napływu do Italii 
nowych imigrantów – ekonomicznych. Z czasem, jako naturalna konsekwencja 
takiej sytuacji, kształtują się dwie wspólnoty, dalekie od siebie, również poko-
leniowo, które nie mogą znaleźć wspólnej płaszczyzny porozumienia. Pierwsza  
uporządkowana, lepiej zintegrowana, jest intelektualną elitą, ukształtowaną w od-
ległych jeszcze czasach. Druga – znacznie bardziej podzielona, heterogeniczna, 
pozbawiona, przynajmniej pierwotnie, jakiejś konkretnej struktury, pozostaje 
niemal niewidoczna w oczach pierwszej grupy. 

Niektóre z kobiet biorących udział w badaniach są nadal ściśle związane 
z polskimi organizacjami we Włoszech. Wynika to z faktu, iż właśnie w tych 
realiach mogą wyrazić swoje poczucie przynależności narodowościowej oraz 
tworzyć silne więzi społeczne, zwłaszcza w pierwszej fazie emigracji. Obok 
ewidentnej roli miejsca agregacji tych ostatnich, mogą być one także istotnym 
źródłem zatrudnienia. Znaczna większość organizacji polonijnych znajdujących 
się na całym terytorium Italii należy do ogólnowłoskiego Generalnego Stowa-
rzyszenia Polaków we Włoszech, które ma swoją siedzibę w rzymskiej Fundacji 
Hrabiny J. S. Umiastowskiej. Przynależność ta pozwala na dostęp do lepszego 
obiegu informacji oraz ułatwione kontakty z innymi członkami federacji. Waż-
nym instrumentem działania w tym konkretnym kierunku jest redagowanie przez 
stowarzyszenie Biuletynu Informacyjnego – Polonia Włoska8. 

8 Kwartalnik „Polonia Włoska” jest ofi cjalnym kanałem informacyjnym Generalnego Sto-
warzyszenia Polaków we Włoszech. Porusza on tematy dotyczące Polski i Włoch, ich powiązań 
oraz realiów polskiego środowiska w Italii. Teksty pisane są zarówno po polsku, jak i po włosku, 
zwiększając w ten sposób potencjalne grono czytelników, do których adresowana jest ww. pozycja. 
O „Polonii Włoskiej” można przeczytać na stronie internetowej Generalnego Stowarzyszenia Pola-
ków we Włoszech (www.polonia-wloska.org), dystrybucja tytułu ma miejsce wyłącznie w Italii. 

Wśród prasy polonijnej we Włoszech można też wymienić inne tytuły, np. historyczny, po-
wstały w 1992 r. i skierowany do imigrantów ekonomicznych „Quo Vadis”, który już dzisiaj nie 
istnieje. Tytuł wydawany był przez Chrześcijańskie Stowarzyszenia Polaków we Włoszech

W 2004 r. powstał natomiast inny z trzech najbardziej znanych tytułów – stricte informacyjny 
„Nasz Świat”. 
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6.4. WYKSZTAŁCENIE I KARIERA ZAWODOWA: WCZORAJ I DZIŚ

Większość wysoko wykwalifi kowanych kobiet-respondentek wykształciła się 
w Polsce. Aż 59 z nich uzyskało dyplom magistra na jednym z polskich uniwer-
sytetów. Oznacza to, że decyzja o rozpoczęciu i realizacji projektu migracyjnego 
została podjęta, w większości przypadków, w okresie już po zakończeniu nauki. 
Tylko całkiem nieliczna grupa studiowała wyłącznie we Włoszech, niektóre z re-
spondentek zdecydowały się natomiast na studiowanie w Italii drugiego kierun-
ku, po tym, jak ukończyły pierwsze studia w Polsce. Zupełnie niewielki procent 
kobiet biorących udział w badaniach, bez znaczenia dla wyników samych ba-
dań, kształcił się w innych państwach, takich jak Wielka Brytania, Watykan czy 
Francja. Warto podkreślić natomiast, iż w bardzo wielu przypadkach mieliśmy do 
czynienia z osobami posiadającymi więcej niż jeden tytuł naukowy (współistnia-
ły przede wszystkim licencjaty, stopnie magistra pogłębione następnie studiami 
podyplomowymi, czy też doktoraty). 

Biorąc pod uwagę, że podział dyscyplinarny w ramach polskiego i włoskie-
go systemu uniwersyteckiego nie pokrywa się w stu procentach, z dokonanych 
uproszczeń i przybliżeń wynika, iż większość respondentek ukończyła kierunki 
humanistyczne (przede wszystkim różnego rodzaju fi lologie, historię, fi lozofi ę 
czy teologię), a także kierunki o charakterze edukacyjnym i społeczno-ekono-
micznym oraz studia pielęgniarskie. Nie stwierdzono, natomiast istotnego udzia-
łu osób wykształconych na kierunkach techniczno-naukowych (np. dyscypliny 
politechniczne, biologia, chemia czy rolnictwo). 

Jeśli chodzi o kwestię kariery zawodowej, odtworzenie jej przebiegu prze-
biegało od ewentualnych zajęć wykonywanych jeszcze w Polsce, poprzez opis 
pierwszych prac we Włoszech, aż po aktualną pozycję zawodową. Wśród respon-
dentek, które zadeklarowały rozpoczęcie kariery zawodowej jeszcze w Polsce, 
tuż po zakończeniu studiów, przeważały osoby wykonujące zawody o charakte-
rze intelektualnym, naukowym i zdecydowanie wysoko wyspecjalizowanym. Na 
znacznie dalszych miejscach znalazły się natomiast zajęcia związane z dyscypli-
nami technicznymi9. Niemniej jednak zawsze miało się do czynienia z wykwa-
lifi kowanymi profesjami, bardzo często idealnie dostosowanymi do zdobytego 
wykształcenia, m.in. nauczaniem czy różnorodnymi dyscyplinami oscylującymi 
wokół medycyny. Omawiana w tym miejscu przeszłość zawodowa była zazwy-
czaj odpowiednio usystematyzowana, o solidnych fundamentach, ciężar do-
stosowana do roli kobiety nie w społeczeństwie starzejącym się (z wyłącznym 

9 Zastosowany w tym miejscu podział dyscyplin oraz kategorii zawodowych opiera się na 
ogólnowłoskiej klasyfi kacji Państwowego Głównego Urzędu Statystycznego ISTAT: Klasyfi kacja 
zawodów (Metodi e norme – nuova serie, 12, 2001).
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uwzględnieniem charakteru rodzinnego), bardziej lecz w społeczeństwie nowo-
czesnym, bazującym się na aspekcie realizacji zawodowej.

Sytuacja zmienia się radykalnie po przybyciu do Włoch. Obserwuje się tutaj, 
przynajmniej w pierwotnej fazie, dosyć jednorodny scenariusz: pierwsza praca jest 
prawie zawsze nielegalna, znaleziona wyłącznie na miejscu, już po przyjeździe, 
w większości przypadków udaje się ją znaleźć w pierwszym roku pobytu w Italii.

Najbardziej niepokojący wśród wyników badań jest fakt, że aż 42 kobiety 
jako pierwszą pracę w Italii znalazły zatrudnienie poniżej kwalifi kacji. Co wię-
cej, były to zawsze prace we włoskich rodzinach, w charakterze opiekunek do 
dzieci lub osób starszych, gospodyń domowych czy sprzątaczek. Pośrednikami 
pomiędzy pracodawcami i przyszłymi pracownicami byli w większości inni Po-
lacy: znajomi, przyjaciele, rodzina czy też kościół. 

Analizując obecną sytuację pracy respondentek, po upływie wielu lat od 
przyjazdu do Włoch, z udzielonych w wywiadach odpowiedzi można wyłonić 
zupełnie inny obraz. Ponad połowa Polek wykonuje wykwalifi kowaną pracę, 
począwszy od zajęć o charakterze typowo intelektualnym, poprzez dziedziny 
naukowe oraz wysoko wyspecjalizowane zajęcia techniczne. Warto dodać, iż 
w wielu przypadkach kobiety nie ograniczają się do jednego miejsca zatrudnienia 
i pracują równocześnie w dwóch lub trzech miejscach. Oczywiście, nadal spotkać 
można też przypadki imigrantek, którym pomimo upływu czasu nie udało się 
uciec z rynku pracy dla pracowników niewykwalifi kowanych. 

Przechodząc do bardziej szczegółowej analizy, zauważamy, że prawie wszyst-
kie respondentki zadeklarowały wykonywanie pracy w pełnym wymiarze  czasu. 
Ich zatrudnienie przebiegało w ramach jednego z trzech głównych sektorów dzia-
łalności gospodarczej: „sektora innych usług wykonywanych na rzecz osób”, 
„sektora usług na rzecz przedsiębiorstw i prowadzenie własnej działalności” oraz 
„sektora nauczania, służby zdrowia i innych usług socjalnych”10. Respondent-
ki w większości określiły się jako zadowolone z uzyskiwanego wynagrodzenia. 
Pomimo ewidentnej złożoności historii przebiegu kariery zawodowej polskich 
imigrantek na włoskim rynku pracy, z przeprowadzonych rozmów wynikło, iż 
można je sprowadzić do trzech typowych schematów. 

Pierwszy, najczęstszy, charakteryzuje się wieloetapowym i skomplikowanym 
przejściem od sytuacji zawodowej na niewykwalifi kowanym rynku pracy do 
zatrudnienia właściwego, zgodnego z poziomem wykształcenia. Dwutorowość 
w obrębie tej grupy polega na tym, iż niektóre osoby zdołały znaleźć zajęcie nie 
tylko wyspecjalizowane, ale również zgodne z kierunkiem ukończonych wcze-
śniej studiów. Wśród najczęściej spotykanych tu zawodów znajdziemy: dzien-

10 Zastosowany w tym miejscu podział działalności zarobkowej opiera się na ogólnowłoskiej 
klasyfi kacji Państwowego Głównego Urzędu Statystycznego ISTAT: Klasyfi kacja działalności za-
wodowej ATECO 2002.
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nikarki, badaczki naukowe, przedsiębiorczynie prowadzące własną działalność 
gospodarczą, działaczki związkowe, bibliotekarki czy też pielęgniarki.

Do drugiej kategorii należą kobiety, które nie były zmuszone przechodzić 
przez fazę pracy poniżej swoich kwalifi kacji. Tutaj jeszcze bardziej zazębiają 
się obszary studiów z wykonywanym dziś zawodem. Przykładami były m.in. na-
uczycielki tańca i języka polskiego, kuratorka sztuki, producentka fi lmowa, ak-
torka, adwokat czy lekarka.

W trzeciej grupie, mniej licznie reprezentowanej, znalazły się osoby, którym 
nie udało się dotąd wyjść z sytuacji zatrudnienia poniżej kwalifi kacji. Wszystkie 
one pracują we włoskich rodzinach, opiekując się osobami starszymi lub domem. 

By lepiej i szczegółowiej przedstawić specyfi kę powyższego podziału, po-
niżej opisane zostaną trzy wybrane, reprezentatywne historie, które zobrazują 
wcześniejsze rozważania11. 

6.5. RYNEK PRACY: TRZY TYPOWE SYTUACJE ZAWODOWE

Z przeprowadzonych z respondentkami rozmów, pomimo złożoności i wielo-
wątkowości, ewidentnie wynikało, iż początek i przebieg kariery zawodowej każ-
dej z nich realizował się w jeden z trzech wyodrębnionych sposobów.  Omówione 
poniżej trzy konkretne historie, reprezentujące trzy różne sytuacje zatrudnienia, 
wybrane zostały jako symptomatyczne ze względu na swoją typowość, a zara-
zem szczególność12. 

Pierwsza sytuacja, którą syntetyzuje historia Kaliny, okazała się sytuacją naj-
częściej się powtarzającą. Charakteryzował ją niezwykle złożony przebieg ka-
riery zawodowej: o początkach poniżej posiadanych kwalifi kacji i ostatecznej 
pełnej realizacji zawodowej. Wśród respondentek należących do tej samej gru-
py co Kalina znalazły się osoby, których wykształcenie odpowiadało wykony-
wanemu zawodowi, jak i osoby spełniające się w zupełnie nowych dziedzinach 
i wykonujące zawody wymagające wysokich kwalifi kacji (m.in.: dziennikarka, 
nauczycielka, tłumaczka, pracownik naukowy, manager w związkach zawodo-
wych, przedsiębiorca, bibliotekarka, pracownik służb socjalnych i pielęgniarka) 
– w tym wypadku można mówić o niezgodności kwalifi kacyjno-profesjonalnej.

Druga sytuacja, przedstawiona na przykładzie Jolanty, dotyczyła tych re-
spondentek, których nie dotknęła nigdy, nawet w początkowej fazie pobytu we 
Włoszech, konieczność wykonywania pracy poniżej swoich kwalifi kacji. W tym 
przypadku zauważyć można bardzo często bezpośrednią zależność pomiędzy 

11 W przytoczonych tu historiach biografi cznych, mając na względzie zachowanie anonimo-
wości biorących udział w badaniach respondentów, zdecydowano się na podanie fi kcyjnych imion 
pojawiających się w opisach postaci. 

12 W celu zachowania anonimowości osób, których historie zostały przytoczone, ich imiona 
zostały zmienione. 
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ukończonym kierunkiem studiów i wykonywanym zawodem. Wśród profesji 
spotkanych w tej grupie znalazły się takie zawody, jak: dziennikarka, tłumaczka, 
kurator sztuki, producent fi lmowy, nauczycielka tańca, nauczycielka języka pol-
skiego, przedsiębiorca, pielęgniarka, aktorka, lekarka, prawnik oraz adwokat. 

Trzecia z zaprezentowanych typowych sytuacji – podsumowana przez opowieść 
Marii – okazała się najrzadziej spotykana. Uwidoczniła ona przypadki osób, które 
uległy tzw. stagnacji zawodowej, pozostając niezmiennie zatrudnione poniżej po-
siadanych kwalifi kacji. Praktycznie wszystkie z należących tu respondentek niejako 
„utknęły” w kategorii opiekunek osób starszych, sprzątaczek i pomocy domowych.

1. „Poczekalnia” w rozwoju kariery zawodowej: obowiązkowy etap pracy 
w charakterze opiekunki lub gospodyni domowej

Rozpoczęcie drogi zawodowej we Włoszech w przypadku wielu polskich imi-
grantek następowało poprzez niemalże obowiązkowy etap pracy poniżej kwalifi -
kacji. Dopiero z czasem, po tym, jak dana osoba zorientowała się w panujących 
realiach, następował rozwój kariery profesjonalnej we właściwym tego słowa 
znaczeniu. Czasem trwało to miesiące, czasem lata i kosztowało bardzo dużo wy-
siłku: sytuacje wyłaniające się z opowieści niektórych osób były zdecydowanie 
bardziej harmonijne i schematyczne niż u innych, jednak wszystkie zaliczone do 
tej grupy osoby cechowały się ostatecznym osiągnięciem stabilnej i satysfakcjo-
nującej pozycji zawodowej. Mamy tu zatem do czynienia z klasycznym przykła-
dem mobilności wertykalnej, w której czynnikiem ułatwiającym wspinaczkę po 
drabinie kariery jest upływ czasu, nawiązanie kontaktów, zgromadzenie pewnej 
wiedzy o państwie przyjmującym oraz odłożenie nawet skromnej ilości kapitału, 
tak by nie musieć myśleć bezustannie o braku możliwości zaspokojenia najbar-
dziej podstawowych potrzeb.

Historia Kaliny

Kalina ma 48 lat. Pochodzi z małej miejscowości w centralnej Polsce. Uro-
dziła się tam w czasach realnego socjalizmu przełomu lat 50. i 60. Jej rodzina 
składała się z sześciu osób: ojciec urzędnik, matka nauczycielka historii w ze-
spole szkół, który obejmował szkołę podstawową i średnią, dwóch braci i siostra, 
którzy, tak jak i ona, podjęli studia uniwersyteckie. Na początku lat 80. Kalina 
ukończyła fi lologię polską na uniwersytecie w Krakowie. Pozwoliło jej to roz-
począć pracę w charakterze nauczycielki języka polskiego i historii w jednym 
z liceów ogólnokształcących w Krakowie. Okres ten to lata wielkiego fermentu 
politycznego i niepokojów związanych z powstaniem i działalnością „Solidarno-
ści”, której Kalina była aktywną członkinią. Przynależność do opozycji stwarzała 
jej wiele problemów zawodowych, ostatecznie została odsunięta od nauczania po 
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zaledwie roku pracy. Od tego też momentu, zgodnie z obowiązującym wówczas 
systemem, już nigdy nie będzie mogła podjąć pracy jako nauczyciel. W życiu 
Kaliny rozpoczyna się nowy etap: zostaje kuratorem sztuki w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie. Do jej zadań należą prace nad organizowaniem wystaw w sek-
cji monografi cznej poświęconej Stanisławowi Wyspiańskiemu. Nowe zajęcie jest 
bardzo interesujące, jednak nie spełnia oczekiwań Kaliny, również ze względu 
na niezwykle niskie wynagrodzenie, które nie pozwala jej nawet na zwyczajne 
przetrwanie. Biorąc pod uwagę taki obrót spraw, postanawia wyjechać na jakiś 
czas z Polski. Wybór pada na Włochy, gdzie przebywa już kilkoro jej znajomych 
oraz najlepsza przyjaciółka. Ostatecznie przyjeżdża do Rzymu na podstawie 
3-miesięcznej wizy turystycznej. 

Jest 1988 r., ostatnie chwile przed upadkiem muru berlińskiego. Pomimo 
przynależności do „Solidarności” oraz negatywnych skutków, jakie ten fakt wy-
warł na karierę zawodową Kaliny, jej wyjazd nie ma motywacji politycznej czy 
ideologicznej. Podobnie jak w przypadku wielu innych kobiet, ma on charakter 
emigracji krótkoterminowej, która mieści się w schemacie migracji wahadło-
wej czy też zjawiska określanego mianem quasi-migratory phenomenon (Stola, 
1998:1069–1072), mającego na celu uzyskanie środków fi nansowych, poznanie 
innych kultur i rzeczywistości bądź też zwyczajną krótkotrwałą zmianę doświad-
czeń życiowych. Jak wspomina sama Kalina, ta tymczasowość projektu migra-
cyjnego okazuje się jednak niemałym utrudnieniem, gdyż nie pozwala na zako-
rzenienie się w rzymskich realiach i nie zapewnia stabilności osobistej ani  tym 
bardziej zawodowej. W ten sposób zmuszona jest pracować wyłącznie dorywczo 
i zmieniać nieustannie zajęcia. Jak sama podsumowuje, ujmując trafnie, w pierw-
szych momentach pobytu w Rzymie poznawała społeczeństwo włoskie, wyglą-
dając przez uchylone drzwi kuchenne lub w najlepszym przypadku z przedpoko-
ju. Co więcej, podejmowane przez nią prace, oprócz ewidentnej nieadekwatności 
do jej wykształcenia, były dodatkowo czasowe, nieregularne i wyłącznie „na 
czarno”. Kalina znajduje je przez przypadek, szukając w ciemno, czasami z po-
lecenia znajomych Polaków. Trafi a w ten sposób do tzw. grupy labour intensi-
ve, w której absolutnie nie liczy się wykształcenie i specjalizacja pracowników 

i w której siła robocza jest łatwa do wymiany i zastąpienia. (Ceschi Mazzonis, 
2003:83–124). 

Dzięki pomocy tej sieci rodaków, którzy nadal mieszkają w Rzymie i których znam 
do dzisiaj, znalazłam moje pierwsze prace: opiekę nad dziećmi, potem było wie-
le innych doświadczeń, zawsze w rzymskich rodzinach [...]. Podejmowałam się 
wszelkich możliwych zadań: od początkowego bycia baby sitter do kelnerowania. 
I zawsze z zaciekawieniem obserwowałam Włochów w ich naturalnych środowi-
skach, w miejscach pracy, w domach. Patrzyłam na nich jak gdyby zza kurtyny, 
z „backstage’u”, nie wzbudzając zainteresowania. To był dla mnie bardzo trudny 
i ważny okres nauki, czas który dał mi wiele.
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Biorąc pod uwagę charakter swojego dyplomu magistra fi lologii polskiej, 
 Kalina nie myśli o jego uznaniu. Wie, że nie pomoże on jej znaleźć lepszej pra-
cy we Włoszech. Od prawie dwóch lat mieszka bez uregulowanego statusu po-
bytowego, jako overstayer. Brak pozwolenia na pobyt sprawia, iż może szukać 
zatrudnienia wyłącznie na nieformalnym rynku pracy. Ten natomiast implikuje 
kondycję wykorzystywania przez potencjalnych pracodawców oferujących niską 
płacę oraz wykonywanie prac zdecydowanie poniżej kwalifi kacji. W między-
czasie jednak udaje jej się ukończyć kurs języka włoskiego dla cudzoziemców 
w szkole Dante Alighieri. 

Uregulowanie w kolejnych latach statusu prawno-administracyjnego oraz po-
prawa umiejętności językowych pozwalają Kalinie na coraz lepsze wdrożenie się 
w życie włoskiego społeczeństwa. Stopniowa integracja doprowadza ją też do 
zaangażowania się w życie instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 
Ocierając się o działalność jednego z biur pomagających w rozwiązaniu proble-
mów biurokratycznych imigrantom, poznaje aktywną grupę kobiet – cudzozie-
mek mieszkających na stałe w Rzymie. Z czasem zakładają „Stowarzyszenie 
Imigrantek RAZEM”. Zajmują się kierowaniem cudzoziemców przez skompli-
kowane procedury administracyjne oraz integracją rodzin imigranckich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kobiet i ich dzieci. Stopniowo, poprzez zaangażowanie 
w pracę, poszerzają wiedzę i wzmacniają kontakty zarówno z innymi grupami 
imigrantów, jak i z włoskimi związkami zawodowymi, które aktywnie pomagają 
mieszkającym w Italii cudzoziemcom. Doświadczenia zdobywane w pracy z in-
nymi organizacjami przyczyniają się do ciągłego poszerzenia i tak już ogromnej 
wiedzy i umiejętności Kaliny. Pracując w charakterze opiekunki społecznej dla 
jednej z organizacji zaangażowanej w zarządzanie obozu dla uchodźców przyj-
mującego azylantów z Somalii, Kalina nawiązuje kontakty z włoską Konfede-
racją Związków Zawodowych. Od tego momentu rozpoczyna się długi proces 
wspinania się przez Kalinę po kolejnych szczeblach kariery związkowej, podczas 
której zajmuje się zawsze kwestiami imigracji oraz poprawienia sytuacji cudzo-
ziemców we Włoszech.

Przełomem staje się dla niej objęcie przewodnictwa w prężnym Krajowym 
Stowarzyszeniu „Bez Granic”. W jego zarządzie pozostaje przez 14 lat. Od roku 
Kalina jest jednym z czterech regionalnych szefów Związków Zawodowych 
w regionie Lazio. Jej status społeczny i zawodowy jest bardzo silny i skonso-
lidowany. Zajmuje się wieloma kwestiami: począwszy od polityki mieszkanio-
wej i socjalnej, poprzez tematy ze świata kobiet, aż po koordynowanie licznych 
stowarzyszeń i organizacji wolontariackich. Imigracja pozostaje wciąż jednak 
w centrum jej podstawowych zainteresowań i zadań. Z punktu widzenia aktu-
alnej sytuacji, Kalina jest bardzo zadowolona ze swojej pracy, pomimo tego, 
że nie jest ona konsekwencją wykształcenia uzyskanego w Polsce. Gdy tylko 
może, stara się wykorzystać zdobyte podczas studiów umiejętności, chociażby 
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organizując działalność szkoleniową dla cudzoziemców z ramienia związków 
zawodowych. 

Kalina posiada, obok polskiego, obywatelstwo włoskie, uzyskane po prze-
widzianych ustawą (jeszcze przed wejściem Polski do UE) dziesięciu latach le-
galnego pobytu we Włoszech. Wyszła za mąż za obywatela polskiego, którego 
poznała w Rzymie. Mają syna, któremu przekazała również włoskie obywatel-
stwo. Wśród przyszłych projektów Kaliny przewidziana jest również możliwość 
powrotu któregoś dnia do Polski. Chociaż nie ma co do tego pewności. Pomimo 
zatem konkretnej i bardzo pozytywnej stabilizacji, po ponad dwudziestu latach 
spędzonych w Rzymie i zdecydowanie zadowalającej sytuacji zawodowej, daje 
się wyczuć u Kaliny poczucie niepewności. Równocześnie, niezwykle silnie ma-
nifestuje się też jej mocna więź z krajem pochodzenia, od którego nigdy się nie 
odcięła. Niezwykle żywa jest w niej także chęć dalszego poszerzania horyzon-
tów, co sprawia, że wyobrażenie o ewentualnej przyszłości nie sprowadza się 
tylko do ograniczonej przestrzeni Polski i Włoch, ale obejmuje także możliwość 
przeniesienia się do innych krajów, w celu dalszego wzbogacenia projektu mi-
gracyjnego. Ta skłonność do wyobrażenia o migracji nie tylko w relacji dwubie-
gunowej: Włochy – Polska, ale także w perspektywie wielokierunkowej, konkre-
tyzuje się w przypadku Kaliny w tworzeniu, zarówno na płaszczyźnie osobistej, 
jak i zawodowej, sieci znajomości i pomocy w szerszym kontekście europejskim. 

2. Samozatrudnienie i polskie sieci migracyjne

Jolanta jest jedną z tych polskich wysoko wykwalifi kowanych imigrantek, 
które miały szczęście i możliwość nie przechodzić przez etap zatrudnienia po-
niżej swoich kwalifi kacji. Co więcej, w tym konkretnym przypadku mamy do 
czynienia z osobą, której udało się znaleźć zatrudnienie we właściwym sektorze 
i w wyuczonym zawodzie. W tej samej grupie znalazły się też inne wysoko wy-
kwalifi kowane osoby, które realizują swoje ambicje zawodowe, podejmując we 
Włoszech samozatrudnienie. Są to jednak szczególne kategorie zawodowe, takie 
jak: tłumacze, dziennikarze, prawnicy, przedsiębiorcy, promotorzy fi nansowi czy 
np. profesjonaliści w branży fi lmowej. 

Decyzja o podjęciu zatrudnienia na własny rachunek znajduje wytłumaczenie 
w świetle czynników zarówno strukturalnych, jak i indywidualnych, i to zarów-
no stronie podaży, jak i popytu na rynku pracy. Z jednej strony jest to podyk-
towane obecnością sieci migracyjnych, inicjujących i wspierających integrację 
i wdrożenie się w nowe warunki, a z drugiej poszukiwaniem własnej autonomii 
i przestrzeni. Sytuacja ta weryfi kuje się też w sposób szczególny w warunkach 
obiektywnych trudności na dzisiejszym rynku pracy (jeszcze bardziej widocz-
nych w przypadku kobiet cudzoziemek) lub w polityce imigracyjnej kraju przyj-
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mującego, która hamuje procesy edukacyjne, nie propaguje konieczności rozwo-
ju umiejętności i dążenia do realizacji aspiracji.

Wyjaśnienie to może być skutecznie rozszerzone, tak jak w przypadku histo-
rii Jolanty, w stosunku do kobiet, które wykonują pracę w polskim środowisku 
we Włoszech. Ta swoista enklawa reprezentuje bowiem, obok systemu znanych 
wcześniej wartości, interesujące i przyciągające źródło zatrudnienia: de facto, 
znaczna grupa respondentów biorących udział w badaniach pracuje w mieszczą-
cych się w Rzymie czołowych polskich instytucjach (m.in. w Szkole Polskiej, 
Polskiej Akademii Nauk, Polskim Instytucie Kultury), a także w realiach religij-
nych (kościoły polskie i powiązane z nimi struktury) lub fundacjach i stowarzy-
szeniach. Wzięto tu również pod uwagę realia zawodowe na terenie Watykanu, 
gdzie od lat znajduje zatrudnienie wielu Polaków. Ewidentna trudność włoskiego 
rynku pracy w zaoferowaniu wykształconym i wyspecjalizowanym cudzoziem-
com możliwości zatrudnienia zgodnie z ich przygotowaniem, kompensowana jest 
tym samym poprzez aktywność polskiej sieci (Ambrosini, 2003: 9–10). Ta specy-
fi czna rzeczywistość pozwala też na produktywne wykorzystanie przez wysoko 
wykwalifi kowanych Polaków kapitału społecznego i kulturowego oraz bagażu 
edukacyjnego zgromadzonego jeszcze w polskich realiach, co nie byłoby łatwe 
do zrealizowania w kontekście ogólnie pojętej wielokulturowości. 

Historia Jolanty

Jolanta jest warszawianką, mieszka we Włoszech od 7 lat. Ma trzydzieści 
lat, jest matką 9-miesięcznego dziecka. Jej mąż jest Włochem. Jolanta pochodzi 
z zamożnej i dobrze wykształconej rodziny. Ojciec adwokat, matka nauczycielka 
historii, dziś oboje są na emeryturze. Opuszcza rodzinny dom relatywnie wcze-
śnie i decyduje się na zamieszkanie ze starszą siostrą. 

Kiedy jest jeszcze w szkole średniej, wygrywa jedną z licealnych olimpiad, 
które dają jej wstęp na wyższą uczelnię bez konieczności zdawania egzaminów 
wstępnych. Decyduje się na historię sztuki, a następnie specjalizację w sztuce 
współczesnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze przed ukończeniem stu-
diów podejmuje pracę jako asystent, a następnie jako kurator w jednej z państwo-
wych galerii sztuki współczesnej, która podlega Ministerstwu Kultury. Jolanta 
jest w pełni usatysfakcjonowana. Ma pracę, o której zawsze marzyła i którą zdo-
była bez większego wysiłku. Ma mieszkanie i zadowalające życie. W 1997 r., 
w Niemczech, poznaje swojego przyszłego męża – Włocha. Od tego momentu 
powoli zaczyna nabierać kształtów decyzja o wyjeździe do Italii.

Właściwie nie chciałam tu przyjeżdżać, w Warszawie było mi dobrze. Miałam 
pracę, którą lubiłam, i dom. Ale po sześciu latach relacji na odległość z moim 
przyszłym mężem, oboje czuliśmy się zmęczeni tą sytuacją. Trzeba było podjąć 



100 Kamila Kowalska, Andrea Pelliccia

jakąś decyzję i wówczas postanowiłam tu przyjechać. [...] W ciągu całego okresu 
narzeczeństwa przyjeżdżałam często do Rzymu. Zawsze wakacyjnie, na urlop, od-
poczynek. Pewnego razu nadarzyła się okazja, by odbyć staż w Polskim Instytucie 
Kultury. Po zakończonych praktykach dyrektor instytucji, z którą współpracowa-
ło mi się wyjątkowo dobrze, zaproponowała mi podpisanie umowy. Na początku 
nie chciałam się zgodzić, ale ostatecznie przyjęłam propozycję. Szybko pojawił 
się jednak problem, bo nie miałam pozwolenia na pobyt i nie można mnie było za-
trudnić. Wówczas zdecydowaliśmy z moim narzeczonym, że pobierzemy się szyb-
ko i będę mogła zostać we Włoszech legalnie.

Projekt migracyjny Jolanty związany był zatem ściśle z powodami osobisty-
mi, które okazały się jednak potem mieć również ścisłe konotacje z jej pozycją 
zawodową. Prawdopodobnie, gdyby nie istniał w jej przypadku motyw natury 
sentymentalnej, nigdy nie przyjechałaby do Włoch, gdzie, nawiasem mówiąc, 
nie znała nikogo, wyłączając poznanych okazjonalnie, przy spotkaniach zawodo-
wych, różnych kuratorów biennale w Wenecji, z którymi współpracowała, przy-
gotowując wystawy polskich artystów. Małżeństwo było w przypadku Jolanty 
jedynym rozwiązaniem, by móc przebywać legalnie na terenie Włoch, chociaż 
oczywiście nie ma absolutnie charakteru instrumentalnego. Nauka języka wło-
skiego nie stanowiła dla niej problemu: uczyła się bardzo szybko i skutecznie, 
również dzięki pomocy oraz wsparciu męża. 

Dziś Jolanta pracuje w charakterze kuratora wystaw w Polskim Instytucie 
Kultury w Rzymie powołanym w 1992 r. urzędzie polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, którego głównym zadaniem jest promowanie i rozpowszechnia-
nie kultury polskiej we Włoszech. Odbywa się to m.in. poprzez organizowanie 
imprez kulturalnych (festiwale fi lmowe, spektakle teatralne, wystawy, koncerty, 
spotkania literackie), a także poprzez kursy językowe, konferencje i dyskusje na 
tematy naukowe i dotyczące spraw bieżących. Działalność jest skierowana przede 
wszystkim do publiczności włoskiej. Jolanta zajmuje się głównie sztukami wizual-
nymi i teatrem. Ma umowę na czas nieokreślony, pracuje czterdzieści pięć godzin 
tygodniowo. Jest bardzo zadowolona z pracy, która w pełni odpowiada zdobytemu 
wykształceniu. Również z wynagrodzenia, nie tak dawno jeszcze podwyższonego. 
Satysfakcja wynika również z faktu, że jej sytuacja kontraktualna jest stabilna, co 
jest nie lada osiągnięciem dla młodej osoby, dodatkowo cudzoziemki, na włoskim 
rynku pracy. W Polskim Instytucie Kultury Jolanta tworzy dla siebie małą niszę ze 
stałą publicznością, realizując w ten sposób własne zainteresowania, m.in. propa-
gując sztukę współczesną, a także inicjatywy włoskich artystów (Bovone, 1994). 

Podobnie jak Kalina, tak i Jolanta nie wie jeszcze, w którym kierunku podą-
ży jej przyszłość: czy pozostanie we Włoszech, czy wróci do Polski. Jej projekt 
migracji pozostaje w chwili obecnej otwarty. W tym momencie decyzja o po-
zostawaniu w Rzymie spowodowana jest również faktem, że tutaj ma rodzinę: 
syna i męża. Gdyby chciała wrócić do Warszawy, małżonek miałby obiektywne 
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trudności za znalezieniem pracy, również ze względu na nieznajomość języka 
polskiego. Niemniej jednak jej stosunki z Polską pozostają bardzo silne, zarów-
no ze względów rodzinnych, jak i z przyczyn zawodowych. W ciągu ostatnich 
lat  Jolanta pozostawała zawsze „na granicy pomiędzy Polską i Włochami”, jak 
mówi, „trochę tutaj i trochę tam”. Głównie za sprawą relacji zawodowych i zdol-
ności do syntezy różnych form wyrazu kulturowego i artystycznego Jolanty, 
które pomagają jej w umiejętnym poruszaniu się w wysoko wykwalifi kowanym 
świecie sztuki, co więcej ponad terytorialnymi granicami państw. Tworzenie po-
nadnarodowych przestrzeni, typowe dla czasów globalizacji, wyraża się także 
w jej przypadku w odmowie używania terminów takich jak np. „migracja”, które 
zastępuje umiejętnie innymi, m.in. „podróż” i „mobilność”. 

W przeciwieństwie do swojego ojca, który doświadczył „klasycznej emigra-
cji”, Jolanta czuje się kobietą pogranicza, która kształtuje swoją własną tożsamość 
kulturową na podstawie różnorodnych parametrów, sytuacji oraz względnych.

3. Zatrudnienie poniżej kwalifi kacji

Istnieją wśród respondentek również przypadki osób, tak jak ten przedstawio-
ny poniżej, którym nie udało się uciec na przestrzeni lat od zatrudnienia poniżej 
kwalifi kacji. Stagnacja tych sytuacji ma miejsce wyłącznie w sektorach zatrud-
nienia w ramach usług we włoskich domach i dotyczy Polek posiadających naj-
różniejsze wykształcenie i kwalifi kacje zawodowe. Z różnych przyczyn, w więk-
szości spotkanych przypadków nigdy nie zrealizowały się możliwości poprawy 
historii ich kariery zawodowej. 

Wykonywane prze tę grupę respondentek zadania to głównie: prace domowe, 
opieka nad dziećmi i osobami starszymi, sprzątanie. Wspólnym mianownikiem 
tych sytuacji jest sposób znalezienia zatrudnienia uzyskiwanego dzięki sieciom 
migracyjnym (kościołowi, przyjaciołom i rodzinie), często trwały stan pozbawie-
nia umowy, niskiego wynagrodzenia oraz braku integracji z włoskim środowi-
skiem. Inny czynnik, który łączy te kobiety, to stała obecność w miejscach agre-
gacji Polaków, takich jak np. kościół, w którym odnajdują przyjazną im i przede 
wszystkim znaną przestrzeń geografi czno-kulturalną. W tym miejscu czują się 
też pewne i dumne ze swojej tożsamości kondycja, która nie zawsze znajduje 
spełnienie w warunkach pracy.

Niepokojący jest fakt, iż wszystkie osoby pracujące poniżej swojego wy-
kształcenie, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, trudniły się w Polsce 
zajęciami wykwalifi kowanymi. W ich przypadku kwestia brain waste pojawiła 
się dopiero w momencie przyjazdu do Włoch. Prace w gospodarstwach domo-
wych i w domach opieki są dla wielu imigrantów czy raczej: dla wielu imigrantek 
sektorem oferującym największe możliwości zatrudnienia w realiach włoskiego 
rynku pracy. Dzieje się tak, gdyż krajowy system opieki społecznej nie spełnia 
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swoich zadań, a co za tym idzie, istnieje duże zapotrzebowanie na opiekę i le-
czenie szczególnie wśród osób starszych. Luka ta wypełniana jest od lat właśnie 
przez zatrudnienie imigrantek, wśród których bardzo duży procent stanowią za-
trudniane niezwykle chętnie Polki (Ambrosini, 2005: 561–595). 

Historia Marii 

Pomimo wczesnej utraty ojca, Maria ma wiele pozytywnych wspomnień 
z dzieciństwa spędzonego wspólnie z trzema siostrami i bratem w Kielcach. Na 
co dzień mieszkali w mieście, jednak prawie całe lato upływało im na pobli-
skiej wsi, w domu dziadków. Po śmierci męża matka Marii, z zawodu kucharka, 
postanowiła otworzyć małą restaurację, by móc utrzymać samodzielnie piątkę 
dzieci. Niestety działalność szybko upada i rodzina pozostaje z wciąż rosnący-
mi długami. Wówczas z pomocą przychodzi dawna znajoma, oferując pracę we 
Włoszech. Matka Marii nie zastanawia się długo i akceptuje propozycję. Plan jest 
prosty: zarobić wystarczająco dużo, by spłacić długi i wracać do Polski. Praca, 
która na nią czeka, to opieka nad starszą panią w Rzymie.

Trudne warunki, w jakich znalazła się rodzina Marii, przyczyniają się znaczą-
co do kształtowania jej charakteru. Już jako nastolatka nauczyła się żyć bez obec-
ności i opieki rodziców, co nie przeszkodziło jej jednak w ukończeniu szkoły 
średniej i rozpoczęciu studiów na Wydziale Historii. Wyuczona przez lata odpo-
wiedzialność i obowiązkowość skłoniła też ostatecznie Marię do decyzji o odej-
ściu z domu i samodzielnym utrzymywaniu się podczas studiów. Jednak o pracę 
nie było łatwo i w pewnym momencie również Maria decyduje się na wyjazd na 
zarobek do Rzymu. Szczególnie, że pracę ma od razu jedzie, by zastąpić matkę 
na kilka miesięcy, podczas gdy ta wróci do Polski, by pobyć z rodziną i rozwią-
zać swoje problemy zdrowotne. Plan Marii jest następujący: tylko kilka miesięcy 
pracy we Włoszech, by zarobić na opłacenie studiów.

Zarówno Maria, jak i jej matka są teraz częścią międzynarodowej rodziny, utwo-
rzonej w wyniku globalizacji pracy opiekunek. Przynależność do tej grupy charak-
teryzuje się ciągłym ruchem pomiędzy dwoma krajami, co nie przyczynia się jed-
nak do rozluźniania więzi rodzinnych i pozwala na zdobywanie nowej roli i statusu. 

W Rzymie Maria nie zna nikogo. Wyobrażenie, jakie wyrobiła sobie o mie-
ście, słuchając opowiadań matki, nie oddaje zastałych realiów. Sytuacja, w jakiej 
się znalazła, nie spełnia oczekiwań. Niezwykle trudny okazuje się też pierwszy 
kontakt z językiem, pomimo tego, że uczęszcza na zajęcia języka włoskiego 
w miejscowym Caritasie. Pech chce, iż jej przyjazd zbiega się w czasie z letnią 
przerwą w kursach, co stanowi istotną przeszkodę w dalszym poznawaniu języka.

Z czasem, na ostatnim roku studiów, zmęczona regularnym, corocznym zastę-
powaniem matki w pracy w okresie letnim, decyduje się na znalezienie własnej, 
jednak przede wszystkim lżejszej pracy – gospodyni domowej „na godziny”.
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Jest świadoma, iż to wakacyjne dorabianie we Włoszech przez kilka lat umoż-
liwiło jej samodzielnie utrzymywanie się i ukończenie studiów. Co więcej, odło-
żone w tym okresie pieniądze pozwoliły także rozpocząć budowę nowego domu 
w swoim rodzinnym mieście. 

Sytuacja ta jest przykładem utworzenia się międzynarodowej przestrzeni 
gospodarczej, w której przesyłanie do kraju zarobionych za granicą pieniędzy, 
przy braku możliwości codziennych kontaktów rodzinnych, jest ewidentnym wy-
razem „dyslokacji związków uczuciowych” i opieki nad bliskimi na odległość, 
co zmienia tym samym znaczenie ról i standardów w ramach klasycznych więzi 
rodzinnych (Parrenas, 2001).

Po uzyskaniu stopnia magistra w Polsce Maria decyduje się zakończyć nie-
ustanne podróże pomiędzy obu krajami i osiedla się na stałe w Rzymie. Znajduje 
nową pracę  ponownie jako gospodyni i opiekunka starszego mężczyzny. Praca 
jest legalna, Maria uzyskuje też pozwolenie na pobyt. Jest rok 2000. Zajęcia wy-
magają jednak od niej stałej obecności u pracodawcy, co powoduje, że nie ma 
możliwości częstego wychodzenia z domu i spotykania się z innymi osobami. 
Brak posiadania własnego miejsca zamieszkania i czasu tylko dla siebie dopro-
wadza Marię do wyczerpania, izolacji i dyskomfortu psychicznego. 

By podnieść się na duchu, decyduje się podjąć kroki w celu nostryfi kacji 
dyplomu i stopnia magistra historii. Gdy dowiaduje się jednak o trudnych do 
przejścia kolejnych stopniach biurokracji, rezygnuje. W tym samym roku, dzięki 
pomocy matki, zmienia miejsce zamieszkania. Przenosi się do mieszkania w bo-
gatej rzymskiej dzielnicy Parioli. Oprócz właścicielki, mieszkają tam dwie inne 
dziewczyny. W tym samym domu, kilka lat temu, pracowała jako pomoc do-
mowa matka Marii. Propozycja dla Marii jest następująca: w zamian za pokój 
i wyżywienie, opiekuje się domem, sprząta, wyprowadza psa. Pomimo wielu 
obowiązków Maria jest w końcu zadowolona. Po pierwsze dlatego, że nie jest już 
zobowiązana do ciężkiej pracy praktycznie przez całą dobę, a po drugie, docenia 
możliwość komunikowania się z innymi mieszkankami domu. Jedną z wynaj-
mujących jest inna Polka – ona także pracuje jako pomoc domowa „na godziny” 
u różnych osób. Przebywając z nią, Maria ma w końcu możliwość socjalizacji 
i dzielenia się swoimi doświadczeniami emigracyjnymi.

Teraz ma też więcej wolnego czasu, który inwestuje w poszukiwanie pracy 
odpowiadającej jej wykształceniu oraz doskonalenie języka włoskiego w szkole 
Dante Alighieri. Praktykuje jako przewodnik grup turystycznych, potem zgłasza 
się do Szkoły Polskiej miejsca, w którym bez uznania dyplomu mogłaby praco-
wać jako nauczyciel historii. Niestety dowiaduje się, iż w tym konkretnym mo-
mencie istnieje duża dysproporcja pomiędzy liczbą nauczycieli i liczbą studen-
tów i chwilowo nie ma zapotrzebowania na historyków. Poczucie dyskomfortu 
i dezorientacja ogarniają Marię coraz silniej. Postanawia również, że nie będzie 
szukać już nigdy więcej pracy w polskich instytucjach. Pukając do wielu innych 
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drzwi, z czasem zdaje sobie sprawę, że jej polski dyplom nie jest honorowany we 
Włoszech. Co robić? – zastanawia się. I szybko znajduje odpowiedź – ukończyć 
drugie studia, już tu na miejscu, najlepiej w dziedzinie, która gwarantuje duże 
prawdopodobieństwo zatrudnienia. 

Decyduje się na pielęgniarstwo na stołecznym Uniwersytecie Tor Vergata. 
Wie, że pielęgniarek we Włoszech ciągle brakuje. Analizując decyzję, przeko-
nuje samą siebie, iż praca medyczna zawsze ją jakoś przyciągała. Dodatkowo, 
doświadczenie i cenne umiejętności zdobyte, gdy pracowała jako opiekunka przy 
osobach starszych, bez wątpienia mogłyby przyczynić się do szybszego wdroże-
nia się w nowy zawód. 

Po całonocnych przygotowaniach do egzaminów Maria zdaje bez problemu 
na wybrany kierunek i rozpoczyna swoje drugie studia. Ma w tej chwili trzydzie-
ści lat: towarzyszące jej wcześniej poczucie zniechęcenia i zagubienia stopnio-
wo zanikają. Ale, oczywiście, pieniądze nie spadają z nieba. Pomimo, że nadal 
mieszka w tym samym mieszkaniu, bez opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, 
Maria musi jakoś przeżyć i zapłacić czesne na uniwersytecie. By wszystkiemu 
zaradzić, znajduje pracę w dwóch różnych miejscach: w domu u pewnej starszej 
pani jako gospodyni domowa i w sklepie jubilerskim jako sprzątaczka. Wszę-
dzie pracuje „na czarno”. Dodatkowo, od czasu do czasu, zastępuje też w pracy 
matkę, gdy ta wyjeżdża do Polski. Ich kontakty są teraz szczególnie częste i za-
żyłe. W tym okresie swojego projektu migracyjnego Maria jest studentką, która 
pracuje równocześnie jako pomoc domowa i sprzątaczka. Nie jest zadowolona 
z pracy, a tym bardziej z płac, nawet pomimo niewielkiej podwyżki, jaką udaje 
jej się uzyskać. Z drugiej strony, praca pozwala jej uczęszczać bez problemu na 
wszystkie zajęcia i wkomponowuje się idealnie w codzienny grafi k. 

Maria akceptuje pracę poniżej swoich kwalifi kacji z trzech powodów: po 
pierwsze jest elastyczna i pozwala jej na studia i samodzielne układanie swojego 
życia i rytmu dnia. Po drugie, z przyczyn czysto ekonomicznych, w tym miejscu 
opiera się na racjonalnej kalkulacji maksymalizacji użyteczności: musi zarabiać 
bez względu na rodzaj pracy. Przede wszystkim po to, by przetrwać, by osiągnąć 
zamierzone cele i aby ponownie móc zainwestować w Polsce. 

Trzeci powód związany jest z realnym zapotrzebowaniem rynku pracy na 
konkretne kategorie zawodowe. Maria jest w pełni świadoma, że w dzisiej-
szej rzeczywistości we Włoszech funkcjonowanie mechanizmów zatrudnienia 
obejmuje proces dyskryminacji pracowników będących imigrantami, zwłasz-
cza w odniesieniu do dostępu do niektórych kategorii zawodowych o wysokich 
kwalifi kacjach. Sytuację tę pogłębia dodatkowo wciąż obecny kryzys gospo-
darczy. 

W perspektywie strukturalnej można powiedzieć, iż jesteśmy świadkami 
tego, co nazywane jest „potrójną dyskryminacją”: obejmuje ona wiele kobiet imi-
grantek, ze względu na płeć, narodowości i pozycję społeczną. W odniesieniu do 
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wielu pracujących we Włoszech cudzoziemek z Europy Środkowej i Wschodniej 
zatrudnienie w charakterze pomocy domowej, opiekunki do dzieci i osób star-
szych czy też sprzątaczki nabyło konotacji etnicznych. Największe wypływające 
z tego faktu ryzyko związane jest z ewentualną gettyzacją etniczną i płciową, 
która skutkować będzie ograniczeniem możliwości w zakresie mobilności imi-
grantek na włoskim rynku pracy (Campani, 2003: 48–70).

Z punktu widzenia Marii zdobyte przez nią doświadczenie zawodowe nie 
było do końca pozytywne. Ogólnie jest zdania, że brak jest we Włoszech oferty 
miejsc pracy dla wysoko wykwalifi kowanych imigrantów. 

Jeśli chodzi o moją pracę, mogę powiedzieć, iż wielokrotnie padłam ofi arą 
dyskryminacji w momencie, gdy chciałam przyjąć się na jakieś nowe miejsce. 
Dyskryminacja dotyczyła głównie faktu, że byłam cudzoziemką, szczególnie gdy 
szukałam zatrudnienia innego niż praca we włoskich domach. Doznałam też gor-
szego traktowania w kwestiach pobieranego wynagrodzenia i niezwykle często 
również w sposobie, w jakim się do mnie odnoszono. Niby nikt nigdy nie powie-
dział mi wprost, że jestem gorsza lub drugiej kategorii, ale bardzo często dawano 
mi to odczuć. Mogę podawać przykłady bez końca: jeden z moich pracodawców, 
starszy człowiek, który najprawdopodobniej nigdy samodzielnie nie posprzątał 
mieszkania, tłumaczył mi, jak się dobrze czyści balkon, jak używać mopa czy odku-
rzacza. I nigdy nie można w takich momentach nic powiedzieć, nawet jeżeli czło-
wiek czuje się traktowany w sposób poniżający, bo przecież to jest pracodawca. 

Niestety, jeśli pracujesz jako sprzątaczka, zawsze traktuje się ciebie z wyższością. 
W pewnym sensie mogłam zrozumieć, że nie do końca mi ufali w sklepie jubiler-
skim, gdzie pracowałam. Chociaż wcześniej sprzątałam również u nich w domu, 
opiekowałam się ich córką. Bardzo często w mieszkaniu natrafi ałam na biżuterię 
i z pewnością drogocenne rzeczy i nigdy nic nie zginęło. A mimo tego, gdy praco-
wałam u tych samych osób w sklepie, czułam się zawsze pod kontrolą, w każdym 
momencie bacznie obserwowana. Pamiętam z tego okresu jeszcze jedną rzecz: za 
każdym razem, gdy byłam w pobliżu i rozmawiano o wycenie drogich pierścionków, 
kolii czy bransolet, używano specjalnego kodu. Czułam się wówczas jak intruz!

Poczucie dyskryminacji odcisnęło bardzo silne piętno zarówno na projekcie 
migracyjnym Marii, jak i na jego ewolucji oraz na postrzeganiu otaczających ją 
realiów. Równocześnie doprowadziło też do jej zawieszenia w „martwej prze-
strzeni” tożsamości kulturowej, która wyraża się w gorzkim poczuciu nieprzyna-
leżności ani do realiów polskich, ani do realiów włoskich, na przebywaniu „ani 
tu, ani tam”. Najsilniej odbierane przez Marię było odczucie, które Sayad (1999) 
nazywa „podwójnym brakiem”, a które charakteryzuje się pewnego rodzaju za-
wieszeniem, nieadekwatnością i problemami z odnalezieniem się zarówno w Pol-
sce, jak i we Włoszech. Ta charakterystyczna tożsamość bez silnej przynależności 
do jakiegoś konkretnego miejsca, owoc, z jednej strony, utraty częstych kontak-
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tów z państwem pochodzenia, a z drugiej strony, prowadzenia codziennego życia 
w kraju, który w pewien sposób naznacza cudzoziemca jako innego, nieprzynale-
żącego do miejsca aktualnego pobytu, nabiera kształtów, kiedy Maria wykazuje 
pewien istotny brak zaufania do swoich współobywateli. Jeszcze silniej manife-
stuje się, gdy defi niuje się jako ofi ara tzw. zinstytucjonalizowanej dyskryminacji 
po obu stronach, zarówno włoskiej, jak i polskiej. 

Pomimo krótkich momentów swoistego paraliżu decyzyjnego, który nie po-
zwalał i nadal nie pozwala Marii na znalezienia ostatecznych, satysfakcjonują-
cych ją rozwiązań dla podjętego projektu migracyjnego, ma ona wyraźnie kla-
rowne idee na przyszłość. Przede wszystkim ma zamiar ukończyć studia w ciągu 
kilku najbliższych miesięcy i rozpocząć pracę jako pielęgniarka. Dyplom ma-
gistra historii, w chwili obecnej, będzie musiał zostać zamknięty w szufl adzie, 
jednak to, co się teraz najbardziej liczy, to zaliczenie do przeszłości pracy w cha-
rakterze opiekunki, gospodyni domowej i sprzątaczki. I rozpoczęcie zupełnie no-
wego rozdziału w swojej biografi i.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Metoda badawcza przyjmująca metodologię wywiadów o charakterze biogra-
fi cznym pozwala na dogłębną analizę przebiegu i historii projektów migracyj-
nych imigrantek, kontekstualizując je jednocześnie w ramach ogólnego scena-
riusza imigracyjnego państwa przyjmującego oraz analizując w sposób globalny 
ewentualne push factors.

Respondent nie mówi w ten sposób tylko za siebie, lecz także za cały kon-
tekst. Podczas analizy tak wykonanych badań, nawet jeśli zebrane informacje 
dotyczą życia jednostek i zbierane są indywidualnie, konieczne jest późniejsze 
przeprowadzenie rozumowania na poziomie ogólnego kontekstu. Jak mówi Bour-
dieu, „historia każdego indywidualnego życia jest niezrozumiała bez konkretnego 
kontekstu, tak jak stacje metra są nieczytelne bez mapy miasta” (1986: 69–72). 
Oczywiste jest, iż każda historia jest wyjątkowa, jednak w tym samym czasie 
może być reprezentatywna dla innych historii, które ulokowane są w tym samym 
kontekście społecznym. W ten właśnie sposób kilkadziesiąt biografi i, analizowa-
nych w świetle niektórych wspólnych aspektów, może stanowić istotną informa-
cję na temat zachowań społeczności i wskazać jej stałe lub zmienne elementy. 

Porównanie wywiadów pozwala na ujawnienie podobieństw, różnic oraz róż-
nych poziomów znaczenia i postrzegania sytuacji i rzeczywistości, a na podstawie 
tych elementów możliwe jest ukształtowanie pewnych podstawowych jakości.

Tak też było w analizowanych w tym artykule wywiadach: przy jednocze-
snym zachowaniu specyfi ki projektów migracyjnych, udało się wyłonić z opo-
wieści respondentek istotne wspólne czynniki i pokrewną dynamikę zdarzeń, co 
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potwierdziło bądź zaprzeczyło postawione w początkowej fazie badań hipotezy 
i pytania. Oczywiście nie wykluczało to również możliwości skorzystania z tego, 
co Hannerz nazywa „metodą Serendipity” (1980), tj. przypadku, kiedy to znaj-
duje się jakiś niespodziewany, zaskakujący element, który wzbogaca dotychcza-
sową wiedzę o danym zjawisku społecznym poprzez możliwość formułowania 
nowych hipotez. 

Koncentrując się na uzyskanych odpowiedziach na postawione w fazie przy-
gotowawczej pytania badawcze, a w szczególności na pierwsze z nich, dotyczące 
różnic pomiędzy tzw. starą i nową Polonią w kwestii motywacji projektu mi-
gracyjnego, trzeba stwierdzić, że czynniki ideologiczno-polityczne oraz religij-
ne okazały się praktycznie nieobecne wśród wymienionych przez respondentki 
przybyłe do Włoch w latach 70. i 80. XX w. Co więcej, zastąpił je cały szereg 
najbardziej różnorodnych pobudek. 

Z punktu widzenia funkcjonowania na włoskim rynku pracy można stwier-
dzić ostatecznie, iż zjawisko zatrudnienia poniżej kwalifi kacji, w perspektywie 
długoterminowej, objęło znikomą część osób uczestniczących w badaniach. Od-
znaczyło się nieco silniej w pierwszych fazach pobytu i dotyczyło zatrudnienia 
w sektorze usług wykonywanych na rzecz włoskich rodzin. Potwierdzona została 
zatem hipoteza czynnika czasu, który wpłynął pozytywnie na możliwości reali-
zacji zawodowej respondentek. Co więcej, można z całą pewnością stwierdzić, 
że w świetle rezultatów przeprowadzonych badań, początkowe zjawisko brain 
waste ustąpiło miejsca zgodnemu z kwalifi kacjami zaistnieniu na włoskim rynku 
pracy: w przypadku niektórych respondentek, również adekwatnie do posiada-
nego wykształcenia. Zgodna z prawdą okazała się ponadto hipoteza istotnej roli 
polskiej sieci migracyjnej w Rzymie, i jako pewnego rodzaju czynnika pomosto-
wego w znalezieniu zatrudnienia, i jako punktu odniesienia w kontaktach towa-
rzyskich: polskich i włoskich. 

Analizując wyniki badań, można wywnioskować, iż brak realizacji zawodo-
wej respondentek z wyższym wykształceniem, którym do dziś nie udało się uciec 
od zatrudnienia we włoskich gospodarstwach domowych, zależny jest od dwóch 
czynników. Po pierwsze, włoski rynek pracy dla osób z wysokimi kwalifi kacja-
mi jest zdecydowanie bardziej ubogi niż rynek pracy innych państw OEDC. Po 
drugie, braki strukturalne w funkcjonowaniu miejscowego systemu welfare po-
wodują wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą mogącą zaspokoić wytworzoną 
lukę: sami włoscy pracownicy nie są w stanie nasycić tego konkretnego rynku, co 
też sprawia, że jest on stale otwarty dla poszukujących zatrudnienia imigrantów 
(przede wszystkim dla kobiet, które stanowią z kolei ponad 70% ogółu Pola-
ków we Włoszech). Sytuacja tej, pewnego rodzaju, łatwości w dostępie do pra-
cy w sektorze usług we włoskich gospodarstwach domowych wytwarza z jed-
nej strony gettoizację zatrudnienia (zarówno etniczną, jak i ze względu na płeć), 
a z drugiej prowadzi do osłabienia dalszej mobilności. Również dlatego, że, jak 
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potwierdzają historie respondentek, niezwykle ciężko jest się pozbyć „łatki” wy-
konywania poprzedniego zawodu, który marginalizuje również osoby z wyższym 
wykształceniem, zamieniając je w oczach społeczeństwa w personel niewykwa-
lifi kowany. Ewentualne dalsze wspinanie się po szczeblach kariery (co ciekawe, 
jak wynikało z odpowiedzi respondentek – wzrastająca pozycja zawodowa szła 
zawsze w parze z umacnianiem się ich pozycji społecznej wśród Włochów) wy-
magało zatem od kobiet biorących udział w badaniach dużego wysiłku, samoza-
parcia i czasu.

W omawianych w tym artykule projektach migracyjnych wysoko wykwa-
lifi kowanych polskich imigrantek we Włoszech, wyodrębnionych zostało kilka 
znaczących stałych. Przede wszystkim niemal obowiązkowe rozpoczęcie kariery 
zawodowej od niewykwalifi kowanych miejsc pracy, głównie we włoskich do-
mach. Zjawisko to, jak zostało już zauważone, dotyczy prawie wyłącznie pierw-
szego etapu emigracji. Czynnik czasu oraz wpływ procesu integracji w ramach 
społeczeństwa państwa goszczącego reprezentują w tych warunkach aspekt po-
zytywny, który wpływa ostatecznie na zmniejszenie problemu brain drain oraz 
stopniową poprawę sytuacji respondentek na rynku pracy i stabilizację karie-
ry zawodowej w ramach wyspecjalizowanych miejsc pracy. W osiągnięciu tej 
sytuacji pomaga też długofalowa już obecność polskich imigrantów w ramach 
scenariusza imigracyjnego Italii, obejmującego obywateli innych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, a także istnienie i siła wspomnianej wcześniej sieci mi-
gracyjnej Polonii w Rzymie. 

Do innych wyodrębnionych istotnych stałych należało podjęcie decyzji o re-
alizacji projektu migracyjnego dopiero po ukończeniu studiów (w przewadze 
humanistycznych) oraz wybór Rzymu jako docelowego punktu emigracji. Ma-
gnesem przyciągającym do stolicy Włoch okazała się atrakcyjność kulturowa, 
korzystne warunki gospodarcze, szersza niż w innych miejscach oferta zatrudnie-
nia, a także wspomniana już wielokrotnie obecność silnej sieci polonijnej. 

Warto dodać ponadto, iż wśród respondentów można było zaobserwować 
stopniowe odchodzenie od tendencji migracji wahadłowych i cyrkulacyjnych. 
Nawet jeśli charakteryzowały one w niektórych przypadkach pierwszą fazę 
projektów migracyjnych, z czasem ustępowały defi nitywnie miejsca projektom 
długoterminowym z przewagą projektów o nieokreślonym terminie powrotu do 
Polski. W konsekwencji, zakładany na początku projekt priorytetowego zarobku 
w celu późniejszej inwestycji w kraju pochodzenia był sukcesywnie zmieniany: 
zastępowały go projekty inwestycji i rozwoju we Włoszech bądź też ewentualne 
decyzje co do dalszych wyjazdów do innych krajów. 

Jako konkluzję chciałoby się podkreślić, jak ważna jest świadomość, że 
wszystkie zebrane tu historie nie są bynajmniej defi nitywne, zakończone: za każ-
dym razem są bowiem opowiadane z perspektywy przeżywanej w danym mo-
mencie teraźniejszości, która oczywiście bezustannie się zmienia. Jak pisze Bru-
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ner, opowiadanie swojej własnej historii związane jest zawsze z „umieszczaniem 
rzeczywistości w trybie przypuszczającym” (1986). Oznacza to, że ma się zawsze 
do czynienia ze światem ludzkich możliwości, a nie z pewnością i stabilizacją: 
różne opowieści w kontekście projektu życia symbolizują różne sytuacje. Każda 
opowiadana jest na swój sposób i nawet jeśli ma pewne cechy wspólne z innymi 
historiami, zachowuje możliwość otwarcia na zmiany. 

Wysłuchane podczas wywiadów historie życia respondentek są biografi ami, 
które cały czas ewoluują, nie ma w nich konkluzji, wniosków i zakończeń. Bada-
ne projekty migracyjne są ewidentnie cały czas w trakcie realizacji, kiedy to meta 
i ostateczne cele pozostają bardzo odległe. Bez wątpienia jednak są to w więk-
szości, jeśli w zupełności, opowieści o walce i rozwoju, do którego respondentki 
biorące udział w badaniach podchodziły w każdym momencie z determinacją, 
nadziejami i konkretnymi oczekiwaniami.
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