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Polski za pieni¹dze (!!!) ludŸmi, którym przedsiêbior-
czy rodacy obiecywali z³ote góry na Zielonej Wyspie, 
po czym po zainkasowaniu gotówki znikali niczym 
kamfora. Przera¿eni, oszukani i nieœwiadomi swoich 
praw nieszczêœnicy zasilali natomiast grono bezdom-
nych w centrum stolicy. A mogli po prostu iœæ do 
lokalnego oddzia³u FAS (Foras Áiseanna Saothair), 
czyli urzêdu pracy. Znaczna czêœæ numerów PPS 
(przyznawanych raz na ca³e ¿ycie) jest ju¿ równie¿ 
nie aktywna, co ma zwi¹zek z sezonowym pobytem 
na Wyspie, w celu „zarobienia”, na przyk³ad studen-
tów. W zwi¹zku z recesj¹ i przera¿aj¹cym wzrostem 
bezrobocia, du¿o polskich pracowników wraca w 
chwili obecnej do Polski. Czyli jak powy¿sze infor-
macje wskazuj¹, trudno jest miarodajnie i jedno-
znacznie okreœliæ populacjê polsk¹ w Irlandii, ale i tak 
z czystym sumieniem mo¿na stwierdziæ, ¿e by³o, jest i 
pewnie jeszcze d³ugo bêdzie nas tu multum.

Pamiêtam dobrze kwiecieñ 2004, kiedy postano-
wi³am zamieszkaæ w Irlandii. Praca kelnerki w lokal-
nym barze wydawa³a mi siê szczytem marzeñ, jak 
kasza gryczana, któr¹ mog³am jeœæ tylko wtedy, gdy 
ktoœ ze znajomych akurat wraca³ z Polski i by³ ³askaw 
j¹ przywieŸæ. Tak, d³ugi czas, zawodowym synoni-
mem Polaka w Irlandii by³ kelner, barman, sprz¹tacz, 
budowlaniec, czy operator wózków wid³owych, a 
polskiego jedzenia przecenione ziemniaki i fasola w 
puszce z Tesco. Masê soln¹ na lepienie anio³ów robi-
³am wtedy bez m¹ki ziemniaczanej. I choæ Irland-
czycy dalej nie maj¹ pojêcia o co mi chodzi, kiedy 
mówiê potato flour (m¹ka ziemniaczana), mogê j¹ 
teraz bez problemu kupiæ w jednym z dziesi¹tek 
polskich sklepów. W 2005 roku opuœci³am Zielon¹ 
Wyspê na rok, na rzecz Królestwa niejakiej El¿biety, 
czyli Wielkiej Brytanii. Kiedy wróci³am do Dublina, 
nie mog³am uwierzyæ w³asnym oczom. Polski sklep 
by³ niemal na ka¿dej ulicy, a rodaków jeszcze wiêcej. 
Ci którzy pracowali w barach, restauracjach i hote-
lach kiedy wyje¿d¿a³am, umoœcili sobie ciep³e posad-
ki na lotnisku, w rozmaitych mniejszych lub wiêk-
szych firmach, w ostatecznoœci pozostali w tych 
hotelach, ale ju¿ na kierowniczych stanowiskach. 
Boom, jak to boom, nast¹pi³ szybko, a Polacy zaczêli 
siê cieszyæ opini¹ wzorowych pracowników, coraz 
bardziej po¿¹danych.

W styczniu 2007 roku, po 5 miesiêcznej przygo-
dzie recepcjonistki w jednym z dubliñskich hoteli, ja, 
magister politologii, rozpoczê³am swoj¹ karierê w 
jednym z najwiêkszych irlandzkich banków, Bank of 
Ireland. Nie mogê narzekaæ, po 1.5 roku pracy w 
dziale Human Resources (kadry), przeniesiono mnie 
na asystentkê w dziale kredytowym, przy CEO (Chief 
Executive Office). Moi znajomi zasilili szeregi w 
innych renomowanych firmach, bankach, szpitalach, 
uniwersytetach, tak¿e na specjalistycznych stanowis-

kach. I nie ma w tej kolei losów nic nadzwyczajnego w 
wysoko rozwiniêtym kraju kapitalistycznym – lekarze 
poszli do szpitali, architekci do biur architektonicznych, 
naukowcy na uniwersytety, a humaniœci gdziekolwiek do 
administracji, tak¿e do banków. Bo wszystko zale¿y od 
cz³owieka – jego ambicji, potrzeb i znajomoœci jêzyka. 
Mnie odpowiada praca asystentki w banku (czyli wed³ug 
Ambasady, nisko wykwalifikowana administracja), 
poniewa¿ spe³niam siê poza ni¹, na ³onie polonijnej 
kultury. Znam jednak takich, którzy z polskim magistrem 
historii w kieszeni, przekwalifikowali siê w doradców 
inwestycyjnych (zarówno w praktyce, jak i na papierze), 
albo przewodników po muzeum historii Irlandii. Tak 
samo znam tych, którym dyplom z literatury jêzyka pol-
skiego nie przeszkadza dalej, jak za czasów studenckich, 
nie rozumieæ po angielsku oraz wbijaæ ceny na kasie w 
sklepie.

Pocz¹tek roku 2009 i wszechobecna recesja ostudzi³y 
nieco zdobyt¹ ju¿ przez Polaków na Wyspie pewnoœæ 
siebie. Na chwilê obecn¹ nie znam ¿adnego aktywnego 
zawodowo Polaka architekta, czy in¿yniera. Zapaœæ w 
budownictwie zepchnê³a ich wszystkich w szpony urzêdu 
wydaj¹cego zasi³ki dla bezrobotnych, albo zawróci³a w 
poszukiwaniu szczêœcia nad Wis³ê. To chyba najbardziej 
odczuwaj¹cy kryzys odsetek polskiej emigracji, zaraz po 
nie wykwalifikowanych robotnikach wszelakich ga³êzi 
przemys³u. Bo przemys³ te¿ siê powoli wynosi z Irlandii 
na rzecz tañszej w kosztach produkcji Europy Wschod-
niej, jak choæby g³oœna sprawa przeniesienia fabryki 
firmy Dell z Limerick do £odzi. Nie dalej jak wczoraj, 
odby³a siê po¿egnalna impreza moich znajomych 
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