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Te pierwsze nie świadcz¹ o nas dobrze. Choæ 
na pierwszy rzut oka s¹ to zwyk³e informa-

tory, które prezentuj¹ odmiennośæ kulturow¹ 
Polski, z ich treści przebija cynizm. Z kolei 
zagraniczne media, choæ nie szczêdz¹ krytyki 
pod adresem naszych rz¹dz¹cych, z wielk¹ 
przychylności¹ odnosz¹ siê do rodaków pra-

cuj¹cych za granic¹. Kana-

dyjska gazeta „The Globe 
and Mail” pisze wrêcz, 
¿e w wiêkszości m³odzi i 
zdrowi polscy emigranci 
tworz¹ nowy seksowny 
image Polski na Zacho-

dzie. „Gdy we Francji demonstrowano naro-

dowy sprzeciw wobec nap³ywu pracowników 

Polska wizytówka
Emigracja zarobkowa

Aby przekonaæ siê, jaki wizerunek ma 
nasz kraj na arenie miêdzynarodowej, 
nie trzeba przeprowadzaæ kosztownych 
badañ. Wystarczy odwiedziæ 
zagraniczne strony 
internetowe 
poświêcone turystyce 
do Polski oraz 
przeanalizowaæ 
zagraniczne wycinki prasowe. 

Wyjazdy zarobkowe 

rozładowują napięcia 

na rynku pracy

Fot. MJ
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z nowych pañstw UE, Brytyjczycy s¹ zachwy-

ceni Polakami, którzy postrzegani s¹ jako uta-

lentowani i pracowici. – Obecnie coraz wiêcej 
Brytyjczyków woli nawet zatrudniæ Polaków ni¿ 
rodzimych pracowników – podkreśla Saunders 
[Doug Saunders – dziennikarz].”(CZA, Polska 
traci pokolenie wykszta³conych, „G³os Kosza-

liñski”, 09.10.2006).
Wizerunek Polski i Polaka zmienia siê, a to 
dziêki rzeszy m³odych, wykszta³conych emigran-

tów. To oni s¹ nasz¹ wizytówk¹. Warto wiêc 
przyjrzeæ im siê dok³adnie. Jacy s¹ wspó³cześni 
polscy emigranci? Ró¿ni i ró¿ne s¹ powody, dla 
których opuścili kraj. Zazwyczaj jednak zaci-
skaj¹ pasa. Jedni, bo przyjechali tylko na jakiś 
czas i chc¹ wróciæ z gotówk¹ do kraju. Drudzy, 
bo wierz¹, ¿e szybko przebij¹ siê na górê spo-

³ecznej drabiny.
Od dawna w polskiej mentalności zakorzeniony 
jest stereotyp, ¿e to, co za granic¹, jest lepsze. 
Oczywiste jest zatem, ¿e wielu ludzi jest prze-

konanych, i¿ wyjazd z Polski to dla nich lepsze 
mo¿liwości rozwoju, lepsza praca i wreszcie 
lepsze ¿ycie. Chc¹ budowaæ i rozwijaæ swoje 
kompetencje, ucz¹c siê od najlepszych, a czêsto 
s¹ przekonani, ¿e ci najlepsi to w³aśnie zachodni 
menad¿erowie.

Zyskamy czy stracimy?
Tak jak w „Starej Baśni” Kraszewskiego – na 
dwoje babka wró¿y³a. Mo¿emy na tym zyskaæ. 
Wyjazdy zarobkowe roz³adowuj¹ napiêcia na 
rynku pracy. Dla absolwentów szkó³, z których 
35-40 procent nie mo¿e w kraju znaleźæ pracy 
wyjazd do „starej” Europy jest du¿¹ szans¹. 
Mo¿emy równie¿ straciæ. „- W Polsce zaczyna 
ju¿ brakowaæ fachowców, na przyk³ad lekarzy, 
spawaczy, murarzy. W zachodniej Europie rodzi 
siê natomiast niezadowolenie miejscowych pra-

cowników, bo zaostrza siê konkurencja i trud-

niej o etaty.” (S³awomir Kmiecik, Dwie strony 
migracji, „G³os Wielkopolski”, 25.09.2006).
Faktem jest, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch lat 
wyjecha³o za granicê w poszukiwaniu pracy 
wielu Polaków, przede wszystkim ludzi m³o-

dych, wykszta³conych, w wieku 18-34 lat. Nasi 
rz¹dz¹cy nie widz¹ w masowym wyjeździe 
Polaków niczego niepokoj¹cego. Ich zdaniem 
migracja w poszukiwaniu pracy to w świecie 
zjawisko zupe³nie normalne. „Przypominaj¹ 
te¿, ¿e dziêki emigracji zarobkowej spada w 
Polsce bezrobocie, a tym samym koszty funk-

cjonowania opieki spo³ecznej. (…) Optymizmu 
rz¹dz¹cych nie podziela wielu ekonomistów. Ich 
zdaniem masowy wyjazd obywateli na Zachód 
to sygna³ alarmowy dla naszej gospodarki. Pol-
skie spo³eczeñstwo siê starzeje, mamy ujemny 
przyrost naturalny i gdy wyjad¹ kolejne miliony 

Tytuły prasowe podejmujące najczęściej 
tematykę emigracji zawodowej

Jak Polakom pracuje siê z obcokrajowcami?

Obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce wci¹¿ stanowi¹ niewielk¹ grupê. 
Pracuj¹cy w Polsce legalnie to przede wszystkim w³aściciele lub wspó³-
w³aściciele firm, cz³onkowie zarz¹du, a tak¿e specjaliści, studenci i 
wspó³ma³¿onkowie obywateli polskich. Jednak osoby pracuj¹ce legalnie 
stanowi¹ wśród zatrudnionych cudzoziemców znikom¹ czêśæ. Badania 
pokazuj¹, ¿e obcokrajowcy pracuj¹cy w Polsce nielegalnie zatrudnieni 
s¹ zwykle jako pomoc domowa, przy opiece nad dzieæmi lub osobami 
starszymi, wykonuj¹ prace przy remontach, prace budowlane, a tak¿e 
sezonowe prace w rolnictwie. Wśród osób zatrudnionych nielegalnie 
najliczniejsi s¹ obywatele Ukrainy.
Jak obcokrajowcy s¹ postrzegani?

Jak wynika z badañ przeprowadzonych przez CBOS we wrześniu 
2006 roku, zdecydowana wiêkszośæ Polaków dopuszcza obecnośæ 
obcokrajowców na krajowym rynku pracy. Co trzeci badany (34 
proc.) uwa¿a, ¿e powinno siê im pozwoliæ na podjêcie ka¿dej pracy, 
a blisko po³owa (47 proc.) wyra¿a zgodê na wykonywanie przez nich 
tylko niektórych rodzajów prac. Znacznie mniejsza liczebnie grupa (13 
proc.) sprzeciwia siê zatrudnianiu cudzoziemców. Akceptacja pracow-

ników obcego pochodzenia w Polsce systematycznie rośnie.



ana l i zaana l i za

26

m³odych ludzi, nie bêdzie mia³ kto w przysz³ości pracowaæ na emerytów.” 
(Autor nieznany, Czy emigracja zarobkowa zagra¿a gospodarce?, „Pani 
Domu”, 05.11.2006). Inne media id¹ jeszcze dalej w ocenie. W „Ango-

rze” mo¿emy przeczytaæ: „Polski rz¹d zabija swój naród. Eksterminacja 
m³odego pokolenia jest bardziej wyrafinowana ni¿ kiedykolwiek wcześ-

niej. Oficjalnie, lecz bez rozg³osu. Powoli, ale skutecznie m³odzi Polacy 
s¹ zsy³ani, niby dobrowolnie, na migracjê.” (Patryk K. Urbaniak, Polisz 
Londonek, „Angora”, 24.09.2006).

Nie ma jak na Wyspach
Najwiêcej Polaków mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Rz¹dowe 
badania brytyjskie dowodz¹, ¿e na Wyspach zarejestrowa³o siê pra-

wie 308 tys. Polaków (co stanowi 
ponad 60 proc. wszystkich pra-

cowników z ośmiu środkowoeuro-

pejskich pañstw UE). Podczas gdy 
liczba zarejestrowanych Polaków 
w pierwszych trzech kwarta³ach 
2006 roku wzros³a w porównaniu z 
rokiem ubieg³ym, ³¹czna liczba pra-

cowników wszystkich ośmiu krajów 
w analogicznym okresie zmniejszy³a 
siê. Dane te nie obejmuj¹ pracuj¹-

cych na w³asny rachunek, którzy 
nie musz¹ siê rejestrowaæ i pracow-

ników nielegalnych. Najwiêcej imi-
grantów wybiera wschodni¹ Angliê, 
gdzie jest wiele gospodarstw rol-
nych i fabryk ¿ywności. Region ten 
wyprzedzi³ Londyn. Najmniej atrak-

cyjna jest Walia oraz Irlandia Pó³nocna. 
Imigranci pchnêli do przodu brytyjsk¹ gospodarkê. - Szczególnie Polacy 
– pisze angielski dziennikarz Ronan Thomas. „– Przez wiele lat Wielka 
Brytania czerpa³a korzyści z imigracji z Europy Wschodniej, a zw³asz-

cza Polski. Dziś powa¿ne brytyjskie media ci¹gle roztrz¹saj¹ rozmiary i 
spo³eczny wydźwiêk zjawiska. (…) Poza tym, ¿e Polacy zabieraj¹ pracê 
Anglikom, przyczyniaj¹ siê do wzrostu cen mieszkañ i kosztów lokalnych 

samorz¹dów oraz „zalewaj¹ brytyjsk¹ kulturê”, 
ich dzia³alnośæ przynosi zdecydowane korzyści. 
(…) 87 proc. polskich pracowników jest zatrud-

nionych na pe³en etat i nie korzysta z zasi³ków. 
Niektórzy z nich zak³adaj¹ nowe firmy, które 
świadcz¹ us³ugi nie tylko na rzecz ich rodaków. 
Te wszystkie dzia³ania s¹ jak woda na m³yn bry-

tyjskiej gospodarki.” (Autor nieznany, Polacy 
pomagaj¹ Wielkiej Brytanii, „Gazeta Wybor-

cza”, 07.09.2006). 
Zdaniem Charlesa Crawforda, ambasadora 
Wielkiej Brytanii, wizerunek Polaków w Zjed-

noczonym Królestwie w ci¹gu ostatnich kilku 
lat jest niezwykle pozytywny. Polacy s¹ dumni 
ze swojego kraju i szanuj¹ patriotyzm oraz zwy-

czaje innych. „Tak wiêc na ogó³ wydaje siê, ¿e 
dobrze siê dopasowuj¹ i chc¹ w³aściwie wyko-

rzystaæ szansê, jak¹ da³o im historyczne otwar-

cie brytyjskiego rynku pracy. (…) Nie mogê zgo-

dziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e otwarcie naszego 
rynku pracy oznacza, ¿e Polacy zabieraj¹ pracê 
Brytyjczykom! (…) Na otwartym rynku Unii 
Europejskiej miejsca pracy oraz przedsiêbior-

stwa przychodz¹ i odchodz¹, w miarê jak 
ludzie i firmy inwestuj¹ i wprowadzaj¹ inno-

wacje.” (Pawe³ Szeniawski, Polacy nie odbieraj¹ 
miejsc pracy Brytyjczykom, „¯ycie Warszawy”, 
03.11.2006). 
Okazuje siê, ¿e jesteśmy jedn¹ z najspokoj-
niejszych grup spo³ecznych mieszkaj¹cych na 
Wyspach. „Najlepiej sytuacja wygl¹da zaś w 
Irlandii, dok¹d zjecha³o ju¿ 160 tys. Polaków. 
Tamtejszy wydzia³ konsularny polskiej ambasady 

w Dublinie wie tylko o siedmiu 
Polakach, którzy mieli k³opoty 
z prawem.” ( Jacek Rozalski, 
Spokojny jak Polak, „Metro”, 
18.08.2006).
Nap³yw imigrantów z nowych 
krajów UE, w szczególności 
z Polski, przyniós³ równie¿ 
znaczne korzyści zachodnio-

europejskiemu Kościo³owi, 
odm³odzi³ go i wzbogaci³ o nowe 
doświadczenia. „(…) Nale¿y siê 
cieszyæ z tego przejawu odro-

dzenia, w sytuacji gdy w Szko-

cji nie rodzi siê wystarczaj¹co 
du¿o dzieci, a dorośli emigruj¹ 
na du¿¹ skalê” – zacytowa³a 
gazeta „The Scotsman” (WP, 

Polacy odm³adzaj¹ Kośció³ w Szkocji, „Nasz 
Dziennik”, 09.11.2006).

Nie do końca różowo…
Niestety, nie wszyscy podchodz¹ do nas z 
otwartym sercem. „– Dobrze by by³o, aby rz¹d 
zaj¹³ siê kradzie¿ami w okolicy i zabra³ st¹d tych 

Polacy za granic¹

Wed³ug szacunkowych danych pochodz¹cych z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych poza granicami Polski mieszka od 14 do 17 mln Pola-

ków, g³ównie w Stanach Zjednoczonych (6-10 mln osób), Niemczech 
(oko³o 1,5 mln), Brazylii (oko³o 1 mln), Francji (oko³o 1 mln), Kana-

dzie (oko³o 600 tys.), Bia³orusi (400 tys. - 1 mln), Ukrainie (300-500 
tys.), Litwie (250-300 tys.), Wielkiej Brytanii (oko³o 150 tys.), Austra-

lii (130-180 tys.), Argentynie (100-170 tys.), Rosji (oko³o 100 tys.), 
Czechach (70-100 tys.) i Kazachstanie (60-100 tys.).
Ostatnia wielka fala emigracji przypad³a na lata powojenne, kiedy kra-

jem zarz¹dza³y uzale¿nione od ZSRR socjalistyczne w³adze Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Choæ kontakty z wolnym światem znacz-

nie wtedy utrudniano, w latach 1956-1980 do USA i krajów zachod-

niej Europy wyjecha³o oko³o 800 tys. osób. Czêśæ z nich stanowili 
emigranci polityczni - przeciwnicy komunistycznego re¿imu, a czêśæ 
ekonomiczni - poszukuj¹cy lepszych warunków ¿ycia. W latach 80. z 
Polski wyjecha³o oko³o 270 tys. osób. Decyzje o opuszczeniu ojczy-

zny podejmowano z powodów politycznych i ekonomicznych. Kolejna 
fala emigracji dotknê³a nasz kraj po wst¹pieniu Polski do UE.

Często, szczególnie na 

Wyspach Brytyjskich, 

jesteśmy tanią siłą 

roboczą

Zaledwie co dziesiąty 

Polak pracujący 

na Wyspach jest 

wykształcony i zna 

dobrze język angielski
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cholernych Polaków – mówi Andy Wallis, wspó³w³aściciel jednej z lon-

dyñskich restauracji. Dodaje, ¿e ma świadomośæ, i¿ wielu Polaków uczci-
wie pracuje.– Absolutnie nie jestem przeciw Polsce jako narodowi. Ale 
przyjecha³o zbyt wielu takich, którzy kradn¹ w sklepie, bo nie maj¹ pracy 
– twierdzi.” (Karolina Woźniak, Londyn: zabierzcie tych cholernych Pola-

ków!, „Super Nowości”, 29.08.2006). Brytyjczycy s¹ zaniepokojeni infor-

macjami, ¿e zmniejszenie liczby przestêpstw w Polsce wynika z emigracji, 
w tym z wyjazdu licznych bandytów, g³ównie do Anglii. Nap³yw setek 
tysiêcy pracowników z nowych krajów Unii wywo³uje na Wyspach anty-

imigracyjn¹ histeriê. „Miasto, które przejêli Polacy” – pod takim tytu-

³em ukaza³ siê w prawicowej gazecie „Daily Mail” artyku³ o 170-tysiêcz-

nym Peterborough we wschodniej Anglii. (…) Artyku³ ostrzega przed 
„masow¹ inwazj¹ zagranicznych pracowników”, którzy zabieraj¹ pracê 
miejscowym. Autorka cytuje przera¿aj¹ce liczby opublikowane przez 
urz¹d statystyczny: „Prawie 250 tys. Pola-

ków, S³owaków, Litwinów, Czechów, Estoñ-

czyków, Wêgrów, £otyszów i S³oweñców 
przyje¿d¿a co miesi¹c do Brytanii. Wychodzi 
trzy miliony rocznie.” (Pawe³ Szczerkowski, 
Brytyjczycy nie chc¹ ju¿ imigracji, „Gazeta 
Wyborcza”, 29.08.2006).
Prawda jest taka, ¿e czêsto, szczególnie na 
Wyspach Brytyjskich, jesteśmy tani¹ si³¹ 
robocz¹. Nasi rodacy pracuj¹ po kilkanaście 
godzin dziennie. W zamian za to du¿o zara-

biaj¹. Pytanie tylko, jakim kosztem? I co sta-

nie siê z nimi, gdy wróc¹, jeśli wróc¹, do kraju? Wiêkszośæ, nawet jeśli 
nie znajdzie zatrudnienia, zostaje za granic¹. Nie wracaj¹, bo wstyd siê 
przyznaæ, ¿e nikt nie chcia³ ich zatrudniæ. Śpi¹ na dworcach kolejowych 
i autobusowych, ¿ebrz¹. 
Angielscy pracodawcy maj¹ w czym wybieraæ. Oprócz Polaków na 
wyspach o pracê staraj¹ siê tak¿e Hindusi, Arabowie czy imigranci z 
Filipin. „– These f…kin’ Polish people are everywhere albo Polish mon-

keys – takie w³aśnie określenia mo¿na us³yszeæ. (…). Polacy w Anglii do 

tej pory postrzegani byli jako dobrzy i sumienni 
pracownicy. Angielskie firmy chêtnie ich zatrud-

nia³y. Niestety coraz czêściej 
dostrzec mo¿na Polaków, którzy 
poprzez pijackie awantury psuj¹ 
pozytywn¹ opiniê o pracowni-
kach z Polski.” (Agnieszka Moska-

luk, Ju¿ nas mniej lubi¹, „Ziemia 
Gorzowska”, 12.10.2006).
Zaledwie co dziesi¹ty Polak pra-

cuj¹cy na Wyspach jest wykszta³-
cony i zna dobrze jêzyk angielski. 
St¹d zdarza siê, ¿e pozostali s¹ 
w Wielkiej Brytanii traktowani z 

góry. Prze³ykaj¹ codzienne poni¿enie – w koñcu 
za funty ¿ycie smakuje inaczej.

Cenią nas nie tylko na Wyspach
Jak przyci¹gn¹æ jeszcze wiêcej pracowników z 
Polski zastanawiaj¹ siê szwedzkie firmy, które 
coraz bardziej nas ceni¹. Popyt jest szczególnie 
na pracowników z bran¿y budowlanej. Wed³ug 
szacunkowych danych w Szwecji pracuje oko³o 
50 tys. Polaków. „Polacy uchodz¹ w Szwecji za 
bardzo dobrych specjalistów w zakresie budow-

nictwa i prac remontowych. £atwo te¿ o pracê 
w rolnictwie oraz bran¿y samochodowej.” 
(MHAD, Szwedzkie firmy czekaj¹ na Polaków, 
„¯ycie Warszawy”, 25.07.2006).
Obserwuj¹c korzyści, jakie niesie zatrudnie-

nie Polaków, Duñczycy nie mog¹ od¿a³owaæ, 
¿e przegapili szansê na ści¹gniêcie do siebie 
wykwalifikowanych pracowników z zagranicy i 
dali siê ubiec innym krajom. „Rz¹d w Kopen-

hadze chce naprawiæ ten b³¹d. Od października 
ruszy³a akcja kaptowania cudzoziemców chêt-

nych do pracy w Danii, skierowana g³ównie do 
Polaków. (…) Nie chodzi tylko o robotników 
budowlanych, których brakuje najbardziej, lecz 
tak¿e o fachowców rozmaitych specjalności, np. 
lekarzy i pielêgniarki.” (BS, Duñczycy chc¹ Pola-

ków, „G³os Szczeciñski”, 03.10.2006). 
Szanuj¹ nas równie¿ Francuzi. Jeszcze kilka lat 
temu jedynie 4 proc. Francuzów przyznawa³o 
siê do pobytu w Polsce, natomiast niepro-

porcjonalnie du¿a liczba badanych jako pierw-

Co robi¹ nasi rodacy na Wyspach? 

Wiêkszośæ (112 tys.) pracuje w fabrykach. 
Inni (31 tys.) w magazynach, jako pomoce 
kuchenne i w cateringu (27 tys.), podobnie 
pakowacze (27 tys.), sprz¹tacze (24 tys.), 
kelnerzy (18 tys.). Poza tym jest 2 tys. pieka-

rzy, 245 architektów, 80 trenerów fitnessu, 
35 prawników, 50 muzyków, 15 cyrkowców, 
10 autorów lub pisarzy, po 5 aktorów, tak-

sówkarzy i kapitanów statków.

Poziom wykształcenia emigrujących Polaków

Rodzaj wykonywanej pracy

Okazuje się, 

że jesteśmy jedną 

z najspokojniejszych 

grup społecznych 

mieszkających 

na Wyspach
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sze skojarzenie z Polsk¹ podawa³a: „tam jest 
zimno”, a tak¿e wymienia³a takie g³ówne cechy 
narodowościowe, jak „bieda, ubóstwo, cier-

pienie, przesadna religijnośæ”. Co trzeci Fran-

cuz kwestionowa³ funkcjonowanie w Polsce 
gospodarki rynkowej. Teraz mówi¹ o nas: „s¹ 
pracowici, uczciwi i dobrze wychowani”. Czy 
to tylko zas³uga polskiego hydraulika, który 
ostatnio zdoby³ s³awê nad Sekwan¹? Nie, po 
prostu nasz wizerunek we Francji z roku na 
rok jest coraz lepszy. „– Od czasu wejścia 
Polski w struktury UE Francuzi przygl¹daj¹ 
nam siê uwa¿niej – mówi „Super Expressowi” 
Micha³ Warchala, socjolog z Instytutu Spraw 
Publicznych – do Francji coraz czêściej przy-

je¿d¿aj¹ osoby wykszta³cone i znaj¹ce jêzyki. 
A to przecie¿ musia³o zostaæ dostrze¿one.” 
(MAYA, Francuzi nas szanuj¹, „Super Express”, 
30.09.2006). Ale nie zawsze tak by³o. Jeszcze 
niedawno powiedzenie „pijany jak Polak” zna³ 
prawie ka¿dy Francuz. Nasi rodacy kojarzyli siê 
g³ównie z mocnym alkoholem i prac¹ na czarno. 
Takie stereotypy to ju¿ na szczêście przesz³ośæ. 
„Dowodz¹ tego wyniki badañ przeprowadzo-

nych przez polski Instytut Spraw Publicznych. 
(…) Ponad 80 proc. badanych wyra¿a sympatiê 
dla Polaków, a naszych rodaków nie lubi jedynie 
9 proc. pytanych osób” (jw.).
Nie zawsze jednak g³ównym motywem wyjazdu 
Polaków s¹ pieni¹dze. Bardzo ró¿ne s¹ te¿ cele 
wyje¿d¿aj¹cych. „– Nie przyjecha³em do Por-

tugalii, ¿eby siê dorobiæ. Chcesz zarobiæ – jedź 
do Irlandii. Tu siê jedzie, by cieszyæ siê ¿yciem 
– mówi³ naszej reporterce Pawe³, który mieszka 
od niedawna w Lizbonie.” (£ukasz Lipiñski, Czy 
wyjedzie kolejny milion, „Gazeta Wyborcza”, 
04.09.2006). Polacy nie zawsze te¿ zabieraj¹ 
siê do stereotypowych prac „na zmywaku”, 
budowie czy przy zbieraniu owoców. Coraz 
wiêcej z nich robi karierê na Zachodzie jako 
menad¿erowie czy informatycy. Z kolei polscy 
urzêdnicy bardzo wysoko cenieni s¹ w Brukseli 
i Strasburgu.

Wracajcie!
Wyjazdy polskich wykwalifikowanych pracow-

ników, którzy zostali zatrudnieni w krajach 
Europy Zachodniej spowodowa³y w wielu bran-

¿ach brak chêtnych do pracy za proponowane 
stawki. Kryzys dotyczy niektórych zawodów i 
sektorów gospodarki (np. budownictwa). „(…) 
pañstwa, które najszybciej zbli¿aj¹ siê do stan-

dardów europejskich, jak na przyk³ad Polska, 
staraj¹ siê przeciwstawiæ temu zjawisku, na 
przyk³ad poprzez kampanie propaguj¹ce powrót 
do ojczyzny. Tego typu akcja toczy siê obecnie 
pośród Polonii w Wielkiej Brytanii, choæ – jak 
przyznaj¹ autorzy – jak na razie nie odnios³a 

wiêkszego sukcesu, gdy¿ ró¿nica w zarobkach jest zbyt wysoka. Gazeta 
poświêca temu zagadnieniu du¿o uwagi, podkreślaj¹c, i¿ obecna ten-

dencja grozi ca³kowitym spustoszeniem polskiego rynku pracy.” (CZA, 
Powrót do ojczyzny, „G³os Koszaliñski”, 29.08.2006).
Z powodu boomu inwestycyjnego zaczyna brakowaæ pracowników we 
Wroc³awiu. W³adze miejskie postanowi³y wiêc ści¹gn¹æ do kraju Pola-

ków, którzy wyjechali za chlebem do Anglii i Irlandii. „- Polacy, wracaj-
cie do kraju. We Wroc³awiu czeka na Was praca - na takie og³oszenia 
w ubieg³ym roku w niemieckiej, angielskiej i irlandzkiej prasie natrafiali 
nasi rodacy, którzy wyjechali na Zachód. Przed dwoma miesi¹cami do 

Grupy zawodowe

Opinia o Polakach wyjeżdżających do pracy

Tylko ośmiu na 135 Polaków ankietowanych przez reporterów BBC 
¿a³uje przyjazdu do Wielkiej Brytanii, a 60 proc. ze wzglêdu na 
warunki pracy, mieszkanie czy ¿ycie towarzyskie czuje siê na Wyspach 
„o wiele lepiej” albo „nieco lepiej” ni¿ w Polsce.
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powrotu brytyjsk¹ i irlandzk¹ Poloniê przekonywa³ Rafa³ Dutkiewicz, 
prezydent Wroc³awia, goszcz¹c w flagowym programie BBC World 
„Hard Talk”. Tygodniowo ogl¹da go 60 mln telewidzów. (Dariusz Brzo-

stek, Wroc³aw wita emigrantów, „Metro”, 11.12.2006)
Czy tego rodzaju akcje mog¹ zachêciæ polskich emigrantów do powrotu? 
Doniesienia prasowe pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e Polska, a przynajmniej nie-

które jej regiony, mo¿e skutecznie zawalczyæ o kapita³ ludzki. „Reklamami 
w europejskiej prasie w³adze miasta zachêca³y Polaków, by przyje¿d¿ali 
do stolicy Dolnego Śl¹ska. Uda³o siê. To pierwsza tak skuteczna akcja 
promocyjna naszego kraju za granic¹. (…) Ka¿dego tygodnia pracownicy 
agencji otrzymuj¹ z zagranicy po kilkanaście maili, tyle samo faksów i 

telefonów z prośb¹ o oferty pracy. Kilkadziesi¹t 
osób ju¿ zamieszka³o na sta³e w stolicy Dolnego 
Śl¹ska. Jedn¹ z nich jest 29-letnia Ma³gorzata 
Dyki, która przez dwa lata pracowa³a w Irlan-

dii w bran¿y hotelarskiej. Gdy tylko us³ysza³a o 
mo¿liwości pracy we Wroc³awiu, zaczê³a prze-

gl¹daæ og³oszenia o pracê w internecie. Zde-

cydowa³a siê na swojego poprzedniego praco-

dawcê - hotel Radisson Sas.(...) Po powrocie do 
kraju Ma³gorzata otrzyma³a awans. Dziś jest 
specjalist¹ ds. konferencji i bankietów.” (Dariusz 
Brzostek, Wroc³aw wita emigrantów, „Metro”, 
11.12.2006).
Wizerunek krajów Europy Zachodniej, boga-

tych, z wysok¹ stop¹ ¿yciow¹, gdzie praca 
jest wynagradzana stosownie do w³o¿onego w 
ni¹ wysi³ku sk³ania m³odych ludzi do podjêcia 
wyzwania i wyjazdu za granicê. Wyje¿d¿aj¹, bo 
polska rzeczywistośæ wydaje im siê du¿o trud-

niejsza. Przyznaj¹ to otwarcie u naszych zachod-

nich s¹siadów. Swoj¹ pracowitości¹ i determina-

cj¹ w wiêkszości dobrze wykszta³cona polska 
emigracja zarobkowa tworzy jednak pozytywny 
wizerunek naszego kraju. Mo¿na pokusiæ siê o 
stwierdzenie, ¿e wizerunek Polski wśród miesz-

kañców Europy Zachodniej stworzony przez 
pryzmat polskiego pracownika jest du¿o lepszy 
ni¿ w ocenie Polaka. Czy zatem polska wizy-

tówka, jak¹ jest polski emigrant wystarczy do 
zbudowania trwa³ego, pozytywnego stereotypu 
„pracowitej” Polski? Od lat przecie¿ zabiegamy 
o wykszta³cenie w świadomości obcokrajow-

ców po¿¹danego wizerunku naszego kraju. Czy 
jest to jednak dobra droga? Jak uczy przyk³ad 
Wroc³awia, nale¿a³oby zacz¹æ od przekonania 
rodaków, ¿e Polska te¿ jest krajem atrakcyj-
nym, pe³nym mo¿liwości. Irlandia, Wielka Bry-

tania czy W³ochy z pewności¹ inaczej ocenia-

³yby nasz kraj, gdyby exodus m³odych Polaków 
zmieni³ kierunek na wschód.

Maciej Dominiak 

Alicja Bykowska, 

Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy 

Media Navigator

Na podstawie analizowanego 
przekazu medialnego trudno jed-

noznacznie określiæ ostateczny 
wydźwiêk wypowiedzi dotycz¹-

cych polskiej emigracji. Generalnie 
media, eksperci i politycy, powo-

³uj¹c siê na dane statystyczne, 
bij¹ na alarm. Dominuj¹ has³a 
drena¿u mózgów, wyludniania siê 
m³odej inteligencji i negatywnego 
wp³ywu tych zjawisk na gospodar-

cze „jutro”. Z jednej strony pod-

kreśla siê pozytywny aspekt spadku bezrobocia, z drugiej - wskazuje 
na brak perspektyw czekaj¹cy Polaków decyduj¹cych siê na powrót. 
W sytuacji tej zaznacza siê walka polityczna, bowiem za zaistnia³¹ 
sytuacj¹ naprzemiennie obwiniaj¹ siê rz¹dz¹cy i opozycja. Ci sami 
podaj¹ coraz to nowe remedia i przelicytowuj¹ siê w zachêcaniu do 
powrotu. Szafuj¹ gwarancjami preferencyjnych rozwi¹zañ dla tych, 
którzy zdecyduj¹ siê na powrót do ojczyzny. 
Opinie na temat wyje¿d¿aj¹cych Polaków s¹ bardzo rozbie¿ne. Prasa 
zagraniczna w ostatnim czasie coraz bardziej obawia siê nap³ywu imi-
grantów i zabierania miejsc pracy rodowitej ludności. Bardziej zdecy-

dowani, czasem wrêcz skrajni w swych pogl¹dach, s¹ obywatele kra-

jów, do których Polacy emigruj¹ – zw³aszcza Anglicy. O ile wcześniej 
wizerunek polskiego pracownika by³ bardzo pozytywny (mówiono 
o nim, ¿e jest rzetelny, sumienny, solidny, pracowity), o tyle teraz 
opinia publiczna (g³ównie angielska) zdaje siê byæ zmêczona wszech-

obecności¹ cudzoziemców. Lepsze zdanie o Polakach maj¹ Francuzi 
i W³osi. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e najwiêkszy odsetek rodaków 
zarabia na ¿ycie w Anglii, to stamt¹d nap³ywa najwiêcej informacji. 
Negatywny wydźwiêk tych doniesieñ równowa¿¹ wypowiedzi oficjeli. 
Zagraniczni politycy i eksperci jednoznacznie i zgodnie wskazuj¹ na 
świetne wyniki gospodarcze, zapewnione w³aśnie przez imigracyjn¹ 
si³ê robocz¹. Zapewniaj¹ o swoim szacunku i wdziêczności. 
Stosunek polskich obywateli do problemu emigracji jest na ogó³ neu-

tralny – opinie utrzymane s¹ w tonie akceptacji i zrozumienia moty-

wów. Statystyczny Polak, z braku perspektyw, marnej pracy i p³acy, 
nie widzi w tym nic dziwnego i popiera wyjazdy m³odych i wykszta³-
conych. Wnioskowaæ wiêc mo¿na, ¿e dopóki problem w tym widz¹ 
tylko politycy i socjologowie, a nie spo³eczeñstwo, problem ten roz-

wi¹zania nie znajdzie.
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