
23

In Dublin’s Fair City

Fakty i mity polskiej emigracji w Irlandii

Nie ukrywam, ¿e do napisania tego arytyku³u zbie-
ra³am siê dobrych kilka tygodni. I wcale nie chodzi o 
wenê, której te¿ mam deficyt, ale o niesprzyjaj¹ce 
okolicznoœci zewnêtrzne, a dok³adniej, trudnoœci z 
zebraniem rzetelnych informacji. Mo¿e to zakrawaæ na 
paradoks, kiedy jêzyk polski jest, zaraz po angielskim, 
najczêœciej s³yszalnym jêzykiem na ulicach Dublina, a 
ja nie znam ¿adnego Irlandczyka, który by nie praco-
wa³, mieszka³, albo kolegowa³ siê z choæby jednym 
Polakiem. Fakty jednak mówi¹ za siebie - nie istniej¹ 
¿adne oficjalne statystyki odnoœnie polskiej emigracji w 
Irlandii. D³ugo siê waha³am by to zdanie napisaæ, bo 
wychodzê z za³o¿enia, ¿e lepiej nie stawiaæ tak radykal-
nych tez, nie bêd¹c ekspertem w danej dziedzinie lub 
nie przeprowadzaj¹c szczegó³owych badañ na w³asn¹ 
rêkê. E-mail z Ambasady Polskiej w Dublinie rozwia³ 
jednak wszystkie moje w¹tpliwoœci: Muszê przyznaæ, ¿e 
takimi danymi o jakie prosisz, nie dysponujemy. Po pro-
stu nikt nie zrobi³ tego typu badañ. Umownie przyjê³o 
siê, ¿e polska emigracja w Irlandii w swoim apogeum 
liczy³a 200 – 250 tysiêcy osób. Ale to te¿ nie s¹ oficjalnie 
wyliczone dane. Jakie zawody? Budownictwo, hote-
larstwo oraz przemys³ restauracyjny (tzw. hospitality) 
g³ównie, ale te¿ nisko wykwalifikowana administracja 
w firmach, czy ma³y, ale wyró¿niaj¹cy siê procent archi-
tektów. To nie s¹ nawet ¿adne oficjalne statystyki, tylko 
moje obserwacje. Co do liczby osób wyje¿d¿aj¹cych to 
ju¿ zupe³nie nie wiadomo. Z autopsji wiemy, ¿e takie 
osoby siê zdarzaj¹ teraz czêœciej [w obecnej sytuacji 
ekonomicznej, przyp. aut.] ni¿ wczeœniej, ale z drugiej 
strony Konsulat nigdy nie by³ tak zajêty jak teraz… 
Je¿eli zale¿y Ci na cyfrach, to równie dobrze mo¿esz je 
wymyœliæ, bo nie istniej¹ ¿adne oficjalne statystyki. 
Mam nadziejê, ¿e Ciebie t¹ odpowiedzi¹ nie rozcza-
rowa³am. 

Hmm, nie wiem czy mnie ten e-mail rozczarowa³. 
Brak badañ w kwestii polskiej emigracji raczej nie, bo 
to by³o do przewidzenia (swoj¹ drog¹, ciekawe na czym 

opierali swoje teksty dziennikarze, przeœcigaj¹c siê 
swojego czasu w pisaniu o niej na ³amach wszelkiej 
maœci gazet?), ale ta sugestia wymyœlania cyfr trochê 
mnie ubod³a. Nie zamierzam bowiem nic preparowaæ, a 
skoro mam oprzeæ siê na autopsji, wybieram w³asn¹.

Ostatnie dane na stronie internetowej Central Sta-
tistics Office Ireland (www.cso.ie) pochodz¹ z 2006 
roku. Nie umiem odpowiedzieæ dlaczego a¿ sprzed 
trzech lat. Mo¿e takie badania trwaj¹ bardzo d³ugo? 
Albo Irlandczycy ju¿ stracili rachubê kto, kiedy i w ja-
kim celu w ogóle do nich przyje¿d¿a? A mo¿e nie s¹ to 
a¿ tak wa¿ne informacje w dobie panosz¹cego siê 
kryzysu ekonomicznego? Nie wiem. Przeprowadzone 
w latach 2002 – 2006 badania populacji Republiki Irlan-
dii na podstawie miejsca urodzenia wskazuj¹, ¿e na 
3,858.5 ludzi zamieszkuj¹cych Wyspê w 2002 roku, 
3,458.5 by³o tutaj urodzonych. Reszta pochodzi³a z za-
granicy, z czego 220 tys. z Polski. W 2006 roku nato-
miast, populacja Irlandii liczy³a 4,172.0. Z tego prawie 
3 mln 600 tys. to osoby urodzone na Wyspie, pozostali – 
ludnoœæ nap³ywowa. Mieszkañców, którzy w rubryce 
„miejsce urodzenia” mieli wpisane Polska, by³o ju¿ 
63.1 tys. Myœlê, ¿e szacunki Ambasady Polskiej nie s¹ 
jednak bardzo naci¹gane. Apogeum emigracji znad 
Wis³y by³o w latach 2006 – 2007, i mnie te¿ wielokrot-
nie obija³y siê o uszy cyfry 200 – 250 tys. Tych, którzy 
tutaj pracuj¹, mo¿na by policzyæ na podstawie tzw. PPS 
(Personal Public Service number), czyli odpowiednika 
naszego NIPu. Nale¿y jednak wzi¹æ tak¿e pod uwagê 
nie zatrudnione kobiety, gospodynie domowe przy pra-
cuj¹cych zawodowo mê¿ach oraz ich dzieci, coraz wiê-
cej urodzonych tutaj, czyli nie wpisuj¹cych siê w liczbê 
przyjezdnych Polaków.  Z racji tego, ¿e od 2004 roku 
Polska nale¿y do Unii Europejskiej, a jej obywatele 
mog¹ legalnie pracowaæ na terenie Irlandii, nie ma tutaj 
problemu tzw. pracy na czarno. Oczywiœcie zdarza³y 
siê, szczególnie na pocz¹tku, afery z werbowanymi z 
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