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Wstęp
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badania dotyczącego migranckich instytucji ekonomicznych w
Polsce. Zostało ono zrealizowane przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach projektu partnerskiego z Instytutem Spraw Publicznych „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Badanie było koordynowane i realizowane przez współpracujące ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej Natalię Klorek i Monikę Szulecką oraz pięcioosobowy zespół badaczy, posiadających istotne – z uwagi na charakter badania – kompetencje badawcze i/lub językowe.
Badanie było realizowane od stycznia do grudnia 2012 r. Istotnym jego elementem były badania
terenowe prowadzone w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej, stanowiących obecnie najbardziej
znaczącą migrancką instytucję ekonomiczną w Polsce, ale też fenomen gospodarczy, wyraźnie wpływający
na lokalny rynek pracy i krajobraz społeczno–ekonomiczny, oraz w halach „chińskich” w Jaworznie i Rzgowie. Badania były realizowane przy wykorzystaniu jakościowych technik badawczych, takich jak wywiady,
obserwacje oraz analiza materiałów prasowych i forów internetowych. Pionierskim elementem badania
była obserwacja uczestnicząca polegająca na krótkookresowym zatrudnieniu się badacza w jednej z hal w
kompleksie handlowym w Wólce Kosowskiej. Rzadko stosowana w badaniach nad migracjami ekonomicznymi, w szczególności migrantami funkcjonującymi (częściowo) w nieformalnej gospodarce, technika obserwacji uczestniczącej pozwoliła dotrzeć do informacji, które trudno byłoby uzyskać za pomocą innych
technik.
Pragniemy w tym miejscu podziękować przede wszystkim kilkudziesięciu respondentom, którzy
poświęcili nam swój czas, podzielili się swoją wiedzą i opiniami. Szczególne podziękowania należą się także
badaczom, którzy z zaangażowaniem gromadzili informacje na temat funkcjonowania migrantów ekonomicznych w ramach centrów handlowych i ich relacji z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego, w
tym Kai Skowońskiej za jej cenny wkład w powstanie rozdziału 7. Dziękujemy również Annie Piłat oraz Kindze Wysieńskiej z Instytutu Spraw Publicznych, które rok wcześniej badały strategie ekonomiczne migrantów z Chin i Wietnamu i udzieliły nam kilku cennych wskazówek pozwalających na pogłębienie, a nie powielanie badanych wątków.
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1. Cele, metody i realizacja badania
Na potrzeby badania oraz niniejszego raportu przyjęto, że migranckie instytucje ekonomiczne (lub też instytucje ekonomiczne migrantów) będą rozumiane jako schematy działania i funkcjonowania migrantów w
wymiarze ekonomicznym, a więc działania ukierunkowane m.in. na podejmowanie i oferowanie pracy, uzyskiwanie dochodu, obrót określonymi dobrami czy oferowanie usług. Działania te mogą mieć mniej lub bardziej sformalizowany i trwały charakter. Mogą być wyraźnie wyodrębnione w sensie przestrzennym i fizycznym (np. bazar, centrum handlowe) albo funkcjonować w postaci raczej wirtualnej (np. usługi pośredniczące związane z poszukiwaniem pracy w Polsce, rekrutacją nowych pracowników, sprowadzaniem rodzin pracowników migranckich). W zależności od stopnia, w jakim dana instytucja ekonomiczna migrantów jest
trwała, wyodrębniona przestrzennie czy sformalizowana, wzajemne relacje między społecznością lokalną a
migrantami funkcjonującymi w ramach tej instytucji (nierzadko też żyjącymi w społeczności lokalnej) oraz
wzajemne relacje między migrantami reprezentującymi poszczególne grupy narodowe czy zawodowe mogą
mieć różny charakter.
1.1. Przedmiot badania i struktura raportu
Przedmiotem badania był wpływ funkcjonowania wyodrębnionych przestrzennie instytucji ekonomicznych,
skupiających migrantów w dwóch wymiarach –relacji cudzoziemców i członków społeczeństwa przyjmującego utrzymywanych w ramach tych instytucji oraz wpływu instytucji ekonomicznych na otoczenie i społeczność lokalną (rozwój regionu, generowanie usług i miejsc pracy, relacje z mieszkańcami). Badanie instytucji ekonomicznych zostało poprzedzone analizą stanu wiedzy na temat funkcjonowania tego typu instytucji i ich znaczenia dla społeczności migranckich w Polsce i w innych krajach (wybrane wnioski znajdują się w
rozdziale 2. raportu). Głównym przedmiotem badania był kompleks centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Jest to najstarsza i najbardziej rozbudowana istniejącą instytucja ekonomiczna migrantów w Polsce,
koncentrująca inwestorów, przedsiębiorców, pracowników z Wietnamu, Chin, Turcji, Indii, Polski i innych
krajów, przyciągająca klientów zarówno rodzimych, jak i przyjeżdżających zza wschodniej granicy Polski,
nastawiona głównie na handel hurtowy towarami importowanymi przeważnie z Azji. Centra handlowe w
Wólce Kosowskiej omówione zostały jako miejsce pracy (rozdział 3.), miejsce interakcji społecznych pomiędzy różnymi grupami osób związanych zawodowo z tą instytucją (rozdział 4.), oraz jako instytucja wywierająca wpływ na otoczenie i społeczność lokalną (rozdział 5.). Dodatkowo przedmiotem badania były dwa
inne, zdecydowanie mniejsze, centra handlowe skupiające cudzoziemców, a mianowicie tzw. centrum
„chińskie” w Jaworznie–Jeleniu, niedaleko Katowic oraz „hala chińska” funkcjonująca w ramach Centrum
Towarowego „PTAK” w Rzgowie pod Łodzią (rozdział 7.). Badania w tych dwóch lokalizacjach miały przede
wszystkim charakter eksploracyjny i służyły zebraniu informacji pozwalających porównać je z główną badaną instytucją ekonomiczną migrantów – centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej – pod kątem wybranych
aspektów, m.in. wpływu na rozwój okolicy oraz relacji ze społecznością lokalną.
U podstaw takiego wyboru migranckich instytucji ekonomicznych leżała hipoteza, że małe centra
handlowe skupiające migrantów mogą z czasem, podobnie jak centra handlowe w Wólce Kosowskiej, stać
się nie tylko miejscem pracy i dokonywania transakcji handlowych, ale również swoistymi ośrodkami życia
społecznego migrantów, do czego przyczynia się niewątpliwie koncentracja różnego rodzaju usług i miejsc
zamieszkania w obrębie lub w pobliżu centrów handlowych. Pytania badawcze stawiane początkowo opierały się na założeniach, że centra handlowe w Wólce Kosowskiej mogą mieć swą (rosnącą w siłę) konkurenStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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cję w innych regionach Polski. Założenia te skłaniały do zbadania, czy i w jakim kierunku mogą się rozwijać
inne centra handlowe oraz na ile proces ten będzie przypominał rozwój centrów handlowych w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Jednakże już pierwsze wizyty w mniejszych centrach handlowych (w Rzgowie i
Jaworznie) pokazały, że z uwagi na niewielką skalę obecności cudzoziemców w obrębie tych centrów nie
wpływają one w znaczący sposób na otoczenie. Migracyjny charakter tych instytucji nie odgrywa większej
roli, jeśli chodzi o rozwój specyficznych usług czy konieczność zmiany określonych polityk, jak również najprawdopodobniej nie spowoduje dalszego napływu cudzoziemców, który mógłby znacząco zmienić krajobraz społeczny tych regionów. Stąd w badaniach terenowych główny nacisk położono na centra handlowe
położone na terenie Wólki Kosowskiej, podczas gdy działania badawcze prowadzone w dwóch pozostałych
centrach miały, jak już wspomniano wyżej, raczej eksploracyjny charakter i cel porównawczy.
Reasumując, głównym celem badania było przeprowadzenie studium przypadku najbardziej złożonej instytucji ekonomicznej migrantów w Polsce – centrów handlowych w Wólce Kosowskiej pod Warszawą, a przez to wyodrębnienie i analiza czynników mających wpływ na jej funkcjonowanie i przemiany, jak i
charakter interakcji społecznych i zawodowych w ramach instytucji i poza nią. Tym samym, główne zadania
postawione przed badaczami to poznanie opinii o wpływie funkcjonowania tejże instytucji na otoczenie
oraz wpływie otoczenia (w tym władz lokalnych) na funkcjonowanie migranckiej instytucji ekonomicznej,
jak również poznanie wzajemnych relacji między przedstawicielami poszczególnych grup narodowych i zawodowych.
W badaniu szczególną uwagę poświęcono społeczności wietnamskiej skupionej wokół centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Wynika to z tego, że choć omawiana migrancka instytucja ekonomiczna przyciąga przedsiębiorców i pracowników z różnych krajów, w tym w dużej liczbie również z Polski, społeczność
wietnamska w dalszym ciągu zdaje się dominować w gminie Lesznowola, w której znajdują się centra handlowe. Dodatkowo Wietnamczycy stanowią bardzo ciekawą społeczność migrancką z uwagi na wewnętrzną
organizację, sieci migracyjne, mechanizmy sprowadzania kolejnych migrantów czy strategie działalności
ekonomicznej. Drugą grupę, której nie można pominąć, analizując sytuację Wietnamczyków w ramach migranckiej instytucji ekonomicznej, stanowią Chińczycy. Odgrywają oni w Wólce Kosowskiej ważną rolę, mając w dużej mierze kontrolę nad kanałami dystrybucji towarów.
1.2. Metoda badawcza
Działania zrealizowane w ramach badania obejmowały:
•

analizę danych zastanych, w tym analizę literatury przedmiotu, przegląd wybranych przekazów medialnych oraz analizę zawartości wybranych stron związanych z funkcjonowaniem analizowanych
instytucji ekonomicznych migrantów i forów internetowych dla cudzoziemców mieszkających w
Polsce;

•

wielokrotne obserwacje, ukierunkowane na zgromadzenie informacji o samych centrach handlowych, interakcjach społecznych zachodzących w ich obrębie, usługach rozwijających się w ramach
lub w pobliżu centrów handlowych, a także relacjach pomiędzy przedstawicielami władz, instytucji i
społeczności lokalnych a zarządami lub pracownikami centrów handlowych skupiających migrantów; obserwacje miały charakter zarówno zewnętrzny, jak i uczestniczący oraz przebiegały w oparciu o przygotowane wcześniej dyspozycje do obserwacji;
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•

wywiady z reprezentantami różnych grup narodowych, w tym przedstawicielami lokalnych władz i
urzędów, pracownikami lokalnych punktów usługowych, pracownikami centrów handlowych, a także ekspertami i liderami społeczności migranckich; w ramach badania prowadzone były zarówno
wywiady pół-ustrukturyzowane, jak i swobodne w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze
wywiadów i wytyczne doboru respondentów.
Spis wywiadów i obserwacji wraz z ogólną charakterystyką respondentów bądź wskazaniem przed-

miotu obserwacji oraz wykazem kodów stosowanych w dalszych częściach raportu znajduje się w załączniku
nr 1 do raportu. Załącznik nr 2 stanowi natomiast wykaz zagadnień badawczych, które były podstawą do
konstruowania poszczególnych narzędzi, takich jak scenariusze wywiadów czy dyspozycje do obserwacji.
Zastosowana w ramach badania technika obserwacji uczestniczącej (krótkookresowe zatrudnienie
się przez badacza w jednej z hal w Wólce Kosowskiej) dała szczególnie cenne rezultaty1. Pozwoliła uzyskać
wiedzę na temat społeczności funkcjonującej na obszarze, który w sensie fizycznym jest dostępny, ale w
sensie społecznym czy ekonomicznym uchodzi nadal, przynajmniej w opinii publicznej, za niezbadany, niedostępny, rządzący się swoimi prawami, w którym funkcjonują hermetyczne społeczności migranckie. Obserwacja uczestnicząca umożliwiła poznanie specyfiki pracy w tych centrach oraz doświadczenie atmosfery
w nich panującej nie tylko poprzez uzyskiwanie od respondentów informacji o tych aspektach, ale poprzez
bezpośrednie zaangażowanie się w nie. Obserwacja ta pozwoliła na doświadczenie bycia polskim pracownikiem cudzoziemskiego pracodawcy oraz udział w różnych obszarach pracy w centrum handlowym w Wólce
Kosowskiej, takich jak poszukiwanie pracy, pierwszy kontakt z pracodawcą, wypłata wynagrodzenia za pracę, ustalanie obowiązków zawodowych, codzienny kontakt z pracodawcą i współpracownikami oraz pracownikami innych boksów. Badacz mógł zweryfikować podczas swobodnych, codziennych rozmów dotychczasowe opinie o relacjach zachodzących w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej, jak i poza nimi (z
przedstawicielami społeczności lokalnej), czy charakterze zatrudnienia w tejże instytucji, zwłaszcza w wymiarze prawnym. Realizacja tego działania badawczego stanowiła dosyć duże wyzwanie, wymagała bowiem
od badacza determinacji (w szukaniu pracy), a także podzielności uwagi, by móc zarówno obserwować zjawiska zachodzące w badanej instytucji ekonomicznej, jak i realizować obowiązki zawodowe, które w trakcie
tej obserwacji oznaczały ciężką fizycznie pracę.
W czasie obserwacji uczestniczących, w których badacze występowali w roli klientów, pracownika,
osób poszukujących zatrudnienia, przeprowadzonych zostało wiele rozmów, mających bardziej swobodny i
nieformalny charakter. Równolegle realizowane były wywiady bardziej ustrukturyzowane, prowadzone w
oparciu o scenariusz wywiadu. W ramach badania zostało przeprowadzonych 35 wywiadów pogłębionych z
przedstawicielami społeczeństwa polskiego, reprezentantami społeczności migranckich, pełniącymi dodatkowo różne funkcje w obrębie lub w związku z migranckimi instytucjami ekonomicznymi przede wszystkim
w Wólce Kosowskiej oraz Jaworznie i Rzgowie.
Zarówno wywiady prowadzone z udziałem przedstawicieli różnych grup zawodowych i narodowych,
jak i obserwacje zewnętrzne i uczestniczące pozwoliły na uchwycenie problematyki funkcjonowania mi-

1

Warto wskazać, że o ile obserwacja uczestnicząca, w której badacze poznawali centra handlowe z perspektywy klienta, była już
kilkukrotnie wykorzystana w badaniach społecznych (np. Mroczek, Szulecka, Tulińska 2008, Wysieńska red. 2012), o tyle obserwacja
prowadzona z perspektywy pracownika migranckich centrów handlowych stanowiła główne działanie badawcze jedynie w nielicznych przypadkach. Jedną z takich prób podjęła Szulecka (2007), pomagając w handlu na koronie Stadionu X-lecia. Próby tego rodzaju były podejmowane też przez studentów studiów socjologicznych czy antropologicznych na potrzeby badań realizowanych w
ramach prac dyplomowych. Prace te nie są jednak ogólnodostępne.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
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granckiej instytucji ekonomicznej z wielu perspektyw. Wszystkie działania badawcze pozwoliły na poznanie
przedmiotu badań (z uwagi na jakościowy charakter badania – raczej w jednostkowym wymiarze) z perspektywy klienta, osoby poszukującej pracy, pracownika, towarzysza pracownika migranckiego, przedstawiciela lokalnych społeczności, instytucji czy władz lokalnych. Działania badawcze zaowocowały ogromnym
zbiorem informacji, których analiza posłużyła do przygotowania niniejszego raportu. Warto wskazać, że
opisywane w nim wątki, to jedynie wybrane zagadnienia, które udało się pogłębić w badaniu. Materiał badawczy obejmuje zdecydowanie więcej kwestii wartych dalszej eksploracji w ramach odrębnych badań bądź
takich, które z powodzeniem mogłyby stanowić przedmiot odrębnych opracowań (zob. 8.2.).
1.3. Trudności w trakcie realizacji badania i ograniczenia w interpretacji wyników
Realizacja badania stanowiła duże wyzwanie z kilku względów. Jeden z najbardziej istotnych to bariera językowa. Wynika ona z tego, że główną badaną instytucję ekonomiczną – centra handlowe w Wólce Kosowskiej – tworzą w dużej mierze cudzoziemcy posługujący się językami raczej mało popularnymi wśród Polaków, a mianowicie chińskim, wietnamskim czy tureckim. Bardziej popularne w Polsce języki obce, jak chociażby angielski czy rosyjski, w większości przypadków nie pozwalają na skuteczną komunikację z cudzoziemcami związanymi zawodowo z centrami. W celu zniwelowania tej bariery do pracy w terenie zostali
zaangażowani badacze, którzy mają odpowiednie kompetencje językowe i kulturowe, w tym znajomość
języka chińskiego lub wietnamskiego.
Nie bez znaczenia dla realizacji opisywanego badania była też bariera kulturowa, powszechnie napotykana w badaniach prowadzonych z udziałem przedstawicieli społeczności migranckich wywodzących
się z Azji (zob. m.in. Grzymała-Kazłowska 2002, 2010, Halik 2006, Mroczek, Szulecka, Tulińska 2008). Bariera
ta nie wynika wyłącznie z przeszkód natury językowej, ale również z norm kulturowych, zgodnie z którymi
jedynie osoby wybrane, polecane przez inne osoby znane i zaufane w danej społeczności, mogą liczyć na
przychylność i zgodę na dłuższą rozmowę bądź wywiad pogłębiony. W konsekwencji pozyskiwanie przedstawicieli społeczności azjatyckich do udziału w badaniach, zbieranie od nich informacji i poznawanie opinii
przedstawicieli społeczności migrantów z takich krajów, jak Wietnam czy Chiny, może być dla badaczy dość
trudne oraz wymagać specjalnych przygotowań (por. Wysieńska 2012). Nie tylko badacze, zresztą, widzą tę
trudność. Są jej świadomi również liderzy społeczności migranckich, jak i eksperci kulturowi (por. Desponds
2010). W opisywanych badaniach trudności te zostały w dużej mierze zniwelowane przez zaangażowanie
badaczy znających odpowiednio język chiński i wietnamski, ale przede wszystkim posiadających dość rozległą wiedzę o kulturach tych dwóch krajów azjatyckich.
Innym problemem, który utrudnia realizację badań z udziałem przedstawicieli społeczności migranckich (a w szczególności migrantów, którzy pracują nielegalnie bądź przebywają w danym kraju bez
zezwolenia), bywa ich częsta nieufność względem reprezentantów społeczeństwa przyjmującego (w tej
sytuacji – badaczy). Wynika to z tego, że osoby te, wyrażając zainteresowanie sytuacją cudzoziemca oraz
zadając różne pytania, mogą być kojarzone z przedstawicielami administracji czy organów kontroli. Niechęć
przed dzieleniem się z innymi swoją historią i opiniami, wzmacniana często barierą językową, stanowiła
również duże ograniczenie i w tym badaniu. Nieufność, zwłaszcza ze strony osób funkcjonujących w obrębie
migranckich instytucji ekonomicznych, mogła być potęgowana przez powtarzające się w centrach handlowych kontrole bądź zatrzymania, prowadzone przez różne organy państwowe, ale też inne zdarzenia, takie
jak kradzieże, różnego rodzaju konflikty i napięcia wewnątrz centrów handlowych, jak i wzmożone czasem
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zainteresowanie ze strony mediów, szczególnie w związku z pożarami, protestami najemców czy wydarzeniami podobnego rodzaju. Niemniej, poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na nawiązywanie kontaktów i
budowanie relacji między badaczem a osobami udzielającymi wywiadów w przyjaznej, opartej na zaufaniu
atmosferze (często z wykorzystaniem języka ojczystego migranta), pozwoliło – choć częściowo – pokonać i
tę barierę. Nie w każdym jednak przypadku nawiązywane kontakty zakończyły się sukcesem, czyli spotkaniem badacza z potencjalnym respondentem. Dotyczy to między innymi członków zarządów niektórych
centrów handlowych w Wólce Kosowskiej.
Trudnością w opisie migranckich instytucji handlowych okazał się również dostęp do danych statystycznych dotyczących badanego wycinka rzeczywistości. O ile można uzyskać fragmentaryczne statystyki
dotyczące zameldowania czy przestępstw ujawnionych na danym terenie bądź zestawienia na temat zezwoleń na pracę dla cudzoziemców dla województw czy powiatów, to trudno jest odnieść te dane bezpośrednio
do instytucji ekonomicznej zajmującej stosunkowo niewielki w skali regionu obszar. W przypadku największej badanej migranckiej instytucji ekonomicznej – centrów handlowych w Wólce Kosowskiej – trudność tę
potęguje fakt, że składa się ona z osobnych centrów, zarządzanych przez odrębne spółki. Spółki te prowadzą
samodzielne polityki w odniesieniu do najemców stoisk handlowych i powierzchni magazynowych oraz
mają różne strategie rozwoju. Tylko poszczególne spółki posiadają wiedzę na temat podmiotów prowadzących działalność w obrębie zarządzanych przez nie centrów, nie zawsze jednak są skłonne się nią dzielić. W
związku z tym można jedynie szacować, ile osób może być de facto związanych z funkcjonowaniem migranckiego centrum handlowego. Określanie skali działalności, wyników ekonomicznych, skali zatrudnienia
czy skali problemów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem centrów utrudnia dodatkowo rotacja
pracowników czy zjawisko rejestrowania działalności w jednym miejscu, a jej rzeczywiste prowadzenie w
innym przez firmy prowadzące handel w obrębie danej instytucji ekonomicznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że szacunki dotyczące centrów handlowych w Wólce Kosowskiej powinny być traktowane z ostrożnością. Na potrzeby tych badań przyjęto strategię gromadzenia przede wszystkim tych danych statystycznych,
które z dużym prawdopodobieństwem odnoszą się do funkcjonujących w Wólce Kosowskiej centrów handlowych (bądź innych instytucji ekonomicznych). Były to zwykle dane udostępniane przez lokalne władze
czy urzędy. Bardziej kompleksowa i pogłębiona analiza statystyk o szerszym zasięgu byłaby niewątpliwie
wskazana, ale z uwagi na czas uzyskiwania niektórych danych na poziomie chociażby gminy niemożliwe było
zdobycie ich przed zakończeniem badań.
Na zakończenie trzeba wyraźnie podkreślić, że prezentowane w niniejszym raporcie wyniki dotyczą
badania realizowanego przy wykorzystaniu jakościowych technik badawczych. Oznacza to, że wniosków nie
można generalizować i odnosić do sytuacji cudzoziemców czy migranckich instytucji ekonomicznych w innych okresach niż etap terenowy badania (okres od czerwca do listopada 2012 r.). Dodatkowo, z uwagi na
fakt, że przynajmniej jedna z badanych instytucji ekonomicznych, a mianowicie centra handlowe w Wólce
Kosowskiej, stanowi dość rozległy obszar badań, zarówno w sensie fizycznym, jak i pod względem zagadnień, które mogą być przedmiotem analizy (kwestie ekonomiczne, interakcje społeczne, problematyka zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, obecność cudzoziemców i ich statusy prawne, relacje z
przedstawicielami społeczności lokalnej, kwestia porządku publicznego i bezpieczeństwa, rozwój usług i in.),
trzeba podkreślić, że zrealizowane badanie dotyczyło jedynie wybranych, wskazanych w rozdziale 1.1.,
aspektów funkcjonowania migranckiej instytucji ekonomicznej, które z pewnością mogłyby być w dalszym
ciągu pogłębiane.
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2. Migranckie instytucje ekonomiczne – wybrane wnioski z przeglądu literatury
Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie wniosków z wybranych badań poświęconych tematyce migranckich instytucji ekonomicznych oraz funkcjonowania określonych grup migranckich w wymiarze ekonomicznym. Z uwagi na główny przedmiot i cele badań wnioski z przeglądu literatury tu zawarte ograniczają się do
instytucji ekonomicznych skupiających cudzoziemców, dla których dominującym zajęciem zarobkowym jest
handel. Rozwojowi centrów handlowych koncentrujących migrantów może towarzyszyć również rozwój
różnego rodzaju usług lub aktywności pozazawodowej migrantów – także te zagadnienia były przedmiotem
analizy dostępnej literatury. Zasadniczo przegląd ograniczony był do badań realizowanych przez polskich
badaczy w ostatnich dwóch dekadach, kiedy imigracja do Polski zaczęła być zauważalnym (choć nadal nie
masowym) zjawiskiem (por. Górny, Grabowska-Lusińska, Lesińska, Okólski 2010). Skupienie się na badaniach polskich, z ewentualnym odniesieniem do badań prowadzonych w krajach regionu (jak Czechy czy
Węgry), oraz na okresie po 1990 roku motywowane było chęcią dotarcia do literatury osadzonej w kontekście najlepiej tłumaczącym dzisiejszą sytuację migracyjną Polski.
Często w literaturze migracyjnej poszczególne zagadnienia analizowane są przez pryzmat grup narodowych. Jednakże na potrzeby niniejszego badania zdecydowano o ograniczeniu przeglądu do dwóch
dominujących grup migranckich funkcjonujących w obrębie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, tj.
Wietnamczyków i Chińczyków. Poniższe wnioski stanowią zatem jedynie wycinek stanu wiedzy o funkcjonowaniu migranckich instytucji ekonomicznych i adaptacji ekonomicznej migrantów. Jego wybór podyktowany jest przedmiotem badania, tj. centrami handlowymi skupiającymi migrantów i ich wpływowi na procesy integracyjne.
2.1. Rozwój badań poświęconych migranckim instytucjom ekonomicznym
W latach 1990. wiele uwagi w badaniach nad migracjami poświęcano angażowaniu się cudzoziemców w
działalność handlową (m.in. Iglicka 1999, 2001, Okólski 1997, Stola 1997). Analizy te dotyczyły zazwyczaj
handlu bazarowego lub przyjazdów handlowych do Polski, głównie obcokrajowców zza wschodniej granicy
(np. Iglicka 1999, 2001, Okólski 1998). Instytucje ekonomiczne, jak bazary, były wówczas też przedmiotem
badań z perspektywy gospodarki (np. Dąbrowski red. 1996, Peterlik 2000). Zwykle w tych opracowaniach
nawiązywano do cudzoziemców, którzy mieli istotny udział w ogóle odwiedzających bazary i targowiska, a
także drobnych handlarzy „z walizki” czy – z czasem – detalicznych bądź hurtowych sprzedawców i przedsiębiorców. W latach 1990. badacze nie poświęcali wiele uwagi konkretnym społecznościom imigranckim
jako takim, ich strukturze czy stopniu zorganizowania. Można to tłumaczyć krótką wówczas historią obecności poszczególnych grup cudzoziemskich i ewentualnie rozproszeniem cudzoziemców oraz nowością tematyki tworzenia się społeczności migranckich. Analizę tworzenia się tych ostatnich podjęto dopiero w latach 2000., m.in. w odniesieniu do migracji osiedleńczej z Wietnamu i Ukrainy do Polski (Górny, GrzymałaKazłowska, Kępińska, Fihel, Piekut 2007). Co istotne, Wietnamczykom poświęcono jedne z pierwszych badań skoncentrowanych na społecznościach migranckich w Polsce (Halik, Nowicka 2002, GrzymałaKazłowska 2002, 2004), a ponieważ społeczność ta funkcjonowała w dużym stopniu w obrębie bazarów, to
analizie struktury społeczności towarzyszył zwykle również opis migranckiej instytucji ekonomicznej – przede wszystkim targowiska na Stadionie X-lecia.
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Handel, w który byli zaangażowani cudzoziemcy w latach 1990., stanowił swoistą niszę ekonomiczną. Boom tego rodzaju działalności zarobkowej w Polsce tłumaczyć można między innymi dążeniem do zapełnienia luk po upadku monopolu państwowego na handel oraz dużymi możliwościami w tym zakresie,
wynikającymi początkowo z braku regulacji ograniczających handel, jak np. rygory dotyczące przestrzeni
targowisk czy konieczność zorganizowania punktów sanitarnych. Regulacje tego typu wprowadzono dopiero po 1993 roku (Halik 2006: 64). Pojawiające się miejsca handlowe przyciągały cudzoziemców, szczególnie
zza wschodniej granicy Polski. Trudno jednak mówić, że bazary czy targowiska przyczyniały się do zwiększenia imigracji do Polski. Powodowały one raczej, że przyjazdy do Polski i krótkotrwałe pobyty na jej terytorium były dla przybyszy z krajów b. ZSRR opłacalne, dawały im satysfakcjonujący dochód. Większość skupiających cudzoziemców (niekoniecznie migrantów) miejsc o charakterze handlowym miała lokalny zasięg, jak
np. w wypadku handlu przygranicznego czy niewielkich targowisk. Cudzoziemców funkcjonujących wtedy w
branży handlowej zwykle nie postrzegano jako członków określonych społeczności migranckich, co wynikało
między innymi z dużej dynamiki charakteryzującej mobilność tych osób. W rzeczywistości wśród cudzoziemców wówczas trudniących się handlem duży udział mieli „turyści”, czyli osoby, które przyjeżdżały zza
wschodniej granicy na dzień lub kilka dni w celach handlowych, deklarując zwykle cel turystyczny. Ich mobilności nie można postrzegać jednak w kategoriach migracji, choć nieodzowne jest wspominanie również o
tych doświadczeniach w kontekście omawiania rozwoju badań migracyjnych w Polsce (por. Koryś, Fihel,
Górny, Grzymała-Kazłowska, Kloc-Nowak, Weinar 2007).
Jeśli chodzi o migranckie instytucje ekonomiczne, to z zainteresowaniem badaczy spotykały się
wówczas na przykład giełdy pracy (tzw. birże), z których korzystali migranci zza wschodniej granicy, głównie
Ukraińcy. Przykładem studium przypadku migranckiej instytucji ekonomicznej może być obserwacja uczestnicząca przeprowadzona na giełdzie pracy w Piasecznie przez Rusłana Antoniewskiego (1997). Badanie to
pozwoliło lepiej poznać realia pracy najemnej podejmowanej przede wszystkim przez Ukraińców w sektorze
budowlanym i rolniczym. Natomiast bazary, na których swoje stoiska sprzedaży mieli przybysze zza
wschodniej granicy, Ormianie czy nierzadko Wietnamczycy, stanowiły dla badaczy raczej lokalizacje kojarzone z obecnością cudzoziemców, co często próbowano, ale zwykle bez powodzenia, wykorzystać przy
rekrutacji respondentów (por. Antoniewski, Górny, Koryś, Kosmala 2000). Nie zajmowano się natomiast
nimi w kontekście analizy funkcjonowania tych miejsc jako instytucji społecznej czy ekonomicznej.
Poza uwarunkowaniami mobilności związanej z angażowaniem się w handel, dla badaczy migracji
interesujące były w tym okresie także zmiany zachodzące z biegiem lat na polu tejże mobilności. Polegały
one m.in. na stopniowej „profesjonalizacji” handlu – od ulicznej sprzedaży „z walizki” (obserwowanej szczególnie w latach 1990-1993, kiedy to częste były także grupowe wyjazdy na handel do Polski; Stola 1997), po
powstanie wyspecjalizowanych „łańcuchów” sprzedaży oraz przejście od eksportu towarów z krajów pochodzenia migrantów do importu towarów nabytych w Polsce za tzw. twardą walutę (Łukowski 1997, Okólski 1998, Stola 1997) i handel hurtowy (Powęska 2003). W tym kontekście warto wspomnieć też o pojawiających się podziałach, które na początku lat 1990. nie były tak widoczne – m.in. na migrantów zajmujących
się handlem międzynarodowym i handlem wewnętrznym, migrantów pełniących funkcję przedsiębiorców
lub jedynie sprzedawców (Stola 1997). Migranci przyjeżdżający do Polski na krótko, choć także i osoby obierające inne strategie (np. pół-osiedleńcze), wpisywali się w dobrze prosperujący w Polsce handel bazarowouliczny, przyczyniając się jednocześnie do dalszego jego rozwoju (Stola 1997; Kurczewski, Cichomski, Wiliński 2010). Nieformalnemu zatrudnieniu towarzyszyło powstawanie infrastruktury, m.in. połączeń komuniStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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kacyjnych, bazy noclegowej, punktów gastronomicznych, kantorów itd. (m.in. Dąbrowski red. 1996). Ponadto z powodzeniem funkcjonowały wówczas instytucje pośrednictwa pracy, a wraz z powstającymi sieciami
migracyjnymi miały one wpływ na samopodtrzymywanie się migracji (Okólski 1997; Okólski 1998, Stola
1997). Przykładem instytucji tego rodzaju jest wspomniana już giełda pracy w Piasecznie.
Badania nad migranckimi instytucjami ekonomicznymi o charakterze handlowym rozwinęły się dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wpisywało się to zresztą w szerszy kontekst, a mianowicie rozwój
badań nad migracjami, w tym imigracją do Polski, uwarunkowaniami i konsekwencjami ekonomicznymi
procesów migracyjnych, obecnością cudzoziemców w polskiej gospodarce, integracją migrantów w wymiarze ekonomicznym, koncentracją przestrzenną migrantów (por. Koryś i in. 2007). Pogłębionych analiz doczekały się jednak tylko wybrane instytucje ekonomiczne o charakterze handlowym skupiające migrantów –
przede wszystkim targowisko zlokalizowane przy Stadionie X-lecia2 (cieszące się zainteresowaniem badaczy
już w latach 1990.) oraz centra handlowe w Wólce Kosowskiej (choć powstały już w połowie lat 1990., nabrały znaczenia dopiero w latach 2000., zwłaszcza po likwidacji targowiska na Stadionie X-lecia). W ostatnim
czasie badaczy zainteresowały również inne, mniejsze centra handlowe skupiające cudzoziemców, a mianowicie hala chińska w podłódzkim Rzgowie (opisana krótko w rozdz. 7.2.) oraz centrum chińskie w Jaworznie (Jóźwiak 2012, rozdział 7.1. niniejszego raportu) i hale targowe przy ul. Marywilskiej w Warszawie (Piłat
2012). Powstanie tych ostatnich było zresztą bezpośrednią konsekwencją likwidacji targowiska na Stadionie
X-lecia. Badania mniejszych centrów handlowych miały jednak raczej charakter eksploracyjny.
Badaczy zdecydowanie bardziej interesowały wymienione wcześniej duże ośrodki handlu skupiające
cudzoziemców. Tłumaczyć to można wysokim stopniem ich instytucjonalizacji, skalą działalności oraz znaczeniem ekonomicznym, jak również liczbą osób, w tym głównie cudzoziemców, zaangażowanych w pracę
w ramach tych instytucji. Dodatkowo, na tle tych instytucji można badać wiele zagadnień z zakresu migracji,
jak np. integrację ekonomiczną, koncentrację przestrzenną, funkcjonowanie niszy etnicznej, relacje wewnątrz różnych grup narodowych i pomiędzy nimi. Co więcej, badania nad wspomnianymi instytucjami były
dodatkowo interesujące z metodologicznego punktu widzenia, bowiem z jednej strony targowiska czy centra handlowe skupiające cudzoziemców stanowiły rozległe, dostępne dla wszystkich przestrzenie (w przeciwieństwie np. do konkretnych firm czy zakładów zatrudniających cudzoziemców), z drugiej jednak strony,
dostęp fizyczny niekoniecznie przekładał się na łatwość dostępu do określonych jednostek, grup czy określonych informacji. Wiele zagadnień, takich jak interakcje społeczne czy strategie handlowe, sposób rekrutacji pracowników, charakter relacji pomiędzy osobami zajmującymi różne miejsca w hierarchii społecznozawodowej, wymagało znacznie większego zaangażowania badaczy niż tylko pojedynczych wizyt w centrach
handlowych czy na targowiskach. To powoduje, że publikacje poświęcone takim instytucjom ekonomicznym, jak bazar na Stadionie X-lecia czy centra handlowe w Wólce Kosowskiej, choć stosunkowo niezbyt
liczne, są zwykle bardzo cennym źródłem wiedzy o adaptacji ekonomicznej migrantów, nawet jeśli zagadnienie to było analizowane przez badaczy jedynie fragmentarycznie.
2.2.Badania poświęcone targowisku na stadionie X-lecia
W literaturze migracyjnej bazar zlokalizowany na Stadionie X-lecia i w jego okolicach postrzegany był często
jako ewenement co najmniej na skalę naszego regionu, dający pracę (często nierejestrowaną) tysiącom
2

W literaturze przedmiotu spotkać się można z innymi nazwami targowiska zlokalizowanego na i wokół Stadionu X-lecia (np. „Stadion”, „Stadion Dziesięciolecia”, „Jarmark Europa”, „Bazar Europa”). Warto wskazać, że oficjalna część targowiska w tej lokalizacji
nosiła nazwę „Jarmark Europa”, ale w powszechnej świadomości samo słowo „stadion” było odnoszone do ogromnego targowiska
zorganizowanego na terenie samego Stadionu X-lecia, jego błoni oraz terenów przyległych.
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Polaków oraz cudzoziemcom kilkudziesięciu narodowości. Nie był on przy tym postrzegany wyłącznie jako
miejsce pracy, ale także jako fenomen społeczno-gospodarczy (Dąbrowski red. 1996, Malinowska, Wyżnikiewicz 1998, Peterlik 2000) czy przestrzeń stanowiąca wyzwanie dla organów kontrolnych (Szulecka 2007).
Popularność „Stadionu” można tłumaczyć jego centralnym położeniem (w skali Polski). Z jednej strony
umożliwiał on zaopatrywanie się w towar na potrzeby handlu na mniejszych targowiskach zlokalizowanych
blisko zachodniej granicy. Z drugiej natomiast przyciągał cudzoziemców zza wschodniej granicy – na samym
początku drobnych handlarzy „z walizki”, potem znaczących klientów, a z czasem też kupców (Dąbrowski
red. 1996, Peterlik 2000, Szulecka 2007). Ponadto działalność bazaru wpisywała się w boom targowiskowy,
który nastąpił po upadku systemu socjalistycznego w Polsce. W okresie największego rozwoju, w 1997 roku,
w obrębie bazaru funkcjonowało ok. 7 000 podmiotów gospodarczych (DPM MSWiA 2007). Zróżnicowanie
populacji kupców, a więc osób w największym stopniu związanych zawodowo z tą instytucją ekonomiczną,
pod kątem ich narodowości nastąpiło dopiero po tym roku (Szulecka 2007: 17).
Bazar zlokalizowany na Stadionie X-lecia stanowił przede wszystkim punkt wyjścia do badań nad
konkretnymi społecznościami migranckimi, których przedstawiciele czerpali zysk z różnego rodzaju działalności podejmowanej w obrębie tego targowiska. Chodzi tu głównie o społeczność wietnamską3 (Głowala
2002, Grzymała-Kazłowska 2004, Halik 2006), choć uwagę badaczy przyciągały też narodowości mniej licznie reprezentowane na targowisku wokół Stadionu X-lecia, których pobyt w Polsce motywowany był nierzadko innymi pobudkami niż ekonomiczne. Przykładem jest analiza roli, jaką pełniło targowisko na Stadionie X-lecia wśród uchodźców ze Sri Lanki (Krzyżaniak 2002) czy przybyszy z Afryki (Krupińska 2002, Szeniawska 2008) oraz wybranych krajów subkontynentu indyjskiego (Szeniawska 2008).
Po raz pierwszy „Stadion” jako instytucja ekonomiczna skupiająca migrantów z Wietnamu został
bardziej szczegółowo opisany w ramach projektu pod tytułem „Warszawa i jej mieszkańcy”, realizowanego
przez Instytut Studiów Społecznych UW. Elementem tego projektu była analiza poświęcona zagadnieniu
obecności w Warszawie imigrantów z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska oraz konsekwencji
tego zjawiska dla stolicy (Grzymała-Kazłowska 2004). Ogólnym calem badań była natomiast weryfikacja
hipotezy o dostrzegalnej obecności oraz istotnej roli imigrantów w życiu miasta i jego mieszkańców. Zakładano, że obecność imigrantów w stolicy ma szczególne znaczenie dla rozwoju handlu i usług w Warszawie.
Celem projektu było również zbadanie, „w jakim stopniu można mówić o wytworzeniu się w Polsce przykładów zorganizowanych społeczności imigranckich posiadających rozwinięte instytucje etniczne oraz czy
można już wyodrębnić w Warszawie pewne skupiska przestrzenne, gdzie mieszkają lub pracują cudzoziemcy” (Grzymała-Kazłowska 2004: 390). Badacze skupili uwagę głównie na Wietnamczykach jako najbardziej
widocznej, najlepiej zorganizowanej i jednej z najliczniejszych społeczności migranckich w Warszawie.
Jednym z wniosków z badania było to, że cudzoziemcy wybierając miejsce zamieszkania kierują się
przede wszystkim ceną, ale także chęcią zachowania anonimowości i poczuciem bezpieczeństwa. Jak wówczas zauważyła autorka badania, w stolicy widoczne były początki koncentracji przestrzennej imigrantów,
przy czym zachodziła ona szybciej w odniesieniu do miejsc pracy niż zamieszkania. Ponadto cudzoziemcy
wybierali na miejsce zamieszkania pobliże skupisk pracy, czego przykładem mogą być okolice Stadionu X3

Warto dodać, że społeczność wietnamska w Polsce, choć ma już ugruntowaną pozycję w badaniach nad migracjami, nadal stanowi
metodologiczne wyzwanie, zarówno jeśli chodzi o określenie liczby obywateli Wietnamu przebywających w Polsce (m.in. ze względu
na udział w tej grupie osób o nieuregulowanym statusie prawnym), jak i prowadzenie badań (z powodu kwestii językowych, odmienności kulturowej, trudności w rekrutacji respondentów, m.in. w związku z ich obawami dotyczącymi anonimowości; zob. więcej Wysieńska 2012).
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lecia. Już wtedy bazar przy „Stadionie” był postrzegany jako centrum życia społecznego Wietnamczyków.
Na początku lat 2000. zdawało się, że jeżeli pogorszeniu ulegnie klimat gospodarczy i społeczny, można się
spodziewać wyjazdów Wietnamczyków bądź nieprzyciągania kolejnych migrantów z uwagi na mało przyjazne – z perspektywy migrantów – regulacje prawne i restrykcyjną politykę wizową (Grzymała-Kazłowska
2004). Jak się okazuje, mimo niesprzyjającego klimatu prawnego, warunki ekonomiczne zdają się być jeszcze na tyle satysfakcjonujące, że część Wietnamczyków decyduje się na dalszy pobyt w Polsce, a także na
sprowadzanie znajomych czy członków dalekiej rodziny, choć obecnie społeczność ta jest skupiona w ramach innej instytucji ekonomicznej – centrach handlowych w Wólce Kosowskiej, położonej pod Warszawą.
Jeśli chodzi o społeczność wietnamską, najsilniej reprezentowaną wśród cudzoziemców związanych
zarobkowo z targowiskiem wokół Stadionu X-lecia, jej działalność zarobkowa, jak od dawna podkreśla się w
literaturze przedmiotu, skupia się tradycyjnie w dwóch branżach – handlu i gastronomii. Skłonność do uzyskiwania dochodu w ramach prowadzenia własnej działalności (Górny i in. 2007, Brzozowska 2012), pracowitość oraz duże zdolności handlowe, którym dodatkowo towarzyszy skłonność do koncentracji przestrzennej, powodują, że wielu Wietnamczyków decyduje się na funkcjonowanie w ramach migranckich instytucji
ekonomicznych. Tak zresztą byli postrzegani przez mieszkańców Warszawy, którzy pracowników cudzoziemskich w Warszawie kojarzyli dość często z handlem na targowisku przy Stadionie X-lecia albo mniejszych osiedlowych bazarach (Kępińska, Okólski 2004).
Badacze zwrócili uwagę, że Stadion X-lecia nie był jedyną instytucją ekonomiczną, w ramach której
Wietnamczycy prowadzili działalność handlową. Można ich było spotkać także na mniejszych bazarach zarówno w Warszawie, jak i w innych dużych miastach oraz mniejszych miejscowościach. Jednak to właśnie
targowisko na Stadionie X-lecia stanowiło przez długie lata miejsce, w którym w wymiarze ekonomicznym
funkcjonowało największe skupisko Wietnamczyków w metropolii warszawskiej i w całej Polsce. Wietnamczycy tworzyli bardzo liczną grupę cudzoziemskich kupców (DPM MSWiA 2007, Grzymała-Kazłowska 2004)
– w latach 2003-2007 prowadzili oni średnio ok. 1 200-1 300 stanowisk4 (DPM MSWiA 2007: 86). Były one
zlokalizowane przede wszystkim na tzw. błoniach otaczających koronę „Stadionu” (Halik 2006).
Badanie poświęcone funkcjonowaniu Wietnamczyków w polskiej gospodarce oraz relacjom polskich
i wietnamskich kupców pracujących na Stadionie X-lecia na początku lat 2000. pokazało, że mimo dużej
liczby Wietnamczyków zajmujących się handlem i codziennej styczności z tą grupą cudzoziemców, polscy
kupcy nie wiedzą wiele na temat Wietnamczyków, sprowadzając relacje z nimi jedynie do kontaktów zawodowych (Halik 2006). Wydaje się, że takie cechy jak wysokie wykształcenie i długość znajomości miały pozytywny wpływ na postrzeganie Wietnamczyków. Niemniej, istotnym czynnikiem w relacjach między wietnamskimi a polskimi sprzedawcami było postrzeganie Wietnamczyków w kontekście zagrożenia pozycji
zawodowej Polaków: jeśli Wietnamczycy postrzegani są jako zagrożenie, rzutuje to negatywnie na postawy
względem tej grupy (Halik 2006). Postrzeganie to skutkowało często działaniami, mającymi na celu pogorszenie sytuacji handlarzy z Wietnamu, m.in. przez składanie donosów na policję (DPM MSWiA 2007). Ten
sposób postrzegania Wietnamczyków na Stadionie był rozpowszechniony wśród Polaków, którzy często
kojarzyli tę grupę z przestępczością zorganizowaną, korumpowaniem urzędników i prowadzeniem nielegalnych transakcji, co według Polaków stanowiło wytłumaczenie tak niskich cen oferowanych przez Wietnam-

4

Należy jednak zauważyć, że szacunki te powstały na podstawie wietnamsko brzmiących nazwisk figurujących w bazie podmiotów
gospodarczych dzierżawiących miejsca handlowe na Stadionie, w związku z czym nie oddają w pełni rzeczywistości (DPM MSWiA
2007).
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czyków (Szulecka 2007: 25). W rzeczywistości przewaga konkurencyjna Wietnamczyków wynikała m.in. z
zakupów hurtowych bezpośrednio u producentów w Azji i zbiorowego importu towaru (DPM MSWiA 2007:
85), a także większą liczbą godzin pracy w porównaniu z innymi handlarzami oraz przyjętej strategii handlowej – nastawienia na małe zyski wynikające z niskich cen przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży (Halik
2011). Konkurencyjność Wietnamczyków (spowodowana przede wszystkim niskimi cenami towaru) należy
rozpatrywać pod różnymi względami – z jednej strony pozwalała ona zaopatrywać się i prowadzić działalność przedstawicielom innych grup narodowych (także Polakom), a z drugiej – postrzegana była jako powód
upadku wielu polskich firm (Szulecka 2007: 11).
Badania poświęcone społeczności wietnamskiej funkcjonującej w wymiarze ekonomicznym przede
wszystkim w obrębie targowiska na Stadionie X-lecia pokazały, że w obydwu branżach, w których tradycyjnie pracują Wietnamczycy w Polsce (tj. handlu i gastronomii), występuje silna hierarchia, która co do zasady
umożliwia jednak stopniowy awans: od tragarzy (lub też innych osób wykonujących najprostsze, ale i najcięższe prace), przez „uwaków” (pilnujących „interesu” i ostrzegających przed kontrolami), sprzedawców i
personel usługowy (fryzjerów, kucharzy itp.), po hurtowników, właścicieli magazynów i boksów. Hierarchia
ta była powszechnie znana i akceptowana (Halik 2006: 66). W branży handlowej zaobserwować można także inną ścieżkę awansu, związaną z rozszerzaniem swojej działalności – od dystrybucji towarów, przez import (początkowo na własne potrzeby, a następnie dla innych kupców), aż po założenie hurtowni. Przy tym
kolejne szczeble awansu wymagają zazwyczaj posiadania legalnie działającej firmy i odpowiednich nakładów finansowych, choć pewną strategią rozwiązania tej trudności może być prowadzenie działalności pod
szyldem bądź nazwiskiem innych, zarejestrowanych firm lub osób (DPM MSWiA 2007).
Badania relacji wewnątrzgrupowych pokazały, że Wietnamczycy funkcjonują w Polsce w dwóch
kręgach oddziaływań społecznych (Halik 2011). Z jednej strony jest to pozostawiona w kraju rodzina. Z drugiej, środowisko wietnamskie w Polsce, które w ich opinii zaspokaja potrzeby kulturowe (m.in. komunikację
w języku wietnamskim, kultywowanie rodzimej tradycji), pomaga realizować cele zawodowe (uzyskanie
informacji o zatrudnieniu) i cele osobiste (np. znalezienie partnera), a także umożliwia otrzymanie pomocy
w trudnych sytuacjach losowych. Te sieci migracyjne charakteryzują się różnym stopniem sformalizowania.
Mogą przybierać formę organizacji etnicznych, ale także m.in. przekazywanych kontaktów umożliwiających
dostęp do tanich produktów z Chin i Wietnamu oraz Turcji, które sprawiają, że podjęcie działań handlowych
jest ułatwione (Wysieńska red. 2012). Rozbudowane sieci przyczyniają się do koncentracji przestrzennej
Wietnamczyków oraz koncentracji w ramach jednej branży, jak również powodują, że społeczność wietnamską postrzega się jako wysoce zorganizowaną (Halik, Nowicka 2002, Halik 2006). Warto wskazać, że
koncentracji Wietnamczyków na targowisku przy Stadionie X-lecia towarzyszył rozwój różnego rodzaju
usług (fryzjerstwo, centrale telefoniczne), jak i pojawienie się towarów sprowadzonych bądź produkowanych wyłącznie na potrzeby Wietnamczyków (wietnamskie płyty, gazety, filmy, literatura i produkty spożywcze). „Stadion” bez wątpienia pełnił rolę integrującą społeczność wietnamską (DPM MSWiA 2007,
Grzymała-Kazłowska 2004, Halik 2006).
Silne więzy wewnętrzne w społeczności wietnamskiej rozpatrywać można także w innym ujęciu, a
mianowicie jako wpływające na kwestie bezpieczeństwa i mające niekiedy charakter kryminogenny. Dotyczy to m.in. zjawiska handlu ludźmi czy ryzyka pracy przymusowej oraz różnego rodzaju zależności, które
skutkują np. odpracowywaniem kosztów transportu do Polski czy też kosztów uzyskania pracy (Szulecka
2007, 2011). Znamiennym przykładem, wskazywanym przez badaczy, niepokojących procesów zachodząStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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cych w dobrze zorganizowanej i co do zasady wzajemnie się wspierającej społeczności migranckiej, funkcjonującej nierzadko w ramach przestrzennie wyodrębnionych i zorganizowanych instytucji ekonomicznych
(jak np. targowisko na Stadionie X-lecia), jest sytuacja sprowadzania rodaków do Polski przez przebywających w niej Wietnamczyków i angażowanie ich do wykonywania najcięższych prac fizycznych (GrzymałaKazłowska 2004).
Perspektywę porządku prawnego i bezpieczeństwa w odniesieniu do targowiska wokół Stadionu Xlecia przyjęła w swoich badaniach Monika Szulecka (2007). W badaniu analizowane były przede wszystkim
negatywne zjawiska związane z działaniem bazaru jako instytucji ekonomicznej skupiającej wiele narodowości. Należy wspomnieć tu m.in. o przestępczości kryminalnej (w tym działalności zorganizowanych grup
przestępczych), nieporozumieniach i konfliktach (przede wszystkim pomiędzy przedstawicielami różnych
grup narodowych), trudnościach w realizowaniu kontroli, wynikających z dużej przestrzeni, na której występują stosunkowo mobilne jednostki, oraz potencjalnych negatywnych konsekwencjach funkcjonowania
migrantów w szarej strefie (np. trudnościach z uzyskaniem pomocy w razie potrzeby). Te cechy targowiska
determinowały funkcjonowanie formalnej i nieformalnej kontroli, jak również wpływały na poczucie bezpieczeństwa i przestrzeganie porządku prawnego. Warto zaznaczyć, że badanie obejmowało m.in. wywiady
z osobami związanymi zawodowo z targowiskiem i obserwacje (w tym obserwację uczestniczącą, polegającą na pomocy jednemu z handlarzy w sprzedaży towaru – obserwacja uczestnicząca pozwoliła dotrzeć do
informacji, które trudno uzyskać zarówno drogą wywiadów, jak i obserwacji zewnętrznej, np. jako kupujący). Z badania wynika, że targowisko na Stadionie X-lecia w latach 2000. było miejscem bezpiecznym (w
porównaniu do lat 1990., a szczególnie okresu 1992-1997, kiedy to w jego obrębie funkcjonowały liczne
grupy przestępcze, a kradzieże były na porządku dziennym). Zła jego sława jako siedliska przestępczości
wynikała przede wszystkim z negatywnego obrazu kreowanego przez media. W opinii rozmówców, na terenie targowiska nie dochodziło do większych konfliktów pomiędzy osobami różnych narodowości, co wytłumaczyć można m.in. wspólnym celem (zarobkowym), skłaniającym do respektowania panujących zasad
(Szulecka 2007), chociaż nie wszystkie z nich zakładały działania zgodne z obowiązującymi regulacjami (np.
podnajmowanie stoisk handlowych, nierejestrowane zatrudnienie). Podobne opinie na temat bezpieczeństwa i porządku można uzyskać zresztą w badaniach na temat centrów handlowych w Wólce Kosowskiej
(zob. rozdziały 4. i 5.).
Wspomniane wyżej badania, w których dominująca była perspektywa bezpieczeństwa i porządku
publicznego, zostały zrealizowane na potrzeby pracy magisterskiej. Niewiele jednak prac magisterskich bądź
ich części poświęconych targowisku na Stadionie X-lecia doczekało się publikacji, stąd trudne jest wnioskowanie, z jak wielkim zainteresowaniem – zwłaszcza młodych – badaczy spotkała się ta instytucja ekonomiczna. Dodatkowo, mając na względzie, jak wiele aspektów mogło być przedmiotem badań w kontekście
funkcjonowania targowiska, można przypuszczać, że tylko część uwagi jemu poświęconej skierowana była
na cudzoziemców tam pracujących.
Warto jednak wskazać, że wszystkie próby poznania tej instytucji, zwłaszcza z perspektywy funkcjonujących tam cudzoziemców, pozwoliły na wskazanie najważniejszych problemów metodologicznych związanych z badaniem instytucji migranckich, w obrębie których praca podejmowana jest również nieoficjalnie,
czasem przez osoby nieposiadające ważnych dokumentów pobytowych. Rodzi to trudności w opisie statystycznym uwzględniającym rzeczywistą liczbę kupców, rozkład narodowości, zróżnicowanie ze względu na
status pobytu. Utrudnia również dogłębne badanie różnorodności procesów i relacji wewnętrznych zachoStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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dzących pomiędzy osobami podejmującymi działalność w obrębie instytucji oraz trudności z nawiązywaniem kontaktów z migrantami, powodowane m.in. niechęcią do wchodzenia w tego typu relacje ze strony
osób o nieuregulowanym statusie pobytu w Polsce lub barierą językową (Halik 2006, Szulecka 2007).
Podsumowując, targowisko na Stadionie X-lecia przykuło uwagę wielu badaczy i studentów, reprezentujących różne dziedziny nauki: ekonomię, socjologię, antropologię, politologię. Publikacje poświęcone
tej instytucji ekonomicznej powstawały jeszcze po likwidacji tego targowiska (Kurczewski i in. 2010, Sulima
2012). Co ciekawe, nie zawsze miały one charakter naukowy5. Działalność „Stadionu”, zarówno gdy targowisko stanowiło miejsce, gdzie uzyskiwano największe zyski, następnie trwało w oczekiwaniu na likwidację,
a także po podjęciu definitywnej decyzji o jego zamknięciu, była również przedmiotem zainteresowania ze
strony dziennikarzy, co zaowocowało licznymi artykułami prasowymi oraz wieloma ciekawymi reportażami
(zob. m.in. Kołodziejczyk, Pytlakowski 2007, Winnicka 2006, Wójcińska 2007, Pawelczyk, Kudzia 2001).
Mimo dużego zainteresowania bazarem zlokalizowanym przy Stadionie X-lecia, w zasadzie nie powstała żadna kompleksowa monografia poświęcona temu targowisku, w której zestawione byłyby różne
spojrzenia na jego funkcjonowanie, tj. perspektywa mikro i makroekonomiczna, perspektywa (obecności)
cudzoziemców, perspektywa bezpieczeństwa i porządku publicznego, perspektywa kulturowa. Ze zrozumiałych raczej względów (m.in. rozmiary targowiska, złożona struktura, wiele języków, tysiące podmiotów gospodarczych, w tym nieformalnych), jedynie wycinki funkcjonowania tej instytucji stanowiły przedmiot pogłębionych badań.
2.3.Badania poświęcone centrom handlowym w Wólce Kosowskiej
Miejsce bazaru na Stadionie X-lecia w literaturze zajął po części ośrodek handlowy w Wólce Kosowskiej.
Jego początki sięgają połowy lat 1990., ale znaczenia (jeśli chodzi o skalę i intensywność wymiany handlowej) nabrał dopiero w połowie lat 2000., kiedy likwidacja bazaru na Stadionie X-lecia stała się już realną
perspektywą, a nie wyłącznie od lat powtarzaną zapowiedzią. Przedtem centra handlowe w Wólce Kosowskiej stanowiły miejsce zaopatrzenia dla kupców ze Stadionu X-lecia. Choć instytucję ekonomiczną funkcjonującą w Wólce Kosowskiej przyjęło się nazywać centrum handlowym, w rzeczywistości obejmuje ono kilka
odrębnych centrów (zob. rozdział 3.). Swą uwagę poświęciło im już kilkoro badaczy (np. Bieniecki, Pawlak
2008, Roguska, Cybulska 2008, Mroczek, Szulecka, Tulińska 2008, Wysieńska red. 2012, Żabowska 2012).
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej nierzadko pojawiają się w kontekście badań poświęconych innym
aspektom funkcjonowania migrantów w Polsce czy różnym aspektom rozwoju gminy Lesznowola, w której
centra są zlokalizowane. Nadal jednak funkcjonowanie tej instytucji ekonomicznej, jak i współistnienie różnych grup narodowych w jej ramach, rodzi wiele pytań i kontrowersji, czego dowodem są liczne artykuły
prasowe. Niewyczerpanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej w literaturze przedmiotu może być powodowane ciągłym rozwojem tej instytucji, ale też jej peryferyjnym (w porównaniu z targowiskiem przy Stadionie X-lecia) położeniem (ok. 30 km. od centrum Warszawy).
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej są niejako poza zasięgiem wzroku, choć funkcjonują w świadomości
społecznej nie tylko mieszkańców okolicy, będąc istotnym elementem krajobrazu społecznoekonomicznego gminy Lesznowola.

5

Przykładem jest np. publikacja: J. Warsza red. (2008), Stadion X: Miejsce, którego nie było, Kraków-Warszawa: Korporacja Ha!Art,
Fundacja Bęc Zmiana.
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Jedną z publikacji poświęconych centrom handlowym w Wólce Kosowskiej jest rozdział (Mroczek i
in. 2008) w książce będącej rezultatem badań dotyczących relacji pomiędzy migracjami a rynkiem pracy, a
dokładnie integracji wybranych grup imigrantów w Polsce (Grzymała-Kazłowska red. 2008). Istotną częścią
tych badań była analiza dwóch instytucji ekonomicznych funkcjonujących w województwie mazowieckim, a
mianowicie giełdy pracy w jednej z podwarszawskich miejscowości (Adamiec 2008) oraz centrum handlowego w Wólce Kosowskiej (Mroczek i in. 2008). Miała się ona przyczynić do zgłębienia kwestii powstawania
i funkcjonowania enklaw ekonomicznych i ich wpływu na proces integracji. Badania w Wólce Kosowskiej,
obejmujące przede wszystkim wywiady i obserwacje (Mroczek i in. 2008), dają obraz instytucji umożliwiający porównanie jej z nieistniejącym już targowiskiem na Stadionie X-lecia6.
Jak wynika z badania, centra handlowe w Wólce Kosowskiej różnią się od bazaru na Stadionie Xlecia m.in. ze względu na genezę (świadoma polityka władz lokalnych nastawionych na przyciągnięcie zagranicznego kapitału), sposób funkcjonowania i stopień formalizacji (zorganizowana przestrzeń handlowa w
postaci hal targowych, klimatyzacja, monitoring, określone godziny otwarcia dla klientów, strony internetowe poszczególnych centrów handlowych w kilku wersjach językowych), pewną specjalizację (w większości
hal sprzedawana jest odzież, buty itp., choć w niektórych sklepach sprzedawane są także AGD i innego rodzaju artykuły) oraz wyłącznie hurtowy charakter niektórych hal (które pełnią częściowo rolę wystawienniczą). Z wyżej opisanego badania, jak i badania poświęconego integracji na poziomie lokalnym (Bieniecki i in.
2008) wynika, że – podobnie jak w wypadku Stadionu X-lecia – ośrodek handlowy w Wólce Kosowskiej
(chociaż powszechnie nazywany jest centrum chińskim) skupia handlarzy z różnych krajów, a także Polaków, którzy przede wszystkim pełnią rolę pracowników zatrudnianych przez cudzoziemców.
Jedną z najliczniej reprezentowanych społeczności i najsilniej istniejących w odbiorze społeczności
lokalnej, podobnie jak w przypadku targowiska na Stadionie X-lecia, są Wietnamczycy (Bieniecki i in 2008).
Analiza funkcjonowania wietnamskich przedsiębiorców i pracowników w Wólce Kosowskiej potwierdza
pewne schematy właściwe dla tej grupy narodowej, które obserwowane były także na Stadionie X-lecia.
Dotyczy to m.in. ścieżki kariery społeczno-zawodowej, na którą wchodzi każdy nowo przybyły Wietnamczyk.
Wiąże się ona często z funkcjonowaniem w złożonych układach, opartych na niesymetrycznych relacjach,
kiedy to np. pomoc w znalezieniu pracy czy mieszkania skutkuje koniecznością odpracowania „przysługi”
(zob. także rozdz. 4.1.). Podobieństwa widać też w odniesieniu do nieformalnej sfery zatrudnienia czy wynajmowania powierzchni handlowej (Mroczek i in. 2008).
Obserwacje i wywiady prowadzone w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej pozwoliły zdobyć
ciekawe informacje na temat funkcjonowania pracowników hal targowych (w szczególności Wietnamczyków) w różnych aspektach, m.in. stosunków wewnątrzgrupowych, relacji pracujących tam cudzoziemców z
polskimi handlarzami, innymi cudzoziemcami oraz zarządem, jak również zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym (np. powstawanie miejsc pełniących rolę hoteli dla pracowników hal). Jedną z konsekwencji
funkcjonowania hal w Wólce Kosowskiej jest zjawisko kupowania przez cudzoziemców azjatyckiego pochodzenia nieruchomości, mających stanowić inwestycję bądź służyć jako docelowe miejsce zamieszkania. To
natomiast może prowadzić do wniosku, że przynajmniej część cudzoziemców wiąże swoją przyszłość z
mieszkaniem w tej okolicy, a tym samym pozostaniem w Polsce (Mroczek i in. 2008). Jak pokazały dotychczasowe badania (Bieniecki i in. 2008, Mroczek i in. 2008) ewidencja ludności na terenie gminy nie odzwier6

Warto podkreślić, że w halach w Wólce Kosowskiej znalazło zatrudnienie wielu cudzoziemców, szczególnie narodowości wietnamskiej, którzy wcześniej pracowali na targowisku Stadionu X-lecia.
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ciedla faktycznego stanu zamieszkania cudzoziemców w gminie. Nieadekwatność urzędowych statystyk
względem rzeczywistej skali obecności obcokrajowców na tym terenie spowodowana jest częściowo niedopełnianiem obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców lub brakiem możliwości jego dopełnienia ze
względu na brak ważnych dokumentów pobytowych. Ponadto, część pracowników centrów handlowych w
Wólce Kosowskiej mieszka w hotelach i pokojach gościnnych, które funkcjonują przy halach targowych
(Mroczek i in. 2008). Pobyt w tego typu miejscach może być traktowany jako tymczasowy, choć zapewne
nierzadko przeradza się w długookresową strategię w zakresie wyboru miejsca zamieszkania. Dodatkowo
należy wziąć pod uwagę, że duża część cudzoziemców pracujących w obiektach działających na terenie
gminy dojeżdża z Warszawy (w opinii urzędników gminnych dotyczy to przede wszystkim bardziej zamożnych cudzoziemców7), a także z okolic np. Raszyna, Nadarzyna (m.in. Bieniecki, Pawlak 2008).
W dotychczasowych badaniach poświęconych ośrodkowi handlowemu w Wólce Kosowskiej (Mroczek i in. 2008) poruszony, choć nierozwinięty, został wątek znaczenia działalności instytucji handlowej dla
lokalnej (i ponadlokalnej) gospodarki. Wskazano kilka obszarów analizy w tym zakresie: migrancka instytucja ekonomiczna jako miejsce pracy dla mieszkańców gminy i okolic, instytucja jako czynnik rozwoju gospodarczego (inwestycje zagraniczne, zwiększony dochód gminy z podatków), instytucja jako miejsce handlu,
pozwalającego zaopatrzyć się w towary (co umożliwia m.in. dalszą działalność gospodarczą – prowadzoną
także przez Polaków) oraz instytucja ekonomiczna jako miejsce pracy pracowników, których obecność
wpływa na rozwój sieci usług w danej społeczności lokalnej (np. usług hotelarskich). Jednocześnie należy
wspomnieć, że badanie obszarów działalności ekonomicznej, w których znaczącą rolę odgrywa zatrudnienie
nieformalne i nierejestrowane transakcje (czego dowodem może być m.in. brak kas fiskalnych w stanowiskach w Wólce Kosowskiej i ujawniony problem braku odpowiedniej ewidencji dochodów – Roguska, Cybulska 2008, DPM MSWiA 2007), przysparzają trudności badawczych, które wzmacnia dodatkowo bariera językowa i kulturowa. Z opracowań wynika, że zarządy poszczególnych centrów handlowych czy też bazarów
(jak w przypadku nieistniejącego targowiska na Stadionie X-lecia) nie prowadzą ewidencji dochodów osiąganych przez właścicieli poszczególnych stanowisk handlowych ani rodzaju prowadzonej działalności handlowej (Bieniecki i in. 2008, DPM MSWiA 2007).
Przywoływane już wcześniej badanie Bienieckiego i innych (2008) koncentrowało się na analizie
działalności centrów handlowych w Wólce Kosowskiej w kontekście gospodarki w gminie Lesznowola. W
ramach badania przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami instytucji lokalnych, jak i grupy fokusowe z ich udziałem oraz udziałem inwestorów zagranicznych (Roguska, Cybulska 2008). Rezultatem było
wskazanie najważniejszych czynników mających wpływ na powstanie w gminie centrum handlowego, m.in.
dobra lokalizacja, proinwestycyjna polityka gminy, stabilność władz lokalnych (szczególnie w odniesieniu do
administracji wyższego szczebla – powiatu, którego władze postrzegane były przez uczestników badania
jako upolitycznione, a ich nastawienie do problemów przedsiębiorców – zmienne).
Niewątpliwe ważnym czynnikiem, który wpływa na obecność inwestycji zagranicznych w Wólce Kosowskiej i gminie Lesznowola, jest z jednej strony obecność w tym regionie imigrantów: zarówno na poziomie indywidualnym (cudzoziemscy pracownicy centrów handlowych mogą przyczyniać się do decyzji o przyjeździe lub przeprowadzce z innego miejsca w Polsce, podejmowanej przez innych cudzoziemców, przede
wszystkim z tej samej grupy narodowej), jak i biznesowym (nawiązywanie kontaktów handlowych z działa7

Więcej na temat zagadnienia segregacji przestrzennej i jej znaczenia dla procesu integracji – zob. A. Grzymała-Kazłowska red.
(2008), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce, Warszawa: WNE OBM UW.
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jącymi już przedsiębiorstwami, przenoszenie siedzib przedsiębiorstw z innych lokalizacji w Polsce). Obecność przedsiębiorstw i pracowników cudzoziemskich w opinii urzędników gminy ma przede wszystkim pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie m.in. dzięki wpływom do budżetu lokalnego z podatków. Jednocześnie,
według urzędników, inwestycje zagraniczne w gminie nie wpłynęły zasadniczo na poziom zatrudnienia (który w ich opinii wcześniej także był zadawalający), ale miały znaczenie dla struktury zatrudnienia. Wielu polskich mieszkańców gminy znalazło różnego rodzaju zajęcie zarobkowe przy centrach handlowych w Wólce
Kosowskiej (od magazynierów, przez sprzedawców, po specjalistów – w szczególności na stanowiskach,
których zajmowanie wiąże się z pośredniczeniem w kontakcie cudzoziemców z polskim społeczeństwem
bądź instytucjami) lub też czerpie dochody z innego rodzaju usług na rzecz cudzoziemców, m.in. wynajmu
powierzchni magazynowych i mieszkań/pokoi/domów (Bieniecki i in. 2008). Ciekawym, choć niepogłębionym, wątkiem poruszonym w opisywanych badaniach jest profil rodzinny cudzoziemców pracujących w
centrach handlowych. Może mieć on duże znaczenie, jeśli chodzi o postrzeganie Polski jako kraju docelowego. W opinii rozmówców biorących udział w badaniu osoby mieszkające na terenie gminy z rodzinami
stanowią zdecydowaną mniejszość ogółu cudzoziemców – co wynikać może z traktowania Polski przede
wszystkim jako miejsca pracy, a nie kraju imigracji na stałe. Trzeba jednak pamiętać, że, jak pokazały to i
późniejsze badania (m.in. opisywane w tym raporcie), cudzoziemcy pracujący w Wólce Kosowskiej często
wraz ze swoimi rodzinami mieszkają poza gminą.
Z uwagi na fakt, że w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej dominującą grupę cudzoziemców
stanowili Wietnamczycy, to najczęściej tej grupie migrantów poświęcano uwagę w badaniach tej instytucji
(Mroczek i in. 2008) bądź posługiwano się ogólną kategorią „cudzoziemcy”, wskazując, że w grupie tej są
przybysze z Wietnamu, Chin, Turcji i innych krajów (Bieniecki i in. 2008). Obecnie jednak uwaga badaczy
zainteresowanych centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej skupiona jest nie tylko na Wietnamczykach,
ale też na Chińczykach, którzy de facto byli pierwszymi inwestorami w Wólce Kosowskiej i którzy stworzyli
zręby funkcjonującego tam dzisiaj ośrodka handlowego , co zresztą podkreślali już badacze publikujący wyniki badań poświęconych m.in. centrom handlowym w Wólce Kosowskiej (Bieniecki i in. 2008).
W opublikowanych w 2012 roku badaniach Instytutu Spraw Publicznych (Wysieńska red. 2012) badane były strategie ekonomiczne tych dwóch grup migranckich (Chińczyków i Wietnamczyków). Ośrodek
handlowy w Wólce Kosowskiej stanowił – obok centrum handlowego w Jaworznie (Jóźwiak 2012) oraz hal
targowych przy ul. Marywilskiej w Warszawie (Piłat 2012) – jeden z obszarów badawczych, na przykładzie
których obserwowano zachowania ekonomiczne chińskich i wietnamskich migrantów (Piłat, Wysieńska
2012b). Badanie to zasługuje na szczególne wyróżnienie w kontekście podjętej w jego ramach próby opisu
społeczności chińskiej w Polsce przede wszystkim na tle migracji Chińczyków w ogóle (Piłat, Wysieńska
2012a), ale też m.in. poprzez obserwację koncentracji Chińczyków w ramach instytucji ekonomicznych
funkcjonujących w Polsce, w tym w Jaworznie czy Wólce Kosowskiej (Piłat, Wysieńska 2012b).
Jedną z interesujących prac poświęconych centrom handlowym w Wólce Kosowskiej jest praca magisterska Julii Żabowskiej (2012) obroniona na Uniwersytecie w Kopenhadze. Autorka, realizując kilkumiesięczne badania terenowe, patrzyła na tzw. centrum chińskie w Wólce Kosowskiej jak na przestrzeń, w której większość relacji i zachowań ma charakter działań w tzw. szarej strefie. Mimo istnienia norm prawnych
obowiązujących na terenie Polski, w centrum chińskim w Wólce Kosowskiej głównymi kryteriami, na których opierają się zachowania poszczególnych aktorów społecznych, są kategorie wykonalności i kategorie
opłacalności, nie zaś kategorie legalności czy nielegalności. Jak pokazały badania, centrum handlowe w
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Wólce Kosowskiej wydaje się być niejako odcięte od reszty otoczenia, funkcjonować według innych zasad
niż prawo obowiązujące w Polsce. Co ciekawe, choć autorka badała tylko jedną z instytucji ekonomicznych
migrantów, a mianowicie centra handlowe w Wólce Kosowskiej, to odniosła się też do targowiska na Stadionie X-lecia, wkomponowując informacje na temat tych dwóch instytucji w rozważania nad transformacją
i szarą strefą zarówno w sferze gospodarczej, jak i migracyjnej.
Fakt, że wiele wniosków z dostępnych w literaturze badań poświęconych centrom handlowym w
Wólce Kosowskiej powtarza się (por. np. Bieniecki i in. 2008, Mroczek i in. 2008), nie świadczy jeszcze o
wyczerpaniu tematu. Wraz z zakorzenianiem się poszczególnych społeczności w sensie ekonomicznym, jak i
w odniesieniu do miejsc zamieszkania, pojawiają się kolejne pytania o to, jak imigranci integrują się w lokalnej społeczności, jak radzą sobie z pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi, jaka przyszłość czeka
kolejne pokolenia migrantów oraz jaka przyszłość czeka migrantów, którzy do Polski dopiero przyjechali.
Częściowo odpowiedzi na te pytania można znaleźć w najnowszych publikacjach (Wysieńska red. 2012;
niniejszy raport). Jednak z uwagi na to, że centra handlowe w Wólce Kosowskiej stanowią niezwykle złożoną
instytucję ekonomiczną, skupiającą migrantów różnych narodowości, o różnym statusie administracyjnym i
ekonomicznym, nie brakuje nowych obszarów badawczych, których pogłębieniem mogliby się zająć w przyszłości badacze społeczni. Warto dodać, że ,podobnie jak w wypadku targowiska na Stadionie X-lecia, dość
często to dziennikarze skupiają swoją uwagę na centrach handlowych w Wólce Kosowskiej, co wyraźnie
widać na przykładzie bogactwa źródeł prasowych przywołanych w niniejszym raporcie.
2.4. Migranckie centra w badaniach poświęconych innym zagadnieniom
Trudno w literaturze migracyjnej natknąć się na studia przypadków poświęconych wyłącznie instytucjom
ekonomicznym skupiającym migrantów. Jednak, wiele informacji na temat takich instytucji pojawia sie w
kontekście analizy innych zagadnień, dla których migranckie instytucje ekonomiczne mogą być tłem, jak np.
analizy funkcjonowania danej społeczności migranckiej. Dotyczy to zwłaszcza Chińczyków i Wietnamczyków. Taką wiedzę można czerpać zarówno z publikacji polskich, jak i zagranicznych. Biorąc pod uwagę badania prowadzone w Polsce wśród dwóch wskazanych wyżej społeczności (wyróżnionych z uwagi na liczebność i rolę pełnioną w opisywanych w tym raporcie obiektach), należy stwierdzić, że zdecydowanie więcej
uwagi poświęcono migrantom z Wietnamu. Nie dziwi to w kontekście zdecydowanie dłuższej historii obecności Wietnamczyków w Polsce. Ciekawego podsumowania w tym zakresie, nie tylko w odniesieniu do Polski, ale też w kontekście innych krajów, dokonano w ramach projektu, którego celem były badania nad strategiami ekonomicznymi migrantów z Chin i Wietnamu w Polsce (Piłat i Wysieńska 2012a). Co istotne, nierzadko w badaniach migracyjnych różne aspekty funkcjonowania Wietnamczyków były porównywane z
analogicznymi aspektami w odniesieniu do migrantów z Ukrainy (Górny i in. 2007, Grzymała-Kazłowska red.
2008, Grzymała-Kazłowska, Piekut 2007, Kindler, Szulecka 2010, Kindler, Szulecka 2012, Koryś, Kloc-Nowak
2007), co wynika z faktu, iż Wietnamczycy stanowią drugą, obok Ukraińców, istotną grupę migrantów w
Polsce. Porównania takie nie są jednak możliwe w badaniach poświęconych migranckim centrom handlowym z uwagi na to, że Ukraińcy zasadniczo nie koncentrują się w centrach handlowych, choć nierzadko są
ich klientami lub pracują na rzecz innych przedsiębiorców.
Powstało również kilka pogłębionych analiz poświęconych wyłącznie społeczności wietnamskiej i
takim aspektom migracji Wietnamczyków do Polski, jak dzieci wietnamskie w polskiej szkole (Halik, Nowicka, Połeć 2006), sytuacji zdrowotnej społeczności wietnamskiej w Polsce (Halik, Halik 2012), sytuacji zawoStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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dowej Wietnamczyków w Polsce (Kulesza, Smagowicz red. 2008) czy ogólnie społeczności wietnamskiej z
perspektywy m.in. postaw społeczeństwa przyjmującego (Halik, Nowicka 2002), z punktu widzenia opinii
społecznej i polityki państwa przyjmującego (Halik 2006), czy z punktu widzenia obecności cudzoziemców w
metropolii, a także ciągłości tego procesu (Halik 2011). Dość często w tych badaniach instytucje ekonomiczne (najpierw targowisko na Stadionie X-lecia, a następnie centra handlowe w Wólce Kosowskiej) są wspominane jako miejsce pracy, przejaw przedsiębiorczości, pracowitości i zaradności tej grupy migranckiej, ale
też jako skupiska cudzoziemców, ośrodki życia społeczno-ekonomicznego. Jak piszą Halik i Halik (2012), fakt,
że społeczność wietnamska przeniosła się ze swoją działalnością ekonomiczną do nowoczesnych hal
(ogrzewanych, wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę) w Wólce Kosowskiej z ogromnego bazaru
„pod gołym niebem”, korzystnie wypłynął na stan zdrowia i styl życia Wietnamczyków. Nadal jednak, z
uwagi na rodzaj działalności (handel) migranci z Wietnamu zmuszeni są pracować bardzo długo w ciągu
dnia, a przy tym często wykonywać wyczerpujące pod względem fizycznym zajęcia.
Analizując funkcjonowanie migrantów ekonomicznych z Wietnamu w Polsce nie sposób nie wspomnieć chociażby o roli, jaką odgrywają obecnie centra handlowe w Wólce Kosowskiej w życiu tej społeczności, czego dowodem jest większość publikacji poświęconych imigrantom w ogóle (np. prawom pracowniczym imigrantów, w tym Wietnamczyków – Klaus red. 2011, koncentracji przestrzennej migrantów, w tym
Wietnamczyków – Fihel 2006, Piekut 2012, sąsiedztwom, które chętnie zamieszkują Wietnamczycy czy
Chińczycy, jak osiedle na warszawskich Szczęśliwicach – Górny, Toruńczyk-Ruiz 2011).
Badania dotyczące etnicznej przedsiębiorczości nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach najczęściej
zawierają też odniesienia do migranckich instytucji ekonomicznych, w których dominującym zajęciem jest
obrót importowanymi towarami. Wyniki badań nad społecznością wietnamską w innych krajach prowadzą
również do wniosku, że ogromną rolę w życiu zwłaszcza wschodnioazjatyckich społeczności odgrywają centra handlowe różnej wielkości i o różnym zasięgu (Kohlbacher, Matusz Protasiewicz 2012, Piłat, Wysieńska
2012a), czasem mające postać bardziej nowoczesnych hal, a czasem bazarów pod gołym niebem. Trudno w
literaturze migracyjnej natknąć się na studia przypadków poświęconych wyłącznie instytucjom ekonomicznym skupiającym migrantów. Jednak, wiele informacji na temat takich instytucji pojawia sie w kontekście
analizy innych zagadnień, dla których migranckie instytucje ekonomiczne mogą być tłem, jak np. analizy
funkcjonowania danej społeczności migranckiej. Można tu wskazać m.in. fakt, iż stanowią miejsce zatrudnienia nowo przybyłych migrantów (niezależnie od tego, czy wiedzą cokolwiek o nowym kraju docelowym
bądź znają jego język, czy nie); widać w nich wyraźną hierarchię, w której najwyższe pozycje zajmują zarządzający bazarami wietnamscy biznesmeni, będący bezpośrednimi importerami towaru, a najniższe – osoby
nowo przybyłe, rozpoczynające pracę w handlu; dostępne są usługi pośrednictwa w wynajmie mieszkania
czy usługi tłumaczeniowe; rekrutacja i zatrudnienie często regulowane są jedynie ustnymi ustaleniami, a
stosunek pracy nie jest formalizowany. Najlepszy czas dla handlu „bazarowego”, którym zajmowali i zajmują się Wietnamczycy w Pradze, zdecydowanie już minął (połowa lat 1990.). Obecnie widać coraz większą
konkurencję miedzy przedsiębiorcami, a dodatkowo wietnamski biznes polegający na sprzedaży importowanych z Azji towarów jest niejako spychany na dalszy plan przez hipermarkety, oferujące zwykle niskie
ceny i szeroki wybór.
Również w czeskiej Pradze powstały i utrzymały się swoiste enklawy, z których najbardziej znane
jest chyba centrum handlowe SAPA, będące własnością wietnamskiej spółki i pełniące rolę nie tylko centrum biznesu, ale też ośrodka życia społecznego i kulturalnego Wietnamczyków. W ramach centrum doStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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stępne są różnego rodzaju usługi etniczne, punkty gastronomiczne, bary karaoke, fryzjerzy itp. Centrum,
podobnie jak inne tego typu instytucje ekonomiczne, opiera się na zasadach typowych dla etnicznej ekonomii: ustne kontrakty, brak sformalizowanego stosunku pracy, stosunki wzajemnych zależności i „długi
wdzięczności” do spłacenia. Stanowi nie tylko miejsce pracy, ale też miejsce spotkań. Zabierane są do niego
dzieci, gdy nie mają zajęć szkolnych (Martinkova 2011). Wiele charakterystyk tej migranckiej instytucji ekonomicznej stanowi analogię do opisu części centrów handlowych w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Jak
twierdzą badacze, centrum handlowe SAPA jest odbierane jako samowystarczalne „małe Hanoi” (Martinkova 2011, Kohlbacher, Matusz Protasiewicz 2012). Część Wietnamczyków tam funkcjonujących nie była
nigdy w centrum Pragi, mimo stosunkowo długiego pobytu w Czechach (Martinkova 2011). W SAPA dominuje symbolika i kolorystyka typowa dla Wietnamu, wiele napisów jest również w języku tego kraju8. Wietnamczycy w Czechach, zwłaszcza pierwsze pokolenie, funkcjonując w ramach takiej instytucji handlowej jak
SAPA, nie mają motywacji, by uczyć się czeskiego. W codziennej działalności wystarcza im język wietnamski,
a w razie potrzeby załatwienia jakichkolwiek urzędowych spraw zawsze mogą skorzystać z pomocy tłumaczy (Martinkova 2011). Centrum SAPA rodzi podobne wyzwania czy obawy, jak inne instytucje ekonomiczne
skupiające migrantów. Podobnie jak targowisko na Stadionie X-lecia jest to miejsce trudne do kontrolowania. Dodatkowo, wszelkie niestandardowe zdarzenia, jak np. pożar, skłaniają opinię publiczną do przypisywania centrum SAPA rozwiniętej sfery kryminalnej, funkcjonowania tam zorganizowanych grup przestępczych (Kohlbacher, Matusz Protasiewicz 2012).
Adaptacja społeczności migranckich w poszczególnych krajach Europy zależała w dużej mierze od
tego, jakie warunki polityczne panowały w danym kraju w chwili, kiedy Wietnamczycy zaczęli tam przyjeżdżać. Nie przypadkowo w byłych krajach socjalistycznych (b. Czechosłowacja, Polska, wschodnia część Niemiec) wzory adaptacji społecznej i ekonomicznej migrantów z Wietnamu są podobne, a większość Wietnamczyków zdecydowała się na własną działalność gospodarczą w warunkach gospodarki rynkowej (Martinkova 2011). Warunki polityczne i historia wcześniejszych przyjazdów do Europy, w tym określone polityki
admisyjne poszczególnych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej determinowały zresztą nie tylko
przyjazdy i adaptację migrantów z Wietnamu, ale też mobilność i adaptację ekonomiczną Chińczyków (zob.
Piłat, Wsysieńska 2012a).
Analiza aktywności ekonomicznej Chińczyków w krajach europejskich może prowadzić do wniosku,
że nierzadko Chińczycy decydują się na samozatrudnienie i zakładanie małych firm, nastawionych na m.in.
import i sprzedaż towarów z Azji oraz usługi gastronomiczne. Jak wynika z informacji o obecności Chińczyków w gospodarkach różnych krajów europejskich, przedsiębiorców z tego kraju można spotkać m.in. w
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Rumunii czy na Węgrzech. Są oni obecni w różnych branżach,
ale często jest to branża handlowa i/lub usługowa. Choć z obecnością tą wiąże się nierzadko koncentracja
przestrzenna, jeśli chodzi o miejsca czy regiony zamieszkania, to zdarza się, że skoncentrowana przestrzennie jest również działalność handlowa. Na przykład w Bukareszcie funkcjonuje chińskie targowisko zorganizowane podobnie do nieistniejącego już targowiska na Stadionie X-lecia, w którego nazwie pojawia się
zresztą wyraz „Europa”. W tym kraju społeczność chińska zajęła się głównie handlem bazarowym, podczas
gdy np. w Hiszpanii Chińczycy są często właścicielami małych sklepików z tanimi produktami chińskiego
pochodzenia oraz kilku tysięcy punktów gastronomicznych (DPM MSWiA 2008).
8
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Także na Węgrzech w ramach migranckich instytucji ekonomicznych funkcjonują głównie Chińczycy,
chociaż liczną grupę migrantów działających także w ekonomicznej niszy etnicznej stanowią Wietnamczycy.
Bazary, na których oferowany jest w ilościach hurtowych towar sprowadzany z Chin, są podobnie jak centra
handlowe skupiające migrantów w Polsce lub w Czechach nie tylko miejscem pracy Chińczyków, przejawem
ich przedsiębiorczości czy dobrej organizacji działalności handlowej. Są też centrum życia społecznego,
przestrzenią wymiany kontaktów i informacji. Cudzoziemcy tam funkcjonujący generują napływ kolejnych
migrantów, oferując miejsca pracy i wspierając proces adaptacji nowo przybyłych migrantów do życia w
społeczeństwie węgierskim (Nyiri 2007). Stolica Węgier jest miejscem, gdzie zlokalizowanych jest kilka dużych centrów handlowych skupiających chińskich i wietnamskich przedsiębiorców. Nie zawsze etniczna
przedsiębiorczość pozostaje w całkowitej zgodzie z przepisami. Niemniej, migranckie instytucje ekonomiczne koncentrujące azjatyckich kupców już od lat 1990. stanowią istotne elementy na mapie Budapesztu.
Choć zagrażają im wielkopowierzchniowe tanie sklepy, prowadząc do zwiększenia konkurencji między kupcami tej samej narodowości, to kryzys ekonomiczny pokazał, że zwłaszcza w dobie recesji zainteresowanie
produktami z Azji nie maleje (por. Kohlbacher, Matusz-Protasiewicz 2012).
Poza interesującymi opisami instytucji ekonomicznych w kontekście etnicznej przedsiębiorczości
widocznej w różnych miastach regionu, w literaturze migracyjnej można też znaleźć opisy różnych zjawisk,
dla których tłem może być migrancka instytucja ekonomiczna. I tak, np. bazar na Stadionie X-lecia (skupiający w dużej mierze kupców cudzoziemskich), a następnie centra handlowe w Wólce Kosowskiej są wskazywane jako miejsca, gdzie mogło dochodzić do wykorzystywania migrantów, co mogło (choć nie musiało)
przybierać formy pracy przymusowej i lub pracy „za długi” (Dąbrowski red. 2012, Szulecka 2011). Niewątpliwie charakter centrów handlowych w Wólce Kosowskiej i skala działalności tam prowadzonej oznacza
przynajmniej dla części zatrudnionych tam osób zazwyczaj ciężką pracę fizyczną. Jeśli dochodzą do tego
dodatkowe zobowiązania, które zaciągnęli migranci (np. kredyt na sfinansowanie podróży do Polski), skomplikowane zależności między pracownikiem a przedstawicielami jego grupy etnicznej (np. uzależnienie od
pomocy ze strony krewnych lub znajomych osiadłych już w Polsce), warunki pobytu i pracy cudzoziemców
mogą być postrzegane w kategoriach wyzysku. Dlatego centra handlowe, koncentrujące imigrantów osiągających w ogromnej większości dochód z handlu lub gastronomii, choć z pozoru otwarte, w wielu wymiarach
niedostępne dla osób z zewnątrz są czasem wskazywane w publikacjach dotyczących np. handlu ludźmi
bądź pracy przymusowej (np. Dąbrowski red. 2012, Szulecka 2011).
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej pojawiają się w publikacjach także w kontekście prezentacji
takich zagadnień, jak np. aktywność społeczności lokalnej czy rozwój przedsiębiorczości. W analizie poświęconej społecznej aktywności obywatelskiej w gminie Lesznowola (Skrzypiec 2008), wielokrotnie wskazano
na centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako te, które z jednej strony rodzą obawy mieszkańców okolicy
przed niekontrolowanym napływem Azjatów czy nasileniem się przestępczości, ale z drugiej strony – dają
miejsca pracy (tworzone nierzadko przez migrantów) czy powodują, że rozwija się okoliczna infrastruktura
(np. ze względu na azjatyckich sprzedawców i ich dojazdy okolica zyskała nowe połączenie autobusowe).
Fakt, iż ze względu na funkcjonujące tam centra handlowe cudzoziemcy osiedlają się w okolicy, rodzi konkretne reakcje społeczności lokalnej: od ciekawości i korzystania z tego, że na terenie gminy mieszka i prowadzi działalność wielu cudzoziemców, przez obojętność, po uprzedzenia i niechęć, wywołaną taką wizją
przyszłości, w której ludność rodzima będzie stanowiła na terenie gminy wyraźną mniejszość. Jak zauważa
Skrzypiec (2008), funkcjonowanie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej nie mobilizuje mieszkańców
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okolicy do prowadzenia działalności na własny rachunek. Częściej wybierają pracę najemną dostępną u
azjatyckich przedsiębiorców. Co ciekawe, z analizy tej wynika, że opinie w sprawie nierejestrowanego zatrudnienia w centrach handlowych są podzielone. Część mieszkańców okolicy jest przekonana o tym, że
centra handlowe w Wólce Kosowskiej opierają się w jakiejś mierze na nieformalnym zatrudnieniu. Część
jednak twierdzi, że azjatyccy przedsiębiorcy raczej zatrudniają legalnie, bowiem obawiają się działać niezgodnie z prawem. To ostatnie, jak można wywnioskować z innych badań (np. Grzymała-Kazłowska 2010,
Halik 2006), może być związane z tym, że Wietnamczycy (ale i Chińczycy) starają się zachować wizerunek
niekłopotliwych i pracowitych mieszkańców Polski (np. Halik, Nowicka 2002), a, jak pokazuje badanie
(Skrzypiec 2008), starania te są przynajmniej w części efektywne. Fakt, że centra handlowe stanowią również ośrodki życia społecznego powoduje, że są one wymieniane w literaturze jako miejsca, gdzie swoje
siedziby mają stowarzyszenia migranckie bądź wydawana jest etniczna prasa (Biernath 2012).
Koncentracja branżowa Wietnamczyków w Polsce oraz inne wnioski z badań dotyczących tej grupy
dają podstawy do rozpatrywania aktywności gospodarczej Wietnamczyków w kategorii niszy etnicznej. Niszę etniczną określić można jako obszar działań ekonomicznych, w którym obserwuje się dużą koncentrację
imigrantów o danym pochodzeniu etnicznym (zwykle z jednego kraju) i gdzie istotnym czynnikiem rekrutacji
imigranckiej siły roboczej są sieci społeczne (Górny i in. 2007). Pojęciem, które również odnosi się do funkcjonowania danej społeczności w kraju emigracji, jest enklawa etniczna rozumiana jako rozwinięty system
działań ekonomicznych koncentrujący migrantów z tego samego kraju, charakteryzujący się wewnątrzgrupową kooperacją ekonomiczną lub bliskimi kontaktami między członkami społeczności migranckiej opartymi na poczuciu solidarności etnicznej (Grzymała-Kazłowska red. 2008: 20). Pojęcia niszy ekonomicznej czy
etnicznej oraz enklawy etnicznej również pojawiają się w kontekście analiz migranckiej przedsiębiorczości,
skupionej między innymi w ramach centrów handlowych w Wólce Kosowskiej czy Jaworznie.
2.5.Podsumowanie
W literaturze migracyjnej wiele uwagi poświęcono różnym zagadnieniom związanym z tworzeniem się i
funkcjonowaniem wybranych społeczności migranckich. W wypadku Wietnamczyków w Polsce to charakter, struktura i stopień zorganizowania tej społeczności stanowiły często inspiracje do badań. Z uwagi na
zaangażowanie dużej liczby Wietnamczyków w pracę w ramach targowisk czy centrów handlowych skupiających migrantów, badania poświęcone integracji ekonomicznej Wietnamczyków czy próby odpowiedzi na
pytania o tworzenie się nisz bądź enklaw etnicznych dają też wiele cennych informacji o funkcjonowaniu
migranckich instytucji ekonomicznych jako takich. Przy tym, w literaturze właściwie tylko dwie instytucje
(targowisko na Stadionie X-lecia oraz centra handlowe w Wólce Kosowskiej) doczekały się pogłębionych
badań, podczas gdy inne ośrodki handlowe, w ramach których funkcjonują cudzoziemcy, są przedmiotem
raczej badań eksploracyjnych, bądź jedynie wspomina się o nich w kontekście aktywności ekonomicznej
migrantów w Polsce. Migracje z Chin jawią się jako coraz bardziej popularny przedmiot zainteresowania
badaczy w Polsce. Pierwsze próby uchwycenia tej mobilności, jak również uchwycenia zagadnienia adaptacji
Chińczyków w Polsce zostały podjęte. Niniejszy raport, choć w dużej mierze poświęcony jest społeczności
wietnamskiej, po części też uzupełnia dotychczasowy stan wiedzy na temat Chińczyków w Polsce, poprzez
odniesienie się do specyficznych instytucji ekonomicznych, jakimi są tzw. chińskie centra handlowe. Jest to
jednak tylko jeden z przejawów aktywności ekonomicznej Chińczyków w Polsce. Studia przypadków wymienionych już instytucji ekonomicznych oraz innych, dotąd szeroko nie opisywanych, zwłaszcza w perspektyStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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wie porównawczej, międzynarodowej, mogłyby stanowić kolejny ważny krok w rozwoju badań nad adaptacją ekonomiczną migrantów i relacjami między poszczególnymi grupami narodowymi, skłonnymi zarówno
do zakładania własnych firm, jak i koncentracji przestrzennej, przynajmniej w sferze zawodowej.
3. Centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako migrancka instytucja ekonomiczna
3.1.Geneza powstania kompleksu handlowego
Pierwszą spółką, która podjęła inwestycje w Wólce Kosowskiej, posiadającą jednocześnie największe tereny, jest GD Poland Investments Sp. z o.o. – spółka z chińskim kapitałem, prowadząca Chińskie Centrum
Handlowe. Uruchomiła ona pierwszą halę w 1994 roku9. Niektórzy rozmówcy wspominali nagłe pojawienie
się wówczas ok. 200 Chińczyków, mających pracować przy budowie centrum, którzy zamieszkali w starej
szkole w Mrokowie, i to, że fundamenty hali kopane były łopatami (W–18–PR). Obecnie tereny GD zajmują
blisko 40 ha gruntu, zaś powierzchnia zabudowy wynosi ok. 150 000 m2. GD Poland Investments jest dziś
właścicielem 6 hal handlowych oraz 4 budynków magazynowych. Łącznie zainwestowano w to przedsięwzięcie ponad 150 mln euro. Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej spółki, ponad 1 000
najemców boksów w tych halach reprezentuje około dziesięciu różnych narodowości, a trzecią co do wielkości grupę wśród nich stanowią Polacy10.
Jeśli chodzi o wybór Polski na miejsce chińskiej inwestycji, zadecydowała m.in. bliskość rynków
wschodnich, a także sąsiedztwo Niemiec, w których znajdują się porty przeładunkowe dla towarów sprowadzanych z Azji drogą morską (Roguska, Cybulska 2008: 6). Z kolei, na decyzji o wyborze gminy Lesznowola pod budowę centrum handlowego zaważyła lokalizacja (bliskość Warszawy, drogi dojazdowe), a także
fakt istnienia w niej obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Stworzenie planów było
świadomym działaniem władz lokalnych, mającym na celu ściągnięcie inwestorów: „od lat 90. gmina Lesznowola przykłada bardzo duże znaczenie do planistyki, upatrując w tym rozwój gminy (…) plany są interaktywne, w Internecie, ktoś może sobie siedzieć w Nowym Jorku i nagle postanowić, że on może gdzieś pod
Warszawą business zacznie i chce kupić grunt, i on sobie tam siedzi i ogląda” (W–25–WL). Obecnie plany
zagospodarowania obejmują ok. 98% powierzchni gminy Lesznowola (W–25–WL), pozwalając inwestorom
zaplanować przedsięwzięcia. Władze lokalne starały się sprzyjać inwestycji także na inne sposoby w początkowej jej fazie: „Władze dowiedziały się, gdzie my chcemy kupić tą ziemię i zachęcały do kupna. Bo tam
wiadomo, trzeba zrobić projekt i wszystkie pozwolenia budowlane, nieraz trwa to pół roku nawet, to nie
spotkałem się z jakimś oporem, utrudnieniami” (W–30–Li).
Ziemia pod inwestycje skupowana była od prywatnych właścicieli – jak wspomina jeden z rozmówców: „Tam kiedyś były bagna i krzaczory” (W–18–PR). Ceny gruntów w porównaniu z obecnymi były nawet
kilkudziesięciokrotnie niższe: „Na początku ceny były bardzo niskie, osiem do dziesięciu dolarów za metr
kwadratowy. (...) A w tej chwili nawet do dwustu, trzystu, a w niektórym momencie pięćset, zależy, w którym miejscu, ale pamiętam, na początku to kosztowało od ośmiu, dziesięciu dolarów do czternastu” (W–
30–Li). W opinii rozmówców, nie było większych oporów przed sprzedażą ziemi, co przypisać można „sile
pieniądza”
(W–30–Li). Na forum Chińczyków w Polsce także obecnie znaleźć można ogłoszenia w sprawie sprzedaży
9

Strona internetowa centrum GD Poland Investments Sp. z o.o.: http://www.gdpoland.pl/ (dostęp 04.12.2012).
Ibidem.
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ziemi blisko GD. Oferowana cena (za grunt położony ok. 10 km. od Chińskiego Centrum Handlowego) to 30
dolarów za metr kwadratowy (W–24–PR).
Chińska inwestycja ściągnęła inny kapitał zagraniczny, choć podobno powszechne były obawy związane z odległością planowanych inwestycji od centrum Warszawy (prawdopodobnie ze względu na dobrze
prosperujący handel na terenie targowiska na Stadionie X–lecia w centrum stolicy). W odbiorze zagranicznych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na budowę pozostałych centrów handlowych w Wólce, o
atrakcyjności tej lokalizacji świadczył nie tylko fakt poczynionej już inwestycji, ale także uznanie trafności
decyzji inwestycyjnych dokonywanych przez Chińczyków: „Infrastruktura jest dosyć dobra, ponieważ jest to
pobudowane daleko od centrum, nikomu nie przeszkadza, mieszkać jest dosyć dobrze, chodzi o komunikację i dobre są połączenia między Warszawą a innymi rejonami kraju, więc jest dosyć ciekawie, chodzi o lokalizację. Zresztą Chińczycy, jak budują, to raczej oni dobrze badają, gdzie wybudować” (W–30–Li). Stopniowo, w pobliżu Wólki Kosowskiej powstawały kolejne inwestycje o charakterze handlowym. W niektórych
prowadzony jest także handel detaliczny, co powoduje, że inwestycje te stanowią miejsce zakupów dla
mieszkańców Warszawy (np. Centrum Handlowe Maximus w Nadarzynie).
Mimo że hale targowe istnieją już od połowy lat 1990., a następnie w latach 2000. w ich okolicy
pojawiły się kolejne, wybudowane przez inne spółki niż GD, centra handlowe w Wólce Kosowskiej zyskały
na popularności dopiero w czasie, kiedy zapowiedzi likwidacji targowiska na Stadionie X–lecia stawały się
coraz bardziej realistyczne, a zwłaszcza po 2007 roku, gdy ostatecznie zlikwidowano ten ogromny bazar,
skupiający kupców pochodzenia wietnamskiego czy tureckiego (m.in. Wysieńska red. 2012). Plany zlikwidowania targowiska na Stadionie X–lecia stanowiły dla inwestorów różnych narodowości motywację do
zainteresowania się podwarszawską gminą: „to jest centrum Warszawy, był taki bazar i stał, a było to nieodpowiednie miejsce, więc prędzej czy później to i tak musiało zostać zamknięte. (…) Naprzeciw tego właśnie trzeba było wyjść, sami przedsiębiorcy wietnamscy to widzieli, że jest takie zapotrzebowanie i to przy
istniejącym już centrum chińskim pomyśleli, że to będzie coś w rodzaju całości – kompleksu. Wiadomo, że
gdzie jest skupisko handlowe, są obiekty, to będzie się opłacał handel” (W–30–Li). Do centrów w Wólce
Kosowskiej trafiła też znaczna część handlarzy (choć część Wietnamczyków np. wróciła do kraju pochodzenia, nie mogąc pozwolić sobie na wynajem boksów w nowej lokalizacji). Nagły napływ ludzi spowodował
nieco problemów: „W momencie kiedy skończył się Stadion X– lecia, to tutaj był najgorszy okres w dziejach
tej okolicy, bo wtedy wszystkie cechy te dobre i te złe zostały tutaj zagęszczone, plus przyjezdni z tamtej
strony. Zostało to w jakiś sposób uporządkowane, chyba przez wewnętrzne siły (…), więc już nie ma tak”
(W–32–IL). Wólka Kosowska, tak jak kiedyś Stadion X–lecia, stała się swoistym symbolem, rozpoznawalnym
wśród cudzoziemców, którzy często od razu po wjeździe na terytorium RP starali się tam dostać. Dotyczy to
szczególnie Wietnamczyków: „oni nawet po wietnamsku mówią centrum, centrum to jest właśnie Wólka”
(W–39–Ek). Centra w Wólce Kosowskiej stały się także wówczas najbardziej istotnym miejscem handlu hurtowego, jak i handlu towarami azjatyckimi w Europie Środkowo–Wschodniej, a prawdopodobnie też w całej
Europie.

3.2. Ogólny opis
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Choć przyjęło się mówić o centrum handlowym w Wólce Kosowskiej, badana instytucja ekonomiczna obejmuje de facto kilka niezależnych centrów handlowych, położonych w bliskim sąsiedztwie11, z których każde
składa się z kilku hal (największe, Chińskie Centrum Handlowe, obejmuje 10 hal). W sumie tereny zabudowane zajmują co najmniej 50 ha12. Położone są w wiejskiej gminie Lesznowola (powiat piaseczyński, województwo mazowieckie), liczącej ok. 20 000 mieszkańców, ok. 30 km. od centrum Warszawy. Sama miejscowość Wólka Kosowska liczy ok. 300 mieszkańców13. Centra zarządzane są przez odrębne podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce – w większości spółki z zagranicznym kapitałem. Należą do nich:
a. ASEANEU Sp. z o.o.(prowadzi: Centrum Handlowe ASEANEU, zarząd wietnamski, powierzchnia ponad 3 ha, trzy hale, pierwsza hala – 2008 rok, ok. 160 lokali handlowych14),
b. ASEANPL Sp. z o.o. (prowadzi: Polskie Centrum Handlowe, zarząd wietnamski, 2 kompleksy
hal, pierwsza hala – 2007 rok, ok. 450 lokali15);
c. ASG–PL Sp. z o.o. (prowadzi: Centrum Handlowe ASG, zarząd wietnamski, trzy hale, pierwsza hala – 2002 rok, ok. 100 firm16)
d. „EACC Investments” Sp. z o.o. (prowadzi: Europejsko-Azjatyckie Centrum Handlowe, zarząd
turecko–wietnamski17, powierzchnia zabudowy 4 ha, 4 hale, pierwsza hala – 2003 rok, ponad 250 firm18).
e. GD Poland Investments Sp. z o.o. (prowadzi: Chińskie Centrum Handlowe, zarząd chiński,
powierzchnia zabudowy 15 ha, 6 hal handlowych, pierwsza hala – 1994 rok, 1000 pawilonów handlowych19).
Mimo odrębnych właścicieli, pomiędzy centrami można zaobserwować pewne wspólne cechy. Jedną z nich jest typ zabudowy i organizacja przestrzenna. Większość centrów składa się z kilku hal otoczonych
parkingiem i płotem (niektóre spółki oferują parkingi podziemne dla swoich najemców20). Hale w większości
mają przeznaczenie handlowe i są otwarte dla klientów (choć niekiedy dostępna jest dla nich tylko jedna
kondygnacja). Niektóre jednak pełnią rolę magazynów. W większości hal prowadzony jest handel hurtowy,
o czym informują często kartki i tabliczki umieszczone w poszczególnych stanowiskach handlowych. W asortymencie dominują tekstylia, obuwie i dodatki, ale kupić można także sprzęt AGD i inne towary. Poszczególne hale bądź też alejki w halach specjalizują się zwykle w jakimś asortymencie. Obrazuje to przykład hal
spółki GD Poland Investments Sp. z o.o.: w hali nr 1 mieszczą się głównie przedsiębiorstwa oferujące obuwie, można w nich też znaleźć stoiska z odzieżą męską i damską. W halach nr 2, 3 i 4 sprzedawane są przede
wszystkim tekstylia, bielizna oraz konfekcja i galanteria. Hale nr 5 i 6 przeznaczone są dla klientów zainteresowanych kosmetykami, sztucznymi ozdobami, artykułami przemysłowymi i sprzętem AGD (W–5–PR).
Wzdłuż alejek szerokich na tyle, by handlarze mogli wystawić sprzedawany towar, a jednocześnie
umożliwiających ruch kupujących czy przemieszczanie się osób dowożących towar, znajdują się ponumerowane, bezpośrednio sąsiadujące ze sobą boksy. Na podstawie informacji dostępnych na stronach poszcze11

Por. mapka w Załączniku 3.
Informacja uzyskana w Urzędzie Gminy Lesznowola 29.10.2012.
13
Strona internetowa Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl. (dostęp 10.12.2012).
14
Strona internetowa centrum ASEANEU: www.aseaneu.com (dostęp 10.10.2012).
15
Strona internetowa centrum ASEANPL: www.aseanpl.com (dostęp 10.10.2012).
16
Strona internetowa centrum ASG-PL: www.asg-pl.com (dostęp 10.10.2012).
17
Por. informacje na temat centrów w Wólce Kosowskiej w rozdziale Mroczek i in. (2008).
18
Strona internetowa centrum EACC: www.eacc.pl (dostęp 10.10.2012).
19
Strona internetowa centrum GD Poland: www.gdpoland.pl (dostęp 10.10.2012).
20
Strona internetowa centrum ASEANEU: www.aseaneu.pl (dostęp 09.12.2012).
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gólnych spółek zarządzających centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej można szacować, że na terenie
hal znajduje się ok. 2 000 stanowisk, głównie o przeznaczeniu handlowym. Są to oddzielne pomieszczenia o
zróżnicowanej powierzchni21 (np. w halach firmy ASEANPL wynająć można boksy o powierzchni od 30 do
215 m2, podczas gdy metraż najmniejszych pawilonów w halach GD wynosi 50 m2), posiadające własne zamykane wejścia. Boksy w większości mają przeznaczenie handlowe, zarządy spółek umożliwiają jednak także wynajęcie boksów, powierzchni magazynowej i lokali biurowych dla firm zajmujących się działalnością
niehandlową (m.in. ASEANPL). Mogą się w nich mieścić punkty usługowe, np. restauracja czy oddział banku.
Według informacji pojawiających się w mediach, koszt wynajmu boksu w hali GD wynosi kilkanaście euro za
metr kwadratowy22. Częstym sposobem transportu w halach i pomiędzy nimi są hulajnogi zmodyfikowane
tak, by móc ułożyć na nich dużo towaru (np. mają zainstalowane półeczki), rowery ze specjalnymi bagażnikami oraz czterokołowe wózki towarowe (m.in. W–3–PR–1). Hulajnogi są na tyle rozpowszechnionym środkiem transportu, który przyjął się także wśród Polaków, że prowadzący niektóre punkty usługowe zlokalizowane w halach umieścili znak zakazu ich wjazdu (W–19–PR). Liczne wejścia/wyjścia do/z hal targowych
pozwalają klientom podjechać samochodami w pobliże boksu, w którym dokonują zakupów, a sprzedawcom szybko dostarczyć zakupiony towar. Przy wjeździe do niektórych hal przypięte są na szyfr wózki do
wożenia towaru (W–19–PR).
Boksy zazwyczaj są wynajmowane od zarządu, nie stanowią własności osób czy też poszczególnych
firm prowadzących działalność w halach (w niektórych halach można znaleźć ogłoszenia w języku polskim,
zawierające deklaracje gotowości do sprzedaży boksu, dotyczą one jednak najprawdopodobniej przejęcia
boksu wraz z umową najmu). Jak tłumaczył przedstawiciel jednego z zarządów, brak możliwości sprzedaży
powierzchni, na której stoją boksy, spowodowany jest brakiem wyodrębnionych ksiąg wieczystych (W–21–
PR). Jednocześnie, z rozmów wynikają bardziej złożone stosunki własności, oparte często na niesformalizowanych uzgodnieniach (W–30–Li). Przykład stanowić może sytuacja opisywana w mediach przy okazji protestów najemców w Wólce Kosowskiej sięgająca czasów, gdy spółka ASG–PL budowała hale. Jako że spółka
potrzebowała funduszy, od wietnamskich handlarzy pobierała wówczas „wpisowe” w wysokości 25 000
dolarów, które uznać można było za kaucję. W wielu przypadkach transakcje te potwierdzone były odręcznie wypisanym kwitem, ale niekiedy nie został po nich żaden ślad23. Umowy najmu z zarządem podpisywane są na dłuższy okres np. 5–10 lat (W–21–PR, strony internetowe spółek).
Zdarza się, że handel odbywa się także poza halami, np. z samochodów stojących na parkingach, z
których Polacy handlują żywymi rybami czy innymi towarami (W–17–PR, W–22–PR). Co najmniej jedna ze
spółek (ASEANPL) formalizuje taki rodzaj sprzedaży: „dla osób, które ze względu na specyfikę prowadzonej
działalności (m.in. handel obwoźny) nie zdecydowały się jeszcze na wynajęcie lokalu w Centrum Handlowym, mamy atrakcyjną ofertę. Tuż przy Hali 2 i Hali 3 wydzieliliśmy specjalny sektor dla handlowców, którzy
chcieliby przy niższych kosztach prowadzić działalność. Handel odbywa się bezpośrednio ze stoiska „pod
parasolką” lub prosto z samochodu. Już teraz mogą Państwo zarezerwować u nas stanowisko”24.
21

Strony internetowe centrum GD Poland www.gdpoland.pl (dostęp 10.10.2012) oraz centrum ASEANPL:
http://www.aseanpl.com/shops.aspx (dostęp 09.12.2012).
22
bf/mz, Protest kupców: zablokowana ulica i przepychanki, publikacja na portalu TVN Warszawa w dniu 21.04.2011,
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,protest-kupcow-zablokowana-ulica-i-przepychanki,28867.html (dostęp 03.11.2012).
23
F. Bobociński, Spór o ceny po wietnamsku. 'Jesteśmy tu od 10 lat', Gazeta z dnia 24.07.2012,
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12186371,Spor_o_ceny_po_wietnamsku___Jestesmy_tu_od_10_lat_.html
(dostęp 10.11.2012).
24
Strona internetowa centrum ASEANPL: http://www.aseanpl.com/freetrade.aspx (dostęp 09.12.2012).
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Mimo zróżnicowanej wielkości, większość boksów o przeznaczeniu handlowym wygląda podobnie.
Pełnią one kilka podstawowych funkcji. Przede wszystkim jest to pomieszczenie, gdzie wystawiany jest
sprzedawany towar. W przypadku dominującego w centrach handlu hurtowego, jest on ułożony w stosy
bądź wystawiony w postaci kilkunastu–kilkudziesięciu egzemplarzy poszczególnych rodzajów czy fasonów.
Większość właścicieli boksów wystawia towar także w alejce (w wypadku odzieży – często na manekinach).
W niektórych stoiskach widoczne są pewne strategie biznesowe służące przyciągnięciu lub utrzymywaniu
klientów. Dotyczą one przede wszystkim sposobu eksponowania towaru – niektóre boksy przypominają
niewielkie sklepy spotykane w galeriach handlowych, z umiejętnie i atrakcyjnie zaprezentowanym rzeczami
(np. butami) i odpowiednio dobranym oświetleniem czy kanapami bądź fotelami, na których klient może
usiąść i poczekać (W–1–PR, W–40–Ek, W–23–PR, W–33–Mi). Podejmowanie podobnych działań promocyjnych jest kwestią ostatnich kilku lat: „na samym początku (…) panował tam duży chaos, nikt nie przywiązywał uwagi do wyglądu zewnętrznego boksu, do pokazania tej firmy, bardziej ekskluzywnego, odbiegającego
od całej reszty asortymentu w Wólce” (W–31–SL). Inicjatorami zmian są często młode osoby, świadome
tego, że pozyskanie i utrzymywanie klientów wymaga innych zachowań biznesowych niż te, które były powszechne na Stadionie X–lecia (W–40–Ek). Obecnie, z uwagi na większą konkurencję w walce o utrzymanie
klientów, to sprzedający muszą wychodzić z coraz to nową inicjatywą, by osiągnąć swoje cele: „Nie ma już
takiego myślenia, że nasz boks jest tylko po to, żeby sprzedawać, ale jest też po to, żeby klienci czuli się w
nim przyjemnie” (W–33–Mi). Zmiany fizyczne związane z uatrakcyjnianiem ekspozycji towaru i czynieniem
boksów handlowych przyjaznych klientowi wynikają z dużej konkurencji w ramach kompleksu handlowego
w Wólce Kosowskiej (W–33–Mi).
Zwykle w boksie znajduje się też stanowisko kasowe z komputerem/laptopem oraz dodatkowo mini–biuro lub stół, gdzie odbywają się niektóre transakcje finansowe, trzymane są dokumenty. Stanowisko
handlowe może obejmować także niewielki magazyn. W boksie składowana jest jedynie mała część towaru
– właściwe magazyny, skąd klienci zazwyczaj odbierają zakupione rzeczy, znajdują się w innych halach na
terenie centrów handlowych bądź w wolnostojących halach magazynowych w okolicznych miejscowościach, np. w Jabłonowie, Mrokowie. Niektóre boksy posiadają pomieszczenie gospodarcze na zapleczu,
gdzie może znajdować się np. kuchenka mikrofalowa (W–6–PR). W części stoisk handlowych, oprócz informacji o handlu hurtowym, znajdują się także ogłoszenia dotyczące np. oferowanego zatrudnienia bądź wynajmu boksu. Zdarzają się także dodatkowe elementy wyposażenia (W–22–PR), np. figurka Buddy bogactwa
czy telewizor, na którym wyświetlany jest obraz z rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz boksu kamer.
Potrzeba posiadania monitoringu jest następstwem doświadczeń kradzieży. Monitoring umożliwia również
obserwowanie pracowników. Ponadto, zgodnie z zasadami Feng Shui, w boksie znaleźć można czasami także akwarium, w którym oprócz wielu ryb pośledniego gatunku zdarzają się drogocenne okazy świadczące o
zamożności właściciela firmy, np. drapieżne arowany. Akwarium jest popularnym azjatyckim atrybutem
bogactwa – zbiorniki znajdują się nie tylko w pomieszczeniach firmowych, ale również w domach (W–22–
PR).
Handel prowadzony jest w ściśle określonych godzinach – większość hal otwartych jest do godz. 16 i
nie działa w niedziele. Polskie Centrum Handlowe zarządzane przez spółkę ASEANPL jako jedyne umożliwia
handel hurtowy także w nocy (od 3 rano)25, co prawdopodobnie ma pozwolić przedsiębiorcom dojeżdżającym do Wólki Kosowskiej z bardziej odległych miejscowości zaopatrzenie się przed rozpoczęciem działalno25

Strona internetowa centrum ASEANPL: http://www.aseanpl.com/article/show/44.aspx (dostęp 10.12.2012).
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ści handlowej danego dnia. W nocy odbywa się też zazwyczaj rozładunek z TIR–ów bądź innych samochodów dostawczych. Największy ruch zaobserwowano w poniedziałki, a najmniejszy w soboty (W–1–PR, W–
10–PR). Może to wynikać z tego, że osoby zaopatrujące się w Wólce Kosowskiej zakup towaru traktują jako
część pracy, którą nie chcą zajmować się w weekendy. Klienci centrów handlowych w Wólce Kosowskiej
pochodzą przede wszystkim z Polski, ale w dużej części także z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Estonii. Potwierdzają to m.in. tablice rejestracyjne samochodów znajdujących się na parkingach wokół hal. W niektórych halach znajdują się pomieszczenia noclegowe, przeznaczone dla przedstawicieli firm wynajmujących lokale
handlowe, ale także dla klientów, najprawdopodobniej właśnie tych, którzy przybywają z bardziej odległych
miejscowości (W–5–PR).
3.3. Migrancka instytucja ekonomiczna jako miejsce pracy
Gdy powstawały centra w Wólce Kosowskiej, mieszkańcy okolic obawiali się powstania getta cudzoziemców, nie uwzględniającego potrzeb Polaków: „przyjadą obcy i dadzą zatrudnienie swoim, a my co?” (W–12–
PR). Perspektywa czasu pokazuje jednak, że obawy te były nieuzasadnione. Zdecydowana większość rozmówców, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców, postrzega centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako
istotne miejsce pracy dla całego regionu. Wśród narodowości najczęściej wymienianych w odniesieniu do
osób związanych zawodowo z Wólką Kosowską znajdują się przede wszystkim Wietnamczycy, Chińczycy i
Polacy, ale także przedstawiciele Turcji, Pakistanu czy Indii.
Brak jest jakichkolwiek pełnych i wiarygodnych statystyk dotyczących skali zatrudnienia, jakie dają
centra handlowe w Wólce Kosowskiej. Wynika to m.in. z odrębności spółek będących właścicielami poszczególnych centrów, jak i faktu, że na terenie centrów działają niezależne przedsiębiorstwa, które nie są
ujęte w żadnym osobnym rejestrze. Sytuację komplikuje dodatkowo to, że zarejestrowane w gminie przedsiębiorstwa niekoniecznie prowadzą swoją działalność na terenie centrów w Wólce Kosowskiej oraz że centra w Wólce Kosowskiej skupiają przedsiębiorców, którzy swoją działalność zarejestrowali w innych niż
Wólka Kosowska lokalizacjach (W–28–IL). Rozmówcy powoływali się na różne liczby osób związanych zawodowo z centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej, np. 2 500 – 3 000 osób pracujących na stałe (m.in. W–
30–Li). Na podstawie szacowanej liczby boksów (ok. 2 000) można bezpiecznie zakładać, że co najmniej taka
liczba osób znajduje zatrudnienie w centrach. Obserwacje pokazują jednak, że w większości przypadków
tylko na terenie boksu pracują co najmniej 1–2 osoby, podczas gdy należy jeszcze uwzględnić pracowników
odpowiedzialnych w danym przedsiębiorstwie za transport i dostawę towaru, prace pomocnicze, zarządzanie oraz prace biurowo–księgowe. Praca ta może być świadczona nie tylko na terenie centrów handlowych,
ale i poza nimi – na terenie magazynów czy w biurach i różnego rodzaju punktach usługowych w okolicy.
Dlatego pośrednio centrum handlowe w Wólce Kosowskiej może dawać pracę kilkukrotnie większej liczbie
osób, niż wynosi liczba użytkowanych boksów. Dodatkowo należy podkreślić znaczenie ekonomiczne centrów w Wólce Kosowskiej także dla osób niepracujących na ich terenie m.in. wynajmujących swoje nieruchomości na mieszkania bądź magazyny, czy prowadzących usługi skierowane do cudzoziemców (zob. 5.2. i
5.3.). Niezależnie od trudnej do oszacowania skali oddziaływania centrów handlowych w Wólce Kosowskiej,
ich obecność z pewnością przyczynia się do stosunkowo niskiej stopy bezrobocia w powiecie piaseczyńskim,
która w czasie badania wynosiła 7,9% (W–21–PR). Jak zauważa przedstawiciel Urzędu Pracy, na tym terenie
formalne bezrobocie generują głównie osoby zarejestrowane w celu uzyskania ubezpieczenia (W–21–PR).
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3.3.1. Motywacje do podejmowania pracy w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej są ważnym miejscem pracy zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.
Zainteresowanie Wólką Kosowską tej pierwszej grupy wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat – wśród Polaków
początkowo w centrach pracę znajdowali głównie mężczyźni, przede wszystkim jako magazynierzy. Stopniowo jednak polscy pracownicy zaczęli zajmować także inne stanowiska, np. sprzedawców (W–31–SL).
Jedną z głównych przyczyn podejmowania pracy w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej jest jej dostępność. Ze względu na rozmiar instytucji ekonomicznej, jak i różnorodność prac związanych z jej funkcjonowaniem, nie ma większych problemów ze znalezieniem tam zajęcia zarobkowego, a wiele prac ma prosty
charakter (np. przeładowywanie towaru), niewymagający żadnych kwalifikacji lub wymagający niewysokich
kwalifikacji (np. posiadania prawa jazdy). Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w niektórych okresach
(np. okres wakacyjny, okres spadku liczby klientów), mogą wystąpić trudności ze znalezieniem pracy (W–4–
PR). W wypadku Polaków istotnym czynnikiem skłaniającym do poszukiwania pracy w Wólce Kosowskiej
jest brak alternatywy znalezienia jakiegokolwiek innego zatrudnienia („ciężko byłoby znaleźć jakąś inną
robotę w okolicy” – W–9–PR) bądź trudność w znalezieniu zatrudnienia na satysfakcjonujących potencjalnego pracownika warunkach.
Dostępność pracy sprawia, że w centrach szukają pracy i pracują nie tylko Polacy z Wólki Kosowskiej
lub okolicznych miejscowości (Mrokowa, Kosewa i innych w gminie Lesznowola), ale także osoby dojeżdżające z bardziej odległych miejsc (przede wszystkim województwa mazowieckiego, np. Radomia, Grójca,
Garwolina, Grodziska Mazowieckiego). Tego samego dnia dojeżdżają do Wólki Kosowskiej i wracają z niej
do miejsca zamieszkania. Osoby te podróżują zazwyczaj w małych grupach jednym samochodem, by obniżyć koszty transportu (W–6–PR, W–7–PR), doceniając niekiedy wiążący się z tym aspekt towarzyski. Zdarza
się, że w Wólce Kosowskiej zatrudnienie znajdują całe polskie rodziny (W15–PR, W–39–Ek). Jak podsumował rolę centrów w Wólce Kosowskiej w regionalnej strukturze zatrudnienia jeden z rozmówców: „Jest nawet takie powiedzenie, że jak ktoś nie mógł pracy znaleźć, to szedł do Wólki, bo tam zawsze znajdzie” (W–
18–PR).
Wśród czynników wpływających na istotne znaczenie Polaków w strukturze zatrudnienia firm cudzoziemskich w centrach w Wólce Kosowskiej znajduje się głównie znajomość języka polskiego, która często
jest ograniczona wśród cudzoziemskich pracowników. Dzięki niej polscy pracownicy ułatwiają (bądź przejmują) kontakty z klientami, mogą też pełnić w pewnym zakresie rolę tłumaczy dla pracodawców. Jednocześnie ważne jest, że Polacy przystają na oferowane warunki – dogodne dla pracodawcy (np. brak pisemnej
umowy, co obniża koszty zatrudnienia), ale i niekiedy dla pracowników (np. wynagrodzenie wypłacane w
trybie tygodniowym). Innym czynnikiem może być brak możliwości zatrudnienia dostatecznej liczby zaufanych pracowników wywodzących się z tej samej grupy narodowej. Sprowadzenie zaufanego pracownika,
np. członka dalszej rodziny, i opłacenie bądź partycypowanie w kosztach podróży oraz zapewnienie mu w
Polsce miejsca pobytu, pracy i ewentualnie wyżywienia, wymaga dużych nakładów finansowych, przekraczających często możliwości finansowe pracodawców26. Istotną rolę w kwestii zatrudnienia Polaków ma
także polskie prawo pracy, zgodnie z którym pierwszeństwo w podjęciu zatrudnienia mają osoby posiadające polskie obywatelstwo (zob. 3.3.3.).

26

Nawet jeśli sprowadzeni pracownicy odpracowują później swoje długi wobec pracodawcy, to nadal koszt sprowadzenia kolejnej
osoby z Wietnamu może być zbyt wysoki dla pracodawcy, zwłaszcza jeśli potrzebni mu pracownicy mogą zostać zrekrutowani na
miejscu, spośród Wietnamczyków mieszkających już w Polsce bądź Polaków mieszkających w okolicy.
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Istotnym czynnikiem przyciągającym pracowników zarówno polskich, jak i cudzoziemskich, do pracy
w Wólce Kosowskiej jest też stosunkowo prosty proces rekrutacji na najniższe stanowiska (nie można wykluczyć, że inne stanowiska wiążą się z bardziej złożonym procesem pozyskiwania pracowników, o czym
świadczy fakt, że niektóre firmy wymagają CV, np. od sprzedawców – W–31–SL). W wypadku Polaków proces zatrudnienia odbywa się zazwyczaj z ominięciem oficjalnych instytucji rynku pracy (inaczej wygląda sytuacja w wypadku cudzoziemców – zob. 3.3.3). Niektóre firmy, szczególnie większe, poszukują pracowników wychodząc także poza centra handlowe, np. poprzez portale internetowe (W–31–SL). Na terenie hal
znajdują się liczne ogłoszenia – zarówno w języku polskim, jak i innych np. po wietnamsku – dotyczące zatrudnienia. Wywieszane są one przede wszystkim w witrynach boksów,(w halach znajdują się tablice informacyjne, ale zazwyczaj są one przeznaczone do umieszczania informacji przekazywanych przez zarząd centrum handlowego, np. dotyczących kwestii opłat czy spraw administracyjnych). Ogłoszenia o pracę po polsku mają zwykle dość prostą treść, np. „Przyjmę do pracy” lub „Szukam dziewczyny do pracy” z podanym
numerem telefonu. Często poszukiwane są kobiety. Pracodawcy tłumaczyli to tym, że mężczyźni są leniwi,
podczas gdy kobiety bardziej przykładają się do pracy (W–3–PR–1) lub że w ich opinii kobiety mają lepszy
kontakt z klientami i „wystarczy ich uśmiech, żeby sprzedać towar” (W–4–PR). Często jednak ogłoszenia
znajdujące się na terenie hal okazują się nieaktualne. Alternatywnym sposobem poszukiwania zatrudnienia
jest odwiedzanie kolejnych boksów i pytanie o możliwość podjęcia pracy (W–30–Li). W badaniu sposób ten
przyniósł pozytywne rezultaty w postaci zatrudnienia po 3 dniach.
Na podstawie obserwacji uczestniczącej, która obejmowała m.in. proces poszukiwania pracy w centrach handlowych zarządzanych przez różne spółki, można stwierdzić, że rozmowa „kwalifikacyjna” na najniższe stanowiska nie jest zazwyczaj sformalizowana. W przypadku badacza przeprowadzona została krótka
rozmowa z właścicielem firmy wynajmującej boks (przy wsparciu językowym Polaka zatrudnionego już w tej
firmie). Potencjalny pracownik poproszony został o podniesienie kartonu z towarem o wadze ok. 35 kg, po
czym został od razu poinformowany o możliwości podjęcia zatrudnienia w najbliższych dniach. W innym
potencjalnym miejscu pracy zdarzył się także test umiejętności jazdy na hulajnodze z kartonowym pudłem z
towarem (W–3–PR–2). Co ciekawe, jak stwierdził jeden z przedstawicieli wietnamskiej społeczności, odnosząc się do rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez wietnamskich pracodawców z potencjalnymi
pracownikami: „Nie, u Wietnamczyków nie ma takiej rozmowy. U Wietnamczyków jest zawsze praca próbna, wszystko wychodzi w pracy, nie ma sensu tłumaczyć” (W–33–Mi). To może obrazować nacisk na tzw.
test sprawnościowy, który w tym wypadku jest dużo ważniejszy niż formalne potwierdzenia kwalifikacji czy
tożsamości. Wydaje się, że zazwyczaj pracodawcy stosują jedynie podstawowe środki ostrożności w procesie zatrudniania pracowników, np. zrobienie kserokopii dokumentu tożsamości pracownika. Pracodawcy
pytają też o doświadczenie w pracy w centrach w Wólce Kosowskiej. W jednej sytuacji na etapie poszukiwania pracy przez badacza, brak takowych stanowił podstawę odmówienia przyjęcia do pracy, co można
rozumieć jako wyraz ostrożności i/lub chęć zatrudniania takich osób, które dzięki swojej znajomości specyfiki pracy w centrach handlowych będą szybciej samodzielne w wykonywaniu obowiązków, nie musząc się
ich długo uczyć.
Z rozmów z osobami zatrudnionymi w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej wynika, że oferują
one możliwość podjęcia dorywczej pracy, która pozwala na szybkie uzyskanie dochodów, ale z której łatwo
można zrezygnować, jako że stosunek pracy nie jest zazwyczaj sformalizowany („jak się znudzi, albo mnie
żółci wkurzą, to po prostu wychodzę i nie wracam” – W–9–PR). Jednocześnie w deklaracjach wielu pracowStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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ników praca w centrum postrzegana jest jako dorywcza lub przejściowa, mimo że trwa ona niekiedy kilka lat
(W–6–PR, W–10–PR). Świadczy to m.in. o tym, że osoby, które szukają bardziej trwałego zatrudnienia, mogą także na nie liczyć w centrach. Trwalsza współpraca jest mile widziana przez pracodawców, którzy narzekają na ciągłą rotację. Częsta wymiana pracowników sprawia, że nowy pracownik wykonujący proste czynności (ale także kontaktujący się z klientami) nie jest zazwyczaj szkolony z zakresu obsługi klienta ani zapoznawany szczegółowo ze sprzedawanym asortymentem firmy, musząc samemu zorientować się w tym zakresie.
Osoby pracujące dłużej w jednej firmie mogą liczyć na pewne korzyści, rzadko kiedy osiągalne dla
nowego pracownika, m.in. podpisanie umowy o pracę, uzyskanie satysfakcjonujących warunków finansowych. Pracownicy podkreślali też inne warunki pracy, które są dla części z nich niemniej istotne niż bezpieczeństwo zatrudnienia w postaci sformalizowanej umowy, m.in. partnerskie relacje z pracodawcą, możliwość robienia przerw w pracy (W–8–PR). Korzyści te mogą stanowić dodatkową motywację do utrzymywania pracy u tego samego pracodawcy. Pracownicy o dłuższym stażu są obdarzani większym zaufaniem i troską ze strony pracodawców: „Przede wszystkim pracodawca nie może stracić tej osoby, która wszystko wie,
w łatwy sposób. Magazynier zawsze może odejść, a taką osobę, która pracuje dwa, trzy lata i wie wszystko,
jest ją o wiele ciężej zastąpić. Nawet nowe osoby zanim przeszkolą, to minie trzy miesiące, pół roku. W tym
momencie jest więcej obowiązków. Zazwyczaj jest tak, że musisz dbać o tą osobę” (W-33-Mi).
Wólka Kosowska jest istotnym miejscem pracy także dla cudzoziemców, choć – podobnie jak w
przypadku polskich pracowników – nie sposób oszacować skali tego zjawiska. W wielu przypadkach czynnikiem przyciągającym do pracy w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej jest obecność przedstawicieli tej
samej grupy narodowej, bowiem ta może pomóc nie tylko w znalezieniu pracy, ale i innych kwestiach związanych z pobytem w Polsce. Widać to w szczególności na przykładzie społeczności wietnamskiej (zob. 4.1. i
4.2.). Sukcesy innych odniesione w handlu motywują niekiedy cudzoziemców do podjęcia decyzji o zmianie
branży, czego przykładem mogą być Wietnamczycy porzucający stanowisko kucharzy (W–33–Mi), lub do
zmiany innych planów życiowych, np. poprzez porzucenie przez Wietnamczyków studiów na rzecz działalności handlowej.
Jeśli chodzi o cudzoziemców związanych zawodowo z centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej,
warto wspomnieć nie tylko o migracji bezpośrednio z kraju pochodzenia (np. Wietnamu, Chin) czy też osobach przebywających już w Polsce, które związały się zawodowo z centrami, ale także o cudzoziemcach,
którzy przed przebyciem do Polski mieszkali w innych krajach regionu. Zazwyczaj dotyczy to krajów, w których znajdują się duże skupiska osób tej samej narodowości, np. Czech, Słowacji, Węgier w przypadku
Wietnamczyków i Chińczyków. Często w związku z posiadaniem tytułów pobytowych w innych krajach, to
tam cudzoziemcy odprowadzają podatki (W–40–Ek). Wynika to m.in. z tego, że nierzadko kraje te oferują –
w odbiorze cudzoziemców – lepszy dostęp do tytułów pobytowych (tak np. Wietnamczycy sądzą powszechnie o Czechach), podczas gdy pod względem warunków ekonomicznych i możliwości podejmowania działalności zarobkowej to Polska (a konkretnie takie miejsca jak centra handlowe w Wólce Kosowskiej) wydaje się
cudzoziemcom ze wspomnianych krajów zdecydowanie bardziej atrakcyjna na tle innych krajów regionu. Co
więcej, osoby te zazwyczaj kierują się celami ekonomicznymi, w związku z czym gotowe są do zmiany miejsca zamieszkania w wypadku pogarszającej się koniunktury lub zmieniających się przepisów prawnych regu-
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lujących kwestie pobytowe w poprzednim kraju pobytu, jak działo się np. w przypadku Czech27. Ponadto
udział w zarobkowych migracjach do Polski cudzoziemców przybywających z krajów innych niż kraje pochodzenia w dużej mierze wynika z trudności wizowych i proceduralnych ograniczających możliwość legalnego
wjazdu do Polski bezpośrednio z kraju pochodzenia. W kontekście Chińczyków interesujące są przypadki
osób pochodzących z Hongkongu, które mogą przebywać w Polsce w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni,
co eliminuje trudności związane z legalizacją pobytu w jego początkowym okresie, doświadczane często
przez Chińczyków z pozostałych regionów kraju (W–34–Mi). Niemniej, zasady ruchu bezwizowego nie zwalniają mieszkańców Hongkongu z ubiegania się o dokumenty pobytowe, jeśli chcą zostać w Polsce dłużej niż
trzy miesiące.
3.3.2. Rodzaj działań zarobkowych prowadzonych w ramach instytucji ekonomicznej
Jeśli chodzi o rodzaj działań zarobkowych podejmowanych przez osoby związane z centrami w Wólce Kosowskiej, można wyróżnić trzy podstawowe obszary. Pierwszy z nich związany jest bezpośrednio z handlem.
W tym obszarze zaobserwować można różne rodzaje funkcji/stanowisk, które tworzą pewną hierarchię
znajdującą odzwierciedlenie w zarobkach – niekiedy zaobserwować ją można w obrębie jednej firmy. Najniżej w hierarchii znajdują się osoby wykonujące najprostsze czynności, m.in. pracujące w magazynach, zajmujące się transportem towaru. Na stanowiskach tych pracują zazwyczaj mężczyźni – zarówno Polacy, jak i
cudzoziemcy. Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na jednym z najniższych stanowisk u wietnamskiego
pracodawcy (a prawdopodobnie także w zdecydowanej większości boksów handlowych) jest dość szeroki i
obejmuje: bieżącą obsługę klienta (prezentację towaru, przedstawianie cen, wystawianie rachunków itd.),
załadunek/rozładunek (pakunki 30–35 kilogramowe) i transport towaru z okolicznych magazynów do boksu
handlowego lub w miejsce wskazane przez klientów (na terenie Wólki Kosowskiej), rozlokowanie zakupionego przez klientów towaru w ich środku transportu (samochody dostawcze, osobowe), zmianę wystroju
wnętrza boksu handlowego, prace porządkowe w pomieszczeniach magazynowych oraz w boksie handlowym, a także inne czynności wskazane przez pracodawcę (W–6–PR).
Nieco wyżej w hierarchii znajdują się osoby sprzedające towar – często są to Polki, zatrudniane
przede wszystkim ze względu na język, oraz osoby zajmujące się kwestiami biurowymi i księgowością (na
stanowiskach tych spotkać można zarówno Polaków, jak i cudzoziemców – W–31–SL). Szczebel wyżej są
menadżerowie (mimo że w opinii niektórych rozmówców funkcja sprzedawcy i funkcja kierownicza są ze
sobą często zbieżne, gdyż opierają się na kontaktach z klientem, pozyskiwaniu nowych klientów, podtrzymywaniu już istniejących kontaktów – W–32–SL). Menadżerami są doświadczeni sprzedawcy zarządzający
danym boksem (lub kilkoma), zazwyczaj cudzoziemcy.
Rozmówcy zwracają uwagę na krótką drogę awansu, np. od sprzedawcy do kierownika, co ogranicza rozwój zawodowy w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej (W–31–SL), choć zdarzają się historie,
gdy osoba, która zaczynała od pracy najemnej, stawała się z czasem poważnym przedsiębiorcą (W–38–Ek).
Często po wielu latach współpracy pracodawca może pomóc kierownikowi w założeniu własnej firmy i prowadzeniu własnego boksu (W–22–PR, W–40–Ek). Przejście od pracy najemnej do prowadzenia działalności
na własny rachunek jest właściwie jedyną możliwą ścieżką awansu. Co do zasady centra handlowe nie są
postrzegane jako miejsca, w których można osiągać kolejne szczeble kariery. Ludzie zajmują te stanowiska,

27

Zob. m.in. komunikat "Mniej imigrantów w Czechach", Biuletyn Migracyjny nr 32 z 2011 r.
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na których się sprawdzają, a bardziej niż wyższa pozycja w hierarchii liczą się warunki pracy, zwłaszcza finansowe, i zaufanie, jakim pracownika obdarza szef. To bowiem daje wymierne korzyści (W–33–Mi).
Właściciele firm zazwyczaj wynajmują boksy od spółki zarządzającej danym centrum handlowym,
prowadząc działalność w jednym lub kilku stoiskach handlowych (w jednej lub kilku halach), a niekiedy także w innych centrach handlowych, np. Maximusie (W–18–PR). Zdarzają się także przypadki przejmowania
boksu. Wiąże się to z koniecznością opłacenia „odstępnego”, mającego zwrócić koszty kaucji wniesionej
przez najemcę na rzecz spółki, traconej w wypadku wypowiedzenia lub zerwania umowy28. Wśród właścicieli przedsiębiorstw spotkać można przedstawicieli różnych narodowości, także Polaków. Narodowość
reprezentowana przez właścicieli spółek zarządzających danymi centrami handlowymi nie ma decydującego
wpływu na narodowość przedsiębiorców wynajmujących boksy w halach należących do danego centrum.
Na przykład, polskie firmy wynajmują boksy w halach GD zarządzanych przez Chińczyków. Cudzoziemscy
przedsiębiorcy często zatrudniają polskich pracowników, rzadko kiedy dzieje się odwrotnie.
Drugi, po handlu, obszar działalności zarobkowej wiąże się z obsługą centrów handlowych – dotyczy
on pracowników firm sprzątających i firm odpowiedzialnych za naprawy na terenie centrów, pracowników
ochrony, osób obsługujących parkingi czy osób zatrudnionych w biurach spółek. Osoby pracujące na tych
stanowiskach to zazwyczaj Polacy, zatrudniani przez duże firmy, wynajmowane przez poszczególne spółki
zarządzające centrami handlowymi. W 2009 roku spółka GD Poland Investments deklarowała zatrudnianie
na takich stanowiskach ponad 100 Polaków29.
Trzecim obszarem godnym uwagi w kwestii postrzegania centrów handlowych w Wólce Kosowskiej
jako miejsca pracy jest sfera usług, które powstały w związku z funkcjonowaniem centrów handlowych w tej
miejscowości. Obejmuje ona m.in. sklepy spożywcze, firmy księgowe i tłumaczeniowe, firmy zajmujące się
pomocą w kwestiach proceduralnych (legalizacja pobytu i pracy), filie banków, placówka pocztowa czy salony urody. Działalnością usługową zajmują się zarówno cudzoziemcy, którzy najczęściej oferują usługi o
etnicznym charakterze, skierowane do osób tej samej narodowości (zob. 4.1.1.), jak i Polacy, z których usług
korzystają cudzoziemcy i Polacy znajdujący zatrudnienie na terenie centrów handlowych, ale także i ich
klienci (zob. 5.3.).
3.3.3. Warunki pracy i formalno-prawne kwestie zatrudnienia
Mówiąc o warunkach pracy w odniesieniu do firm cudzoziemskich, które w większej mierze niż firmy polskie
były przedmiotem badania, uzasadnione wydaje się, by oddzielnie rozpatrywać grupę pracowników polskich i cudzoziemskich. Wynika to przede wszystkim z różnych relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami i odmiennego traktowania pracowników, zależnie od tego, czy pochodzą z tej samej czy innej grupy
narodowej (więcej na temat relacji zob. rozdział 4).
Jeśli chodzi o Polaków, w cudzoziemskich firmach handlowych są oni zazwyczaj poszukiwani na niższe stanowiska. Postrzeganie warunków pracy jest wiązane często przez pracowników z nastawieniem i
sposobem traktowania przez poszczególnych pracodawców. Jak zauważył jeden z rozmówców „można trafić dobrze lub źle” (W–8–PR). Rozmowy z pracownikami i obserwacje pokazały, że osoby pracujące na terenie hal są często zadowolone z warunków pracy (możliwość zrobienia sobie kawy/herbaty, przerwy obia-

28

E. Różańska, W. Tymowski, Rewolucja w chińskiej Wólce, artykuł opublikowany na portalu Gazeta.pl w dniu 25.02.2009
http://wyborcza.pl/1,76842,6316030,Rewolucja_w_chinskiej_Wolce.html (dostęp 10.10.2012).
29
Ibidem.
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dowe, nielimitowane przerwy „na papierosa”). Zdarzają się sytuacje, gdy cudzoziemski pracodawca nie tylko zapewnia pracownikowi czas przeznaczony na przerwę obiadową, ale wręcz namawia go do spożycia
posiłku w myśl zasady, że „głodny pracownik nie ma siły do pracy i staje się mniej wydajny” (W–7–PR, W–9–
PR). Gorsze warunki pracy dotyczyć mogą osób kierowanych do pracy w magazynach położonych często
poza terenem hal: „praca na magazynie była w magazynie oddalonym o dwa, trzy kilometry. No wiadomo,
że warunki tam nie były takie jak w Wólce, były gorsze, było pomieszczenie nieduże, żadnej klimatyzacji,
ogrzewanie na piecyk, pośród małych pokoi, pośród chłopaków, którzy latali z kartonami dookoła” (W–31–
SL). Nie zaobserwowano bezpośrednio nadmiernego wykorzystywania polskich pracowników do pracy fizycznej, choć zazwyczaj ze względu na charakter pracy w sensie fizycznym bywa ona dość ciężka, a pracodawcy mogą być wymagający: „dla leserów to tam nie będzie miejsca” (W–27–IL). Obserwacja nie pokazała
też konieczności zostawania po godzinach pracy (9 godzin, wliczając w to przerwę obiadową). W niektórych
rozmowach z polskimi pracownikami pojawił się jednak wątek „wykorzystywania” i niskich zarobków
otrzymywanych u wietnamskich pracodawców (W–6–PR), choć nie towarzyszyły mu konkretne przykłady.
Jak twierdzą Polacy pracujący w firmach cudzoziemskich, pracodawcy zazwyczaj wywiązują się ze
zobowiązań finansowych. Nagminnie natomiast łamane jest prawo pracy poprzez brak podpisania umowy o
pracę. Doprowadzenie do formalizacji zatrudnienia może być trudne i wymagać czasu oraz cierpliwości ze
strony pracownika, ale jest to możliwe. Najczęściej przez pewien okres pracy (nawet rok) pracownik pracuje
bez jakiejkolwiek umowy. Szansa na podpisanie umowy zwiększa się wraz z długością zatrudnienia (W–6–
PR). Niechęć do formalizacji stosunku pracy ze strony pracodawców w początkowym okresie zatrudnienia
może wynikać z dużej rotacji pracowników, ale przede wszystkim z tego, że nie chcą oni ponosić dodatkowych kosztów (W–7–PR). Podobna sytuacja może powodować niepewność zatrudnienia: „nie raz już słyszałem, że pracownikom z dnia na dzień mówi się: dziękuję, dla ciebie już tu nie ma pracy. Były też takie przypadki, że pracownik się upominał o umowę o pracę, to było tak, że następnego dnia już tam nie pracował”
(W–18–PR).
Średnia stawka dzienna dla pracownika niższego szczebla wynosi ok. 60 – 70 zł „na rękę” i jest to
często wyjściowe wynagrodzenie dla osób rozpoczynających pracę w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej (średni zarobek wynosi wówczas ok. 1 800 zł miesięcznie). W prowadzonej w trakcie badania obserwacji, osobie zatrudnianej została przedstawiona propozycja finansowa bez możliwości negocjacji. Wynagrodzenie wypłacane jest zazwyczaj raz w tygodniu w gotówce. Osoby zatrudnione na dłużej mogą liczyć
na podwyższenie z czasem wysokości wynagrodzenia (W–17–PR). Osoby z dłuższym stażem i na nieco bardziej odpowiedzialnych stanowiskach zarabiają zazwyczaj nieco więcej np. sprzedawczyni może otrzymywać
90 zł za dzień pracy. Zdarza się, że lepiej zarabiają też pracownicy tej samej narodowości co pracodawca
(W–6–PR), co jeden z ekspertów kulturowych tłumaczy tym, że „Wietnamczyk płaci o wiele więcej Wietnamczykom. On wie, że Polakom można zapłacić mniej, no ale też Wietnamczyk się ceni” (W–37–Ek). Jednocześnie w obrębie centrów handlowych mogą zdarzać się sytuacje wykorzystywania pracowników przez
pracodawców tej samej narodowości, a dotyczy to zwłaszcza Wietnamczyków (zob. 4.1.2.).
Cudzoziemcy zatrudniani są zazwyczaj przez innych cudzoziemców, reprezentujących tę samą grupę
narodową, a nierzadko pochodzących z tych samych regionów lub związanych z pracodawcami ze względu
na pokrewieństwo czy znajomość. Jak wynika z badania, mimo iż cudzoziemcom czasem udaje się wynegocjować wyższe wynagrodzenia (nie chcą pracować za takie stawki, jakie akceptują Polacy), to nie są raczej
traktowani bardziej ulgowo niż Polacy, odnośnie do przypisanych im obowiązków. Jeśli pracują na podobStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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nych stanowiskach, to również muszą liczyć się z tym, że pracodawcy będą względem nich wymagający i
jeśli nie będą zadowoleni, zwolnią pracownika, nie bacząc na jego narodowość. Tak pewien Wietnamczyk,
obecnie świadczący różne usługi na rzecz przedsiębiorców z Wólki Kosowskiej, podsumował historię zakończenia pracy w stoisku z obuwiem, uzyskanej „po znajomości” u jednego z wietnamskich pracodawców:
„miałem sprzedawać i jednocześnie być magazynierem. Wytrzymałem siedem dni. Po tylu dniach zostałem
zwolniony. (...) Z takiego powodu, że byłem leniem, że byłem za wolny i nie nadawałem się do pracy” (W–
33–Mi).
W sensie formalnym cudzoziemcy często zatrudnieni są na umowy o pracę, ponieważ formalne
zatrudnienie jest podstawą legalizacji ich pobytu. Zdarza się jednak, że nigdy nie otrzymali swojego egzemplarza umowy (W–9–PR). Zgodnie z procedurą przewidzianą w polskim prawie30, by uzyskać zezwolenie na
pracę będące podstawą legalnego zatrudnienia większości cudzoziemców w Polsce31, oferta opisująca wymagania stawiane kandydatowi kierowana jest najpierw do powiatowego urzędu pracy. Jest ona udostępniana przez 14 dni, po upływie których, jeśli na dane stanowisko nie zgłosi się żaden Polak spełniający kryteria zawarte w ofercie, pracę może podjąć cudzoziemiec. Dodatkowym warunkiem jest to, by wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie była niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku – oferty dla
cudzoziemców przewidują zazwyczaj minimalne wynagrodzenie, tj. ok. 1 500 zł brutto (W–21–PR). Zgodnie
z oficjalnymi danymi w 2011 roku 44% ofert pracy w powiecie piaseczyńskim zawierało kryterium znajomości chińskiego lub wietnamskiego (rzadziej innych języków, np. tureckiego). W 2012 roku32 na 1863 ofert
pracy zgłoszonych przez pracodawców 813 zawierało kryteria wskazujące na cudzoziemców, przede wszystkim dotyczące kompetencji językowych (W–21–PR).
Oferty pracy kierowane są często przez cudzoziemskich przedsiębiorców do urzędu pracy jedynie
po to, by dopełnić wymogów proceduralnych, a nie faktycznie w celu znalezienia pracownika. Okazywało
się to m.in. gdy Polacy zarejestrowani jako bezrobotni i zainteresowani podjęciem pracy, udawali się do
pracodawcy umieszczającego ogłoszenie. By zmniejszyć prawdopodobieństwo odpowiedzi na ofertę ze
strony przypadkowych osób narodowości polskiej, oferta konstruowana jest niekiedy w taki sposób, że zawiera wymagania mało prawdopodobne do spełnienia przez Polaka (np. znajomość języka wietnamskiego
czy chińskiego). Takie oferty częściej dotyczą jednak wyższych stanowisk, na których posiadanie podobnych
kwalifikacji jest uzasadnione, np. stanowiska menadżera. Jeden z rozmówców wspomniał o giełdach pracy
organizowanych przed kilkoma laty przez powiatowy urząd pracy, na których byli zagraniczni pracodawcy z
Wólki Kosowskiej. Giełdy pracy okazały się jednak niezbyt owocne, bowiem cudzoziemscy pracodawcy z
centrów handlowych „i tak Polaków nie zatrudniali, robili wszystko, żeby zatrudnić swoich” (W–21–PR).

30

Art. 88c ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415
z późn. zm.).
31
Z wyjątkiem prac krótkookresowych (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) podejmowanych przez obywateli państw,
które są wymienione w rozporządzeniu dotyczącym możliwości podejmowania pracy w Polsce bez zezwolenia, a jedynie w oparciu
o pisemne, zarejestrowane w urzędzie pracy, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Adresatami
tych przepisów nie są jednak dominujące w centrach handlowych narodowości: dotyczą one bowiem obywateli Ukrainy, Rosji,
Białorusi, Gruzji i Mołdowy. Patrz: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2011, nr 155, poz. 919).
32
Stan na koniec października 2012 r.
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4. Centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako przestrzeń interakcji społecznych
Jak zauważył jeden z rozmówców, „tam [w Wólce] w ogóle międzynarodowo jest. (…) Nie ma narodowości,
której by tam nie było” (W–18–PR). Mimo nagromadzenia narodowości, języków, kultur i interesów ekonomicznych z perspektywy wielu rozmówców przedstawiciele różnych grup narodowych funkcjonują w
obrębie centrów handlowych dość pokojowo, skupiając się na swojej działalności: „Jakoś tam żyją, tolerują
się wzajemnie, tak jak Polacy, bo tam też są Polacy. Każdy ma swoje interesy” (W–30–Li). Szczególnych problemów w relacjach pomiędzy przedstawicielami różnych krajów nie dostrzegają też władze lokalne (m.in.
W–25–WL) i ochroniarze pracujący na terenie jednego z centrów. Ci ostatni mówią, że biorąc pod uwagę
obszar i liczbę osób pojawiających się codziennie w centrum, jest stosunkowo spokojnie, a ochrona rzadko
kiedy musi interweniować (W–12–PR). Zasadniczo wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska i
narodowości, łączy jeden cel – osiąganie dochodu. Wspólnota celu może niwelować wszelkie podziały: „(...)
interes jest interesem. W interesach nie ma Wietnamczycy, nie ma Turcy, nie ma Polacy. Nie ma narodowości. Musimy spojrzeć na to, jak na firmę. Z tą firmą nam się źle współpracuje, to z nią nie współpracujemy.
Tak naprawdę nie ma tych relacji. Narodowość nie ma znaczenia w tej kwestii. To chodzi o to, że każdy chce
zarobić tak naprawdę, więc gdzie może zarobić, to w tym momencie robi z nim interesy i to jest to” (W–33–
Mi). Zdarzają się sytuacje, gdy przedkładanie interesu ponad inne kwestie może działać zarówno konfliktogennie, jak i nie pozwalać na zapobieganie potencjalnym napięciom i konfliktom.
Lepsza sytuacja majątkowa, sukces ekonomiczny niektórych przedsiębiorców czy posiadanie przez
nich jakiejś przewagi biznesowej (np. korzystne kanały pozyskiwania towarów) budzą zawiść wśród innych
osób, powodując negatywne traktowanie czy wręcz niekiedy ostracyzm społeczno-towarzyski (W–8–PR).
Odnosi się to zarówno do relacji pomiędzy Polakami a cudzoziemcami, ale także pomiędzy innymi grupami
narodowymi. Centra handlowe w Wólce Kosowskiej nazywane są także przez niektórych respondentów
„miastem w mieście” czy „państwem w państwie” (m.in. W–12–PR). Jest to spowodowane tym, że w ich
obrębie funkcjonują hermetyczne często grupy narodowe powiązane wewnętrznie złożonymi relacjami
własnościowymi, zawodowymi, handlowymi, ale też więzami rodzinnymi, niedostrzegalnymi często na
pierwszy rzut oka lub niewidocznymi dla postronnego obserwatora. Rozmówcy związani dłużej z Wólką
Kosowską sugerowali, że w centrach zachodzi nie zawsze uczciwa rywalizacja przedsiębiorców, działa „mafia” walutowa, zdarzają się konflikty i wzajemne rozliczenia między handlarzami czy poszczególnymi zarządami (W–10–PR).
Relacje narodowościowe zachodzące w obrębie centrów handlowych można rozpatrywać w co
najmniej trzech aspektach – w odniesieniu do kontaktów pomiędzy cudzoziemcami związanymi zawodowo
z Wólką Kosowską; do kontaktów pomiędzy Polakami i cudzoziemcami związanymi zawodowo z centrami
handlowymi w Wólce Kosowskiej; oraz do kontaktów pomiędzy osobami związanymi zawodowo z Wólką
Kosowską a klientami.
4.1.Relacje pomiędzy Wietnamczykami
Ze względu na wielość narodowości reprezentowanych w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej, przyjrzymy się przede wszystkim relacjom w obrębie jednej z nich. Wietnamczycy są największą grupą cudzoziemców w Wólce Kosowskiej, a jednocześnie jedną z największych w Polsce. Choć wielokrotnie opisywana
w badaniach nad migracjami, społeczność wietnamska jest nadal niezbadana w wielu aspektach, co wiąże
się m.in. z często omawianą hermetycznością tej grupy. W ostatnich latach mamy też do czynienia z przeStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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mianami zachodzącymi w ramach tej społeczności, co sprawia, że wcześniejsze badania, choć dostarczają
wiele trafnych wniosków, nie ujmują już wielu innych ciekawych zagadnień, jak np. funkcjonowanie drugiego pokolenia Wietnamczyków w Polsce. Jak wynika z omawianego badania, przemiany te widać również w
kontekście funkcjonowania centrów handlowych w Wólce Kosowskiej oraz możliwości podejmowania zajęć
zarobkowych poza handlem.
4.1.1. „Małe miasteczko” – centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako samowystarczalna instytucja
Jednym z niepogłębionych obszarów w dotychczasowych badaniach jest powstanie mikrospołeczności
wietnamskiej w Wólce Kosowskiej i okolicach. Charakter i skala funkcjonujących tam centrów handlowych
sprawiają, że sfera zawodowa i prywatna przenikają się na każdym kroku. W związku z tym migrancka instytucja ekonomiczna zlokalizowana w Wólce Kosowskiej nie powinna być postrzegana jedynie jako miejsce
pracy Wietnamczyków. W lokalizacji tej nieustannie powstają usługi etniczne (rozumiane jako usługi świadczone przez cudzoziemców na rzecz przedstawicieli tej samej grupy narodowej) ułatwiające codzienne
funkcjonowanie. W dużej mierze wynika to z tego, że „Wietnamczycy starają się zaspokoić swoje potrzeby
w ramach własnej społeczności” (W–40–Ek). Usługi te obejmują wszystkie sfery życia, nie tylko zawodową,
co sprawia, że Wólka Kosowska jest samowystarczalnym organizmem, który wyklucza konieczność podróży
do większych ośrodków miejskich, w tym Warszawy. W trakcie badania spotykano Wietnamczyków, którzy
mimo trwającego już np. rok pobytu w Polsce, nigdy nie byli w Warszawie33, do której dotrzeć można autobusem w ok. pół godziny. Możliwość korzystania z oferowanych na miejscu usług powoduje, że migrantom
może brakować też motywacji do nauki języka polskiego: „to, co na przykład wydaje się nie do uwierzenia
urzędnikom, na przykład przy okazji abolicji, że można przebywać w Polsce ileś lat i nie znać języka polskiego, to absolutnie jest to możliwe, jeśli się mieszka w Wólce, (…) można tam mieszkać, tam pracować i
wszystko tam załatwić” (W–39–Ek). Brak znajomości języka powoduje też często brak samodzielności: „Jeżeli ktoś nie ma samochodu, a nie zna języka i musi się środkami lokomocji posługiwać, to nawet odczytanie
z planu [to] jest problem, jak dojechać, tramwaje itd.” (W–38–Ek).
Na terenie centrum handlowego lub w jego bliskich okolicach znajdują się sklepy spożywcze, w których zaopatrzyć się można w produkty typowe dla kuchni azjatyckiej. Korzystają z nich zarówno osoby prowadzące punkty gastronomiczne, jak i cudzoziemscy pracownicy centrów. Niektóre produkty, jak np. szpinak wodny, są uprawiane w Polsce, by zredukować koszty transportu i obniżyć cenę towaru (W–12–PR).
Choć ze sklepów korzystać mogą Polacy (osoby pracujące w sklepach komunikują się często w języku polskim), stanowią oni jedynie dodatkową grupę klientów: zwykle na opakowaniach nie ma polskich napisów
ani cen. Często nie są wydawane paragony, ale na życzenie można otrzymać listę składników z cenami (W–
22–PR). Sklepy mogą pełnić także dodatkowe funkcje, np. można w nich zostawić ogłoszenie.
W Wólce Kosowskiej znajduje się także wiele restauracji czy barów z jedzeniem, nastawionych
przede wszystkim na klientów wietnamskich. Często menu dostępne w tych lokalach jest wyłącznie po
wietnamsku. Nie oznacza to, że z biegiem czasu nie zyskają one uznania wśród innych narodowości, podobnie jak stało się w przypadku punktów gastronomicznych działających na terenie targowiska na Stadionie X–
lecia, które ze względu na zdobytą popularność często poprzenosiły się po jego zamknięciu do centrum

33

Jak wspomniano w rozdziale 2., migranci z Wietnamu funkcjonujący w wymiarze ekonomicznym na targowisku na obrzeżach
czeskiej Pragi często też nie odwiedzili jeszcze centrum czeskiej stolicy, mimo że niektórzy pracowali na targowisku już dość długo
(por. Martinkova 2011).
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Warszawy. Restauracje w Wólce Kosowskiej oferują m.in. posiłki na wynos, które spożywane są w boksach
w halach handlowych. Część lokali wietnamskich organizuje także wesela, urodziny i imprezy z okazji innych
ważnych dla Wietnamczyków wydarzeń (np. gdy dziecko skończy pierwszy miesiąc życia). Skorzystać można
też z usług związanych z obsługą podobnych imprez – DJ-ów, fotografów czy operatorów kamery: „normalny polski fotograf albo polski kamerzysta pójdzie, nie wyłapie ważnych momentów, on nie będzie wiedział,
co jest najistotniejsze i przegapi, zdarzało się im przegapiać różne kluczowe momenty”, a takie filmy są
ważne, bo wysyła się je do rodziny w Wietnamie (W–39–Ek). Osoby wybierające się na imprezę mogą zadbać o wygląd u wietnamskiego fryzjera, który jest w stanie poradzić sobie ze specyficznym rodzajem włosów i upodobaniami Wietnamczyków do ekstrawaganckich fryzur (W–40–Ek).
Wólka Kosowska odpowiada też na potrzeby związane ze zdrowiem Wietnamczyków pracujących w
centrach. Na terenie jednego z centrów handlowych funkcjonuje prywatna przychodnia Lotus prowadzona
przez osoby tej narodowości (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LOTUS MEDICAL CENTER Sp. z o.o.).
Oferuje szeroki zakres usług medycznych z zakresu pediatrii, ginekologii, okulistyki, laryngologii, neurologii,
stomatologii itp. Ponadto w przychodni Lotus uruchomiona została Szkoła Rodzenia „Nasze Dziecko”. Z placówki korzystać mogą wszyscy, niezależnie od narodowości, choć ukierunkowana jest w dużej mierze na
Wietnamczyków: w recepcji zatrudniona jest Wietnamka, mówiąca także po polsku, strona internetowa
przychodni dostępna jest w języku polskim, wietnamskim i chińskim, dostępne są ulotki w języku wietnamskim, przychodnia oferuje usługi tłumacza wietnamskiego, który pomoże w zrozumieniu zaleceń czy diagnozy (W–20–PR). Przychodnia ta odpowiada na zapotrzebowanie Wietnamczyków (ale i Chińczyków) związanych z centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej, ponieważ jest blisko miejsca pracy (nie wymaga zwolnienia się z pracy na cały dzień), nie ma w niej problemu z komunikacją w języku wietnamskim, oferuje bliskie
terminy wizyt u specjalistów oraz bezproblemowe uzyskanie recepty (W–22–PR). Oprócz tego w Wólce
Kosowskiej można skorzystać z medycyny alternatywnej, która jest popularna w Wietnamie: Wietnamczycy
często przywożą ze sobą niezbędne do uprawiania tej medycyny komponenty, jak np. składniki na nalewki
ziołowe, bądź przemycają w bagażu niedozwolone substancje, jak korzeń żeń–szenia (niektóre odmiany
znajdują się pod ochroną) czy niedźwiedzią żółć (W–40–Ek).
Niektóre usługi oferowane w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej i ich okolicach skierowane
są do klientów nieco bardziej zamożnych. W Wólce Kosowskiej zauważyć można wykształcenie się klasy
średniej Wietnamczyków, którzy zarobione pieniądze, oprócz wspomagania np. rodziny w Wietnamie czy
łożenia na edukację dzieci, chcą inwestować lub przeznaczać na przyjemności. Jak zauważył jeden z ekspertów, takie osoby „przechodzą tak naprawdę od statusu imigranta na status mieszkańca Polski” (W–40–Ek).
Mogą one skorzystać z usług wietnamskich biur podróży. Oprócz możliwości wykupienia biletów na połączenia lotnicze z Wietnamem, biura te oferują też wycieczki zagraniczne. Wyjazdy w celach wypoczynkowych są stosunkowo nowym zjawiskiem wśród Wietnamczyków w Polsce, rzadko spotykanym w Wietnamie, głównie ze względu na ograniczone możliwości finansowe (m.in. W–39–Ek, W–40–Ek). Wietnamczycy
planujący zainwestować w nieruchomości znajdą w Wólce Kosowskiej również możliwości z tym związane.
Azjatyckie Biuro Nieruchomości i Wspierania Inwestycji „ASEAN–DEVELOPMENT” zajmuje się przede
wszystkim pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, ukierunkowanym na pomoc w znalezieniu odpowiedniego mieszkania lub domu, ale także na doradztwo kredytowe czy asystowanie przy negocjacjach z
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bankami34. Osoby planujące zmienić miejsce zamieszkania mogą podjąć także współpracę z pośrednikami
nieruchomości, którzy wskażą zainteresowanemu Wietnamczykowi osiedla zamieszkane przez inne osoby
tej samej narodowości, co może być dla niego argumentem przemawiającym za postrzeganiem danej lokalizacji jako komfortowego miejsca zamieszkania (W–39–Ek).
W Wólce Kosowskiej skorzystać można z wielu innych usług oferowanych przez indywidualne osoby, które m.in. odbiorą dziecko ze szkoły (prowadzone są też punkty opieki nad dziećmi), odrobią z nim
lekcje lub udzielą korepetycji z języka polskiego, pójdą na wywiadówkę, pomogą w kwestiach związanych z
komunikacją językową, np. podczas wizyty u lekarza (m.in. W–38–Ek, W–39–Ek). Usługi takie świadczą
przeważnie Wietnamczycy z drugiego pokolenia, którzy często skończyli studia w Polsce i znają zarówno
język wietnamski, jak i polski. Te młode osoby borykają się nierzadko z problemem znalezienia odpłatnych
zajęć na pierwotnym rynku pracy, co powoduje ich zwrócenie się ku społeczności wietnamskiej, tworzącej
społeczną i ekonomiczną niszę etniczną. Choć zdarza się, że migranci z drugiego pokolenia podejmują pracę
w handlu (szczególnie w sytuacji, gdy rodzice lub rodzina prowadzą firmę i odnoszą względne sukcesy pozwalające na ewentualny rozwój firmy i zaangażowanie kolejnych pracowników), młodzi Wietnamczycy
często szukają innych możliwości. I tak, drugie pokolenie chętniej postrzega centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako miejsce świadczenia dodatkowych usług, bardziej związanych z obsługą centrum niż sprzedażą
towarów.
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej uwypuklają też pewne podziały wśród młodych Wietnamczyków. Patrząc na relacje między Wietnamczykami, którzy stanowią drugie pokolenie migrantów, czyli wychowali się lub nawet urodzili już w Polsce, a młodymi Wietnamczykami, którzy dorastali w Wietnamie, a
dopiero niedawno przyjechali do Polski (często w celach zarobkowych), można zauważyć „takie napięcie,
powiedzmy, w zakresie stylów życia. Tak, że na przykład my jesteśmy tutaj ucywilizowani, wychowani w
Europie, my się umiemy zachować, a tacy, co przyjeżdżają z Wietnamu, są niekulturalni, chcą szybko zarobić
kasę, szastać nią, pokazywać się ostentacyjnie (…) i często byli oni nazywani tymi z Wólki” (W–38–Ek).
Zarówno praca pojedynczych osób, jak i działalność firm, z usług których korzystają Wietnamczycy,
bazuje na rozpowszechnionej w tej społeczności instytucji pośrednictwa z jednej strony, a z drugiej – na
systemie poleceń i rekomendacji. Pośrednictwo dotyczy rozmaitych obszarów i wynika w dużej mierze z
kwestii językowych: „Żeby kupić mieszkanie, to musi być agencja. Oni działają po prostu podobnie jak dla
Polaków, tylko oni więcej robią, bo muszą sami iść do agencji, ale żeby iść do agencji, muszą mieć tłumacza
albo osoby, które muszą dobrze znać język, bo Wietnamczyk sam nie jest w stanie iść. Względy językowe.
Nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć i to jest obciążone kosztami, i to jest strefa – nazywam – obsługowa. To jest dosyć rozwinięte. Kiedyś mieliśmy pięć, sześć tych firm, teraz powstało dziesiątki firm zajmujących się pośredniczeniem i tłumaczeniem” (W–30–Li). Ponadto istotną rolę odgrywają także obawy związane z nieznajomością i złożonością przepisów, ponieważ w Wietnamie kwestie urzędowe i kontakt z pracownikami urzędów wygląda inaczej, jest mniej sformalizowany: „Tam po prostu, jeżeli ktoś potrzebuje wyrobić
sobie dowód, idzie do urzędu, mówi, że urodził się wtedy i wtedy, daje swoje zdjęcie i dostaje dowód. Skoro
mówi, że się urodził, a widać że się urodził, to czy ma znaczenie, czy urodził się dzień wcześniej, czy dwa dni
później? A potrzebuje mieć dokument, to ma dokument. Mają zupełnie inne podejście, luźniejszy do tego
stosunek (...). Jest ich strasznie łatwo złapać na takich rzeczach, no się po prostu tego boją (…), gubią się w
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Strona internetowa biura nieruchomości ASEAN-DEVELOPMENT: http://e-developmentpl (dostęp 10.10.2012).
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tym strasznie i widzą, że idą do urzędu na chociażby przesłuchanie i tak są traktowani, że się po prostu boją.
Jeżeli idą z kimś, kto zna język, to czują się bezpieczniej” (W–39–Ek). Dlatego też Wietnamczycy często korzystają z usług osób i firm zajmujących się kwestiami proceduralnymi, np. związanymi z wyrobieniem zezwolenia na pracę, uzyskaniem tytułów pobytowych, kontaktami z urzędnikami.
Korzystanie z pośrednictwa w kontaktach z urzędami, które potwierdzają ich pracownicy (W–18–
PR, W–21–PR), może być motywowane także innymi czynnikami. Wietnamczycy nie znają często przepisów,
języka i zasad funkcjonowania instytucji publicznych. Liczą więc na to, że wynajęte osoby czy firmy nie tylko
posiadają taką wiedzę, ale także mają specjalne możliwości czy „kontakty”, które przełożą się np. na korzystną dla cudzoziemca decyzję administracyjną. Sytuację tę wykorzystują nieuczciwi pośrednicy, nastawieni przede wszystkim na zysk, obiecujący nierzadko zupełnie nierealistyczne działania na rzecz cudzoziemców. Może dotyczyć to np. porad księgowych, ale także kwestii związanych z legalizacją pobytu: „Tak
było z pół roku temu, czy z rok temu jakaś akcja, że czasówki [zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony] na dziesięć lat wydawali i tak gromadnie tam wszyscy chodzili, nasi klienci od nas odchodzili i jeszcze
mieli do nas pretensje, że dlaczego im załatwiają takie karty, a my im nie załatwiamy. I tłumaczymy im, że to
po prostu jest niemożliwe, bo są przepisy takie, nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Nie, to my się
nie znamy, my nie wiemy. Odchodzili, a potem wracali już z problemami (…) też tam dostawali jakieś kserówki, ewidentnie poprzeprawiane i za to płacili, jak za normalne dokumenty” (W–39–Ek).
Fakt, że centra handlowe w Wólce Kosowskiej są „małym miasteczkiem” (W-28-IL), a nie jedynie
miejscem pracy wynika również z tego, że umożliwiają one zaspokojenie potrzeb społecznych i towarzyskich. Nie zawsze zostaje na to wiele czasu ze względu na intensywną pracę i długi dzień pracy wielu Wietnamczyków związanych z Wólką Kosowską. Częściowo potrzeby pozazawodowe są zatem realizowane w
czasie pracy. Dni, kiedy jest mały ruch klientów (np. soboty, okres wakacyjny), sprzyjają podtrzymywaniu
kontaktów towarzyskich pomiędzy Wietnamczykami. Mężczyzn spotkać można wówczas często w lokalach
gastronomicznych, podczas gdy kobiety, pracujące w sąsiadujących ze sobą boksach, spotykają się przed
którymś z nich i spędzają czas na rozmowach, zabawie z dziećmi oraz zajęciach praktycznych, np. „oprawianiu” liści świeżego szpinaku wodnego (W–16–PR). Zdarza się, że pracownicy wietnamscy grają w Mahjong
(tradycyjną grę chińską) w alejkach wzdłuż boksów (W–2–PR). Podobne spotkania nie zawsze są mile widziane przez spółki zarządzające centrami. Na przykład, zgodnie z regulaminem wewnętrznym ASEANPL,
stanowiącym załączniki do umów z najemcami: „Zakazane są zgromadzenia w miejscach publicznych, np.:
korytarze, celem spotkań towarzyskich, gier w szachy, itp.”35 Po zakończeniu pracy lub pod koniec dnia pracy, jeśli nie ma klientów, odbywają się spotkania przy grze w karty wietnamskich mężczyzn pracujących w
Wólce Kosowskiej (głównie magazynierów, ale niekiedy także księgowych czy kierowników sklepów). Spotkania odbywają się np. w magazynie boksu, a gra toczy się na kartonach. Stawką są drobne pieniądze lub
posiłki w pobliskim wietnamskim barze. Gra o wyższe stawki odbywa się w dni wolne od pracy, w prywatnych domach. Towarzyszyć jej może wspólne spożywanie posiłków, picie alkoholu, śpiewanie karaoke (W–
23–PR). Wśród Wietnamczyków popularne są gry hazardowe, w tym gra na „automatach” – niektóre z nich,
czynne całą dobę, znajdują się w halach, inne w restauracjach (gry hazardowe uprawiają także Chińczycy; w
jednym z kasyn w Jankach pracuje chiński personel – W–24–PR).
Rozwinięte są także punkty usług rozrywkowych, skierowane niekiedy do bardziej zamożnych
przedsiębiorców wietnamskich. Miejsca te znajdują się jednak często poza terenem centrów handlowych w
35

Pkt. m regulaminu wewnętrznego Polskiego Centrum Handlowego, źródło: www.aseanpl.com (dostęp 27.12.2012).
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Wólce Kosowskiej. Przykładem takich przestrzeni rekreacyjnych są korty tenisowe czy kluby golfowe. Na
jakiś czas przed okresem badania również pewien Wietnamczyk wybudował centrum wypoczynkowe w
Lesznowoli, gdzie znajduje się basen, bilard oraz korty, na których Wietnamczycy grają w tenisa lub badmintona (sport ten często uprawiany jest w Wietnamie, gdzie boiska do badmintona namalowane są na chodnikach – W–23–PR). Boisko do badmintona znajduje się także w jednej z nowych hal. To przemieszanie w
ładzie przestrzennym sfery prywatnej i zawodowej (boisko do badmintona sąsiaduje z placówką pocztową i
boksami handlowymi, nad którymi są pomieszczenia mieszkalne), przeniesione jest z kraju pochodzenia i
nie dziwi Wietnamczyków. W społeczności tej popularna jest także piłka nożna – Wietnamczycy posiadają
własną ligę, w której działa osiem drużyn podzielonych ze względu na prowincje, z których pochodzą gracze.
Drużyny zmagają się ze sobą w corocznych turniejach organizowanych obecnie na Szczęśliwicach (W–29–Li).
Dzieci wietnamskie mogą brać też udział w zajęciach drużyny piłki nożnej dla chłopców, odbywających się w
Warszawie. Spotkania Wietnamczyków uprawiających niektóre sporty mogą mieć wymiar ponadnarodowy,
np. międzynarodowe turnieje tenisa, rozgrywki piłki nożnej drużyn wietnamskich z różnych krajów Europy.
W pobliskim Raszynie, gdzie mieszka wielu wietnamskich przedsiębiorców i pracowników z Wólki Kosowskiej, Wietnamczycy założyli Stowarzyszenie Wietnamczyków z Raszyna i aktywnie działają – m.in. organizując kursy tańca i konkursy karaoke dla swoich rodaków (w restauracji w Raszynie – W–29–Li).
W kontekście przemieszania sfer prywatnej i zawodowej warto wspomnieć także o sferze duchowej. Na terenie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej nie ma miejsc kultu, ale w wielu boksach wietnamskich znajdują się przyozdobione kwiatami ołtarzyki, przy których zapalane są świece i kadzidła, składane ofiary (owoce, woda, drobne prezenty), co może być bardziej oznaką duchowości niż wyrazem przynależności do konkretnej wspólnoty religijnej, podobnie jak dzieje się w Wietnamie (W–38–Ek). Według niektórych wietnamskich przedsiębiorców, obecność ołtarzyka i składanie ofiar Buddzie mają zapewnić powodzenie w interesach. By zwiększyć na to szanse, jeden lub dwa razy w roku właściciel może złożyć specjalną
ofiarę, mającą zagwarantować wyjątkową przychylność Buddy, kładąc na ołtarzyku paczkę z pieniędzmi
(kilkaset dolarów), którą następnie podpala. W ten sposób danina ma dotrzeć do tego, który decyduje o
dochodach (w domyśle – Buddy). Jak stwierdził jeden z polskich pracowników odnosząc się do tych praktyk:
„Tutaj jedynym bogiem są pieniądze” (W–7–PR).
Zdarza się też, że w ramach centrów handlowych w Wólce Kosowskiej aktywne są osoby starające
się pozyskać wyznawców dla reprezentowanego przez siebie ruchu religijnego – np. jeden z rozmówców
wspominał polskiego wyznawcę Jehowy rozmawiającego (po chińsku) z Chińczykami (W–2–PR). Wietnamczycy angażują się raczej w grupy religijne o bardziej lub mniej jawnym charakterze, działające w ramach
szerszej międzynarodowej sieci (W–38–Ek). Wietnamscy katolicy (stanowiący, jak szacuje jeden z ekspertów, ok. 10% Wietnamczyków w Polsce – W–38–Ek) skupiają się wokół Ośrodka Migranta Fu Shenfu w Warszawie, współpracującego z dwoma werbistami z Wietnamu. Duchowni związani z Ośrodkiem prowadzą w
Wólce Kosowskiej sobotnie msze, gromadzące ok. 120 osób. Msze takie odbywają się również przy innym
centrum handlowym, które skupia Wietnamczyków, a mianowicie przy Centrum Handlowym „Marywilska
44”36. Ośrodek oferuje również lekcje języka polskiego dla Chińczyków i Wietnamczyków, a zajęcia te są
prowadzone w Wólce Kosowskiej. W kwietniu 2011 roku w Wólce Kosowskiej otwarta została hinduska
świątynia. W Raszynie działa gurudwara – świątynia sikhijska, a w Łazach niedaleko Wólki Kosowskiej –
Buddyjska Świątynia Wietnamska. Świątynia w Łazach zastępuje częściowo Centrum Kultury Wietnamskiej,
36

Strona internetowa Ośrodka Migranta Fu Shenfu: www.migrant.pl (dostęp 28.12.2012).
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które funkcjonowało w pobliżu Stadionu X–lecia, i planowana jest także jej dalsza rozbudowa. 37. Inwestycja
ta jest przykładem przenoszenia się różnego rodzaju usług w ślad za cudzoziemcami, których ściągają centra
handlowe w Wólce Kosowskiej. Inną ilustracją tego procesu może być redakcja wietnamskiej gazety Quê
Việt, która wraz z wydającym ją Stowarzyszeniem Wietnamczyków w Polsce ma obecnie swoją siedzibę w
Wólce Kosowskiej. Do podwarszawskich centrów handlowych przeniosły się też niektóre punkty usługowe,
jak np. restauracje, które wcześniej działały na Stadionie X–lecia (W–38–Ek). W Warszawie działają także
mniej sformalizowane stowarzyszenia o charakterze religijnym, niektóre z nich wymagają wprowadzenia
przez osoby już należące do danej wspólnoty. Choć część założona jest przez inne grupy narodowe, np.
Chińczyków, to przynależą do nich także Wietnamczycy i Polacy (W–38–EK).
4.1.2. Znaczenie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej dla charakteru relacji wewnątrz społeczności
wietnamskiej
Sieci migranckie, w ramach których funkcjonują Wietnamczycy pracujący w Wólce Kosowskiej, mają złożoną
wewnętrzną strukturę powiązań. Z jednej strony, sieci mogą być rozpatrywane jako źródło wsparcia, które
przejawia się m.in. w pomocy w przyjeździe do Polski, znalezieniu pracy, wsparciu w codziennym funkcjonowaniu w Wólce Kosowskiej. Z drugiej strony, można patrzeć na funkcjonowanie tych sieci przez pryzmat
ryzyka wykorzystywania czy występowania takich zjawisk przestępczych, jak np. handel ludźmi, wyzysk pracowniczy czy niewolnictwo. W niniejszych badaniach sytuacje tego typu nie były ujawnione. Obserwacja
podobnych zjawisk jest w praktyce bardzo trudna, a ich wykryciem zajmują się, co do zasady, odpowiednie
organy kontroli i ścigania. Mając jednak na względzie fakt, że Wietnamczycy stanowią dość zamkniętą społeczność, silnie zhierarchizowaną, a funkcje sieci migracyjnych nie są zwykle jednoznaczne i to, co z pozoru
wygląda na wsparcie, w rzeczywistości może stanowić element wykorzystywania, nie można wykluczyć, że
w ramach migranckiej instytucji ekonomicznej w Wólce Kosowskiej występują wspomniane zjawiska. Przykłady takich zdarzeń omawiane były w mediach38. Prawdopodobieństwo ich występowania zwiększa się ze
względu na pewne cechy specyficzne dla społeczności wietnamskiej związanej z Wólką Kosowską, jak m.in.
przenikanie się sfery zawodowej i sfery prywatnej (np. poprzez zamieszkanie terenie hal, korzystanie w
usług etnicznych dostępnych w Wólce Kosowskiej) czy zależności, w jakie uwikłani są niektórzy pracownicy,
potęgujące ich podatność na bycie wykorzystywanymi (np. poprzez brak znajomości języka polskiego, nieuregulowany status pobytowy w Polsce, brak środków na powrót do kraju pochodzenia, presja i oczekiwania
ze strony rodziny mieszkającej w kraju pochodzenia, zadłużenie związane z kosztem przyjazdu do Polski).
U podstaw wewnętrznej struktury społeczności wietnamskiej leży rodzina rozumiana w Wietnamie
dość szeroko (W–5–Ek, W–38–Ek, W–40–Ek). Przedsiębiorcy wietnamscy zatrudniają często rodzinę i krewnych, od małżonka lub małżonki po dalekich kuzynów. Wynika to z jednej strony ze wspomnianej szerokiej
definicji rodziny, która obejmuje także dalszych krewnych, jak i z dążenia do zatrudniania zaufanych osób:
„bo to są tajemnice firmy, w Wólce jest strasznie duża konkurencja i wiadomo, że do pewnych rzeczy musi
być bardzo zaufana osoba” (W–33–Mi). Nierzadko, ze względu na zaangażowanie obydwu rodziców w działalność gospodarczą w centrach handlowych Wólce Kosowskiej, w halach spotkać można dzieci bawiące się
na korytarzach, jeżdżące na hulajnogach. Dzieje się tak szczególnie w soboty, kiedy nie ma zajęć lekcyjnych

37

N. Bet N., J. Blikowska, Nowa buddyjska świątynia pod Wólką, publikacja na portalu Życie Warszawy.pl w dniu 17.10.2010,
http://www.zw.com.pl/artykul/524954.html (dostęp 10.10.2012).
38
M. Majewski, P. Reszka, Niewolnicy znad Wisły, „WPROST”, nr 39/2012 (1545).
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oraz w okresie wakacyjnym (m. in. W–2–PR, W–3–Mi). Nie wynika to jedynie z problemów ze znalezieniem
opieki nad dziećmi, ale także z pewnych zwyczajów spotykanych w Wietnamie: „u nas jest trochę inne myślenie, że zabrać dziecko do pracy, to jest męczyć dziecko, bo dziecko się nudzi i stresuje, denerwuje, a rodzic nie jest w stanie pracować. U nich w ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma takiego myślenia. Jeżeli dziecko przebywa z rodzicem, to jest już dobrze i ja obserwuję, że te dzieci dobrze się z tym czują, one nie mają
tego problemu, dopóki im ktoś nie powie, że one powinny być nieszczęśliwe, bo są blisko pracy i jest nudno,
powinny się bawić w tym czasie, albo że ktoś im powinien zorganizować ciekawe zajęcia, (…) zwłaszcza że są
też inne dzieci, tam one sobie biegają” (W–39–Ek). Rodzinny charakter firm wietnamskich (prowadzą je
małżonkowie, pracownikami są nierzadko kuzyni, do pracy niekiedy zabierane są dzieci w wieku przedszkolnym lub te, które nie uczestniczą akurat w zajęciach edukacyjnych) sprawia, że częściowo to w halach toczy
się życie rodzinne (wspólne posiłki, zabawy z dziećmi w wolnym czasie). Sprzyja temu również stosunkowo
długi dzień pracy, a dotyczy to zwłaszcza tych, którzy muszą określone działania realizować również przed
lub po godzinach otwarcia centrum.
Częstym zjawiskiem jest sprowadzanie do Polski do pracy innych Wietnamczyków (zazwyczaj prosto
z kraju pochodzenia) przez osoby, które już tu mieszkają i najczęściej odniosły już pewien sukces ekonomiczny. W pierwszej kolejności dotyczy to rodziny i krewnych, a później ewentualnie innych osób z tego
samego regionu (W–40–Ek). Oprócz pracy w centrach w Wólce Kosowskiej, dzięki której „właściciel nie musi
już dłużej sam nosić kartonów” (W–29–Li), nowo przybyli migranci mogą wykonywać inne prace, jak np.
opieka nad dziećmi (W–13–PR, W–39–Ek). Zdarza się, że – zwłaszcza starsze – osoby z najbliższej rodziny,
które miały pomagać w domu, zajmować się dziećmi, wracają do Wietnamu, ponieważ ciężko jest się im
przyzwyczaić do nowego miejsca, w którym często czują się osamotnione, „niezagospodarowane”, podczas
gdy młodsze pokolenie jest w pracy (W–39–Ek). Z możliwości powrotu do Wietnamu rzadziej korzystają
członkowie bardziej odległej rodziny i osoby niespokrewnione. Dzieje się tak ze względu na duży dług
wdzięczności zaciągnięty względem osób, które pomogły im w przyjeździe do Polski. Zorganizowanie podróży z Wietnamu wymaga bowiem wielu zabiegów. Chodzi przede wszystkim o zdobycie wizy, która jest niezmiernie trudna do uzyskania dla osoby przebywającej w Wietnamie (W–29–Li, W–30–Li) bądź zorganizowanie i/lub opłacenie (częściowo) nielegalnej podróży przez kolejne granice, a następnie zorganizowanie i
ewentualne poniesienie kosztu pobytu nowoprzybyłego migranta w Polsce. Wietnamczycy sprowadzający
swoich rodaków do Polski pośredniczą także często we wszystkich czynnościach proceduralnych na miejscu,
m.in. w wyrabianiu zezwolenia na pracę i zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (W–9–PR). Ze
względu na wysokie koszty działań umożliwiających przyjazd i pobyt migranta z Wietnamu nowoprzybyli
migranci muszą pracować na rzecz właścicieli firm, aby spłacić swój „dług wdzięczności”.
Sytuacja ta często stawia migrantów na nieuprzywilejowanej pozycji: sprowadzeni z kraju pochodzenia Wietnamczycy są podatni na wykorzystywanie, jeśli koszty ich przyjazdu i nierzadko pobytu pokrywają częściowo lub w całości pośrednicy bądź pracodawcy. W momencie przyjazdu do Polski rzadko kiedy
mają wiedzę na temat tego kraju. Zazwyczaj opierają się wyłącznie na informacjach pochodzących od Wietnamczyków, którzy pomogli im w dostaniu się do Polski. Nie zawsze informacje te są prawdziwe, a dodatkowo często mają na celu uzależnienie migranta od pośrednika czy pracodawcy. Sytuację komplikuje fakt
nieznajomości języka i braku kontaktów, ograniczonych często dodatkowo przez wspólne zamieszkanie z
pracodawcami (W–9–PR).
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Opisana sytuacja – wygodna z perspektywy pracodawcy (o ile pracownik rzeczywiście wykonuje dobrze swoje obowiązki) – z perspektywy pracownika może być jednak postrzegana jako całkowite uzależnienie od pracodawcy, brak możliwości wyboru. Jednocześnie niesymetrycznych relacji pomiędzy pracodawcą
a pracownikiem sprowadzonym z Wietnamu nie należy oceniać wyłącznie negatywnie lub rozpatrywać ich
jedynie w kontekście ryzyka wykorzystania. Osoby sprowadzane do Polski, jak same podkreślają, żyją często
w dobrych warunkach, np. mieszkając z pracodawcą. Mimo zależności od pracodawcy w sferze mieszkaniowej, pracownik może przebywać w standardzie o wiele wyższym niż w kraju pochodzenia – mieć oddzielny pokój, dostęp do różnego rodzaju sprzętów. Zazwyczaj jest opłacane jego wyżywienie, ubrania,
środki higieny osobistej, a niekiedy też inne koszty np. studiów. Najczęściej przez relatywnie długi okres
(nawet kilka lat) pracownik musi „odpracowywać” koszty poniesione przez pracodawcę w związku z przyjazdem migranta do Polski. Gdy te zostaną spłacone, znaczna część wynagrodzenia za pracę przeznaczana
jest na pokrycie kosztów utrzymania (W–7–PR). Jeśli natomiast pracownik otrzymuje jakieś wynagrodzenie,
często jego część wysyła do rodziny w Wietnamie. Zasady spłaty „długu” i kwestie rozliczeń ustalane są
przez pracodawcę – pracownicy zwykle nie mają wiedzy lub wpływu na to, kiedy dokładnie nastąpi odpracowanie kosztów podróży. Odpracowywanie długu może wykraczać poza czynności związane z działalnością
w ramach centrów handlowych i dotyczyć różnych obowiązków także po zakończeniu pracy w centrum.
Przykładowo, sprowadzony z Wietnamu pracownik może być odpowiedzialny za przygotowanie posiłków,
utrzymanie porządku lub prace remontowo–budowlane w domu pracodawcy.
Norma wzajemności, o której więcej poniżej, zakorzeniona w Wietnamczykach, oznacza także, że
egzekwowanie „długu wdzięczności” ma specyficzny przebieg. Kiedy polski pracownik zostanie po godzinach pracy, zazwyczaj upomni się o dodatkowe wynagrodzenie. Wietnamski pracownik nie zrobi tego, uznając, że podobna sytuacja jest czymś normalnym, bo kiedy jest mało pracy, mniej klientów, pracodawca płaci
pracownikowi, więc i ten powinien czasami wykonywać pracę po standardowych godzinach pracy, gdy jest
jej dużo: „tu gdzie przenikają się te sfery prywatne i zawodowe, to wszystko się załatwia delikatnie i w harmonii” (W–40–Ek).
Według jednego z liderów migranckich norma wzajemności dobrze funkcjonuje, ponieważ jeśli
wietnamski właściciel firmy zatrudnia Polaka, to musi liczyć się z tym, że ten może odejść z pracy. Natomiast
Wietnamczyk, który zawdzięcza wiele swojemu pracodawcy, nie ma takiej możliwości – musi pracować.
Ponadto „w małej zamkniętej społeczności (…) zastosowanie sankcji jest bardziej skuteczne i bolesne. Każde
zachowanie wykraczające poza normy będzie karane wykluczeniem ze społeczności, a co za tym idzie osamotnieniem w obcym państwie. Polaków sankcje te nie dotyczą, dlatego też pracodawcy trudniej jest ich
kontrolować” (W–1–PR). Wietnamczycy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, miewają czasem poczucie bycia
wykorzystywanym, przy jednoczesnej świadomości, że wiele zawdzięczają swoim pracodawcom. Starają się
również nie rozczarować osób, które im pomogły dostać się do Polski i znaleźć zatrudnienie. W związku z
tym nie planują żadnych działań, które miałyby na celu zmianę ich sytuacji. Niechęć do podjęcia jakichś kroków bądź przeświadczenie o ich nieskuteczności może także wynikać z nieuregulowanej sytuacji pobytowej.
Przebywając lub pracując nielegalnie w Polsce, migranci rzadko kiedy wychodzą poza społeczność wietnamską i nie liczą raczej na pomoc ze strony oficjalnych instytucji czy urzędów państwa przyjmującego, a nawet
unikają kontaktu z ich przedstawicielami z obawy przed konsekwencjami, np. wydaleniem. Jak uważa jeden
z liderów migranckich, sytuacje niesubordynacji zdarzają się rzadko również dlatego, że osoby, które są
sprowadzane do Polski, są dokładnie wybierane (W–29–LI). W przypadku nieposłuszeństwa jako środek
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„przywoływania do porządku” pracownika stosowana jest m.in. groźba odesłania do Wietnamu, dokąd osoba ta może nie chcieć wrócić choćby ze względu na niższy standard życia czy oczekiwania rodziny, która w
nim pozostała (W–11–PR). Podobny schemat odnaleźć można w wielu historiach osób z Wietnamu pracujących w centrach w Wólce Kosowskiej (W–7–PR). Niekiedy niestety kończą się one tragicznie, gdy np. nadmierny wysiłek fizyczny i eksploatacja ze strony pracodawcy powodują poważne problemy zdrowotne (W–
6–PR). A trzeba pamiętać, że praca na najniższych stanowiskach w hierarchii zawodów w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej i tak należy do dość wymagających fizycznie.
Złożone sieci wzajemnych powiązań dotyczą nie tylko osób znajdujących się najniżej w hierarchii
społeczno–zawodowej. Mogą też narastać z biegiem czasu między Wietnamczykami zajmującymi inne pozycje w tej hierarchii, zgodnie z zasadą „im więź większa, tym większe zobowiązania” (W–40–Ek). Przykładem może być sytuacja, gdy pracodawca prosi swojego bliskiego pracownika, który zajmuje bardziej odpowiedzialne stanowisko w jego firmie handlowej, o zamieszkanie w jego domu podczas kilkutygodniowej
nieobecności. Choć prośba ta wykracza znacznie poza obowiązki zawodowe, pracownik może liczyć na oddanie przysługi po jakimś czasie, także w formie, która przerasta zwyczajowe relacje pracownicze. Pracownik może otrzymać np. stary samochód pracodawcy, kiedy ten zdecyduje się na zakup nowego, lub też pomoc ze strony pracodawcy w założeniu przez pracownika własnej firmy po wielu latach pracy za minimalne
wynagrodzenie (W–40–Ek). Istotne jest w tym kontekście przyzwolenie na odroczoną gratyfikację ze strony
pracownika. Z tej perspektywy „wzajemne zobowiązania nie są postrzegane tak naprawdę pejoratywnie, że
to jest zobowiązanie. Po polsku czujemy ciężar tego, po wietnamsku te zobowiązania mają swoją funkcję,
tzn. właśnie pozytywnie zbliżają do siebie (…). Oni wiedzą, że mają duże zobowiązanie. Jeżeli poświęciłam
swój czas i w pewnym momencie mogę poprosić ich o jakąś rzecz, ale właśnie bez takiego obciążenia (…) To
jest rodzaj długu, ale tego się tak nie czuje” (W–40–Ek).
Przenikanie się kontaktów zawodowych i prywatnych w relacjach pomiędzy przełożonym a pracownikiem może przejawiać się także w innych obszarach: wspólne posiłki w domu pracodawcy, wspólne spędzanie czasu podczas polskich świąt czy podczas urlopu w Wietnamie, uczestniczenie w życiu prywatnym
rodziny pracodawcy, m.in. rozwiązywanie sporów, pożyczanie przedmiotów należących do pracodawcy,
użytkowanie nieruchomości (W–22–PR). Często zdarza się też, że osoby pozostające ze sobą w relacji pracowniczej zapraszane są np. na ślub, co częściowo można też prawdopodobnie tłumaczyć poszerzeniem
kręgu gości poprzez niejako zastępowanie rodziny pozostałej w kraju pochodzenia (której przyjazd do Polski
jest niemożliwy lub zbyt kosztowny) znajomymi (w tym pracodawcami), z którymi w kraju docelowym migranci nawiązują stosunkowo bliskie relacje (W–39–Ek). Taki poszerzoną grupę znajomych jeden z respondentów nazwał „sztuczną rodziną” (W–33–Mi).
Innym przykładem tego, jak działa zasada wzajemności, może być sytuacja rodzinna. W wielu niezbyt zamożnych rodzinach w Wietnamie podejmuje się decyzję, który członek rodziny ma zdobyć wykształcenie. Wiąże się ona z tym, że osoba ta – w przeciwieństwie do reszty rodziny – zwolniona jest z większości
obowiązków domowych czy pracy na roli, by mogła poświęcać czas na naukę. Jest ona świadoma, że jej
edukacja, możliwość podjęcia studiów wiąże się z poświęceniem dokonywanym przez wiele osób i jest swego rodzaju inwestycją. Rodzi to swoisty dług wdzięczności, powodujący m.in. poczucie zobowiązania do
łożenia na resztę rodziny i wspierania jej na inne sposoby (W–39–Ek). Podobnie, normą kulturową jest poczucie zobowiązania uczących się w Polsce dzieci wietnamskich względem rodziców, którzy wiele poświęcają, by dzieci mogły uczyć się i kończyć dobre szkoły.
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Relacje w społeczności wietnamskiej zachodzące w obrębie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej rozpatrywać można także w szerszym ujęciu niż firma czy rodzina, a mianowicie w odniesieniu do stosunków własności panujących w centrach handlowych. Wyrazem podziałów na tym tle były protesty wietnamskich najemców boksów w lipcu 2012 roku, skierowane przeciwko wietnamskiemu zarządowi spółki
ASG-PL Sp. z o.o. Była to pierwsza sytuacja, gdy przedstawiciele tej samej grupy narodowej występowali
przeciwko sobie (w 2009 i 2011 roku odbyły się protesty wietnamskich najemców przeciwko chińskiej spółce GD Poland Investments – zob. 4.2.2.). Strajki były odpowiedzią na ogłoszone przez zarząd nowe zasady
wynajmu powierzchni handlowej po upłynięciu ważności obowiązujących umów oraz zapowiedź podwyżek
czynszu za wynajem boksu i konieczności wpłacenia ponownej kaucji (pierwsza była ponoć wpłacona przez
najemców 10 lat wcześniej, kiedy spółka wietnamska budowała centrum)39. Zgromadzenie się wietnamskich
najemców, a także incydenty, takie jak stłuczenie szyby, spowodowały interwencję policji. Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w prasie, po spotkaniach z najemcami zarząd zaproponował nieznaczne obniżenie wysokości pierwotnie założonych czynszów, ustalając je na poziomie 3 300 zł netto za miesiąc za lokal o
powierzchni 50 m2 oraz określając kaucję jako równowartość trzymiesięcznego czynszu, czyli ok. 10 000
złotych40. Jak doniosły media, w trakcie negocjacji zarząd wydał pismo, w którym omówiono kwestie najmu
i koszty, ale jego treść w języku polskim różniła się od tej w języku wietnamskim. W pierwszej wersji językowej mowa była o ostatecznej decyzji, podczas gdy w drugiej – o projekcie umowy. Jedna z wietnamskich
gazet, „Ben Viet”, uznała to za celowe działanie zarządu spółki i metodę „oszustwa stosowaną wobec Wietnamczyków, którzy nie władają językiem polskim na tyle dobrze, by wykrywać oszustwa”.41 By zniechęcić
wietnamskich najemców do protestu, zarząd starał się wpisać protest w podziały polityczne panujące w
społeczności wietnamskiej w Polsce: „kupcy słyszeli z megafonu komunikat zarządu, że ulotki wzywające do
protestu zostały przez właścicieli hal wnikliwie zbadane, że wiadomo, że protest jest inicjatywą zewnętrzną.
Wzywano kupców do <<wzmożonej czujności>> wobec <<polityczniaków>> wykorzystujących moment dla
realizacji <<szemranych>> celów. Kupcom grożono <<poważnymi karami>> za nieposłuszeństwo”42. Polityczny wydźwięk protestowi starały się też nadać niektóre stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce (W–
38–Ek).
4.2. Relacje pomiędzy różnymi grupami narodowymi
4.2.1. Polacy a cudzoziemcy
Polacy stanowią istotną grupę w strukturze zatrudnienia w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej. Prowadzą przedsiębiorstwa (rzadko zatrudniając u siebie cudzoziemców), są także pracownikami zarówno w
firmach polskich, jak i cudzoziemskich. Ta ostatnia sytuacja jest najciekawsza z punktu widzenia badania,
które dotyczyło m.in. tego, jak funkcjonowanie migranckich instytucji ekonomicznych wpływa na relacje
pomiędzy różnymi narodowościami w niej skupionymi. Relacje pomiędzy Polakami a cudzoziemcami zwią39

M. Mazuś, Źle się dzieje w Wólce Kosowskiej. Co iskrzy między boksami, publikacja na portalu Polityka.pl w dniu 4.09.2009,
http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1530081,1,zle-sie-dzieje-w-wolce-kosowskiej.read (dostęp 10.11.2012), F. Bobociński, Spór o
ceny
po
wietnamsku.
'Jesteśmy
tu
od
10
lat',
Gazeta
z
dnia
24.07.2012,
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12186371,Spor_o_ceny_po_wietnamsku___Jestesmy_tu_od_10_lat_.html
(dostęp 10.11.2012).
40
Strona internetowa Wietnamsko-Polskiego Klubu Społeczno-Kulturalnego BEN VIET - wpis pt. Oszustwo w błędzie, 27.07.2012,
http://www.benviet.org/oszust (dostęp 10.11.2012).
41
Ibidem.
42
Strona internetowa Wietnamsko-Polskiego Klubu Społeczno-Kulturalnego BEN VIET - wpis pt. Dziś o 12:00 demonstracja w wietnamskim ASG, 30.07.2012, http://www.benviet.org/asg-15mlnusd (dostęp 10.11.2012).
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zanymi z Wólką Kosowską można rozpatrywać na płaszczyźnie kontaktów dwojakiego rodzaju: pracodawca
– pracownik oraz pracownik polski – pracownik cudzoziemski.
Z wypowiedzi badanych Polaków zatrudnionych w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej wyłania się wyraźny podział na „my” i „oni” w odniesieniu do relacji z cudzoziemcami pracującymi w tym miejscu, szczególnie z pracodawcami. Wynika on w ich opinii z kilku powodów: (1) bariery językowej (często
słaba znajomość języka polskiego wśród osób narodowości wietnamskiej bądź chińskiej; cudzoziemcy związani z daną firmą porozumiewają się między sobą w ojczystym języku, co powoduje u polskich pracowników
poczucie wykluczenia, a czasem nawet reakcje typu „jak są w Polsce, niech mówią po polsku”); (2) postrzegania poszczególnych narodowości cudzoziemców związanych z Wólką Kosowską jako zamkniętych grup,
trzymających się razem; (3) różnic kulturowych i innych (wyznaniowych, światopoglądowych czy nawet
kulinarnych, powodujących zachowania często niezrozumiałe dla polskich pracowników, np. spalenie pokaźnej kwoty pieniężnej w celach ofiarnych); (4) poczucia bycia źle traktowanym czy wręcz wykorzystywanym przez pracodawców (niska płaca, brak umów o pracę).
Choć powody te w codziennych relacjach przeplatają się, ostatni z nich odgrywa szczególną rolę w
opinii Polaków pracujących u cudzoziemskich pracodawców. Pracownicy wręcz przestrzegają potencjalnych
i nowych polskich pracowników przed wietnamskimi szefami – przed ich skąpstwem, „wyzyskiwaniem”,
nastawieniem „wyłącznie na zysk”, traktowaniem pracowników „z góry”, rzadko jednak podając konkretne
przykłady (W–3–PR–2, W–4–PR). Niektórzy twierdzą, że pracodawcy, choć pozornie bardzo mili i sympatyczni, dopiero przy bliższym poznaniu okazują się „obłudnymi, nastawionymi tylko na zarabianie pieniędzy
wyzyskiwaczami”, którzy mało płacą (W–6–PR). Powszechny jest pogardliwy i lekceważący stosunek do
cudzoziemskich pracodawców, a także ogólnie obcokrajowców funkcjonujących w centrach handlowych w
Wólce Kosowskiej. O osobach pochodzenia azjatyckiego często mówi się „żółta zaraza”, a handlarze tureccy
i pakistańscy to „brudasy” (W–8–PR, W–9–PR). Co interesujące, obraźliwe sformułowania można także
usłyszeć od polskich pracowników, którzy nie narzekają na warunki pracy, a czasami wręcz utrzymują, że ich
relacje z pracodawcami są dobre (W–9–PR). Polscy pracownicy nie kryją się ze swoim nastawieniem: „sposób, w jaki pracownicy rozmawiają ze swoimi pracodawcami, wyzwiska, widząc, że pracodawca i tak tego
nie zrozumie, rozmowy wręcz o nim na korytarzu tuż przed boksem, wyśmiewanie się z niego, szydzenie, to
też uważam, że w jedną i w drugą stronę nie jest w porządku” (W–31–SL). Nawet jeśli stosunki między polskimi pracownikami a cudzoziemskimi pracodawcami są poprawne w sferze zawodowej, w opiniach Polaków zatrudnionych w centrach handlowych wietnamscy przedsiębiorcy większość czasu spędzają w gronie
rodzinnym (niezależnie czy w pracy, czy w domu), a przeciętnego cudzoziemskiego najemcy boksu nie interesuje nawiązywanie innych kontaktów niż zawodowe.
Jednocześnie obserwacje pokazują, że relacje pomiędzy wietnamskimi pracodawcami a polskimi
pracownikami są bardziej złożone niż wynika to jedynie z wypowiedzi polskich pracowników i mogą przybierać różne formy. Niektóre z nich uznać można za poprawne, zwłaszcza gdy ograniczają się do uprzejmych,
choć raczej minimalnych kontaktów w miejscu pracy: pracodawcy pozwalają na robienie sobie przerw, niekiedy częstują nawet obiadem (W–7–PR, W–9–PR). Pozytywne nastawienie i kulturalne podejście cudzoziemskich przedsiębiorców widoczne było także w sytuacjach poszukiwania pracy przez polskiego pracownika (m.in. W–3–PR–1, W–3–PR–2, W–6–PR). W innych, rzadkich raczej przypadkach, kontakty pomiędzy
polskimi pracownikami a cudzoziemskimi pracodawcami wykraczają poza relacje zawodowe: „szefowa,
która jest Wietnamką, ma pracowników, którzy są pochodzenia polskiego i dogadują się świetnie, śmieją
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się, żartują, jedzą ze sobą kolacje, zapraszają się do domów” (W–31–SL). W takich przypadkach stali pracownicy, w tym polscy, zapraszani są też np. na bankiet organizowany dla klientów (W–23–PR). Natomiast
zdarzają się także sytuacje, gdy „Polacy są traktowani przez niektórych <<per noga>>, na zasadzie <<umyj
po mnie szklankę, bo mi się nie chcę umyć, wyrzuć po mnie śmieci>>” (W–31–SL). Wydaje się jednak, że w
przypadkach podobnego traktowania muszą istnieć jakieś ważne powody (np. satysfakcjonujące wynagrodzenie), dla których Polacy nie porzucają pracy u cudzoziemskich przedsiębiorców, mimo że praca u innych
jest stosunkowo łatwo dostępna.
Wietnamczycy także mogą mieć negatywną opinię o polskich pracownikach. „Postrzegają Polaków
jako leniwych, tak naprawdę raczej zdolnych do pracy niewymagającej zbytniego myślenia, to znaczy do
sprzedawania, do bezpośredniego kontaktu. Oczywiście księgowość też jest często prowadzona przez Polaków, znajomość polskiego prawa... Ale menadżerem zostanie Wietnamczyk, nie Polak” (W–40–Ek). Narzekają na trudności ze znalezieniem „rozsądnych” osób do pracy (W–20–PR). Zatrudnianie Wietnamczyków
chętniej niż Polaków na wyższe stanowiska może wynikać z chęci pracy z osobą z własnego kręgu kulturowego, która łatwiej może przystać na pewne – nie zawsze legalne – działania (np. z zakresu księgowości),
ale także z braku zaufania do Polaków. Pracodawcy zwracają uwagę na dużą rotację polskich pracowników,
którzy często traktują zatrudnienie w Wólce Kosowskiej jako dorywcze i nierzadko porzucają pracę. Rotacja
ta i porzucanie pracy nie dziwią, jeśli wziąć pod uwagę negatywne opinie o warunkach pracy słyszane niejednokrotnie z ust polskich pracowników. Decyzję o porzucaniu pracy może ułatwiać też częsty brak sformalizowanego stosunku pracy: przy braku umowy pracownicy nie obawiają się negatywnych formalnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Istotne jest jedynie uzyskanie wynagrodzenia – sytuacje nieotrzymania
zapłaty w przypadku porzucenia pracy nie były wspominane przez rozmówców.
Pracodawcy mogą obawiać się nieuczciwych zamiarów ze strony podejmujących pracę Polaków, co
także może wpływać na ich stosunek do tej grupy (choć dokonywanie kradzieży zdarza się nie tylko wśród
polskich pracowników, o czym przeczytać można m.in. na chińskim forum – W–24–PR). Niekiedy kradzieże
organizowane są na większą skalę i dotyczą całych magazynów (W–28–IL). Spodziewać się jednak należy, że
w tego typu przedsięwzięcia zaangażowanych jest wiele osób. Kradzieże towaru i pieniędzy, dokonywane
przez osoby pracujące w Wólce Kosowskiej (ale także przez osoby dokonujące zakupów), to jedne z najczęstszych przestępstw, z którymi spotyka się lokalni stróże prawa: „wszyscy zjeżdżają za pieniędzmi (…) Z
różnych miast nawet, także zdarzali nam się tutaj i z Gdańska mieliśmy zatrzymane osoby, z Olsztyna” (W–
28–IL). Zjawisko to jest na tyle rozpowszechnione, że administracja spółki GD Poland Investments ostrzega
przed nim najemców w ogłoszeniu rozwieszonym w halach (z dn. 01.06.2012), w którym wspomniano
wręcz o „wzroście zainteresowania [centrum ze strony] grup przestępczych”. Zarząd zachęca w związku z
tym, by podjąć następujące środki ostrożności: „1. Deponowanie środków pieniężnych w banku i nie pozostawianie gotówki po zakończeniu dnia handlowego w boksach. 2. Wyposażyć się w sejfy, które powinny
zostać prawidłowo przytwierdzone do stałych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany czy płyta podłogowa. 3. W przypadku zgubienia kluczy do zamków, przełączników rolet czy też kłódek zalecamy niezwłoczną wymianę tych zamknięć. 4. Nabór osób do pracy realizować po wcześniejszym sprawdzeniu danych osobowych, historii zatrudniania (w tym zaświadczenie o niekaralności43). 5. Zachowanie szczególnej

43

Wymaganie zaświadczenia o niekaralności uzasadnione jest jedynie w przypadkach ściśle określonych w przepisach ustawowych
(takiego zaświadczenia wymaga się m. in. od sędziów, pracowników samorządowych). Zgodnie z kodeksem pracy w pozostałych
sytuacjach pracodawca nie może wymagać podania tych informacji.
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ostrożności w sprawach dostępu do kluczy, zamknięć, kodów, haseł, sposobów zabezpieczenia magazynów
czy też wynajmowanych lokali, jak również dostępu do danych dotyczących obrotów finansowych, przychodów, sposobu deponowania środków pieniężnych i innych ważnych informacji”. W związku z kradzieżami
zarząd GD upoważnił ochronę do przeprowadzania po godz. 16 (godzinie zakończenia handlu w halach)
kontroli tożsamości osób przebywających w halach i lokalach handlowych, a także wyrywkowej kontroli
samochodów opuszczających parking.
Opinie cudzoziemców o nieuczciwych pracownikach Polakach, potencjalnych sprawcach kradzieży
(potwierdzone lub nie) mogą utrudniać pogłębienie relacji pomiędzy tymi dwoma grupami, powodować
ograniczone zaufanie, jak i częściowo uzasadniać oferowane zazwyczaj warunki zatrudnienia, zgodnie z
którymi z zaczynającym pracę Polakiem nie formalizuje się stosunku pracy. Dłuższe zatrudnienie i deklaracja
dalszej współpracy mogą jednak stanowić dla pracodawcy potwierdzenie tego, że pracownik również poszukuje stabilizacji i poważnie traktuje swoją pracę, w związku z czym można z nim podpisać umowę o pracę.
Jeśli chodzi o relacje pomiędzy pracownikami, cudzoziemcy, szczególnie z Azji, postrzegani są przez
wielu Polaków jako hermetyczna grupa: „Oni siedzą sobie osobno (…). To są zamknięte kręgi, przedszkola
już robią (…), bary, restauracje, sklepy (…). To nie jest tak, że jak Cyganie, obok mnie mieszkała jedna taka
rodzina, to cały czas było ich wszędzie widać” (W–18–PR). Choć zdarzają się przykłady pozytywnych relacji
między pracownikami („każdy starał się sobie pomagać, ludzie wyciągali pomocną dłoń, nie było tych barier,
ty jesteś Polakiem, ty jesteś Wietnamczykiem – W–31–SL), a w Wólce Kosowskiej zaobserwować można
Polaków i Wietnamczyków swobodnie ze sobą rozmawiających, śmiejących się, kontakty te zazwyczaj są
dość powierzchowne. Jak podsumowuje jeden z rozmówców, „jest jasny podział, polscy pracownicy trzymają się ze sobą, bronią siebie i są Wietnamczycy, którzy trzymają się między sobą. To wszyscy widzą” (W–33–
Mi). Tematy rozmów mogą być czasami wskazywane lub ograniczane przez cudzoziemców, którzy chętnie
wypowiadają się w kwestiach związanych z rodziną (krewni pozostawieni w Wietnamie, plany matrymonialne), a mniej chętnie mówią o relacjach z innymi Wietnamczykami czy też o swoim statusie prawnym i
sytuacji w Polsce. Próba podjęcia kwestii uznanych za niewygodne lub znalezienie się w niepożądanej sytuacji wymagającej znajomości języka polskiego (np. w relacjach z przedstawicielami urzędów) może powodować milczenie, zmianę tematu lub nagłe pogorszenie kompetencji językowych cudzoziemców (m.in. W–
21–PR).
Na relacje pomiędzy cudzoziemskimi pracownikami a polskimi pracownikami oraz pomiędzy polskimi i cudzoziemskimi pracownikami może mieć także wpływ to, że niektórzy lepiej sytuowani Wietnamczycy obawiają się przejawów zawiści ze strony Polaków, którzy nie odnoszą takich sukcesów ekonomicznych jak oni. Dlatego czasem w miejscu pracy ukrywają lub rezygnują z posiadania symboli zamożności, na
których posiadanie mogliby sobie pozwolić, np. dobrych samochodów. Jak zauważają jednak eksperci kulturowi, nastąpiło wiele zmian w tym zakresie i część cudzoziemców nie obawia się już pokazywać swojego
bogactwa i zaznaczać, że doszli do niego ciężką pracą (zob. także 5.2.).
Mimo postrzegania cudzoziemców azjatyckiego pochodzenia, szczególnie Wietnamczyków, jako
hermetycznej grupy, to Polacy w zdecydowanej większości nie deklarują chęci pogłębiania z nimi kontaktów
i wykraczania poza relacje zawodowe – dotyczy to zarówno relacji z cudzoziemskimi pracodawcami, jak i
pracownikami (m.in. W–7–PR, W–12–PR): „pracownice polskie trzymają się bardziej w swoim gronie, niż w
gronie już takim mieszanym, bardziej polsko – wietnamskim. Nie wiem, czym to jest dokładnie spowodoStowarzyszenie Interwencji Prawnej
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wane, ale nie chcą jak gdyby wychodzić czasami poza tą swoją grupę polską, nawet jak są zapraszani, to nie
idą, mimo tego, że zaproszenie oczywiście mają. Raz na pewien czas pójdą, ale często – niechętnie” (W–31–
SL). Jak zauważył pewien migrant pracujący w jednym z centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, Polacy
nastawieni są pozytywnie do cudzoziemców, ale pod warunkiem, że mogą odnieść jakąś korzyść (W–20–
PR). Z tej perspektywy sytuacje takie, jak pomoc w zakupach w polskim punkcie usługowym lub inne wsparcie językowe udzielane przez polskich pracowników cudzoziemskim pracodawcom, tłumaczyć należy raczej
specyfiką pracy u niepolskojęzycznego szefa niż zaangażowaniem polskich pracowników.
4.2.2. Relacje między Wietnamczykami a Chińczykami
Liczba Chińczyków oraz Wietnamczyków zameldowanych w gminie Lesznowola znacząco zwiększyła się w
ostatnich kilku latach (zob. 5.2.). O ile w przypadku społeczności wietnamskiej można spodziewać się, że są
to osoby, które w dużej części przebywały wcześniej w Polsce i prawdopodobnie zajmowały się handlem
(np. na Stadionie X–lecia), a jedynie zmieniły miejsce zameldowania, to w przypadku Chińczyków są to
prawdopodobnie osoby niedawno przybyłe do Polski. Trend zwyżkowy w liczbie Chińczyków w Polsce pokazują także bardziej ogólne statystyki, dotyczące liczby zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony m.in. w
województwie mazowieckim44. Choć zazwyczaj rozmówcy utrzymują, że w większości przypadków osoby
różnych narodowości reprezentowanych w centrach handlowych żyją bezkonfliktowo, wątek napiętych
relacji pomiędzy tymi dwoma grupami jest często wspominany zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców: „między Chińczykami i Wietnamczykami to chyba nigdy dobrze nie było”, „Chińczycy i Wietnamczycy
się trzymają osobno” (W–18–PR). Podłoże i charakter relacji wietnamsko–chińskich w ramach centrów handlowych w Wólce Kosowskiej również stanowiły przedmiot opisywanego w niniejszym raporcie badania,
choć z uwagi na stopień skomplikowania tej materii różnymi czynnikami innymi niż interesy ekonomiczne,
wnioski tu przedstawione obejmują jedynie wycinek relacji między tymi grupami. Poznanie zagadnienia
relacji wietnamsko-chińskich jest dodatkowo o tyle trudne, że „Obie te nacje są na tyle, nazwijmy to, hermetyczne, że pewne sprawy załatwiają we własnym gronie, o tym nie wiemy lub dowiadujemy się po czasie,
że coś takiego było” (W–32–IL).
Choć w relacjach między Wietnamczykami a Chińczykami można doszukiwać się kontekstu historycznego (Chińczycy dwukrotnie okupowali terytorium Wietnamu, z czego raz przez ponad 1000 lat), bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem napiętych stosunków jest tło ekonomiczne. W Wólce Kosowskiej
znajdują się centra handlowe prowadzone przez zarządy obydwu narodowości: chiński (GD Poland Investments), jak i wietnamskie (ASEANPL, ASEANEU, ASG-PL). Jedna i druga grupa od dawna obecna jest w Wólce Kosowskiej, przy czym Chińczyków uznać należy za inwestorów, którzy zainicjowali proces budowy centrów handlowych w tym miejscu poprzez uruchomienie pierwszego z nich – do dzisiaj największego, w którym znaczną część najemców stanowią Wietnamczycy (Chińskie Centrum Handlowe).
Relacje pomiędzy chińskimi właścicielami spółki a wietnamskimi najemcami (choć dołączyli do nich
także najemcy innych narodowości) kilkukrotnie stały się płaszczyzną zatargów. W 2008 roku Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” (obecne Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce)
zaplanowało organizację protestów poza terenem centrum handlowego należącego do GD Poland Invest44

Zgodnie z danymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 roku w województwie mazowieckim wniosek o zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony złożyło 1 690 Chińczyków, podczas gdy w roku 2008 roku były to 633 osoby. W wypadku Wietnamczyków liczba złożonych wniosków utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie – w latach 2008-2011 było to średnio ok.
2 000 rocznie.
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ments. Przyczyną protestu były podwyżki czynszów (spowodowane podobno spodziewanym zwiększeniem
zainteresowania handlarzy Wólką Kosowską po zamknięciu targowiska na Stadionie X–lecia)45. Urząd Gminy
Lesznowola nie udzielił wówczas pozwolenia na organizację protestu, m.in. ze względu na możliwość zablokowania ruchu. Niektóre osoby postrzegały próbę zorganizowania protestów poza centrum jako „uzewnętrznienie się konfliktu wietnamsko–chińskiego” (W–32–IL) i próbę wciągnięcia władz lokalnych i innych
instytucji w rozgrywki między grupami narodowymi. W 2009 oraz w 2011 roku Wietnamczycy zainicjowali
protesty w halach należących do chińskich inwestorów, które były opisywane zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. W obydwu przypadkach spór dotyczył podwyżki czynszów. W 2011 roku zarząd
postraszył handlarzy zatrzymaniem bezpowrotnie kaucji wpłacanej przez przedsiębiorców, wynoszącej od
40 000 do 100 000 zł46. Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w mediach, podczas protestów chińscy
właściciele hal przedstawiani byli jako oszuści (zawyżanie powierzchni najmowanych boksów, co powodowało naliczanie wyższych opłat związanych z najmem), niechętni do podejmowania rozmów, wręcz jako
„oligarchowie Wólki Kosowskiej”. Najemcy narzekali także na rosnący kurs euro, czyli waluty, w której rozliczali się ze spółką47. W konflikt zaangażowana została polska ochrona, która użyła m.in. gazu łzawiącego48.
Przeciwstawienie polskich pracowników ochrony i wietnamskich najemców według niektórych rozmówców
było celowym działaniem chińskich właścicieli hal, którzy starali się uniknąć bezpośredniej konfrontacji z
Wietnamczykami (W–40–Ek).
Wspólny interes zjednoczył wietnamskich przedsiębiorców. Choć początkowo zarząd chiński nie był
otwarty na rozmowy, najemcom udało się wywalczyć satysfakcjonujące warunki: „Kupcy sprzymierzyli się
razem i postanowili zaprotestować przeciwko temu, zamykając boksy na jeden – dwa dni, chodząc po hali,
pisząc petycje i pisma z prośbami o zaniechanie tego postępowania, podwyższania czynszów. Po pewnym
czasie te czynsze może nie zostały obniżone do stanu pierwotnego, ale nie zostały też tak drastycznie podniesione” (W–31–SL). Wskutek protestów doszło do rozmów między Wietnamczykami i Chińczykami, a tej
pierwszej grupie udało się wynegocjować dość korzystne warunki, co, jak twierdzi jeden z liderów migranckich, wpłynęło na poprawę stosunków wietnamsko–chińskich (W–29–Li). Poza protestami kontakty pomiędzy najemcami a zarządem ograniczone są do minimum – przede wszystkim do sytuacji, gdy wymagane jest
dokonanie transakcji finansowych, jak np. uregulowanie czynszu za wynajem lokalu. Najemcy boksów, czyli
pracodawcy, nie chcą powierzać tego zadania pracownikom. Za kontakty ze spółką w bieżących sprawach
administracyjnych i technicznych (np. zgłaszanie usterek) odpowiadają natomiast zazwyczaj osoby zatrudniane w boksach (W–13–PR). Można spodziewać się, że jeśli nie będzie kolejnych podwyżek czynszu lub
innych zmian bądź planów zmian w umowach, konflikt wietnamsko–chiński nie będzie prawdopodobnie
eskalował na tej płaszczyźnie.
Wietnamsko-chińskie zależności ekonomiczne obejmują nie tylko stosunki własnościowe, ale wiążą
się też z kanałami dystrybucji towarów sprzedawanych w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej. Większość z nich produkowanych jest w Chinach. Chińczycy przebywający w Polsce posiadają często bezpośred45

M. Borkowski, Wójt gminy Lesznowola zabroniła protestów, publikacja na portalu Serwis Informacyjny Powiatu Piaseczyńskiego w
dniu 20.05.2008, http://www.powiat-piaseczynski.info/informacja-wojt-gminy-lesznowola-zabronila-protestow,1081.html (dostęp
10.10.2012).
46
bf/mz, Protest kupców: zablokowana ulica i przepychanki, publikacja na portalu TVN Warszawa w dniu 21.04.2011,
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,protest-kupcow-zablokowana-ulica-i-przepychanki,28867.html (dostęp 03.11.2012).
47
E. Różańska, W. Tymowski, Kryzysowy bunt kupców w Wólce Kosowskiej, publikacja na portalu Gazeta.pl w dniu 17.02.2009,
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6284501,Kryzysowy_bunt_kupcow_w_Wolce_Kosowskiej.html (dostęp 10.10.2012).
48
ŁUD/tr, Bitwa w centrum handlowym, publikacja na portalu TVN Warszawa w dniu 17.02.2009,
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bitwa-w-centrum-handlowym,86180.html (dostęp 03.11.2012).
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nie kontakty z fabrykami, dzięki czemu pozyskują towar, nie musząc opierać się na sieci pośredników, tak
jak dzieje się często w przypadku Wietnamczyków. Ci ostatni zazwyczaj zmuszeni są kupować towar w Wólce Kosowskiej lub sprowadzać, np. z Niemiec, gdzie trafiają kontenery sprowadzone z Chin drogą morską
(m.in. W–6–PR). Kontrola kanałów dystrybucji oznacza, że Chińczycy mogą często dyktować warunki, choć
czasami zdarzają się sytuacje, gdy ceny towarów sprowadzanych i sprzedawanych w Polsce są niższe, niż
gdyby były kupowane bezpośrednio w Chinach (W–30–Li). Jednocześnie Chińczycy uzależnieni są od Wietnamczyków, którzy najczęściej sprzedają dystrybuowany przez nich towar: „Większość Chińczyków dostarcza tutaj towar, więc automatycznie są wyżej cenieni niż Wietnamczycy, ale niekoniecznie, bo gdyby nie my,
to oni nie byliby w stanie tego sprzedać. To jest taka moja relacja w tym momencie, to jest zależne od tego,
jaki masz boks, jak sprzedajesz duży towar, ty jesteś ponad nimi i oni muszą cię wysłuchać, ale jeśli masz
mały boks, gdzie mało sprzedajesz, to w tym momencie ty jesteś pod nimi, czyli automatycznie oni dyktują
warunki współpracy” (W–33–Mi).
Zdarzają się sytuacje, że Wietnamczycy sprowadzają towary bezpośrednio, często jednak ukrywają
się wówczas z tym faktem, co udaje im się m.in. dlatego, że towary produkowane w Chinach są bardzo podobne do siebie. Ujawnienie takiego stanu rzeczy mogłoby spowodować zaniżenie cen przez Chińczyków,
by wyeliminować konkurencję, w związku z czym przedsiębiorcy obawiają się „szpiegowania” ze strony innych przedsiębiorców (W–8–PR). Problem ujawniania tajemnic innych firm nie dotyczy zresztą tylko przedsiębiorców, ale także i rotujących pracowników. Jeden z migranckich rozmówców wspomniał, że niektórzy
pracodawcy planowali wprowadzenie klauzuli poufności: „Raz chcieli coś takiego wprowadzić po tym, jak
właściciele boksów z butami się pokłócili i chcieli wprowadzić taką klauzulę między sobą, że nawet, jak odchodzisz z pracy z boksu z butami, to nie możesz przechodzić do pracy do drugiego boksu z tymi samymi
butami, żeby ochronić tajemnicę danej firmy. Skończyło się tylko na ustnym mówieniu” (W–33–Mi).
Opisany charakter relacji wietnamsko–chińskich nie zawsze dostrzegalny jest w codziennych kontaktach. Zaobserwowano sytuacje, kiedy chińscy i wietnamscy pracownicy centrów przyjaźnie ze sobą rozmawiali, żartowali (W–2–PR) bądź nawet (rzadkie) przypadki współpracy. W tych wypadkach cała komunikacja pomiędzy przedstawicielami tych grup odbywała się w języku polskim (W–39–Ek, W–40–Ek). Zdarza
się też, np. przy okazji ślubów, że na dane wydarzenie zapraszani są zarówno Chińczycy, jak i Wietnamczycy,
co może świadczyć o pewnej zażyłości, przy czym czasami organizowane są one dla obydwu grup oddzielnie
(W–38–Ek). Co ciekawe, Wietnamczycy z podziwem patrzą na „jednogłos”, brak podziałów, przypisywane
społeczności chińskiej, podczas gdy przedstawiciele społeczności chińskiej wyrażają nadzieję, że Chińczycy
zorganizują się kiedyś tak, jak Wietnamczycy i będą mieć swoją ligę piłkarską (choć chińska drużyna, zrzeszająca także osoby niezwiązane z centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej, podobno już funkcjonuje) (W–
24–PR). Jeden z chińskich rozmówców w superlatywach wypowiadał się także o dzieciach wietnamskich,
które postrzega jako bystre i szybko uczące się (W–34–Mi).
Mimo dowodów na pozytywne relacje pomiędzy pojedynczymi Wietnamczykami i Chińczykami,
można się spodziewać, że główny konflikt o podłożu ekonomicznym będzie się utrzymywał. Osoby obserwujące rozwój centrów handlowych w Wólce Kosowskiej spodziewają się, że Chińczycy będą nadal rosnąć w
siłę kosztem Wietnamczyków: „jeżeli tak dalej będzie, to Chińczycy za chwilę przejmą cały biznes wietnamski” (W–30–Li). Pojawiły się też informacje o przejęciu przez Chińczyków udziałów w wietnamskich spółkach
zarządzających niektórymi centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej (W–33–Mi). Przejawem słabnącej roli
Wietnamczyków może być przytoczony przez jednego z rozmówców fakt, że hale należące do wietnamskich
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zarządów stoją puste. Powodzenie Chińczyków w interesach wynika nie tylko z posiadanego przez nich kapitału, ale także z tego, że jest to społeczność mało podzielona w porównaniu z Wietnamczykami. „Solidarność sprzedających”, którą można było zauważyć podczas protestów w centrum należącym do GD Poland
Investments, była krótkotrwała, podczas gdy, w opinii jednego z liderów wietnamskich, podobne współdziałanie potrzebne jest wśród Wietnamczyków na co dzień (W–30–Li). Zamiast niego są jednak podziały – zarówno polityczne, jak i ekonomiczne: „Każdy [Wietnamczyk] jednak działa na własną korzyść, każdy inny
boks. Owszem mogą to być często koligacje rodzinne, ale tak jak w handlu każdy dla każdego jest konkurencją” (W–31–SL). Atmosferę ciągłej rywalizacji i zmuszającej do coraz większego wysiłku konkurencji w centrach handlowych zauważają też inni rozmówcy – zwłaszcza ci, którzy od wielu lat obserwują rozwój biznesu
w Wólce Kosowskiej i mają doświadczenia współpracy z różnymi podmiotami tam gospodarującymi (m.in.
W–33–Mi).
Chińczycy natomiast stanowią, przynajmniej w opiniach niektórych rozmówców, zwartą grupę,
utrzymują ze sobą kontakty (przykładem narzędzia komunikacji jest chińskojęzyczna strona zawierająca
forum dla Chińczyków mieszkających w Polsce: www.plchinese.pl. „Chińczycy to jest jedność i mówią jednym głosem (…), jednym głosem współdecydującym, a nie tak czy tak, nie robią sobie konkurencji, więc
wszyscy jak żołnierze słuchają, bo jeżeli ktoś nie słucha, to oni stawiają warunki, jeżeli nie zrobi tak, jak oni
sobie życzą, to odlatuje (…). Oni się dogadują, jest u nich porządek, mniej jest demokracji. (…) [Wietnamczycy] sami sobie robią konkurencję między sobą” (W–30–Li). Co ciekawe, nieco inaczej sytuację postrzegają
sami Chińczycy. Na ich forum pojawiają się wypowiedzi wskazujące na szkodliwe działania jednych Chińczyków względem innych, użytkownicy narzekają, że za granicą jedni Chińczycy oszukują lub okradają drugich,
nie trzymają się razem: „Patrzcie, jakie to smutne. Jesteśmy z daleka od domu, powinniśmy sobie pomagać,
a nie okłamywać siebie nawzajem” (W–24–PR).
Analizując rozwój relacji wietnamsko-chińskich nie należy też oczekiwać, że Wietnamczycy znajdą
rozwiązanie problemu związanego z dystrybucją towarów. Oznacza to prawdopodobnie, że będą popadać
w coraz większą zależność od Chińczyków. Jak zauważył jeden z liderów wietnamskich, sytuacje ograniczania roli pośredników handlowych przez wietnamskich najemców w Wólce Kosowskiej zdarzają się coraz
rzadziej – wymagają bowiem od Wietnamczyków znacznej przedsiębiorczości i znajomości chociażby w
podstawowym zakresie zagadnień związanych z analizą rynku, umiejętności nawiązania odpowiednich kontaktów, sprowadzenia na czas odpowiednich ze względu na porę roku ubrań na sprzedaż, przewidywania
trendów, a także zwrócenia uwagi na jakość towaru. Złe decyzje mogą powodować pozostanie z dużą partią
niesprzedanego towaru, którego magazynowanie jest kosztowne (W–30–Li). Niektórzy Wietnamczycy podejmują trud nauki języka chińskiego, którego znajomość ułatwia bezpośrednie kontakty z producentami i
bezpośredni import z Chin.
4.2.3. Relacje z klientami
Wśród klientów centrów handlowych w Wólce Kosowskiej znajdują się Polacy oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce bądź w innych krajach, w większości położonych na wschód od Polski (m.in. na Białorusi, Ukrainie, a także Litwie, Łotwie, Słowacji czy Rumunii). Ta ostatnia grupa stanowi istotną część klientów przyjeżdżających do Wólki Kosowskiej w celu zaopatrzenia się w hurtowe ilości towaru (W–11–PR). Większość towaru sprzedawana jest ramach transakcji bezpośrednich, choć niektóre firmy umożliwiają także samodziel-
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ny zakup za pośrednictwem stron internetowych (m.in. strona www.wolkacentrum.pl prowadzona przez
firmę ASIAPOLO IMP.– EXP. FHU) lub portali takich jak allegro.pl.
Narodowość nie ma istotnego znaczenia w kontaktach z klientami, przynajmniej w deklaracjach
przedsiębiorców: „[klienci] czasami są z Turcji, czasami z Bułgarii; są traktowani tak samo jak polscy klienci i
osoby z Polski, więc nie widać tutaj przejawów agresji, nietolerancji” (W–31–SL). Niektórzy Wietnamczycy
związani z centrami skarżyli się na klientów pochodzenia romskiego, którzy przychodzą większą grupą („całą
rodziną”), kupują niewielką ilość towaru (np. karton obuwia), wywołują zamieszanie w boksie i okradają
jego właściciela (m.in. W–33–Mi). Przedsiębiorcy sprzedający w Wólce Kosowskiej towar uważają to jednak
za część ryzyka prowadzenia biznesu i kierują się zasadą, że „klient to klient” (W–22–PR). Jeden z rozmówców zauważył, że jedynie w momencie, gdy ma do wyboru robić interesy z człowiekiem z innego kraju lub z
własnego, a oferta jest podobna, wybierze rodaka (W–20–PR). W relacjach z klientami można zauważyć
pewne strategie: pomimo braku płynności finansowej kupców, powodującej niekiedy ich zadłużenie, wietnamscy przedsiębiorcy wspierają swoich kontrahentów, aby przetrwali okres kryzysu. Dostrzegają wzajemną, ścisłą zależność pomiędzy osobami sprzedającymi towar a klientami, często Polakami – od przetrwania
firm tych ostatnich zależy bowiem liczba zamówień. Właściciele wietnamskich firm gotowi są wydawać towar bez zapłaty i pokrycia w dokumentach, aby uniknąć bankructwa polskiej firmy (ponieważ w takiej sytuacji odzyskanie długu może okazać się niemożliwe – W–22–PR). Zgadza się to z obserwacją poczynioną
przez przedstawiciela jednego z banków współpracującego z polskimi i cudzoziemskimi przedsiębiorcami w
Wólce Kosowskiej: „w zarządzaniu wykazują się dużą dozą cierpliwości, czyli są nastawieni na to, że najpierw są nakłady, a potem dopiero można spodziewać się zysków. Ta cierpliwość im się opłaca” (W–27–IL).
Takie postępowanie może także wynikać z normy wzajemności, zgodnie z którą Wietnamczycy często postrzegają relacje jako wymianę przysług, które nierzadko mają odroczony termin „spłaty” (zob. 4.1.2.)
Częściej niż narodowość dla sprzedającego ma znaczenie potencjał nabywczy klienta. Obserwacja
pokazała, że pracodawcy/osoby odpowiedzialne za handel wyróżniają pod tym kątem co najmniej dwie
kategorie kupujących, do których odnoszą się w odmienny sposób: stałych klientów (głównie właścicieli
sieci sklepów i licznych punktów sprzedaży detalicznej) oraz klientów „okazjonalnych” – drobnych handlarzy, sprzedających zakupiony towar indywidualnie na straganach bazarowych, głównie w weekendy. Stali
klienci oraz osoby dokonujące dużych zakupów traktowani są w szczególny sposób: proponowana jest im
kawa/herbata, prowadzone są z nimi kurtuazyjne rozmowy, a przede wszystkim – oferuje się im towar najwyższej jakości, który tylko pozornie (model, fason) przypominać może rzeczy gorsze gatunkowo, pochodzące z innych fabryk. Niektórzy przedsiębiorcy cudzoziemscy organizują bankiety dla stałych klientów (W–
23–PR). Kontakty cudzoziemskich właścicieli firm z klientami wychodzą niekiedy poza relacje zawodowe:
„często jesteśmy zapraszani przez naszych klientów, jedziemy, mamy z nimi dobry kontakt, nie na zasadzie
klient – pracownik – pracodawca, tylko na stopie koleżeńskiej. Nie musimy rozmawiać tylko i wyłącznie o
pracy, w pracy rozmawiamy o pracy, po pracy możemy kontaktować się na stopie koleżeńskiej, rozmawiać
na tysiące innych tematów” (W–31–SL). Dotyczy to zazwyczaj klientów, z którymi interesy prowadzone są
od dawna, jak również tych, z którymi przedsiębiorców łączą np. podobne zainteresowania czy dzieci w
zbliżonym wieku (W–23–PR). Klienci „bazarowi” i „przypadkowi” (którzy biorą mało towaru i/lub dokonują
zakupu po raz pierwszy) otrzymują produkty gorsze pod względem jakości (W–8–PR). Transakcje z udziałem
tej grupy klientów załatwiane są przede wszystkim w boksach, ale też czasem w magazynach (W–22–PR).
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Choć osoby sprzedające towar w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej deklarują otwartość na
prowadzenie interesów z klientami niezależnie od ich narodowości, nabywcy mogą mieć preferencje odnośnie do tego, z kim prowadzą rozmowy handlowe. Jeden z internautów dawał następujące rady osobie zainteresowanej kupnem towaru w Wólce Kosowskiej: „Jak w boksie jest robol – Polak czy Polka, gadaj z nimi,
szczerze zapytani, raczej mówią czarno na białym, o co chodzi w towarze, Wietnamce zawsze ściemniają, a
jak próbują ci coś wcisnąć, to na bank coś jest nie tak z towarem (wadliwy) i na 99% już go później nie wymienisz. Sprawdzaj też numery seryjne wystawionego towaru z paczką (niekiedy podobnie wygląda, a po
rozpakowaniu okazuje się że to co innego)”; „Z żółtkami trzeba się targować, ceny które podają trzeba przyjąć z przymrużeniem oka. Wciskają kit łamaną polszczyzną i każdemu mówią co innego”49. Poza wątpliwościami dotyczącymi jakości i cen towaru sprzedawanego w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej,
klienci zwracają też często uwagę na brak ewidencjonowania transakcji. Niektórzy z nich to potępiają, podczas gdy innym na tym zależy (zob. 5.2.). Większość klientów, niezależnie od narodowości, wskazywała na
znaczny wzrost cen kupowanego przez nich towaru w ostatnich kilku latach, w efekcie czego zmuszeni są
podnosić ceny detaliczne i tracą klientów (W–7–PR).
4.2.4. Kwestie językowe
Jednym z najbardziej oczywistych i zauważalnych obszarów styczności osób różnej narodowości jest komunikacja językowa. W przestrzeni publicznej w centrach handlowych i ich okolicach (m.in. przy Alei Krakowskiej, łączącej centra z Warszawą) dominuje język wietnamski, polski i chiński. Widoczne są obcojęzyczne
(przede wszystkim wietnamskie) billboardy, których liczba zwiększa się w miarę zbliżania się do Wólki Kosowskiej od strony Warszawy. Odsyłają one do konkretnych centrów, informują o punktach usługowych
(np. restauracjach) lub inwestycjach deweloperskich (W–2–PR). W halach umieszczone są szyldy, napisy i
ogłoszenia w różnych językach, przy czym niekiedy towarzyszy im polska wersja językowa.
Choć wielu cudzoziemców związanych z Wólką Kosowską mówi bardzo dobrze po polsku, niektórzy,
mimo kilkuletniego pobytu w Polce, nie są w stanie porozumieć się w tym języku (W–35–Mi) lub posługują
się nim w ograniczonym zakresie (W–6–PR). Niska motywacja cudzoziemców zatrudnionych w centrach
handlowych w Wólce Kosowskiej do nauki języka polskiego wynika z kilku kwestii (w badaniu zaobserwowano je w odniesieniu do Wietnamczyków i Chińczyków związanych z Wólką Kosowską). Przede wszystkim,
mimo że w kontaktach z klientami (a często także pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości, np.
Wietnamczykami i Chińczykami) używany jest zazwyczaj język polski, to jest to język specyficzny, swoisty
handlowy slang, obejmujący ograniczony zasób słów i wyrażeń. Wynika to z tego, że w kontakcie z klientami
często opowiada się o tym samym – właściwościach towaru czy procesie produkcji (W–34–Mi). Opanowanie tego zasobu umożliwia komunikację w stopniu wystarczającym dla wielu cudzoziemców. Slang bazuje
na słowach nieodmienianych często przez rodzaje czy przypadki, czasownikach w formie bezokoliczników,
rzeczownikach w mianowniku, zaimkach osobowych w podstawowej formie np. „ja”, „ty”, „oni”, zamiast
„mnie”, „tobie”, „ich” itd. (W–9–PR). Ten styl mówienia przyjmują często także polscy pracownicy (m.in. W–
9–PR), by sprawniej móc się porozumieć z wietnamskimi pracodawcami, choć zdarzają się też sytuacje, gdy
Polacy zatrudnieni w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej uczą się wietnamskiego (przynajmniej w
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http://www.biznesforum.pl/chinskie-centrum-handlowe-w-wolce-kosowskiejvt5153.html?sid=00313cb3250585a2cd6ccf93298e9273 (dostęp 10.10.2012).
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podstawowym stopniu) i rozmawiają w tym języku ze swoimi szefami (W–39–Ek). Słyszano też o sytuacjach,
gdy Wietnamczycy podejmowali trud nauki języka chińskiego. Dotyczyło to jednak lepiej sytuowanych osób,
które same prowadzą biznes (W–38–Ek), a znajomość języka chińskiego jest dla nich poszerzeniem możliwości biznesowych.
W innych codziennych sytuacjach konieczność używania języka polskiego można ograniczyć m.in.
poprzez robienie zakupów w samoobsługowym sklepie, pokazanie w telefonie komórkowym zdjęcia poszukiwanego towaru (W–19–PR), poproszenie o pomoc w zakupach polskich pracowników, korzystanie z usług
etnicznych oferowanych przez osoby tej samej narodowości. Motywację do nauki języka polskiego obniża
także fakt, że (w przypadku większości narodowości) praca w Wólce Kosowskiej daje możliwość codziennego kontaktu z osobami posługującymi się tym samym językiem. Niektórzy rozmówcy cudzoziemscy wspominali czasy studiów w Polsce jako moment, gdy szybko uczyli się języka polskiego, mając kontakt z Polakami, podczas gdy praca w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej nie stwarza wielu takich okazji. Do
nauki może także zniechęcać konieczność opłacania kursów lub zajęć z korepetytorem (choć bezpłatne kursy organizowane przez jedną z organizacji wietnamskich nie cieszyły się popularnością) lub też niewiązanie
przyszłości z Polską. Barierą mogą być też ograniczenia czasowe – długi dzień ciężkiej pracy w centrach handlowych może odbierać cudzoziemcom wolę i motywację do wykorzystania niewielkiej ilości czasu wolnego
na takie zajęcia, jak np. uczenie się języka polskiego. Cudzoziemiec związany z centrami w Wólce Kosowskiej
zauważa często konieczność nauczenia się języka w przypadku realizacji planów niezwiązanych zazwyczaj z
pracą w Wólce Kosowskiej, jak np. chęć podjęcia studiów (W–2–PR, W–7–PR). Sytuacja w tym zakresie może się zmienić w związku z nowymi wymogami znajomości języka polskiego dla osób starających się o uzyskanie polskiego obywatelstwa50, a także w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi wydawania zezwoleń na osiedlenie się i pobyt rezydenta długoterminowego WE, przewidzianymi w projekcie ustawy o
cudzoziemcach opracowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych51. Jednocześnie należy zauważyć, iż niektórzy rozmówcy, między innymi przedstawiciele instytucji lokalnych, zwracali uwagę, że niekiedy
nieznajomość języka polskiego wśród cudzoziemców jest jedynie pozorna, a cudzoziemcy sami wybierają
sytuacje, kiedy porozumiewają się po polsku, jak i tematy, które chcą poruszać w rozmowie (W–21–PR). Z
pewnością często, nie będąc sprawnymi w mowie, cudzoziemcy przebywający w Polsce od dłuższego czasu
wiele rozumieją po polsku (W–26–IL).
Jeśli chodzi o cudzoziemców, szczególnie Wietnamczyków, których społeczność jest obecna w Polsce od kilkudziesięciu lat, w kontekście znajomości języka polskiego warto wspomnieć osobno o dwóch
kategoriach osób: dzieciach, które uczęszczają w Polsce do szkół, oraz przedstawicielach drugiego pokolenia, którzy często przeszli w Polsce przez cały system edukacji, łącznie ze studiami. Zazwyczaj są to osoby
dwujęzyczne, niekiedy wręcz język polski jest dla nich pierwszym językiem (zdarzają się sytuacje, gdy wietnamskie rodzeństwa rozmawiają ze sobą po polsku, często w obecności wietnamskich rodziców – W–2–PR,
W–39–Ek, W–34–Mi). Z faktu tego czynią cenną kompetencję, podejmując zatrudnienie nie tylko w handlu,
ale także w innych obszarach aktywności ekonomicznej w Wólce Kosowskiej, m.in. usługach pośrednictwa
czy biurach tłumaczeń (zob. 4.1.).
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Art. 30, ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim z dnia 02.04.2009 (Dz. U. 2012, poz. 161).
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, projekt ustawy o cudzoziemcach:
http://www.bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21637 (dostęp 27.12.2012).
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W relacjach z osobami innych narodowości osoby pochodzące z Wietnamu i Chin decydują się czasami na używanie polskich imion lub pseudonimów (m.in. W–40–Ek). Mogą być one oficjalnie zapisane w
dokumentach lub funkcjonować jedynie w codziennych kontaktach. W przypadku tych ostatnich coraz bardziej popularne są proste imiona, niekoniecznie polskie, a np. angielskie: Cathy, Mimi, Sisi. Wśród Wietnamczyków nadawane są też imiona uniwersalne, łatwe do wymówienia w różnych językach, jak np. Maximilian – Max. Rezygnacja z używania swojego właściwego imienia może mieć kilka przyczyn. Przede wszystkim w kontaktach z Polakami ułatwia im wymowę oraz pozwala uniknąć ciągłego słuchania przekręconej
wersji własnego imienia, co może powodować także pewne niezręczne sytuacje. Np. w języku wietnamskim
słowo „Long” oznacza smoka, wymawiane jednak przez Polaka może brzmieć jak „Lon” – świnia. Ponadto
niektóre wietnamskie imiona mogą mieć pejoratywne znaczenie w języku polskim – dotyczyć to może zapisu „Huy” (fonetycznie: [Hłi]) lub wymowy [Zjeb] (zapis „Diep”). Zdarza się też, że to Polacy (np. współpracownicy) nadają dla ułatwienia kontaktów polskie imię, a cudzoziemiec na to przystaje (W–36–Mi).
Ciekawym zjawiskiem z zakresu języka napotkanym w badaniu jest fakt, że niektórzy Wietnamczycy
czy Chińczycy posługują się także innymi językami europejskimi, ze względu na swoje poprzednie miejsce
pobytu. Z tego powodu np. lokalna policja korzysta niekiedy z usług przysięgłego tłumacza czeskiego, który
rozmawia z Wietnamczykami mającymi czeskie dokumenty pobytowe, a związanymi obecne z Wólką Kosowską (W–28–IL). Zdarza się też, że w obrębie tej samej grupy narodowej, jak jest w wypadku Chińczyków,
osoba pochodząca z prowincji, gdzie używany jest język kantoński, rozmawia z osobą pochodzącą z części
Chin, gdzie mówi się w języku mandaryńskim (większa część Chin). Wówczas osoby te porozumiewają się ze
sobą gestykulując (ze względu na różnice w języku mówionym, choć zapis obydwu języków jest zbliżony i
umożliwia porozumienie) (W–35–Mi).

5. Centra handlowe w Wólce Kosowskiej jako instytucja wywierająca wpływ na otoczenie i społeczność
lokalną
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej stanowią istotne miejsce pracy zarówno dla cudzoziemców, jak i
Polaków mieszkających w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Wpływ tej instytucji można jednak analizować nie tylko w kontekście miejsc pracy, ale także w innych wymiarach, a mianowicie w wymiarze funkcjonowania gminy i relacji z władzami lokalnymi, a także w odniesieniu do społeczności lokalnej (rozumianej
w tym przypadku jako osoby mieszkające w gminie Lesznowola i okolicach, jak i instytucje funkcjonujące w
tej lokalizacji).
5.1.Postawy i działania władz lokalnych względem instytucji ekonomicznej
Osoby znające genezę centrów handlowych w Wólce Kosowskiej podkreślają, że istotną rolę w ściągnięciu
kapitału zagranicznego do gminy odegrały jej władze, prowadząc proinwestycyjną politykę. Przedstawiciele
władz lokalnych widzą obecnie dwa główne działania prorozwojowe. Pierwsze z nich to planistyka. Gmina
Lesznowola w 98,5% objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (w Warszawie
plany obejmują ok. 30% terenów52). Drugie działanie wiąże się z inwestycjami w infrastrukturę: „wodociągi,
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kanalizacja, stacje uzdatniania czy oczyszczalnie ścieków, a także infrastruktura drogowa. (…) Do powiatu
między 50–70% naszych środków przekazujemy, żeby drogi były remontowane czy budowane powiatowe”
(W–25–WL). Ponadto gmina oferuje stosunkowo niskie podatki lokalne. Działania te w połączeniu z czasem
zajmowania poszczególnych stanowisk we władzach samorządowych (wójt Lesznowoli urzęduje już czwartą
kadencję, w 2010 roku głosowało na nią 90% uprawnionych mieszkańców, co świadczy również o ich zadowoleniu z kondycji gminy), przyczyniają się z pewnością do prężnego rozwoju gminy. W tym kontekście należy jednak uznać także rolę pierwszej inwestycji w hale handlowe w Wólce Kosowskiej, dokonanej przez
chińską spółkę GD Poland Investments. Pociągnęła za sobą dalsze zainteresowanie gminą i nowe przedsięwzięcia (zob. 3.1.). W 2010 roku w gminie Lesznowola w ewidencji gospodarczej zarejestrowanych było ok.
4 500 podmiotów gospodarczych (W–25–WL). Dodatkowo, należy uwzględnić ok. 1 300 spółek handlowych
z udziałem kapitału zagranicznego53. W odniesieniu do wielkości gminy (ok. 20 000 zameldowanych mieszkańców) oraz tego, że jest ona gminą wiejską, liczby te świadczą o relatywnie dużej skali działalności gospodarczej realizowanej w Lesznowoli.
W związku z działalnością spółek chińskich, wietnamskich i tureckich – przede wszystkim właścicieli
centrów handlowych w Wólce Kosowskiej – wpływy do budżetu gminy Lesznowola w 2011 roku wyniosły
ok. 5,6 mln zł, co stanowiło ok. 5% jej budżetu (W–18–PR). Są to przede wszystkim środki pochodzące z
podatku od nieruchomości – istotnego źródła dochodów gminy od ok. 10 lat (W–18–PR). Wpływy z CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) dla całej gminy wynoszą ok. 3 mln rocznie. Władze lokalne nie dysponują jednak informacją, jaka część dotyczy Wólki Kosowskiej. Choć odsetek budżetu związany z działalnością firm zagranicznych nie wydaje się wysoki, biorąc pod uwagę skalę centrów w Wólce Kosowskiej, należy
mieć na względzie także, jak podkreślają przedstawiciele władz samorządowych, inne konsekwencje ważne
dla rozwoju gminy: pośrednie wpływy do budżetu (np. część obiektów – magazynów czy nieruchomości
mieszkalnych wynajmowana jest od Polaków, wzrost ich dochodów oznacza wyższe podatki dochodowe od
osób fizycznych) oraz rozwój usług. Zwrócić trzeba także uwagę na współpracę Urzędu Gminy Lesznowola
ze spółkami centrów handlowych. Dzięki niej m.in. poszerzona została ulica dojazdowa do centrów, zmodernizowana świetlica środowiskowa (W–25–WL). Spółki GD Poland Investments i EACC Investments są
głównymi sponsorami turnieju tańca GD Dance Show – ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o
puchar wójta gminy Lesznowola. Niektóre zarządy firm angażowały się także we współpracę z instytucjami
lokalnymi, takimi jak Mazowiecki Związek Pracodawców Gminy Lesznowola, biorąc udział we wszystkich
imprezach i wydarzeniach, często o charakterze publicznym, organizowanych przez Związek, a także włączając się w nie bardziej aktywnie, np. poprzez organizację występów zespołów tanecznych dziecięco–
młodzieżowych, przekazanie nagród (W–32–IL).
Funkcjonowanie centrów handlowych oznacza obecność w gminie wielu przedsiębiorców. Starając
się im sprzyjać, niezależnie od narodowości, władze lokalne uruchomiły np. porady dotyczące pozyskiwania
funduszy unijnych. Odpowiadając na obecność w okolicy zagranicznych przedsiębiorców, władze gminy
postanowiły przygotować pracowników do kontaktu z klientami posługującymi się innymi językami, zapewniając im możliwość nauki języka angielskiego54. Podniesienie kompetencji językowych urzędników uzasadniane było w następujący sposób: „Gmina ma odsetek cudzoziemców jeden z najwyższych w regionie. Insty53

M. Górski i in., Strategia rozwoju gminy Lesznowola do 2021 roku (aktualizacja), Fundacja Promocji Gmin Polskich, Bałtycki Instytut Gmin, Lesznowola 2011, s. 74.
54
W ramach projektu „Język obcy szansą na zwiększenie kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych w Gminie Lesznowola”
realizowanego w latach 2007-2008 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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tucje publiczne muszą być przygotowane na bezpośredni kontakt z cudzoziemcami, a więc zarówno profesjonalna obsługa w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych, czy też w placówkach oświatowych, a
także obsługa inwestorów zagranicznych muszą przebiegać sprawnie, precyzyjnie i w miłej atmosferze, co
bez dobrej komunikacji wydaje się niemożliwe”55. Uzasadnienie to nie uwzględnia niestety danych pozwalających ocenić, jak duża jest rzeczywista potrzeba wykorzystywania języka angielskiego w relacjach z klientami cudzoziemskimi w gminie, w której statystyki zameldowania pokazują głównie obecność Wietnamczyków i Chińczyków.
Mimo kursów, pracownicy nadal doświadczają trudności komunikacyjnych. Częściowo wiążą się one
z kwestiami językowymi, ale wynikają także z nieznajomości przez cudzoziemców przepisów i zasad panujących w urzędach oraz nieprzygotowania pracowników do pracy z klientami cudzoziemskimi, którzy często
znajdują się w innej sytuacji niż klienci polscy: „są też np. ludzie, którzy przychodzą, kładą decyzje, kładą
paszport, i mówi, że on chce mieć meldunek. Ale raz, ja nie mam upoważnienia, by mu druk wypełniać, dwa
– w paszporcie np. nie ma imion rodziców plus nazwisko rodowe matki, które są potrzebne do wydania
PESEL–u. Ciężko jest się porozumieć, prosimy, by przychodzili z tłumaczami” (W–18–PR). Przedstawiciele
niektórych instytucji lokalnych wspominali o współpracy z psychologiem, który wyjaśniał pracownikom zachowania wybranych grup cudzoziemców, np. niepatrzenie w oczy (W–21–PR), jednak podczas badania nie
słyszano o innych działaniach, mających na celu ułatwienie kontaktów cudzoziemców z urzędami lokalnymi.
Mogłyby one obejmować m.in. przygotowanie informacji dla cudzoziemców w językach najczęściej spotykanych w Wólce Kosowskiej, dotyczących najbardziej typowych spraw załatwianych w urzędach. Jednocześnie, osoby mające styczność z urzędnikami w Wólce Kosowskiej zauważają ich pozytywne nastawienie: „to
na przykład czuć we wszystkich urzędach okolicznych, które dobrze traktują Wietnamczyków i jak tam się
jedzie różne sprawy załatwiać, to oni mają świadomość tego, że bardzo korzystają na tej Wólce, na podatkach” (W–39–Ek).
W opinii niektórych cudzoziemców aktywność władz lokalnych w odniesieniu do centrów handlowych w Wólce Kosowskiej mogłaby być nieco większa: „Chcielibyśmy, by gmina bardziej pomagała, by
chodniki i drogi były lepsze, bo tu duży ruch, a droga jest jak lokalna” (W–20–PR). Natomiast, jak ocenia
jeden z liderów migranckich, władze lokalne mogą właściwie wykonywać minimum działań, ponieważ cudzoziemcy, którzy znaleźli się w gminie, są przedsiębiorczy: „można powiedzieć: jest tak, że nagle mamy w
swoim domu obcych, którzy sami sobie radzą, tak jak mamy gościa, który przyjechał do nas, my się nie musimy o nic martwić – daj mi tylko minimalnie, co trzeba, resztę on zrobi sam” (W–30–Li). Ze zdecydowanie
większą niż działalność władz na szczeblu lokalnym krytyką spotyka się polityka migracyjna Polski. Rozmówcy zwracali uwagę m.in. na restrykcyjną politykę wizową, brak wykorzystania potencjału ekonomicznego
związanego z obecnością cudzoziemców, utrudnianie bardziej niż sprzyjanie działalności gospodarczej cudzoziemców (m.in. W–30–Li).
Podsumowując, władze lokalne prowadzą politykę prorozwojową, sprzyjającą inwestycjom w regionie. Dbają także o dobrą współpracę z zarządami spółek, które zainwestowały w gminie, podejmując wspólne przedsięwzięcia, służące zarówno centrom handlowym, jak i przyczyniającym się do dalszego rozwoju
Lesznowoli i okolic. Wydaje się jednak, że nieco bagatelizowany jest dość istotny wycinek rzeczywistości,
który wiąże się z obecnością w gminie dużej liczby cudzoziemców – pracowników i najemców związanych z
centrami w Wólce Kosowskiej, ale też ich rodzin. Są oni często mieszkańcami gminy, wysyłają tu dzieci do
55

Strona internetowa Urzędu Gminy Lesznowola: http://www.lesznowola.pl/?id=1&n_id=1079 (dostęp 10.12.2012).
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szkoły, korzystają z urzędów oraz wchodzą w interakcje z Polakami, nie zawsze pozytywnie ich postrzegającymi. Wyjście poza współpracę z zarządami spółek, przynoszącą realne korzyści, wymaga jednak nieco bliższego poznania centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, dowiedzenia się, gdzie i jak mieszkają cudzoziemcy, jakie są ich potrzeby (edukacyjne, zdrowotne, społeczne). Obecnie przedstawiciele władz lokalnych
posiadają jedynie szczątkową wiedzę w tym zakresie i opierają się głównie na obserwacjach poczynionych
przez siebie jako mieszkańców pobliskich miejscowości, a nie na badaniach czy formalnym rozeznaniu wykonanym przez gminę.
5.2. Relacje cudzoziemców ze społecznością lokalną
Relacje pomiędzy Polakami a cudzoziemcami wykraczają poza te zachodzące w samych centrach handlowych. Pierwsze kontakty nastąpiły, kiedy spółka GD Poland Investments szukała terenów pod inwestycję –
wszystkie tereny należące obecnie do spółek kupione zostały od prywatnych właścicieli. Wpłynęło to znacząco na poprawę sytuacji majątkowej wielu Polaków (W–25–PR, W–30–Li, W–39–Ek) – „niektórzy z dnia
na dzień stali się jak szejkowie z ropą” (W–20–PR). Dodatkowo, gdy spółkom planującym inwestycje zależy
na jakimś terenie, są one gotowe wiele zapłacić: „dają taką i taką cenę, jak się nie zgadzasz, to wyżej. Nie –
to walizka pieniędzy w euro, jeszcze ktoś tam dorzucił kluczyki [do samochodu] i w końcu właściciel się zgodził” (W–18–PR). Cudzoziemcy pracujący na terenie centrów handlowych stali się także częścią społeczności
lokalnej, decydując się na zamieszkanie w samej Wólce Kosowskiej (również na terenie centrów), jak i w
okolicznych miejscowościach (np. Piaseczno, Raszyn, Mysiadło), wybierając te lokalizacje ze względu na
bliskość miejsca pracy w Wólce Kosowskiej. Osoby te „są normalnymi mieszkańcami, jak każdy inny mieszkaniec gminy Lesznowola” (W–27–IL). Nie tylko zwiększa to częstotliwość kontaktów cudzoziemców z Polakami, ale, jak zauważył jeden z rozmówców, powoduje także konieczność zmiany myślenia: „Uważam, że w
tej chwili musimy powoli myśleć o <<my>>, a nie <<oni>>, bo jak jestem tutaj, to wspólnie, nie tylko dla
niego, dla nas wszystkich” (W–30–Li).
Analiza statystyk zameldowania w gminie Lesznowola pokazuje tendencję wzrostową w liczbie zamieszkujących w niej cudzoziemców, co świadczy o przenoszeniu się osób w te okolice, jak i o tym, że centra handlowe w Wólce Kosowskiej są istotnym czynnikiem przyciągającym migrantów. Pod koniec 2000
roku w gminie Lesznowola zameldowanych było 8 osób posiadających chińskie obywatelstwo i 1 osoba z obywatelstwem wietnamskim. W 2005 roku było to odpowiednio 38 i 21 osób. Pod koniec 2012 roku
trzy grupy cudzoziemców najczęściej reprezentowane wśród cudzoziemców zameldowanych w gminie to
obywatele Chin (871 osób zameldowanych), Wietnamu (525 osób zameldowanych) oraz Ukrainy (143
osoby zameldowane)56. Wzrost liczby zameldowań cudzoziemców można częściowo przypisać zamknięciu w 2007 roku targowiska na Stadionie X-lecia, które było dla wielu cudzoziemców miejscem pracy
i w pobliżu którego często mieszkali. Należy jednak pamiętać, że powyższe statystyki nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej sytuacji. Częściowo dlatego, że miejsce zamieszkania nie zawsze pokrywa
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Dane dot. liczby zameldowanych cudzoziemców uzyskane od Urzędu Gminy Lesznowola. Stan na koniec 10.2012.
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się z miejscem zameldowania57, jak również z uwagi na to, że część cudzoziemców nie posiada uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie dokumentów pobytowych, co powoduje także brak meldunku58.
Większość cudzoziemców mieszkających w okolicy wynajmuje pokoje lub mieszkania, często wspólnie z innymi osobami tej samej narodowości. Zdarza się, że 10–15 osobowe grupy wynajmują całe domy
(W–9–PR, W–31–SL). Niektórzy cudzoziemcy mieszkają z osobami, które sprowadziły ich do Polski z zamiarem zatrudnienia w swojej firmie (zob. 4.1.2.). Część osób decyduje się na kupno nieruchomości, co świadczyć może o wiązaniu z Polską długoterminowych planów (W–30–Li). Dotyczy to bardziej zamożnych cudzoziemców, bo choć osoby niebędące polskimi obywatelami mogą liczyć na uzyskanie kredytów, są one dla
nich mniej dostępne niż dla Polaków. W związku z tym cudzoziemcy często wnoszą wysoki wkład własny w
gotówce (W–19–PR).
Polacy raczej nie mają oporów przed wynajmowaniem mieszkań cudzoziemcom. Jeśli chodzi o
Wietnamczyków, jeden z rozmówców zauważył, że to częściowo dlatego, że zazwyczaj płacą oni regularnie i
wynajmują przez długi okres (W–30–Li). Niektórzy Polacy nie widzą też problemu w wielokulturowym sąsiedztwie – jak zauważył użytkownik jednego z forów internetowych: „Mieszkamy na osiedlu wietnamskim.
Naprzeciwko mieszkają Chińczycy. Wszyscy oni pracują w owym centrum. Nigdy żadnych kłopotów. Mili
ludzie”59. Zdarza się wręcz, że dostrzegają zalety takiej sytuacji: „na tym zebraniu wiejskim, jeden z młodych
mieszkańców mówi w czasie przerwy: <<A mnie się tutaj bardzo podoba, bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam, mój syn siedzi w jednej ławce z Wietnamczykiem. Gdzie to by było gdzie indziej możliwe?>>” (W–25–
WL). Niektórzy zauważają, że Polacy mieszkający w okolicach Wólki Kosowskiej stali się bardziej otwarci i
tolerancyjni (W–39–Ek).
Zdarzają się jednak także mniej pozytywne opinie wynikające z faktu bliskiego zamieszkania cudzoziemców, co niektórych prowadzi nawet do rozważania przeprowadzki: „Niektórzy mieszkańcy mówili, że
chcą się wynieść z Wólki, bo czują się otoczeni przez cudzoziemców. Czasami przy podziałach ludzie mówią,
że chcą podzielić, sprzedać, bo dookoła są te hale. Ludziom generalnie przeszkadzają tego typu obiekty
handlowe. Handel od świtu do nocy, samochody, brak porządku, wyrzucają te kartony i śmieci, troszeczkę
mają inną kulturę w tym temacie. Ale były też dwie osoby, które chciały się wyprowadzić, bo im przeszkadzają zapachy, że inaczej gotują, że wszystko się dzieje na zewnątrz, na podwórku. Ale to wszystko raczej
pojedyncze narzekania” (W–18–PR). Niektórzy Polacy zastanawiają się, czy w ogóle przeprowadzać się do
lokalizacji, gdzie jest wielu cudzoziemców, obawiając się sytuacji, że będą „sami Azjaci i ja jeden” (W–5–Ek).
Miejsce zamieszkania powiązane jest ze statusem społeczno–materialnym cudzoziemca. Gorzej
sytuowani cudzoziemcy pracujący w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej (prawdopodobnie na niższych stanowiskach) mieszkają w hotelach robotniczych, w wynajmowanych pokojach lub niewielkich
mieszkaniach, które znajdują się na terenie centrów nad halami lub w budynkach w ich pobliżu. W wielu
takich budynkach pomieszczenia mieszkalne znajdują się na piętrach, a parter pełni funkcję usługową. Jeden z przedstawicieli władz lokalnych oszacował liczbę hoteli robotniczych w okolicy na 40 (W–18–PR).
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Zgodnie z szacunkami władz lokalnych, ok. 30% faktycznych mieszkańców gminy Lesznowola nie jest w niej zameldowanych (por.
M. Górski, J. Barchański, R. Wotosławski, J. Barchańska, K. Górska (2011), Strategia rozwoju gminy Lesznowola do 2021 roku (aktualizacja). Lesznowola: Fundacja Promocji Gmin Polskich, Bałtycki Instytut Gmin, Wójt i Rada Gminy Lesznowola, s. 23).
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Problemy te są wskazywane w wielu badaniach społecznych poświęconych społecznościom cudzoziemskim, zwłaszcza skoncentrowanym przestrzennie w ramach migranckich instytucji ekonomicznych (por. rozdział 2).
59
Strona internetowego forum Tygodnika Polityka, wypowiedź z dnia 25.05.2011 http://www.polityka.pl/forum/1086144,duzyproblem-z-azjatycka-mniejszoscia.thread (dostęp 25.11.2012).
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Działalność na rynku nieruchomości w okolicach Wólki Kosowskiej jest także dodatkowym obszarem aktywności niektórych spółek zarządzających centrami handlowymi. Dotyczy ona nie tylko budowy
pomieszczeń mieszkalnych dla szeregowych pracowników hal, ale także – o ile nie przede wszystkim – lepiej
sytuowanych przedsiębiorców, którzy chcą mieszkać w wyższym standardzie. Oferty te tylko częściowo
skierowane są do cudzoziemców związanych z Wólką Kosowską, bowiem mieszkania sprzedawane są
wszystkim zainteresowanym. Przykładem takiej inwestycji jest Osiedle Park Agat, znajdujące się w Wólce
Kosowskiej, wybudowane przez Grupę EACC (zaangażowaną także w budowę osiedla Rezydencje „Walendia” w Walendowie k. miejscowości Łazy). Jest to osiedle, na które składa się ok. 200 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (minimalna powierzchnia to 120 m2), położonych na ok. 12 ha, na których
znajduje się także park, plac zabaw, dwa jeziorka i boiska sportowe60. Jak zauważył jeden z liderów, podobne inwestycje nie zawsze są jednak trafione: „kto bogaty idzie do centrum handlowego mieszkać? Ludzie,
którzy handlują. Bogaci wolą mieszkać na przedmieściach. (…) A biednych ludzi nie stać na dom, więc to jest
nietrafiona inwestycja” (W–30–Li). Obecnie udało się znaleźć klientów na blisko 90% domów, z czego ¾ to
cudzoziemcy, w większości Chińczycy (W–19–PR). Kupując nieruchomość na osiedlu nabywa się jedynie sam
lokal, jako że trudniejsze jest uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemca na zakup gruntu (W–21–PR). Polacy
kupowali domki na osiedlu szczególnie na początku. Niektórzy z nich są teraz niezadowoleni, narzekając na
bliskość centrów handlowych i innych inwestycji o charakterze usługowym.
Typ mieszkań, których obecnie brakuje, a których nie zastępują istniejące już tanie hotele robotnicze i ekskluzywne osiedla, to małe i średnie mieszkania do 50 m2 (W–30–Li). Wydaje się, że luka ta może
zostać zapełniona częściowo w związku z inwestycją Global City. Obejmuje ona 1– i 2–pokojowe mieszkania,
jak i lokale handlowo–usługowe, które można kupić na własność i mieć poczucie „bycia na swoim”61. Global
City powstaje przy Al. Krakowskiej w Marysinie, w odległości ok. 500 metrów od ulicy Nadrzecznej w Wólce
Kosowskiej, przy której zlokalizowane jest m.in. centrum GD i ASEANEU62.
Choć statystyki zameldowania pokazują zwiększające się zainteresowanie cudzoziemców związanych zawodowo z centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej zamieszkaniem w gminie Lesznowola, z pewnością nadal spora część cudzoziemców dojeżdża z Warszawy (np. z Ochoty – dzielnicy Warszawy, położonej od strony Wólki Kosowskiej, a szczególności jej części – Szczęśliwic63), gdzie nawet znajdują się całe
osiedla zamieszkane przez przedstawicieli społeczności azjatyckich. Można się też spodziewać, że niektórzy
Wietnamczycy pozostali w miejscach zamieszkania, które wybrali jeszcze w okresie pracy na targowisku na
Stadionie X–lecia, np. na Osiedlu za Żelazną Bramą: „Wietnamczycy gromadzą się przestrzennie w różnych
miejscach zamieszkania, (…) to jest bardzo wyraźne, że oni lubią się przestrzennie skupiać” (W–38–Ek). Zamieszkanie w tej samej okolicy, co członkowie rodziny lub znajomi, może mieć uzasadnienie towarzyskie,
ale także praktyczne. Pozwala np. na wzajemne opiekowanie się dziećmi czy odbieranie ich ze szkoły (W–
39–Ek). Zamieszkanie w Warszawie może się wiązać także z chęcią zapewnienia dzieciom dostępu do lepszych szkół (W–39–Ek). W Warszawie zamieszkują cudzoziemcy o zróżnicowanej sytuacji majątkowej – za60

Strona internetowa osiedla PARK AGAT: http://www.parkagat.pl/oferta.html (dostęp 01.12.2012).
Strona internetowa inwestycji GLOBAL CITY: www.globalcity.com.pl/ (dostęp 21.12.2012).
62
Strona internetowa inwestycji GLOBAL CITY: http://www.globalcity.com.pl/?page_id=10 (dostęp 21.12.2012).
63
Szczęśliwice jako okolica zamieszkiwana przez Wietnamczyków były m.in. przedmiotem badań na temat sąsiedztw etnicznych i
więzi społecznych, realizowanych w ramach międzynarodowego projektu GEITONIES, zob. A. Górny, S. Toruńczyk-Ruiz (2011), Integration of migrants from the perspective of social ties and neighbour relations, CMR Working Papers, Nr 48 (106). Warszawa. O tej
części miasta, jako lokalizacji miejsc zamieszkania Wietnamczyków wspominano też w publikacji poświęconej koncentracji przestrzennej migrantów z Ukrainy i Wietnamu w metropolii warszawskiej – zob. Grzymała-Kazłowska, Piekut (2007).
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równo zamożni, jak i gorzej sytuowani, którzy korzystają z transportu publicznego, by dostać się do Wólki
Kosowskiej. Potwierdzają to obserwacje w środkach transportu m.in. z pętli Parkuj i Jedź w Al. Krakowskiej
(W–2–PR). Zaobserwowano, że większość cudzoziemców w autobusie jadącym do Wólki Kosowskiej kasowała bilety, kupując je często u kierowcy (W–2–PR), co wynikać może z obawy przed częstymi kontrolami
ZTM, a także potencjalnymi problemami z kontrolerami biletów64. Nie odnotowano w badaniu, by cudzoziemcy dojeżdżali do centrów handlowych w Wólce Kosowskiej z bardziej odległych miejscowości, jak dzieje
się w przypadku polskich pracowników.
Kolejnym, obok sąsiedztwa, miejscem styczności Polaków i cudzoziemców w okolicach Wólki Kosowskiej są placówki oświatowe. Dzieci cudzoziemskie, pochodzące przede wszystkim z Wietnamu, Chin, ale
też np. Bułgarii, których rodzice zajmują się handlem w Wólce Kosowskiej, chodzą do szkół publicznych
m.in. w Nowej Iwicznej, Mrokowie, Łazach (W–25–WL). W części tych szkół uczniowie cudzoziemscy pojawili się dopiero kilka lat temu. W czasie prowadzonych badań w jednej ze szkół w gminie Lesznowola na ok.
500 uczniów było 30 dzieci cudzoziemskich i 16 z małżeństw mieszanych (W–20–PR). Dzieci zapisywane są
także do przedszkoli publicznych, choć teraz zdarza się to rzadziej niż kiedyś, co wiąże się prawdopodobnie z
uruchomieniem prywatnego przedszkola w dużym stopniu skierowanego do cudzoziemców (zob. 5.4.). W
czasie badań do jednego z publicznych przedszkoli w okolicy Wólki Kosowskiej chodziło 4 dzieci cudzoziemskich na 22 dzieci w ogóle, podczas gdy w roku szkolnym 2006/7 proporcja ta wynosiła 9 do 33 osób (W–
20–PR). Wiele dzieci, szczególnie pochodzenia wietnamskiego i chińskiego, chodzi do szkół niepublicznych.
Wynika to z tego, że edukacja postrzegana jest przez Wietnamczyków jako istotna wartość (W–30–Li, W–8–
PR, W–39–Ek). Często przeznaczają oni znaczne sumy na kształcenie dzieci, decydując się na wysłanie ich do
prywatnych szkół, także z wykładowym językiem angielskim. Rodzice dbają jednocześnie o to, by dzieci skupiały się na nauce. Obawiają się, że nabiorą one pewnych złych nawyków, wchodząc w zbyt bliskie relacje z
polskimi rówieśnikami (którym wietnamscy rodzice przypisują nieodpowiedni sposób ubierania się, palenie
papierosów, alkohol, narkotyki, „imprezowanie” – W–40–Ek). Kładzenie dużego nacisku na naukę dzieci jest
inwestycją w przyszłość, która świadczyć może także o planach cudzoziemców pracujących w Wólce Kosowskiej. O ile nawet dorośli nie planują wyjazdu, o tyle zakładają, że ich dzieci po skończeniu szkół, znając języki, pójdą na dobre kierunki studiów, a następnie wyjadą, np. do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, lub od razu tam rozpoczną studia. Taka sytuacja daje także możliwość dołączenia rodziców do dzieci w
późniejszym okresie (W–40–Ek). Plany wyjazdowe ma także część młodych Wietnamczyków z drugiego pokolenia, przekonana o tym, że mają bardzo małe szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy poza
niszą etniczną, w tym poza handlem, nawet po skończonych dobrych kierunkach studiów (W–39–Ek, W–40–
Ek). Zdarzają się też jednak sytuacje, gdy, zanim dziecko wejdzie w system formalnej edukacji, odsyłane jest
do kraju pochodzenia, np. Wietnamu lub Chin, gdzie opiekują się nim inni członkowie rodziny, podczas gdy
rodzice zostają w Polsce (W–26–IL). Bywa też, że od początku dzieci są tam pozostawiane – z założenia do
czasu, gdy rodzice uzyskają określone dochody z pracy za granicą i wrócą do kraju pochodzenia (W–29–Ek).
Większość rozmówców podkreśla, że dzieci cudzoziemskie, szczególnie wietnamskie, dobrze dogadują się z dziećmi polskimi, osiągają sukcesy w nauce, są zdyscyplinowane (W–25–WL, W–26–IL, W–32–IL,
W–34–Mi, W–20–PR). Należy jednak zauważyć, że opinie te opierają się zazwyczaj na pozytywnym stereo64

A. Karwowska, Kontrolerzy polują na imigrantów, publikacja na portalu E-METRO w dniu
http://www.emetro.pl/emetro/1,88815,11714688,Kontrolerzy_poluja_na_imigrantow.html (dostęp 10.10.2012).
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typie, który często może być obciążający dla dzieci. Dobre wyniki wietnamskich uczniów nie wynikają ze
szczególnych cech charakteru, a z ciężkiej pracy, do której często są silnie motywowani przez rodziców, a
niekiedy wręcz przymuszani karami cielesnymi (W–40–Ek). Jedną z trudności, wspominanych przez osoby
pracujące w szkole publicznej przyjmującej uczniów cudzoziemskich, jest znajomość języka polskiego, zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. Jej brak utrudnia nie tylko proces nauki, ale także kontakty kadry
pedagogicznej z rodzicami, którzy czasami przychodzą do szkoły z tłumaczami (W–20–PR). Ponieważ dzieci
cudzoziemskie biorą udział w tych samych lekcjach, co polskojęzyczne dzieci (także lekcjach historii czy fizyki), organizowane są dla nich dodatkowe lekcje polskiego, finansowane przez gminę (W–20–PR, W–25–WL).
Niektóre szkoły planują też prowadzenie lekcji, które przybliżałyby uczniom kulturę dzieci cudzoziemskich
(W–20–PR). Choć postrzegają kontakty rówieśnicze jako pozytywne pomiędzy dziećmi różnych narodowości, polscy rodzice, mając wybór, często nie decydują się na nauczanie ich dzieci wspólnie z dziećmi innych
narodowości. Pokazuje to przykład prywatnego przedszkola, które, pomimo wysokiego standardu, jak na tę
okolicę, i zapotrzebowania na usługi tego typu, nie przyciąga zbyt wielu polskich klientów: „napotkaliśmy
barierę, jest takie tutaj przekonanie wśród okolicznych mieszkańców, że oni po prostu uznają, że to [dzieci z
Wietnamu i Chin] są dzieci gorsze; (…) widzę, że oni myślą sobie, że to jest właśnie przedszkole dla Azjatów”
(W–26–IL).
Sygnalizowana niechęć do styczności z cudzoziemcami może mieć różne podłoże. Jedną z przyczyn
jest negatywne postrzeganie zamożności niektórych obcokrajowców związanych z centrami handlowymi w
Wólce Kosowskiej. „Polacy czasem zazdroszczą tym cudzoziemcom, którzy się dorobili” (W–20–PR), którzy
„przyjeżdżają samochodami o określonej wartości, o określonych markach” (W–32–IL). Reakcje mogą być
szczególnie negatywne, ponieważ kiedyś wśród cudzoziemców nie widać było tak wielu oznak zamożności –
niektórzy rozmówcy zwracali uwagę, że cudzoziemcy poruszali się głównie hulajnogami i rowerami, a teraz
jeżdżą „niezłymi bryczkami” (W–20–PR), posiadają też drogie aparaty telefoniczne (niekiedy są to podróbki). W takiej sytuacji „rodzą się pytania, skąd te pieniądze się wzięły, w jaki sposób się Wietnamczycy dorobili, jeżeli też Polacy pracują ciężko niektórzy i nie dorabiają się takich pieniędzy, a tu Wietnamczycy dorabiają się i nie mają znajomości języka” (W–40–Ek). Szukając na nie odpowiedzi, wzbogacenie się cudzoziemców Polacy przypisują niekiedy nieuczciwym praktykom gospodarczym: „ci, co się dorobili, to podatków nie
płacą – ściągają całe kontenery, a płacą tylko część podatków. Choć teraz już się nieco unormowało” (W–
17–PR).
Niektórzy Wietnamczycy, obawiając się negatywnych reakcji ze strony Polaków, mogą mniej chętnie
nawiązywać kontakty, zamykając się w swojej społeczności (W–20–PR), a także unikać afiszowania się ze
swoim dorobkiem (W–40–Ek). Obawy przed okazywaniem zamożności są obecnie mniej rozpowszechnione
niż podczas funkcjonowania targowiska na Stadionie X-lecia (kiedy to niektórzy Polacy zajmujący się handlem denuncjowali odnoszących sukces Wietnamczyków, starając się wyeliminować konkurencję). Nadal
jednak majętnego Wietnamczyka odróżnić można od ubogiego dopiero po godzinach pracy. Zamożni Wietnamczycy, będąc wówczas np. w klubie, pozwalają sobie na bardziej ekstrawagancki strój z dużymi logami
znanych marek czy na wyróżniające się zachowanie (W–40–Ek).
Jednocześnie, niektórzy cudzoziemcy chcą być traktowani odpowiednio do stanu swojego majątku,
twierdząc, że ich zamożność jest niewystarczająco doceniana przez Polaków. Drażni ich, że z założenia Polacy traktują ich jak „biedotę” bez funduszy, podczas gdy osoby, które dotarły do Polski, to elita migracji, inwestująca często z zyskiem pieniądze. Polacy zdają się nie dostrzegać potencjału i kapitału cudzoziemców:
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„my ich traktujemy tak z przymrużeniem oka. Na zasadzie taki bidny Chińczyk kojarzy nam się z miską ryżu i
pracą przez piętnaście godzin dziennie (…) my jednak uważamy, że na każdym polu rasa białych to rasa panów” (W–27–IL). Przedstawiciele instytucji lokalnych są już jednak świadomi, że postrzeganie Azjatów przez
Polaków opiera się na zbytnich uproszczeniach i stereotypach. Można się spodziewać, że wraz z wydłużaniem się historii pobytu migrantów w gminie czy okolicach będzie zwiększała się refleksyjność ze strony
przedstawicieli społeczności i instytucji lokalnych na temat złożoności sytuacji cudzoziemców w okolicy.
Zmiany w okolicy wywołane funkcjonowaniem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej nie dotyczą wyłącznie zróżnicowania etnicznego na poziomie lokalnym. Mieszkańcy okolic, pytani o wpływ centrów
handlowych na sytuację w gminie, wskazywali często także korki i utrudnienia transportowe. Intensywny
ruch widać nie tylko na drogach, ale także na parkingach i w okolicy centrów w powszednie dni, kiedy to
samochody zajmują także miejsca, w których obowiązuje zakaz parkowania, np. na przystanku (W–2–PR).
Wzmożony ruch powoduje niebezpieczeństwo na drodze i kolizje, których uczestnikami mogą być wszyscy –
nie tylko osoby związane zawodowo z centrami handlowymi. Niektórzy mieszkańcy narzekają na niebezpieczny sposób jazdy osób azjatyckiego pochodzenia (W–26–IL). Zdarzają się też sytuacje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – w okolicach Wólki Kosowskiej zatrzymano m.in. nietrzeźwego Chińczyka,
który spowodował kolizję, próbując po zdarzeniu wręczyć policjantom łapówkę. Ze względu na liczne wypadki komunikacyjne władze lokalne doprowadziły do uruchomienia świateł – dość krótkich, jako że Aleja
Krakowska jest drogą szybkiego ruchu – ale poprawiających bezpieczeństwo na drodze (W–25–PR).
Obok utrudnień w ruchu dla wielu osób poważnym problemem są śmieci, które pojawiają się w
związku z działalnością centrów handlowych: „to jest jedyna rzecz, z którą tutaj nie możemy sobie dać rady.
To, co zostaje tutaj w piątek wieczorem, to jest obraz nędzy i rozpaczy” (W–32–IL). Mimo tego, że zarządcy
poszczególnych hal odpowiadają za utrzymanie porządku i zatrudniają w tym celu odpowiednie firmy, a na
terenie hal znajdują się ogłoszenia dotyczące obowiązku zachowania czystości, np. wyrzucania kartonów, i
nawołujące do utrzymywania porządku (W–2–PR, W–17–PR), przedstawiciel władz lokalnych zauważa, że to
władze lokalne muszą „dyscyplinować ich [cudzoziemców], jeżeli chodzi o poczucie porządku” (W–25–WL).
Tłumaczone jest to często różnicami kulturowymi: „Dla nich na przykład nie jest problemem rozpakowanie
towaru na ulicy i zostawienie na ulicy opakowań. (…) dla nas pozostawienie tych opakowań na ulicy jest
problemem, no bo wygląda to nieestetycznie. Dla nich nie jest to problemem (...) i tu jest różnica światopoglądowa, ale oczywiście jest to na bieżąco sprzątane. No wiadoma sprawa, że tego typu śmieci, opakowania
należą do tego, kto prowadzi działalność gospodarczą, a nie do gminy. Nie można pracować, zarabiać, a ktoś
trzeci posprząta” (W–25–WL).
5.3. Integracja społeczna na poziomie lokalnym
Ze względu na obserwowane negatywne nastroje wśród części społeczności lokalnej względem funkcjonowania centrów handlowych w Wólce Kosowskiej i obecności cudzoziemców z nimi związanych, niektórzy
rozmówcy dostrzegają konieczność podjęcia działań zbliżających do siebie Polaków i cudzoziemców: „za
chwilę może dojść do takiej zawiści, że inny u nas się dorabia, a my mamy emeryturę 1 600 zł. (…) Pojawiają
się takie lęki i uważam, że jeżeli nie zadziałamy w tym kierunku, czegoś się nie zrobi, chociażby tak, jak
wspomniałam, polityka wielokulturowości, kwestie integracyjne, społeczeństwa lokalnego właśnie z obywatelami państw trzecich, no to rzeczywiście myślę, że proces negatywny może się nasilić” (W–32–IL). Działania tego typu, zbliżające do siebie polskich i cudzoziemskich członków społeczności lokalnej, są także ważne
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z uwagi na konieczność zapobiegania zbytniej izolacji tej drugiej grupy. Jak zauważył jeden z rozmówców,
„gmina Lesznowola jest drugim po Hanoi skupiskiem Wietnamczyków”, a centra handlowe w Wólce Kosowskiej to „tykająca bomba (…) tutaj trzeba odpowiednich saperów, żeby to w jakiś sposób zneutralizować”
(W–32–IL). Niewykluczone, że osoby tak postrzegające Wólkę Kosowską w związku z obecnością na jej terenie dużej liczby cudzoziemców z krajów odległych kulturowo od Polski, mają w pamięci wydarzenia z innych
krajów europejskich, np. Francji, podczas których dochodziło do konfliktów miedzy całymi grupami imigrantów a społecznością lokalną.
Władze lokalne deklarują, że dostrzegają swoją rolę w integracji Polaków i cudzoziemców mieszkających na terenie gminy: „chcemy żeby ta integracja i poznawanie kultur odbywało się” (W–25–WL). Sztandarowym działaniem na tym polu jest program „Moi sąsiedzi pochodzą z Azji”, którego realizację w 2007 i
2008 roku sfinansowała gmina. Obejmował on przeprowadzenie w szkołach „zajęć uwrażliwiających kulturowo” przez psychologa międzykulturowego (W–32–IL). Ze względu na pozytywne rezultaty, jak wynika z
opinii władz lokalnych, gmina jest otwarta na powtórzenie podobnych działań (W–25–WL). Na przeszkodzie
stoją jednak trudności z pozyskaniem środków finansowych (W–32–IL), ale wciąż podejmowane są działania
w tym kierunku. Jak zauważa przedstawiciel jednej ze szkół, konieczne jest prowadzenie działań o charakterze integrującym – zajęcia prowadzone przed kilkoma laty były zrealizowane w momencie, gdy w placówkach oświatowych w okolicy nie było jeszcze wielu uczniów cudzoziemskich. Od tej pory sytuacja znacznie
się zmieniła – dzieci cudzoziemskich w okolicznych szkołach jest więcej (W–20–PR). Gmina finansuje także
dodatkowe bezpłatne lekcje języka polskiego (W–25–WL) oraz stara się, według jednego z jej przedstawicieli, zaangażować cudzoziemców w wydarzenia w gminie: „Staramy się też (...) proponować im udział w festynach, na przykład podczas Dni Gminy Lesznowola, które odbywają się w czerwcu, zespoły artystyczne damskie, dziewczynek w strojach narodowych śpiewały” (W–25–WL). Należy docenić, że gmina bardzo szybko
uznała znaczenie kwestii wielokulturowości i dostrzegła konieczność podjęcia działań w tym kierunku, kiedy
temat ten nie był jeszcze tak popularny jak obecnie. Podobne działania powinny mieć jednak charakter ciągły. Biorąc pod uwagę negatywne nastroje społeczne wśród niektórych mieszkańców (zob. 5.2.) oraz zwiększającą się liczbę cudzoziemców w okolicy, wydaje się, że podjęcie dodatkowych kroków jest wskazane.
Mimo działań podejmowanych przez władze lokalne (zorganizowanie cyklu zajęć w szkołach, zapraszanie cudzoziemców na publiczne wydarzenia organizowane w gminie), wydaje się, że potencjał wydarzeń
integracyjnych w społeczności lokalnej nie jest do końca wykorzystywany, a działań wielokulturowych mających na celu zbliżenie Polaków i cudzoziemców jest niewiele. Jednym z nielicznych przykładów może być
cykl „Poznajemy kulturę narodów” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. W jego ramach zorganizowane były wieczory: hiszpański, włoski, cygański, ukraiński, meksykański, grecki, francuski,
irlandzki, kubański oraz wieczory staropolskie65. Dobór tematyki pokazuje, że nie ma dużego zainteresowania kulturą narodów reprezentowanych w gminie ani podejmowaniem współpracy z przedstawicielami innych narodowości czy wzajemnego poznania. Nietrudno wyobrazić sobie, że cudzoziemcy mieszkający w
gminie sami przedstawiliby swoją kulturę, umożliwiając tym samym kontakt pomiędzy cudzoziemcami i
społecznością lokalną wykraczający poza centra handlowe w Wólce Kosowskiej. Tematy poświęcone cudzoziemcom nie są także często spotykane w lokalnych mediach (np. Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola), chyba że dotyczą wyjątkowych wydarzeń, takich jak pożary w halach lub wizyty delegacji z Socjali65

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: http://www.gok.lesznowola.pl/index.php?id=287 (dostęp
01.12.2012).
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stycznej Republiki Wietnamu. Obiecującym obszarem, w którym mogliby spotkać się Polacy i cudzoziemcy
zamieszkujący gminę, jest sport. W mistrzostwach piłki nożnej zorganizowanych przez gminę udział wzięła
reprezentacja centrum handlowego spółki ASG66. Wietnamczycy mają też swoje reprezentacje piłki nożnej
poza centrami, co oznacza, że sport ten cieszy się dużą popularnością (zob. także 4.1.1).
W kontekście lokalnej integracji warto wspomnieć o inicjatywie stworzenia centrum integracji z
mniejszościami azjatyckimi w gminie Lesznowola w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz
współpracy, adaptacyjności i innowacji” prowadzonego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
przy udziale Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola. W plany te zaangażowane są
także organizacje pozarządowe67. W momencie prowadzenia badań prace nad uruchomieniem centrum
dopiero trwały. Wydaje się, że otwarcie takiego miejsca mogłoby się przyczynić się do organizacji wydarzeń,
mających na celu zbliżenie polskich i cudzoziemskich mieszkańców gminy. Placówka taka mogłaby również
przygotować ofertę zagospodarowania czasu wolnego, z którym – mimo długich godzin pracy – trudność
mają niektórzy cudzoziemcy związani z Wólką Kosowską: „kiedy w niedzielę są zamknięte te centra, oni nie
wiedzą, co z sobą robić. Ta, nazwijmy to, wyższa kasta wyjeżdża do swoich mieszkań, domów, które niekoniecznie są zlokalizowane tu. Zostaje ten sort i czasami z nudów różne dziwne rzeczy im do głowy przychodzą.– A na przykład jakie? – Szukanie zwady” (W–32–IL). W takich sytuacjach może dojść do „przepychanek
z miejscowymi chłopakami”, np. w lokalnej dyskotece (W–12–PR).
Należy wziąć pod uwagę sytuację, gdy, mimo oferowanych działań nastawionych na integrację,
cudzoziemcy, nie będą nimi zainteresowani, woląc spędzać czas we własnej grupie (zob. 4.1.1.). Rozmówcy
dostrzegają pewne różnice w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami poszczególnych nacji: „strona chińska wydaje się być bardziej hermetyczną stroną, która nie wyraża (...) potrzeby integracji ani działań ku temu robionych. Natomiast ze strony wietnamskiej – jak najbardziej tak” (W–32–IL). Jak podsumował jeden z
rozmówców „[Chińczycy] swoją wartość znają” (W–32–IL). O nastawieniu tej grupy może świadczyć fakt, że
Chińczycy, zamiast podejmować naukę języka polskiego, oczekują, że to osoby innych narodowości powinny
uczyć się chińskiego, jeśli chcą się porozumieć z Chińczykami (W–32–IL). Jednocześnie, w wypowiedziach
przedstawicieli władz lokalnych, rysuje się obraz Chińczyków jako bardzo otwartych na współpracę, ale jedynie w takim zakresie, w jakim może ona ułatwiać życie zawodowe, np. udział w inwestycji drogowej (W–
25–WL). Wietnamczycy z kolei są postrzegani jako bardziej otwarci i chętni m.in. do korzystania z oferty
wsparcia w zrozumieniu polskich realiów, odmiennych często od tych obowiązujących w ich kraju pochodzenia: „wychodzimy z założenia, że wiemy, że są problemy z dogadaniem się, że są problemy z integracją,
(…) ze zrozumieniem pewnych oczywistych rzeczy, jak funkcjonuje policja, służba zdrowia, że nie każdy
przychodzi z ulicy, zrób mu zastrzyk i idź. Nie. Chcemy to przybliżyć na takiej zasadzie, że <<słuchajcie, są
takie przepisy, są takie wymogi, że na jeden paszport nie będzie siedem osób się leczyło, bo w końcu pielęgniarka też się zorientuje>> (…). I z taką inicjatywą wystąpiliśmy, Chińczycy powiedzieli, [że] ich to nie interesuje (…). Natomiast bardzo ciepły jest odzew Wietnamczyków” (W–32–IL). Trudności w relacjach z Chińczykami, wykraczające poza problemy komunikacyjne, zauważają też przedstawiciele innych instytucji lokalnych: „oni mają taką wyższość, czują się potęgą światową, nawet w mniejszym stopniu kładą nacisk na
rozwój, na edukację języka polskiego” (W–26–IL). Sami cudzoziemcy rzadko wychodzą z inicjatywą organi-

66

Strona internetowa centrum ASG-PL: http://www.asg-pl.com/galeria.php?galery_page=3 (dostęp 10.10.2012).
Strona
internetowa
Fundacji
Dialog-Edukacja-Kultura:
http://www.fdek.org.pl/index.php/14-centrum-integracji-zmniejszosciami-azjatyckimi-w-gminie-lesznowola-2 (dostęp 11.12.2012).
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zacji wydarzeń, do udziału w których zapraszaliby Polaków. Pewnym wyjątkiem są spółki prowadzące centra
handlowe, sponsorujące działania realizowane w gminie. Ma to jednak prawdopodobnie przede wszystkim
na celu kreowanie wizerunku.
Mimo niejednoznacznego nastawienia do integracji różnych grup cudzoziemców związanych z Wólką Kosowską, zdarzają się małżeństwa mieszane, zarówno polsko–chińskie, jak i polsko–wietnamskie (W–
25–WL, W–26–IL, W–18–PR). Podobne sytuacje zazwyczaj nie są tolerowane w kraju pochodzenia. Społeczność migrancka traktuje je nieco mniej restrykcyjnie, „jednakże nie są one [małżeństwa mieszane] pożądane. O ile rodzice kobiety są jeszcze w stanie zaakceptować jej zamążpójście za Europejczyka, o tyle mężczyźni są wychowywani i podkreślane jest to, iż mają znaleźć sobie żonę w obrębie własnej kultury. Ma to
swoje wyjaśnienie w przedłużaniu rodu i bezpośredniej linii krwi” (W–2–PR). Nieprzychylne postrzeganie
związków osób z Wietnamu z Polakami może sprawiać, że niektórzy Wietnamczycy, będąc w Polsce, planują
i opłacają ceremonię ślubną w Wietnamie, wybierając sobie na małżonka rodaka przebywającego wciąż w
Wietnamie. Po ślubie zamierzają wrócić do Polski razem z małżonkiem, który ma być zatrudniony następnie
w

ich

firmie

(W–12–PR). Warto zaznaczyć, że u podstaw niektórych sformalizowanych związków mieszanych leżą również takie motywy, jak dostęp cudzoziemca do korzyści wynikających z poślubienia obywatela polskiego (np.
uzyskanie podstawy legalizacji pobytu, brak konieczności pozyskiwania zezwolenia na pracę). Trudno jednak
szacować, jaki procent małżeństw służy wyłącznie legalizacji pobytu (a przez to być może też pracy) cudzoziemca.
5.4. Centra handlowe w Wólce Kosowskiej w kontekście porządku prawnego i bezpieczeństwa
Policja przyznaje, że skala wykroczeń i przestępstw w gminie Lesznowola jest wyższa niż w sąsiednich gminach, choć policyjne statystyki z pewnością uwzględniają jedynie część przestępstw popełnianych w centrach. Przedstawiciel policji szacuje, że dociera ona do ok. ¾ spraw, jednak wydaje się, że jest to optymistyczny szacunek. Lokalna policja w centrach handlowych najczęściej ma do czynienia z kradzieżami, kradzieżami z włamaniem, pobiciami i groźbami karalnymi (których przykładem było jedno z zaobserwowanych
w czasie badania zdarzeń, kiedy to w jednej z hal Wietnamczyk wyciągnął pistolet na kulki gumowe, bo „jeden drugiemu zajechał hulajnogą drogę” – W–28–IL). Większość zdarzeń ma raczej niegroźny charakter, ale
zdarzają się także poważniejsze zdarzenia, jak pobicia i zabójstwa68. Jak zauważył przedstawiciel policji,
trudno znaleźć w tych czynach jakieś prawidłowości ze względu na narodowość – w tle wszystkich tych zdarzeń są pieniądze i często transakcje handlowe: „ktoś tam wziął od kogoś towar za tyle, a zapłacił mu tylko
tyle, albo miał zapłacić i nie zapłacił. Zaczynają się nawzajem straszyć w ten sposób. (…) ktoś tam coś sprzedał albo posądził, że ten mu ukradł, to się rzucą na niego i go pobiją. To jest na tej zasadzie. Takie typowo
bazarowe nieraz” (W–28–IL).
W ramach Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie działa Wydział do walki z Przestępczością Zorganizowaną, który zajmuje się m.in. sprawami z zakresu przestępczości gospodarczej. W Wólce Kosowskiej
aktywne są też inne instytucje, mające na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i skarbowej, m.in ABW, Straż Graniczna, Służba Celna, Urząd Kontroli Skarbowej. Wspiera je lokalna policja. Zdarza się, że w centrach pojawiają się też organy ścigania lub instytucje skarbowe mające siedziby w innych
68

lis,
Chińczyk
zabił
Chińczyka,
publikacja
na
portalu
Gazeta.pl
w
dniu
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95192,5331501,Chinczyk_zabil_Chinczyka.html (dostęp 10.10.2012).
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miastach, w których zarejestrowane są spółki prowadzące działalność w Wólce Kosowskiej (W–28–IL). Niekiedy prowadzone są też międzynarodowe operacje, mające na celu rozbicie działalności przestępczej, prowadzonej przez obywateli różnych krajów m.in. w związku z funkcjonowaniem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Zainteresowanie centrami w Wólce Kosowskiej różnych służb sprawiło, że nieco zmniejszyła
się liczba przestępstw i wykroczeń: „te początki, jak oni się rozwijali, to bardziej były takie… że tak powiem
można było sobie tam hasać bardziej, natomiast teraz jest tam za dużo tych służb różnych i oni też już się
boją wychylać za bardzo” (W–28–IL). W opinii wielu rozmówców obecnie przestępczość w Wólce Kosowskiej i okolicach jest adekwatna do skali działalności centrów handlowych: „To są normalne, nazwijmy to,
minusy wielkiego skupiska ludzi o odrębnych zwyczajach, o odrębnej kulturze, normach, wartościach i którzy jeszcze nie wkomponowali się w stu procentach w obecną rzeczywistość” (W–32–IL). Jak ujął to jeden z
rozmówców: „jeżeli [jest] droga w góry – nikt nie jedzie – to nie ma wypadków, ale jak się jeździ sto razy
dziennie, to muszą być wypadki (W–30–Li).69
Za sprawą artykułu w jednym z tygodników nagłośniona została kwestia darowizn (w 2011 roku w
wynoszących ok. 67 000 zł.70) dokonywanych przez spółki związane z Wólką Kosowską na rzecz budżetu
gminy z przeznaczeniem m.in. na „ponadnormatywne patrole policyjne”. Sprawa wzbudziła wiele kontrowersji i opinii, że cudzoziemscy handlarze z Wólki opłacają policję. Jak tłumaczy to przedstawiciel władz
lokalnych: „jest wzmocniona obecność policjantów w okolicach centrum, więc oni za to dodatkowe wzmocnienie płacą, bo nie mogą przekazać środków wprost, tylko za pośrednictwem budżetu, my przekazujemy
komendzie stołecznej policji, a policja tworzy dodatkowy etat czy dodatkowe służby przekazuje do centrum” (W–25–WL). Zarzuty o korupcję prostuje także jeden z wietnamskich liderów, mówiąc że ten sposób
przekazywania pieniędzy na wzmocnienie bezpieczeństwa to kwestia znalezienia akceptowalnej formy
przekazywania środków, natomiast w samej chęci zadbania o porządek nie ma nic złego. W jego opinii w
relacji tej gmina jest partnerem, z którym próbuje się wspólnie rozwiązać kwestię bezpieczeństwa: „Zarzuty,
że się kupuje bezpieczeństwo, są bezpodstawne. Fakt, że zarobione pieniądze są przeznaczane na dodatkową ochronę, policję, jest pozytywny. Tylko musi to być przejrzyste. W Azji jest to normalne. W Polsce prawo
nie do końca daje takie możliwości. Nie ma jednak co robić sensacji z tego, że daje się dodatkowe pieniądze
na bezpieczeństwo” (W–30–Li).
Istotną kwestią, o której warto wspomnieć w kontekście bezpieczeństwa, były trzy duże pożary71,
które zdarzyły się dotychczas w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej. Podobnie jak w przypadku przestępczości generowanej przez centra handlowe w Wólce Kosowskiej, rozmówcy starali się odnieść pożary
do wielkości instytucji ekonomicznej – jak zauważył przedstawiciel władz samorządowych: „nie można powiedzieć, że co pół roku był pożar. Są to duże obiekty z materiałami mniej lub bardziej łatwopalnymi, no bo
to jest towar” (W–25–WL). Choć pojawiły się podejrzenia podpalenia, analizując przyczyny pożarów, zwracano przede wszystkim uwagę na błędy konstrukcyjne (brak ścian ogniowych) i nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa: „to zostało ugaszone w jednym boksie. Zaczęliśmy szukać przyczyny. I wystarczyło pod69

Podobnie wypowiadano się o skali przestępczości na targowisku wokół Stadionu X-lecia, a przyczyn przestępczości zwykłej (kradzieże, pobicia, groźby) upatrywano w koncentracji ludzi (pochodzących z różnych krajów i mówiących różnymi językami), pieniędzy
i towaru w jednej, dodatkowo centralnej, lokalizacji (Szulecka 2007).
70
M. Majewski, P. Reszka, Jak handlowcy opłacają policję, publikacja na portalu Wprost.pl w dniu 23.09.2012,
http://www.wprost.pl/ar/348948/Majewski-i-Reszka-jak-handlowcy-oplacaja-policje/?pg=0 (dostęp 15.12.2012). Przez pierwsze
trzy kwartały 2012 roku kwota dofinansowania budżetu gminy Lesznowola przez zagranicznych przedsiębiorców wyniosła ok.
120 000 zł.
71
Jak wskazywali niektórzy rozmówcy, niewielkich pożarów, szybko gaszonych i nie powodujących znacznych strat było na terenach
hal targowych w Wólce Kosowskiej zdecydowanie więcej (W-18-PR).
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nieść trochę tych tekstyliów, które w boksie się znajdowały i zobaczyliśmy elektryczną pajęczynę, samoróbki” (W–18–PR). By zredukować ryzyko podobnych wydarzeń, w niektórych halach zapowiedziano przerwy w
dostawie prądu od godz. 17 do 1 w nocy, by na pewno nie było spięć elektrycznych. Wykupiono także nowe
ubezpieczenie na sumę do 300 tys. zł za boks (W–17–PR). Po ostatnim pożarze (w sierpniu 2012 roku) podatek od nieruchomości został jednorazowo umorzony w gminie, zgodnie z deklaracją, że w razie wypadków
losowych, władze lokalne starają się wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców aktywnych w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej (W–18–PR).
Kwestią budzącą najwięcej emocji wśród Polaków w kontekście porządku i bezpieczeństwa jest wątek przestępczości gospodarczej i skarbowej. Budzi on wiele emocji między innymi wśród Polaków prowadzących działalność gospodarczą: „Przez kilka lat byłem właścicielem firmy handlującej tekstyliami, całość
towaru kupowałem właśnie w Wólce (ponieważ dzięki temu miejscu większość szwalni na Mazowszu padła), (...) bardzo dziwi mnie fakt, że kompletnie nikt nie zauważa, jak tragiczny w skutkach dla lokalnych
przedsiębiorców jest ten dziki handel, czarny rynek w tym pseudohandlowym centrum, a naprawdę ogromnej dziupli paserskiej! Tam prawie każdy handlujący jest przestępcą! Nikt nie wystawia faktur (faktury można tam kupić w prawie każdym boksie za 10% ich wartości), nikt się uczciwie nie rozlicza się z podatków,
kwitnie handel narkotykami, azjatyccy pracownicy są zatrudniani na czarno, a gdy US lub inny urząd chce
ich skontrolować, to nagle nikt nie mówi po polsku i taka kontrola jest niemożliwa! Sam byłem tego świadkiem, a potem śmieją się z naszych urzędników w kułak! Tam mnóstwo towaru pochodzi z przemytu (częstotliwość pożarów bardzo zastanawiająca), mnóstwo jest podróbek, polscy pracownicy opowiadali mi, że
tam nikt nie wie, co to znaczy remanent czy kasa fiskalna! Znam mnóstwo osób uczciwie prowadzących
firmy (w tym ja), którym przestało się to opłacać, ponieważ ja muszę uczciwie rozliczać się z podatków, muszę legalnie zatrudniać pracowników, a Azjaci tego nie robią! I nie muszą!”72. Inny internauta twierdzi:
„Sprzedaż towarów dokonywana jest bez żadnej ewidencji, w jednym sklepie kolega kupił towar i poprosił o
fakturę VAT, co spotkało się z takim zdziwieniem, jakby Chińczyk zobaczył kosmitę, wystawił fakturę ale co
rozłożyło mnie na łopatki? Numer faktury. Byliśmy tam 18 października, a numer faktury wynosił 13! Od
początku miesiąca!!! Zaręczam, że przed nami lekko z 15 osób w ciągu godziny robiło zakupy. To wszystko
to jest jawna kpina! W szufladzie Chińczyk miał tyle pieniędzy, że ledwo był w stanie zasunąć szufladę!”73.
Jak zauważali jednak inni rozmówcy, nie należy przedstawiać Wólki Kosowskiej jedynie jako miejsca zarobkowania Azjatów, prowadzących nielegalne interesy. Jest to bowiem także miejsce pracy polskich firm74,
źródło zaopatrzenia dla osób prowadzących sprzedaż bazarową, ale i hurtowników. Jeden z internautów
zwrócił jednak uwagę na kwestię wpływu obecności na polskim rynku chińskich towarów, która spowodowała upadek polskich producentów. Nie tylko przedsiębiorcy w Wólce Kosowskiej, ale i klienci mogą nie być
często zainteresowani ewidencjonowaniem transakcji, dążąc do wynegocjowania jak najniższej ceny. Obopólny interes sprawia, że „tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany wyciągnięciem Wólki z szarej strefy.

72

Strona forum internetowego Tygodnika Polityka, wypowiedź z dnia 25.05.2011 http://www.polityka.pl/forum/1086144,duzyproblem-z-azjatycka-mniejszoscia.thread (dostęp 25.11.2012).
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Strona
forum
internetowego
na
portalu
Gazeta.pl,
wypowiedź
z
dnia
03.11.2009,
http://forum.gazeta.pl/forum/w,17007,102435753,102435753,Apel_Niszczymy_Polske_Wolka_kosowska_.html
(dostęp
25.11.2012).
74
P. Wenerski, Wólka Kosowska: we wtorek strajk kupców, komentarze pod artykułem opublikowanym na portalu TVN Warszawa
w dniu 14.03.2011, http://tvnwarszawa.tvn24.pl/stolica,news,wolka-kosowska-we-wtorek-strajk-kupcow,27718.html/ (dostęp
12.12.2012).
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Ani państwo, ani <<markowi producenci>>, ani konsumenci. Przynajmniej dopóki nie osiągnie ona zbyt dużych rozmiarów”75.
Częstym wykroczeniem spotykanym w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej jest handel
przedmiotami z podrobionymi znakami towarowymi oraz korzystanie z nielegalnego oprogramowania w
komputerach (które znajdują się w każdym boksie, służąc nie tylko celom zawodowym, ale też rozrywce czy
komunikacji): „najczęściej podrabiają ciuchy, plecaki, czasem zabawki, rzadziej np. wędki. Buty teraz zdarzają się raczej rzadko. Perfumy też się zdarzają. Ale często ten znak się różni – np. puma ma dłuższy ogon,
buty są marki abibas i wtedy nie ma przestępstwa. To też zależy od mody, np. jak wśród dzieciaków jest
moda na Hello Kitty – to nagle jest mnóstwo takich podróbek” (W–21–PR). Ujawnione podrobione towary
są zatrzymywane, opinię w ich sprawie wydaje przedstawiciel poszkodowanego (czyli firmy, której znak
towarowy został podrobiony), prokuratura stawia zarzuty, rozpoczyna się postępowanie sądowe i najczęściej przepadek na rzecz Skarbu Państwa – towar przekazywany jest do urzędu skarbowego (W–21–PR).
Jeśli chodzi o przestępczość, to w odniesieniu do centrów handlowych w Wólce Kosowskiej mówi
się też m.in. o produkcji narkotyków76, przemycie towarów77 oraz „praniu” pieniędzy poprzez zaniżanie
wartości celnej towarów sprowadzanych w kontenerach do Europy z Azji, trafiających następnie do obiegu
w Wólce Kosowskiej, oraz o „wyprowadzaniu” pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tego towaru za granicę.
Proceder „prania” pieniędzy może mieć ogromną skalę. W 2011 roku rozbito międzynarodową siatkę, w
wyniku działalności której na Ukrainę, zgodnie z doniesieniami prasowymi, wywożono miesięcznie nawet
30–40 mln dolarów, a równolegle wpłacano pieniądze na konta kilkudziesięciu wietnamskich firm w jednym
z banków, którego pracownicy byli w zmowie z cudzoziemcami. Pieniądze te były następnie transferowane
na Ukrainę78. Jak zauważył ekspert ABW: „dzisiaj przestępczość azjatycka to nie są chińskie triady ani japońska jakuza. Dzisiaj to jest przede wszystkim pan z gotówką w torbie, który idzie do banku, wpłaca gotówkę,
by przelać te pieniądze poza UE”79. Straty finansowe Skarbu Państwa w związku z funkcjonowaniem centrów w Wólce Kosowskiej szacowane są w skali miliardów złotych80.
Kontrole legalności pobytu, a także inne rutynowe kontrole pokazują, że centra handlowe stanowią
punkt docelowy i miejsce zatrudnienia dla niektórych cudzoziemców, którzy nielegalnie przekraczają granicę RP81. Jednak nie tylko przestępczość gospodarcza czy naruszenia przepisów imigracyjnych są istotnym
75

Ibidem.
PAP, Straż Graniczna zlikwidowała uprawę konopi, publikacja na portalu TVP.pl w dniu 16.05.2010,
http://www.tvp.pl/warszawa/aktualnosci-z-regionu/kryminalne/straz-graniczna-zlikwidowala-uprawe-konopi/1806242,
(dostęp
10.10.2012).
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PAP, Udaremniono gigantyczny przemyt - 10 mln papierosów, publikacja na portalu Wirtualna Polska w dniu 28.05.2010,
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Udaremniono-gigantyczny-przemyt-10-mln-papierosow,wid,12315472,wiadomosc.html
(dostęp 10.10.2012).
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R. Zieliński, Polska rajem dla azjatyckiej mafii. Codziennie milion dolarów, Dziennik z dnia 06.09.2011,
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/354585,polska-rajem-dla-azjatyckiej-mafii-codziennie-milion-dolarow.html
(dostęp 10.10.2012), Nisztor P., ABW kontra mafia z Wietnamu, Rzeczpospolita z dnia 15.09.2011,
http://www.rp.pl/artykul/717354.html?p=1 (dostęp 10.10.2012).
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zew, PAP, Azjaci z Wólki okradają państwo. Straty idą w miliardy, publikacja na stronie WPROST.pl w dniu 25.11.2011,
http://www.wprost.pl/ar/280625/Azjaci-z-Wolki-okradaja-panstwo-Straty-ida-w-miliardy/ (dostęp 10.10.2012).
80
Ibidem; R. Zieliński, Polska rajem dla azjatyckiej mafii. Codziennie milion dolarów, 06.09.2011,
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/354585,polska-rajem-dla-azjatyckiej-mafii-codziennie-milion-dolarow.html
(dostęp 10.10.2012).
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Dowody na to można znaleźć zarówno w doniesieniach mediów – np. D. Bielec Janas, Straż Graniczna zatrzymała w Warszawie
nielegalnych
migrantów,
publikacja
na
stronie
Wiadomości24
z
dnia
22.08.2012,
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/straz_graniczna_zatrzymala_w_warszawie_nielegalnych_240314.html (dostęp 20.12.2012).;
aż, Prawie stu nielegalnych cudzoziemców, Kurier południowy, wydanie piaseczyńsko-ursynowskie (nr 234), 22.02.2008,
http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=1734 (dostęp 10.10.2012) - jak i serwisach informacyjnych poszczególnych
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elementem związanym z funkcjonowaniem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Część działalności
operacyjnej różnych służb dotyczy upraw marihuany, którą często przypisuje się Wietnamczykom ze względu na kilka wykrytych plantacji przez nich zarządzanych. Wielu rozmówców zwraca jednak uwagę, że kryminalne zachowania najczęściej spotykane są wśród Wietnamczyków, którzy przyjechali z Czech (W–5–EK, W–
6–EK, W–38–Ek, W–40–Ek), gdzie zajmowali się działalnością niezgodną z prawem. Wynika to m.in. z tego,
że w Czechach wielu Wietnamczyków pracujących w zakładach produkcyjnych zostało zwolnionych w
związku z osłabieniem koniunktury gospodarczej. Ponieważ odczuwali silną presję zarabiania, by móc wysyłać pieniądze rodzinie pozostawionej w Wietnamie, a także szybciej móc wrócić do kraju pochodzenia po
osiągnięciu pewnego statusu ekonomicznego, często angażowali się w nielegalne działania, np. przemyt
narkotyków, wiążąc się często z targowiskiem SAPA na obrzeżach Pragi82 (W–40–Ek). Wietnamczycy posiadający czeskie karty stałego pobytu byli m.in. zaangażowani w proceder „prania” pieniędzy, który obejmował również działania w ramach centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Ujawnieniu mechanizmów działania grup przestępczych (w 2011 roku) towarzyszyły szeroko zakrojone przeszukania i zatrzymania83.
Wpływ centrów handlowych w Wólce Kosowskiej na społeczność lokalną można też rozpatrywać w
odniesieniu do tego, czy powodują one obniżenie poczucia bezpieczeństwa jej członków. Polacy mieszkający lub prowadzący interesy w okolicy centrów nie odczuwają, żeby centra wpłynęły na ich życie w tym obszarze: „były jakieś przestępstwa, ale oni robią sobie to wszystko wewnętrznie” (W–27–IL), „w swoim sosie
załatwiają pewne sprawy” (W–32–IL). Rzadko kiedy następuje uzewnętrznienie owych „spraw” chociażby w
taki sposób, by informacje o zdarzeniach docierały do społeczności lokalnej. Choć zdarza się, że wewnętrzne
napięcia są ujawniane na zewnątrz, czego przykładem są szeroko komentowane w mediach protesty najemców przeciwko zarządom niektórych spółek (zob. 4.2.2.). Przedstawiciel lokalnej policji potwierdza, że
choć w Wólce Kosowskiej odnotowuje się wiele zdarzeń, którymi zajmują się funkcjonariusze, rzadko kiedy
dotykają one członków społeczności lokalnej niezaangażowanych w funkcjonowanie centrów: „zdarzają się,
jak to się mówi, jednostkowe sprawy, że ktoś tam narzeka na nich, ale tak to nie ma zgłoszeń, żeby oni komuś krzywdę robili, społeczności lokalnej” (W–28–IL). Takie jednostkowe sprawy to choćby sytuacje, kiedy
kierowca azjatyckiego pochodzenia odjedzie ze stacji benzynowej, nie płacąc (W–32–IL), lub gdy „ktoś tam z
transportu śmieci wyrzucił. Natomiast takich, żeby drastycznie coś zgłaszać, nic takiego nie było” (W–28–IL).
Polacy podobno nie mają obaw, by zgłaszać ewentualne wykroczenia i przestępstwa popełniane przez cudzoziemców, „bardziej obcokrajowcy się na siebie boją zgłaszać” (W–28–IL).
Mimo licznych działań na pograniczu legalności bądź naruszających prawo w centrach handlowych
w Wólce Kosowskiej, trzeba zauważyć, jak podkreśla wielu rozmówców, że sukces ekonomiczny wielu
Wietnamczyków jest efektem ciężkiej pracy. Cudzoziemcy zatrudnieni w centrach handlowych często przyjeżdżają z określonym celem zarobienia pieniędzy, któremu podporządkowują swoje życie, intensywnie
pracując (W–40–Ek). Mając świadomość wysiłku włożonego w pracę i odnosząc sukcesy ekonomiczne,
Wietnamczycy czasem podkreślają swoją zamożność, a tym samym budują swój status społecznosłużb, m.in. informacyjnym serwisie internetowym Straży Granicznej, oraz w badaniach społecznych poświęconych kwestii pracy
przymusowej czy funkcjonowania w Polsce nieudokumentowanych migrantów (np. Szulecka 2011, Dąbrowski red. 2012).
82
Opisane w rozdz. 2. targowisko SAPA, podobnie jak centra handlowe w Wólce Kosowskiej, kojarzone są z przestępczością pospolitą i gospodarczą. Również ta instytucja ekonomiczna stanowi wyzwanie dla czeskich organów kontroli i ścigania, bowiem (z uwagi
na stosunki własnościowe) jest w części niedostępna dla przedstawicieli tych służb, na co dodatkowo nakłada się bariera językowa i
kulturowa (por. Martinkova 2011).
83
P. Nisztor, ABW kontra mafia z Wietnamu, Rzeczpospolita z dnia 15.09.2011, http://www.rp.pl/artykul/717354.html?p=1 (dostęp
10.10.2012).
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ekonomiczny w oczach innych – poprzez różnego rodzaju atrybuty bogactwa (W–40–Ek). Jak zauważył jeden z rozmówców chińskiego pochodzenia, presja na okazywanie bogactwa jest jednak mniej rozwinięta
poza Azją: „[w Europie] nie trzeba tak bardzo okazywać swego luksusu, by być kimś. Nie ma takiego kultu
bogactwa, jak w Azji, gdzie jest duże parcie na to, by pokazywać, jak wielkim szefem się jest” (W–34–Mi).
5.5. Rozwój usług
Według jednego z rozmówców, kiedyś w halach „nawet barów nie było” (W–20–PR). Obecnie centra handlowe w Wólce Kosowskiej, jak i ich najbliższa okolica to nie tylko miejsce handlu, ale także rozwoju licznych
punktów usługowych. Część z nich to usługi oferowane przez cudzoziemców głównie osobom tej samej
narodowości (przede wszystkim dotyczy to społeczności wietnamskiej). Niekiedy mogą jednak zacząć z nich
korzystać przedstawiciele innych grup narodowych, także Polacy. Takie procesy obserwowano na Stadionie
X–lecia, gdzie rozpoczęła się moda na prawdziwe wietnamskie jedzenie. Początkowo tradycyjnie przygotowywane i przyprawiane wietnamskie dania były ofertą skierowaną do innych Wietnamczyków. Ale z czasem
to właśnie wietnamska kuchnia, bliska tradycyjnej, spotkała się z zainteresowaniem ze strony Polaków,
zastępując częściowo popularnego wśród polskich konsumentów „kurczaka w pięciu smakach”, zeuropeizowaną wersję dania rzekomo wietnamskiego, mającą niewiele wspólnego z kuchnią azjatycką.
W okolicy centrów w Wólce Kosowskiej znajduje się również np. kawiarnia „bubble tea”, serwująca
napój na bazie herbat z różnymi dodatkami m.in. tapioką. Choć spotkano w niej przede wszystkim Wietnamczyków, można spodziewać się, że ze względu na obecną modę na tego rodzaju produkty, oferta kawiarni cieszy się także uznaniem ze strony Polaków. Wpisuje się to zresztą w szersze zjawisko: podbój rynków europejskich przez pochodzący z Tajwanu napój. O rosnącej popularności w Polsce może świadczyć
zagęszczająca się sieć stoisk oferujących bubble tea również w centrach handlowych, które nie skupiają
cudzoziemskich sprzedawców, a także otwieranie lokali oferujących ten przysmak w najdroższych lokalizacjach dużych miast84.
Jeśli chodzi o restauracje i punkty gastronomiczne, to wyróżnić można ich dwa rodzaje. Oferta
pierwszego rodzaju lokali skierowana jest do przedstawicieli określonej narodowości. Przykład mogą stanowić wietnamskie punkty gastronomiczne. Klientami są głównie Wietnamczycy, dlatego szyld, menu i
wszystkie napisy wewnątrz baru są zapisane tylko po wietnamsku. Polscy klienci nie są zachęcani do spożywania posiłków w tym miejscu, ponieważ Wietnamczycy uznają, że dania tam serwowane są dla Polaków
zbyt kontrowersyjne lub po prostu nie będą im smakować. Przykładami tradycyjnych wietnamskich dań są:
zupa ze świeżej, niegotowanej krwi kozy, smażone podroby, jajka z kaczym płodem. Obsługa w tego rodzajach wietnamskich barach ma niskie kompetencje w zakresie języka polskiego (W–22–PR). Drugi typ punktów gastronomicznych z założenia ma na celu pozyskanie także polskich klientów. Służy temu m.in. jadłospis w języku polskim, polska obsługa przeszkolona w zakresie znajomości i prezentacji serwowanych potraw, jedzenie dostosowane do polskich smaków. Nie oznacza to, że z lokali tych nie korzystają też cudzoziemcy. Udając się do barów nastawionych również na polskich klientów, cudzoziemcy rzadko jednak korzystają z menu, wiedząc zwykle, co znajduje się w ofercie (W–22–PR). Niektóre punkty gastronomiczne oferują dostarczanie posiłków na terenie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, z czego korzystają osoby
różnych narodowości. Przykładem punktu gastronomicznego, nastawionego zarówno na Polaków, jak i cu84

B. Krowicka, Biznes na bubblach z Tajwanu, WPROST nr 35/2012; http://www.wprost.pl/ar/341423/Biznes-na-bubblach-zTajwanu/ (dostęp 27.12.2012).
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dzoziemców jest chińska restauracja, sąsiadująca z jedną z hal w Wólce Kosowskiej. Wystrój i potrawy podawane w restauracji nadają temu lokalowi charakter autentycznej restauracji w Chinach. Menu jest w
języku chińskim, wietnamskim i polskim. Lokal cieszy się dobrą opinią: przyjeżdżają tu często Polacy z bardziej odległych miejscowości, by zjeść chińskie specjały. Jednocześnie, właściciele restauracji nie zapominają o głównej grupie klientów – dla Chińczyków przeznaczone są m.in. specjalne duże zestawy na większą
liczbę osób. Popularne bowiem wśród osób tej narodowości jest wspólne spożywanie posiłków, w większej
grupie (W–1–PR). Ciekawe jest to, że choć wnętrze lokalu urządzone jest przy użyciu wielu ozdobnych elementów (np. fontanna, intensywne kolory i dekoracje), to znajdują się w nim również elementy budzące
zapewne zdziwienie potencjalnego klienta, jak np. umieszczona tuż przy wejściu podświetlana tablica z
chińskimi znakami, używana do badania wzroku.
Wiele usług, które pojawiły się w związku z funkcjonowaniem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, prowadzonych jest przez Polaków. Wśród ich potencjalnych klientów znajdują się zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci centrów różnych narodowości. Niektóre punkty usługowe powstały dzięki inicjatywie
właścicieli hal (często na początku ich istnienia), inne pojawiały się stopniowo wraz z rozwojem centrów.
Świadomość istnienia tak dużej grupy potencjalnych odbiorców powoduje nie tylko powstawanie punktów
usługowych, ale też konkurencję między nimi. Dotyczy to np. rywalizacji między różnymi bankami, mającymi
swoje filie w centrach handlowych lub okolicach. Banki oferują wszystkie produkty finansowe – prowadzą
konta przedsiębiorców, zapewniają bankomaty, z których korzystają nie tylko osoby pracujące w Wólce
Kosowskiej, ale także klienci, udzielają kredytów i pożyczek cudzoziemcom czy prowadzą kantory i skrytki
sejfowe (W–27–IL). Ze względu na częste transakcje w obcej walucie, istotną rolę na terenie centrów odgrywają kantory, a także mniej formalne punkty wymiany walut czy osoby się tym trudniące, tzw. waluciarze. Na przykład w jednym sklepie Polacy i Wietnamczycy wymieniali między sobą dolary na złotówki
(przedmiot transakcji stanowił równowartość 4 000 zł – W–2–PR). Inne usługi, które pojawiły się ze względu
na prowadzoną w Wólce Kosowskiej działalność handlową na dużą skalę, to firmy kurierskie i oddział poczty, dzięki którym przedsiębiorcy mogą wysyłać zamówione towary. W centrach i okolicach zlokalizowane są
także sklepy spożywcze, punkty naprawy komputerów, automaty do gry, myjnie i warsztaty samochodowe,
puby.
Zazwyczaj usługi oferowane przez Polaków nie są nastawione wyłącznie na klienta cudzoziemskiego, o czym może świadczyć fakt, że często brak w ofercie obsługi w innych językach. Co do zasady jednak
usługi te są dostępne dla wszystkich klientów, niezależnie od narodowości. Zdarza się, że Polacy mniej
chętnie korzystają z danego punktu, który znajduje się w centrach handlowych i z którego korzystają także
cudzoziemcy – taka sytuacja ma miejsce w przypadku jednego z banków, choć filia w centrum handlowym
jest dogodniejszą lokalizacją dla mieszkańców okolic, wielu Polaków nie przeniosło się do niej, korzystając
nadal z bardziej oddalonych placówek banku. Częściowo może wynikać to z obawy przez korkami generowanymi przez ruch w związku z funkcjonowaniem centrów, a częściowo prawdopodobnie ze stereotypów i
„zaściankowości” (W–27–IL).
Prowadzący niektóre punkty usługowe decydują się na bardziej aktywne sposoby przyciągania
klientów cudzoziemskich, np. oddział Western Union w Wólce Kosowskiej zatrudnia Wietnamczyków85.

85

Ł. Pałka, rozmowa z Konradem Olszanieckim, Western Union zarabia na imigrantach z Wietnamu, publikacja na portalu Money.pl
w dniu 31.05.2012, http://m.money.pl/wiadomosci/artykul/western;union;zarabia;na;imigrantach;z;wietnamu,49,-1,1095729.html
(dostęp 10.10.2012).
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Niektórzy polscy pracownicy firm i instytucji działających w Wólce Kosowskiej znają podstawowe słowa i
wyrażenia w języku wietnamskim, co wynika niekiedy z inicjatywy przełożonych (W–39–Ek). W okolicy znajduje się ośrodek nauki jazdy, który pomaga w dotarciu do materiałów dydaktycznych po wietnamsku i chińsku. W Wólce Kosowskiej działa też międzynarodowe przedszkole, przyjmujące przede wszystkim dzieci z
Chin i Wietnamu, choć oferta skierowana jest także do Polaków. Zdarza się, że rodzice dojeżdżają z dziećmi
z Warszawy, by zostawić je tam na czas pracy (W–26–IL). Przedszkole powstało w odpowiedzi na deficyt
instytucji o podobnym charakterze w okolicy. Od początku prowadzi aktywne działania, by pozyskać klientów wśród cudzoziemców – w początkowym okresie zatrudniona została m.in. nauczycielka z Wietnamu, by
ułatwić kontakt z wietnamskimi rodzicami. Strona internetowa przedszkola, oprócz polskiej, posiada także
chińską i wietnamską wersję językową.
Usługi szczególnie interesujące dla cudzoziemskich przedsiębiorców i pracowników świadczone są
często przez firmy polskie zajmujące się pośrednictwem w załatwianiu spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy, kancelarie prawne oraz firmy księgowe. Dotarcie do klientów cudzoziemskich, szczególnie pochodzących z Azji, jest jednak złożoną kwestią i wymaga podjęcia działań wykraczających poza zwykły marketing. Wynika to z tego, że w niektórych kulturach, szczególnie azjatyckich, robienie interesów opiera się
na kontaktach osobistych, a osoby z zewnątrz nie są darzone zaufaniem (W–37–Ek, W–38–Ek, W–39–Ek,
W–40–Ek). Niektórzy cudzoziemcy mogą nieufnie podchodzić do usług oferowanych przez Polaków ze
względu na złe doświadczenia: „myślałam, że jak otworzę86, to od razu tutaj staną po prostu, będą pchać się
drzwiami i oknami. Aczkolwiek, nie jest tak, bo oni są uprzedzeni do nas. Wiem dlaczego. Często tutaj służby
graniczne, policja też bardzo często naloty robi, takie właśnie rzeczy, które uważam, że nie powinny się
dziać” (W–26–IL). W dotarciu do klienta cudzoziemskiego i w trafnym przygotowaniu oferty produktów czy
usług pomaga znajomość jego kultury. Jeden z operatorów sieci komórkowej, przygotowując ofertę dla
klientów wietnamskich, podjął współpracę z wietnamską firmą, która doradzała mu w tym obszarze. Firmy
działające w Wólce Kosowskiej podejmują też codzienną współpracę z cudzoziemcami – przede wszystkim
Wietnamczykami, którzy pełnią rolę swoistych pośredników w kontaktach pomiędzy polskimi firmami lub
pracownikami firm (oferujących usługi) a cudzoziemcami. Osoby te mogą pracować w systemie prowizyjnym. Kontakty nawiązane w ramach takiej pracy stanowią cenny zasób wiedzy na temat potencjalnych
klientów, która może być odpłatnie przekazywana innym firmom (W–22–PR). Kontakty te to więcej niż dane
osobowe – to czasami długo budowane zaufanie, lata podtrzymywania relacji, znajomość danego klienta i
jego potrzeb.
Mimo licznych usług, które zaobserwować można w Wólce Kosowskiej i okolicach, wydaje się, że
ciągle jest potencjał na rozwój nowych. Rozmówcy zwracali uwagę, że to właśnie rozwój sfery usługowej, a
nie handlowej, może być przyszłością centrów w Wólce Kosowskiej. Przykładem usługi, na którą jest zapotrzebowanie w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej skupiających cudzoziemców, są tłumaczenia.
Jeden z chińskich rozmówców zwrócił uwagę na fakt, że w Wólce Kosowskiej aktywna jest tłumaczka przysięgła języka chińskiego, z której usług korzysta wielu Chińczyków (załatwienie wielu formalności wymaga
przedstawienia tłumaczenia przysięgłego dokumentów). Choć klienci są bardzo niezadowoleni z jakości
tłumaczenia i poziomu znajomości języka przez tłumaczkę, dzięki pewnym usprawnieniom oferowanym
przez nią, np. gotowemu formularzowi dotyczącemu prawa jazdy (co zmniejsza ryzyko popełniania błędów
w tłumaczonym dokumencie) i z uwagi na brak alternatyw, korzystają z jej usług (W–34–Mi). Innym rodza86

Rozmówca ma na myśli placówkę edukacyjną.
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jem usług ukierunkowanym na cudzoziemców jest nauczanie języka polskiego. Obecnie zwraca uwagę uboga oferta w tym zakresie, choć niektórzy Polacy zastanawiają się nad otwarciem placówek oferujących usługi związane z nauką języka, jak np. szkoły języka polskiego dla Wietnamczyków87. Nierozwinięta jeszcze w
tej sferze oferta może wynikać częściowo z niewielkiego zainteresowania nauką języka polskiego przez cudzoziemców związanych z centrami handlowymi w Wólce Kosowskiej (zob. 4.2.4.), ale może wskazywać też
obszar o niezrealizowanym potencjale (szczególnie że w kontekście nowych przepisów dotyczących obywatelstwa, wymagających od osób ubiegających się o jego nadanie znajomości języka polskiego88).

6. Przyszłość centrów handlowych w Wólce Kosowskiej – próba prognozy
Wielu pracodawców i pracowników centrów handlowych w Wólce Kosowskiej wskazuje na spadek liczby
klientów w ostatnich latach oraz to, że kupują oni mniej towarów, w konsekwencji czego spadają obroty
osiągane przez podwarszawskich przedsiębiorców (W–3–PR–1, W–3–PR–2, W–12–PR, W–30–Li, W–39–Ek).
Klienci z kolei odczuwają wzrost cen towarów (W–28–IL). Osoby mające stoiska handlowe w centrach w
Wólce Kosowskiej narzekają na wysokie koszty najmu boksów – wiele pomieszczeń stoi pustych, a w ich
witrynach widnieją ogłoszenia o gotowości do ich wynajęcia lub odstąpienia. Wielu właścicieli firm posiadających stanowiska w halach w Wólce, starając się utrzymać na rynku, zatrudnia mniej osób niż w czasach,
kiedy handel szedł lepiej. Nie wszystkim się jednak udaje utrzymać na rynku – część Wietnamczyków, którzy
niekiedy spędzili w Polsce wiele lat, decyduje się na wyjazd. Czasami jest on zaplanowany, a czasami nagły –
z dnia na dzień. Zdarza się, że wyjeżdżające osoby zostawiają w Polsce nieuregulowane kwestie związane z
prowadzeniem firmy np. finansowe (m.in. W–39–Ek, W–40–Ek). W opinii niektórych rozmówców wyjazdy
Wietnamczyków nie przybrały jeszcze masowej skali: „Teraz jest faza stagnacji, kilka rodzin wróciło, ale nie
ma tak naprawdę jeszcze tej fazy, kiedy Wietnamczycy mówią – nie, stop, zwijamy interes, więc teraz jest ta
faza stagnacji: zostać, czy nie zostać” (W–33–Mi). Części osób udaje się osiągnąć sukces i znaleźć swoje
miejsce: „patrząc po firmach z boku, które są od dwóch – czterech lat, one cały czas są i wydaje mi się, że
jeżeli ktoś tu się już zadokował, w miarę dobrze mu idzie, to nie ma podstaw do wyjazdu. Na dziesięć czy
piętnaście bliżej znanych mi firm z okolicy na razie zamknęła się jedna, ale to bardziej przez sposób prowadzenia” (W–32–SL). Przedstawiciele większości zarządów nie deklarują w rozmowach chęci rozbudowy istniejących centrów, twierdząc, że się to nie opłaca (W–20–PR), choć np. spółka GD Poland Investments informuje na swojej stronie internetowej o planach budowy kolejnych dwóch hal89. Wszystko to może świadczyć o pogorszającej się koniunkturze, ale także o pewnym nasyceniu okolicy dużą liczbą hal i przedsiębiorców oferujących podobny towar.
Mimo powszechnie zauważanego spowolnienia i swoistej stagnacji w centrach handlowych, w Wólce Kosowskiej i okolicach realizowane są także nowe inwestycje. W 2012 roku otwarta została hala Ballada,
trwają prace związane ze wspomnianą wyżej inwestycją Global City (zob. 5.2.) – połączeniem osiedla mieszkaniowego z centrum handlowo–usługowym. Wskazywane są także inne przedsięwzięcia, m.in. hinduska
inwestycja w Marysinie, należącym do Wólki Kosowskiej (W–21–PR). W okolicy nie brakuje terenów pod
zabudowę: „Jak by chcieli, to wzdłuż ulicy [Al. Krakowskiej] można jeszcze ze 20 hal postawić” (W–18–PR).
87

Strona internetowa BiznesForum.pl - wątek pt. Szkoła języka polskiego dla Wietnamczyków, http://www.biznesforum.pl/szkolajezyka-polskiego-dla-wietnamczykow-vt68616.html (dostęp 27.12.2012).
88
Art. 30, ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim z dnia 02.04.2009 (Dz. U. 2012, poz. 161).
89
Strona internetowa centrum GD: http://www.gdpoland.pl/plan.php (dostęp 15.12.2012).
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Wólka Kosowska ściąga też nadal cudzoziemców - zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników niższego
szczebla, którzy z tą miejscowością wiążą nadzieję na sukces ekonomiczny. Niektórzy z nich wyjeżdżają, gdy
okazuje się, że handel to ciężka praca, niepozostawiająca wiele czasu wolnego (W–39–Ek). Inni zostają, zastępując osoby, które wyjechały wcześniej. Sprawia to, że w centrach w Wólce Kosowskiej jest duża rotacja.
Część cudzoziemców związanych z handlem decyduje się na przebranżowienie, przechodząc do sfery usług.
Na przykład, Wietnamki podejmują się opieki nad polskimi dziećmi: „Kiedyś, dziesięć lat temu, piętnaście lat
temu było dużo łatwiej zarobić handlując czy pomagając przy handlu. Lepiej to prosperowało, łatwiej o pracę było i wtedy nie było chętnych Wietnamek do zajmowania się dziećmi, nawet gdybyśmy na przykład my
chcieli do swoich dzieci, to nie było takiej opcji, bo handel był bardziej opłacalny, łatwiej było zarobić i ciekawsze trochę niż siedzenie w domu. A teraz coraz więcej Wietnamek zajmuje się opieką nad dziećmi i jest
tam w domu, to zazwyczaj z zamieszkaniem. Zamieszkują z rodziną i zajmują się tymi dziećmi” (W–39–Ek).
Usługi mogą stać się przyszłością Wólki Kosowskiej (W–20–PR). Nawet przy obecnej liczbie firm i
pracowników centrów istnieje ogromne zapotrzebowanie na ofertę nie będącą handlem, ale jednak z nim
związaną (np. usługi kurierskie, obsługa księgowa, pomoc w kwestiach legalizacji pracy), jak i wykraczającą
poza sferę handlową (np. wynajem i zakup nieruchomości, oferta edukacyjna). Istotną potencjalną grupą
docelową usług są też cudzoziemcy, którym udało się podwyższyć swój status materialny – mogą być oni
zainteresowani m.in. inwestycjami, ofertą wakacyjną. Przebranżowienie się z handlu na usługi dotyczyć
będzie prawdopodobnie przede wszystkim młodych osób, np. należących do drugiego pokolenia Wietnamczyków, posiadających często wysokie kompetencje językowe, idących „z duchem czasu”, umiejętnie rozpoznających potrzeby i możliwości ich zaspokojenia. Osoby te są często elastyczne, poruszają się dużo swobodniej niż ich rodzice w otoczeniu Polaków i innych cudzoziemców, poszukując jednocześnie innych możliwości rozwoju niż w sektorze handlowym. Choć to mniej prawdopodobne, część starszego pokolenia również może się zdecydować na zmianę branży bądź, starając się utrzymać dotychczasowe zajęcia, zwiększyć
starania o bycie bardziej konkurencyjnym niż pozostali. Ta ostatnia strategia mająca pozwolić na utrzymanie
się na rynku jest jednak wymagająca ze względu dużą liczbę stoisk oferujących zbliżony asortyment, a także
konieczność wniesienia nakładów finansowych (inwestycja w wystrój boksu i ekspozycję towaru, wprowadzanie elementów zapewniających komfort zakupów, utrzymanie bądź przyciąganie nowych klientów poprzez aktywny marketing). Istotna może być także trudność natury psychologicznej– osobom, które większość swego życia zawodowego spędziły w branży handlowej, działając do tego głównie w ramach niszy
etnicznej, trudno będzie zdobyć nowe kompetencje pozwalające na przebranżowienie się (W–32–SL). Część
starszego pokolenia prawdopodobnie zdecyduje się na powrót do Wietnamu, spełniwszy swój główny, ekonomiczny, cel migracji, albo będzie wyjeżdżała do innych krajów, do których wysłała swoje dzieci, np. Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii (W–40–Ek), jako że „Wólka Kosowska nie jest takim miejscem,
gdzie każdy chciałby doczekać emerytury” (W–32–SL). Także i młodzi Wietnamczycy decydują się czasem,
podobnie jak ich usatysfakcjonowani już dorobkiem rodzice, na wyjazd do kraju pochodzenia, z innych jednak powodów niż starsze pokolenie. Zdarza się np., że Wietnamki wracają, by wyjść za mąż. Ponadto dla
młodych osób, które skończyły studia w Polsce, postrzegane w Wietnamie jako studia skończone na europejskiej uczelni, mogą być niekiedy dostępne w kraju pochodzenia kuszące perspektywy pracy i możliwość
zdobycia odpowiedniej pozycji zawodowej (W–40–Ek), nieosiągalnej często w Polsce. Centra handlowe nie
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oferują atrakcyjnej ścieżki rozwoju, a droga awansu jest bardzo krótka (W–31–SL)90. Jeden z rozmówców
zauważa, że praca prowizyjna może stać się odpowiedzią na niemotywujący system rozwoju kariery zawodowej w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej. Jest to szczególnie istotne dla osób zatrudnionych w
usługach – wiedząc, że pracują na określony procent, wkładają większe starania w pozyskiwanie klientów i
współpracę z nimi (W–22–PR).
Powroty do kraju pochodzenia, obserwowane zarówno w młodszym, jak i starszym pokoleniu, mają
swoje negatywne konsekwencje. Mogą być one trudne ze względu na problemy z przyzwyczajaniem się od
nowa do obowiązujących w kraju pochodzenia zasad i norm kulturowych: „wracali do Wietnamu i brzydzili
się Wietnamem, brzydzili się obyczajami (…). Są zwyczaje, które nam się wydają okropne: smarkanie na
ulicy, rzucanie śmieci, rzucanie papierosów. To jest problem. W klubie się siedzi i można rzucić papierosa”
(W–40–Ek). Co więcej, osoba powracająca, która dużą część życia spędziła na emigracji, jest traktowana jak
„Wietnamczyk cudzoziemski”, którego można wykorzystać, bo np. nie zna obowiązujących cen, od którego
oczekuje się, że, ponieważ na pewno ma pieniądze, będzie płacił rachunki w restauracji, kupi prezenty (W–
40–Ek). W sytuacji radykalnych problemów z przyzwyczajeniem się do norm panujących w kraju pochodzenia, osoby takie mogą zdecydować się na powrót do Polski (W–39–Ek).
Obok rozwoju rynku usług w Wólce Kosowskiej i okolicach oraz modyfikacji istniejących modeli biznesowych, mających na celu utrzymanie się na rynku, można także oczekiwać zwiększenia znaczenia raczkującej dopiero sprzedaży przez Internet, zarówno za pośrednictwem stron dedykowanych centrom handlowym w Wólce Kosowskiej, jak i poprzez portale pośredniczące np. allegro (W–39–Ek). Przepisem na sukces
może okazać się także specjalizacja w jakimś towarze, np. spodniach.
W najbliższych kilku latach umocnić się może również obserwowany obecnie rozkład sił pomiędzy
dwoma narodowościami reprezentowanymi licznie w centrach w Wólce Kosowskiej – Wietnamczykami i
Chińczykami. Choć Chińczycy w dużej mierze zależni s są od Wietnamczyków w kwestii sprzedaży towaru, to
oni mają przede wszystkim dostęp do kanałów dystrybucji, dzięki czemu mogą narzucać ceny i dyktować
warunki sprzedaży towaru pozostałym przedsiębiorcom w Wólce Kosowskiej. Ponieważ w centrach handlowych sprzedawane są przede wszystkim bardzo tanie towary produkowane w ogromnej większości w
Chinach, nie należy się spodziewać, by coś się zmieniło w tej kwestii. Szczególnie, że Chińczycy starają się
eliminować wszelką konkurencję, np. Wietnamczyków, którzy sprowadzają towar bezpośrednio z Chin. Dodatkowym argumentem przemawiającym za dalszym zwiększaniem znaczenia obecności Chińczyków w
Wólce Kosowskiej może być to, że migranci wietnamscy postrzegani są jako nacja mało innowacyjna w sferze ekonomicznej, działająca na zasadzie naśladownictwa. Dopiero sukces kogoś innego, kto odważy się na
wprowadzenie zmian, powoduje podjęcie podobnych działań przez innych. Za przykład takiej sytuacji rozmówcy podają m.in. sprzedawanie przez długi czas dań azjatyckich w wydaniu europejskim, aż do czasu,
gdy Wietnamczycy spostrzegli potencjał w swoich oryginalnych potrawach. Zatem, bez większej innowacyjności, Wietnamczycy mogą stać się jeszcze bardziej zależni od Chińczyków, którzy w wielu wymiarach –
zawodowym, społecznym i kulturowym – starają się podkreślać swą przewagę.

90

Por. rozdział 2. niniejszego raportu, w którym wskazano, iż do podobnych wniosków dochodzili również inni badacze migranckich
instytucji ekonomicznych, w tym targowiska na Stadionie X-lecia.
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7. Inne przykłady migranckich instytucji ekonomicznych
Po zamknięciu bazaru na Stadionie X–lecia centra handlowe w Wólce Kosowskiej stały się największą instytucją ekonomiczną w Polsce, w której pracę i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej znajdują w
dużej mierze cudzoziemcy. Większe skupiska migrantów zajmujących się handlem w ramach zinstytucjonalizowanych centrów handlowych spotkać można jednak także w kilku innych lokalizacjach w Polsce91. W tym
rozdziale omówione zostaną dwie z nich – Jaworzno oraz Rzgów92. Ze względu na główny przedmiot badania – centra handlowe w Wólce Kosowskiej – badanie w tych instytucjach ekonomicznych miało jedynie
charakter eksploracyjny i służyło zdobyciu wiedzy o ich najważniejszych obszarach funkcjonowania – obecności cudzoziemców i ich znaczenia dla instytucji ekonomicznej, rozwoju usług wokół instytucji ekonomicznej oraz relacji ze społecznością lokalną.
7.1. Chińskie Centrum Handlu Hurtowego w Jaworznie
7.1.1. Historia i lokalizacja
Chińskie Centrum Handlu Hurtowego93 (SCC Poland International Trade Center) znajduje się w miejscowości
Jaworzno w województwie małopolskim. Jaworzno liczy ok. 95 000 mieszkańców i jest położone ok. 15 kilometrów od Katowic. Centrum handlowe zlokalizowane jest na obrzeżach miasta, w dzielnicy Jeleń, posiadającej dość dobrze rozwiniętą, osobną od reszty Jaworzna, infrastrukturę (kościół, przedszkole, szkoły różnego szczebla, przychodnię, dom kultury, boisko, skwery). Jaworzno–Jeleń koncentruje się wzdłuż kilku
krzyżujących się ulic, a zabudowę dzielnicy stanowią w dużej mierze dwupiętrowe domki jednorodzinne (J–
17–PR). W Jeleniu znajduje się kilka sklepów, mały bar i budka z kebabem. Poza obszarem dzielnicy, na granicy z Mysłowicami mieści się jeszcze jeden bar. W Chińskim Centrum Handlowym zatrudnieni są przede
wszystkim Chińczycy i Polacy. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Urząd Miasta w momencie badania w Jaworznie zameldowanych na pobyt stały powyżej 3 miesięcy było 136 dorosłych Chińczyków i 11
dzieci94. Szacując skalę obecności cudzoziemców w okolicy, należy jednak wziąć pod uwagę, że mieszkają
oni także poza Jaworznem, dojeżdżając do centrum handlowego m.in. z Sosnowca, Mysłowic (J–1–WL).
Centrum handlowe zarządzane jest przez SCC Poland – spółkę na prawie polskim z zagranicznym
kapitałem, której udziałowcami jest 10 Chińczyków (J–2–IL). Spółka ta kupiła od gminy dwie działki w drodze przetargu (J–1–WL) – pierwszą z nich w 2009 roku (J–2–IL). Przedtem, przez ponad rok szukała odpowiednich terenów, rozważając zarówno zakup innych działek w Jaworznie, jak i zainwestowanie w innych
lokalizacjach w tej części Polski. Pierwsza hala, mniejsza (ok. 12 000 m2) została oddana do użytku w lipcu
2010 roku, drugą, liczącą ok. 20 000 m2, otwarto w listopadzie 2011 roku95. Otwarciu obydwu hal towarzyszyły wydarzenia rozrywkowe, na które zapraszani byli także mieszkańcy Jaworzna (np. w 2011 roku grał
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Należy pamiętać, że wciąż wielu cudzoziemców pracuje na bazarach i targowiskach. W dużych i mniejszych miastach całej Polski
powstają "chińskie" domy towarowe czy sklepy, gdzie również można spotkać cudzoziemskich przedsiębiorców i pracowników. W
większości przypadków jednak funkcjonowanie cudzoziemców w branży handlowej w tego typu miejscach nie wiąże się z tworzeniem się ich skupisk czy powstawaniem specyficznych usług etnicznych.
92
Omówienie działalności Centrum Hal Targowych Marywilska 44 pod kątem funkcjonujących w jego obrębie cudzoziemców znajduje się w artykule A. Piłat (2012), Budda przyjmuje dolary. Obserwacja uczestnicząca w centrum hal targowych „Marywilska 44”,
w: K. Wysieńska (red), Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa, s. 117–139.
93
Na stronie internetowej www.sccpoland.pl pojawia się także określenie CHINATOWN.
94
Dane udostępnione przez Urząd Miasta Jaworzno. Stan na 11.2012.
95
Zgodnie z informacją podaną na stronie spółki SCC Poland: http://sccpoland.pl/ (dostęp 09.12.2012).
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robiący podobno karierę w Chinach zespół Bayer Full, który część repertuaru zaśpiewał po chińsku). Chińskie Centrum Handlu Hurtowego było pierwszą i jak dotąd jedyną dużą inwestycją chińską w regionie.
Wpływ na ostateczną decyzję o wyborze Jaworzna na miejsce inwestycji miały – w opinii przedstawiciela inwestora – „lokalizacja, zagęszczenie ludności, czyli siła potencjalnych klientów, dobra komunikacja” (J–2–IL). Położenie miejscowości odgrywało dużą rolę nie tylko ze względu na plany związane z dotarciem do polskich klientów, ale także z uwagi na perspektywy stworzenia atrakcyjnej oferty dla kupców z
tego regionu Europy: „to nie był biznes tak wymyślony, że on miał dla 20 tys. Jelenian służyć, to miał być
handel hurtowy, który idzie na pół Europy” (J–1–WL)96. Centrum w Jaworznie przyciąga obecnie przede
wszystkim Polaków. Będąc największym centrum handlu hurtowego pod względem rozmiarów w południowej Polsce, w opinii przedstawiciela spółki w pewnym stopniu stanowi konkurencję dla centrów handlowych w Wólce Kosowskiej: „Wólka już działa od kilkunastu lat, my tak naprawdę ściągamy mniejszy krąg
odbiorców tutaj z południa, którzy mają bliżej do nas niż do Warszawy. Tak jest od samego początku, podbieramy odbiorców raczej Wólce” (J–2–IL), a nie, jak można by też przypuszczać, klientów podobnych centrów za południową granicą Polski, np. w Czechach.
7.1.2. Charakterystyka instytucji ekonomicznej
Obecnie w obrębie Chińskiego Centrum Handlowego w Jaworznie funkcjonują dwie hale. Hala numer 3
(choć numer na to nie wskazuje) została wybudowana wcześniej. Początkowo to w niej odbywał się handel.
Obecnie pełni przede wszystkim rolę magazynu. Najemcy przenieśli się do większej hali numer 2, oddanej
do użytku ponad rok później. Znajduje się w niej ok. 300 boksów handlowych ulokowanych wzdłuż 8 alejek.
Hale rozmieszczone są po przeciwnych stronach drogi i obie otoczone są grodzonymi parkingami, z czego
ten przy hali 2 jest dostępny, a parking przy hali 3 sprawia wrażenie zamkniętego.
W wystroju hali numer 2 i jej otoczeniu widoczne są chińskie elementy (lampiony, chorągiewki,
kamienne lwy przy wejściu, nazwa centrum wypisana dużymi chińskimi znakami na froncie). W środku jest
czysto, jasno i przestronnie. Nazwy sklepów są przeważnie po polsku lub stanowią zapis fonetyczny nazw
chińskich. Również większość informacji i ogłoszeń jest w języku polskim. Jedyne napotkane ogłoszenie w
języku chińskim dotyczyło incydentu znalezienia martwych ptaków w toaletach. Na zewnątrz hali 3 znajduje
się bankomat, a wewnątrz niej – kantor. Centrum czynne jest 7 dni w tygodniu, w godz. 7–16, poza wtorkiem i piątkiem, kiedy to centrum jest czynne w godz. 16–21. W niedzielę centrum otwierane jest o 8 rano.
Z obserwacji wynika, że poza godzinami funkcjonowania centrów w okolicy hal nie ma większego ruchu.
Klientami centrum są głównie Polacy. „Liczba klientów zależy od miesiąca, latem jest ich mało, ze względu
na wakacje, natomiast we wrześniu jest zmiana sezonu, więc ruch się natęża” (W–9–SL).
Na końcu centralnej alejki jest miejsce na sklep i restauracja. Lokale te były jednak nieczynne w
trakcie realizacji badań w Jaworznie (11.2012). Restauracja jest urządzona w stylu chińskim, a na jej
drzwiach widnieje kartka z nazwiskiem chińskiego właściciela. Z rozmów z pracownikami centrum wynika,
że lokal ten zamknięto krótko przed obserwacją badawczą. Jeden z rozmówców sugerował, że restaurację
zlikwidowano, ponieważ Chińczykom nie smakowało jedzenie, choć Polacy, także niezwiązani zawodowo z
centrum handlowym, jadali tam chętnie (J–8–SL). Inny rozmówca twierdził, że zamknięcie restauracji jest
oznaką słabej kondycji centrum, a może także niewiązania z Polską przyszłości przez cudzoziemców pracujących w Jaworznie: „jak zlikwidowali tą knajpkę chińską, to mi się wydaje, że oni już chyba nie chcą tutaj
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Zob. także strona internetowa spółki SCC Poland: http://sccpoland.pl/ (dostęp 09.12.2012).
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być i chyba traktują to jako okres przejściowy do czegoś” (J–1–WL). Na podstawie obserwacji można przypuszczać, że Chińczycy gotują sami jedzenie, niekiedy od razu dla wielu osób, dzieląc się nim z innymi pracownikami centrum (J–17–PR). Poza restauracją w hali są tylko automaty z kawą, ustawione w pobliżu toalet. Na końcu jednej z alejek jest ławka, ale poza nią w hali nie ma żadnych miejsc, gdzie pracownicy mogliby się spotkać, zatrzymać na dłuższą chwilę – funkcję tę pełniła wcześniej, zanim została zamknięta, opisana
już wyżej restauracja (J–12–SL). Pracownicy odwiedzają się zatem w boksach i spędzają czas z innymi osobami zatrudnionymi w tym samym sklepie bądź w sąsiednich. Wielu pracowników spędza czas w boksie
przed komputerem bądź z książką.
Boksy mają formę małych sklepików, z murowanymi ściankami i dużymi, przeszklonymi witrynami.
Ich przestrzeń zagospodarowana jest różnie – w niektórych są półki z wyłożonym towarem, w innych towar
znajduje się w kartonach lub leży w stertach na podłodze. Część boksów jest pusta – z informacji uzyskanych w toku badania wynika, że są to boksy jeszcze nie zajęte. W hali znajdują się także ogłoszenia o boksach do odstąpienia. Można było też dostrzec sklepy, które wyglądają, jakby były w trakcie remanentu. W
centrum odbywa się jedynie sprzedaż hurtowa (przynajmniej oficjalnie, ponieważ niektórzy rozmówcy odnosili się także do sprzedaży detalicznej – m.in. J–6–SL). W centrum handlowym w sprzedaży znajdują się
głównie produkty tekstylne i obuwie oraz różnego rodzaju dodatki i akcesoria. Jest też kilka sklepów z artykułami dekoracyjnymi i zabawkami oraz sklep z narzędziami i elektroniką. Przedsiębiorcy funkcjonujący w
halach są jedynie najemcami boksów, podczas gdy właścicielem jest spółka SCC. Informacje o cenach najmu
oraz wymiarach boksów do wynajęcia są ogólnodostępne, bowiem są zamieszczone są na stronie internetowej centrum handlowego97.
7.1.3. Relacje z władzami lokalnymi
Przedstawiciele Urzędu Miasta Jaworzna zaznaczają, że kupno działek akurat przez Chińczyków było przypadkiem. Działki te były wystawione na sprzedaż jako jedne z wielu, zgodnie z planem władz lokalnych,
które chciały przyciągnąć w okolice kapitał, niekoniecznie zagraniczny. Jak zauważa przedstawiciel władz
miasta, każdy potencjalny inwestor byłby traktowany tak samo, niezależnie od narodowości (J–1–WL). Przy
okazji kupna działek władze miasta miały okazje spotykać się – z udziałem tłumaczki – z przedstawicielami
spółki.
Władze lokalne wiązały spore nadzieje z pojawieniem się Chińczyków. Spodziewano się, że w Jaworznie powstanie „gigantyczne centrum handlowe, handlu hurtowego chińskiego, na wzór Wólki Kosowskiej, z tysiącami obywateli chińskich, z olbrzymią ilością punktów sprzedaży i chińskich firm” (J–1–WL).
Zgodnie z początkowymi ustaleniami oczekiwano rozwoju okolicy, przyciągnięcia kolejnych inwestycji –
spółka planowała podobno zakup innych działek, „okazało się [jednak], że nie jest taki po pierwsze wielki
ten biznes, że nie przyciągnął on aż tak znacznej ilości ludzi, że nie kręci się on tak, jak nam się wydawało;
(…) to się nie rozrasta, mogę powiedzieć, że robi się wręcz przeciwnie, zaczyna się to kurczyć” (J–1–WL).
Władze lokalne nie znają przyczyn tej sytuacji.
Spodziewając się znacznej liczby Chińczyków, w ramach przygotowań władze podjęły wiele działań.
Urząd miasta rozpoczął współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. By wyjść naprzeciw potrzebom spodziewanych chińskich pracodawców, urząd zaoferował osobom zarejestrowanym jako bezrobotne udział w
kursie języka chińskiego. Na kurs zgłosili się chętni, zainteresowanie było jednak umiarkowane (J–1–WL).
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Strona internetowa centrum handlowego SCC: http://sccpoland.pl/wsp/najem (dostęp: 23.12.2012).
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Władze lokalne, nastawiając się na pojawienie się przedsiębiorców spoza Polski, zorganizowały też dla pracowników urzędu miasta szkolenia z obsługi podmiotów zagranicznych, „ze szczególnym uwzględnieniem
klienta chińskiego” (J–1–WL). Skala centrum okazała się jednak mniejsza niż zakładana, a na tle całej populacji Jaworzna zagraniczni pracownicy stanowią ledwie zauważalny odsetek. Władze Jaworzna starały się
także przygotować w innych obszarach, m.in. oświaty: „to nie było tak, jak oni się pojawili, to miasto potraktowało to w ten sposób: <<a, niech sobie radzą>>. Odbywały się spotkania, było badanie, czy Chińczycy
będą mieli zapotrzebowanie na przedszkola. Wiadomo, że miasto bada demografię swoich mieszkańców i
wiemy, ile potrzebujemy dla dzieci urodzonych w Jaworznie miejsc przedszkolnych, no ale próbowaliśmy się
dowiedzieć, czy przedszkola, szkoły, czy trzeba coś przygotowywać” (J–1–WL). Ponadto władze lokalne,
szczególnie w początkowym okresie, starały się angażować w rozwiązywanie trudności, które wyniknęły z
obecności cudzoziemców w okolicy, np. gdy osoby zatrudnione w sklepie spożywczym zgłaszały problemy z
legitymowaniem Chińczyków podczas sprzedaży alkoholu, nie mogąc zorientować się w posiadanych przez
nich dokumentach tożsamości (w sklepie położonym w pobliżu hal znajdują się obecnie informacje w języku
chińskim, dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia). Urząd miasta deklarował też
gotowość do rozwiązywania ewentualnych konfliktów pomiędzy społecznością lokalną a cudzoziemcami
oraz organizowania wydarzeń, które mogłyby zbliżyć do siebie te dwie grupy. Przedstawiciele urzędu nie
zaobserwowali jednak żadnych problemów w sferze kontaktów cudzoziemców z lokalną społecznością.
W rozmowach z przedstawicielami władz lokalnych przykuwa uwagę ich duża orientacja w kwestiach dotyczących cudzoziemców i funkcjonowania centrum handlowego, choć ożywione z początku kontakty przedstawicieli Urzędu Miasta z przedstawicielami spółki osłabły z upływem czasu. Obecność chińskich inwestorów zaowocowała delegacją do Chin, podczas której uczestnicy spotkali się m.in. z ambasadorem i konsulem RP. W połowie 2011 roku, w czasie wizyty przedstawicieli Urzędu Miasta z prezydentem na
czele nawiązana została współpraca z miastem Yiwu98. W połowie 2012 roku samorząd Yiwu przyjechał do
Jaworzna z rewizytą99. Po powrocie z Chin władze miasta zaproponowały przedstawicielom spółki kwartalne
spotkania, „żeby zgłaszali swoje własne problemy” (J–1–WL). Spotkanie odbyło się dwukrotnie, ponieważ,
jak zauważył jeden z przedstawicieli władz lokalnych: „strona chińska nie akcentowała w ogóle takich potrzeb, no i do dzisiaj ich nie akcentuje” (J–1–WL). Na intensywność kontaktów urzędu miasta ze spółką mógł
wpłynąć także fakt, że władze lokalne nie mogły spełnić wszystkich oczekiwań spółki dotyczących m.in. procedur wizowych oraz kontroli (dokonywanych przez Straż Graniczną czy Państwową Inspekcję Pracy) odbieranych przez cudzoziemskich przedsiębiorców jako uciążliwe (J–1–WL). Mimo braku zaangażowania w procedury umożliwiające wjazd do Polski, przedstawicielka spółki dostrzega i docenia dobre chęci urzędu, który
– w jej opinii – szkolił pracowników oraz interesował się samym centrum i potrzebami jego pracowników
(„pan prezydent zawsze dopytuje się, czy wszystko jest w porządku u nas” – J–2–IL). Urząd miasta angażuje
się też w działania na rzecz uruchomienia połączenia z autostradą A4 od strony Krakowa, korzystnego dla
działalności centrum handlowego, choć nie jest to związane jedynie z obecnością chińskiej inwestycji, ale
także innych firm działających w okolicy, dla których stworzenie podobnego połączenia byłoby istotne (J–2–
IL).
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Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jaworznie - wpis pt. Chiny – kraj dużych możliwości, 05.07.2011,
http://www.um.jaworzno.pl/aktualnosci/chiny-2013-kraj-duzych-mozliwosci (dostęp 12.12.2012).
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http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/198/goscie_z_chin_w_jaworznie.html (dostęp 20.10.2012).
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7.1.4. Relacje narodowościowe pomiędzy osobami związanymi zawodowo z centrum handlowym
Mówiąc o kwestiach narodowościowych wśród osób związanych zawodowo z centrum handlowym w Jaworznie, wyróżnić należy, podobnie jak w wypadku Wólki Kosowskiej, dwie grupy: właścicieli przedsiębiorstw wynajmujących boksy od spółki oraz pracowników. Najemcami są przede wszystkim Chińczycy i
Polacy – na ok. 100 przedsiębiorstw prowadzących interesy w Jaworznie i wynajmujących boksy ok. 60 należy do Chińczyków, a ok. 40 do Polaków (J–2–IL). Obecni są także Ukraińcy, Ormianie czy Wietnamczycy –
są to jednak pojedyncze przypadki (J–1–WL, I–2–IL). Brak wyraźnej obecności Wietnamczyków (na terenie
centrum w momencie badania działały dwie wietnamskie firmy – J–2–IL) odróżnia Centrum Chińskie w Jaworznie od innych migranckich instytucji ekonomicznych, m.in. w Wólce Kosowskiej czy Nadarzynie pod
Warszawą. Co ciekawe, niektóre osoby związane z halami (zarówno Polacy, jak i Chińczycy) nie potrafiły
wymienić narodowości spotykanych w centrum (J–5–Mi, J–6–SL), co może świadczyć o niezbyt ożywionych
kontaktach w obrębie instytucji ekonomicznej. Może to wynikać też z tego, że wśród najemców boksów w
Jaworznie jest duża rotacja (zdarzają się też nagłe wyjazdy, z dnia na dzień – J–8–SL), ogólna liczba najemców jednak raczej się nie zmienia (J–2–IL). Część cudzoziemskich przedsiębiorców prowadzi także interesy w
innych ośrodkach handlowych w Polsce, m.in. w Wólce Kosowskiej czy Łodzi (J–2–IL). Dla większości z nich
jednak praca w hali w Jaworznie jest prawdopodobnie jedynym źródłem dochodu (J–9–SL).
W Jaworznie pracują Chińczycy, którzy przyjechali bezpośrednio z kraju pochodzenia (J–7–Mi, J–16–
Mi), jak i z innych miejsc w Polsce, np. Wólki Kosowskiej (J–10–Mi). W większości posiadają oni zezwolenia
na pobyt czasowy i najczęściej przebywają w Polsce nie dłużej niż ok. 3 lata (J–2–IL). Wśród Chińczyków
związanych zawodowo z centrum w Jaworznie znajdują się także osoby, które przyjechały do Polski z innych
krajów docelowych dla chińskiej migracji (m.in. z Węgier i Czech). Wcześniejsze doświadczenie migracyjne
mają także członkowie zarządu spółki, którzy mieszkali m.in. w krajach b. Jugosławii (J–1–WL, J–14–Mi).
Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych przez najemców w centrum handlowym w Jaworznie, z
obserwacji wynika, że mniej więcej w połowie są nimi Chińczycy, a w połowie Polacy. Przedstawicieli innych
narodowości raczej nie widać w centrum (J–2–IL). Polscy pracownicy to przede wszystkim mieszkańcy Jaworzna i okolic. Są zatrudnieni u cudzoziemców (przeważnie chińskiego pochodzenia) lub polskich właścicieli firm. Polscy przedsiębiorcy, natomiast, rzadko zatrudniają cudzoziemców. Polacy zatrudniani są najczęściej na stanowiskach sprzedawców (choć zdarza się, że osoby zatrudnione jako sprzedawcy zajmują się
także bardziej złożonymi czynnościami, np. księgowością – J–6–SL). Jest to częściowo spowodowane kwestiami biznesowymi i ma ułatwić komunikację z Polakami, którzy stanowią większość klientów centrum.
Zatrudnianie Polaków jest też następstwem polskiego porządku prawnego, z przepisów wynika bowiem, że
(w uproszczeniu) zatrudnienie cudzoziemca jest możliwe tylko w sytuacji, gdy na dane stanowisko nie znajdzie się obywatel Polski z odpowiednimi kwalifikacjami100. Ponieważ jest szansa, że do pracy na stanowisku
niewymagającym zazwyczaj specjalistycznych kwalifikacji, prędzej znajdzie się Polak niż na stanowiska kierownicze lub też nadzorcze, to te ostatnie funkcje pełnią najczęściej cudzoziemcy. Zgodnie z danymi Urzędu
Pracy w Jaworznie, w którym także cudzoziemscy przedsiębiorcy składają oferty pracy, w 2011 roku było
około 300 ofert złożonych przez cudzoziemskich pracodawców, a w 2012 roku – około 100101. Spadek liczby
ofert wytłumaczyć można tym, że zezwolenia mogą być wydawane na dwa lata. Ponieważ przedsiębiorcy
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Zgodnie z art. 88c ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr
69, poz. 415 z późn. zm.).
101
Stan na 11.2012.
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nie widzieli potrzeby uzyskiwania kolejnych zezwoleń na pracę w 2012 roku, nie mieli też obowiązku zgłaszać w urzędzie ofert zatrudnienia, co jest niezbędnym elementem procedury ubiegania się o zezwolenie na
pracę cudzoziemca (J–4–IL). Pracownicy lokalnego urzędu pracy rzadko mają do czynienia bezpośrednio z
Chińczykami, ponieważ korzystają oni z pomocy pełnomocników. Choć osób pośredniczących w podobnych
kontaktach jest w centrum w Jeleniu kilka, to z relacji urzędnika, który był jednym z rozmówców w badaniu,
można wywnioskować, że w załatwianiu formalności w lokalnym urzędzie pracy pośredniczy właściwie jedna osoba.
Niektórzy Polacy zatrudnieni u cudzoziemców wspominali o czynnościach, które, choć wykonywane
były w ramach pracy, wykraczały poza zwykły zakres obowiązków. Chodzi np. o pomoc w nauce języka polskiego, wsparcie językowe przy zakupach w punktach usługowych, wyjaśnianie pewnych kwestii proceduralnych czy pomoc w urzędach (m.in. J–8–SL). Chińczycy, już będąc w Jaworznie, często podejmują trud
nauki języka polskiego (m.in. J–11–SL, J–16–Mi). Z polskimi pracownikami porozumiewają się głównie w
tym języku, co jest prawdopodobnie główną motywacją do nauki polskiego. W innych sytuacjach Chińczycy
często zatrudniają tłumacza (m.in. J–16–Mi). Część Chińczyków mówi także po angielsku (m.in. J–6–SL).
Relacje pomiędzy cudzoziemskimi pracodawcami a polskimi pracownikami nie wykraczają zazwyczaj
poza centrum handlowe. Jak stwierdził jeden z pracowników w odniesieniu do swojego przełożonego: „on
ma swoje życie, ja mam swoje” (J–6–SL). Jeśli chodzi o kontakty pomiędzy Polakami a Chińczykami pracującymi w centrum (niebędącymi najemcami), to poza sytuacjami zawodowymi także raczej one nie istnieją,
choć niektórzy rozmówcy sygnalizowali okazje do prywatnych spotkań, wspominając np. o zaproszeniu
Chińczyków na polski ślub, spotkaniach przy grillu (J–8–SL, J–15–SL). Spółka organizuje też imprezy „na hali”, które są „dla wszystkich i wszyscy na nie przychodzą” (J–8–SL). Jeden z rozmówców wspomniał o zróżnicowaniu wśród Chińczyków pracujących w centrum w Jaworznie, które może wpływać na kontakty pomiędzy Polakami a cudzoziemcami. Według niego starsi, przywiązani do tradycji Chińczycy mają specyficzny
stosunek do przełożonych, pełen dystansu i szacunku, co wiąże się z tradycyjną strukturą rodzinną, gdzie
ojciec odgrywa szczególną rolę. Młodzi są bardziej „zeuropeizowani” (J–8–SL). Częściowo na brak bliższych
relacji pomiędzy obydwoma grupami narodowymi wpływać może nastawienie Chińczyków, którzy – w odbiorze Polaków – na terenie centrum „rządzą się” i traktują ich z góry, czują się „panami”, „ledwie się z polskimi pracownikami witają”, choć, spotkani na ulicy, przystają, zagadują napotkanych znajomych Polaków
(J–8–SL, J–9–SL). Polscy pracownicy jednak potrafią czasami swoim zachowaniem także psuć relacje z pracodawcą – jeden z rozmówców wspominał o „pyskatych” polskich pracowniczkach, które obgadywały pracodawców za ich plecami (J–12–SL).
Większość rozmówców twierdzi, że w centrum nie zdarzają się żadne poważniejsze konflikty między
osobami w nim zatrudnionymi. Część unikała odpowiedzi na pytanie o ewentualne problemy. Kilka osób
wspomniało o napięciach związanych z pracującymi w centrum Wietnamczykami – dotyczą one jednak
przeszłości, jako że w czasie badania w centrum handlowym raczej nie było osób tej narodowości. Jednocześnie ochroniarze zatrudnieni przy centrum mówili o Chińczykach i Wietnamczykach jako dwóch bardzo
różnych grupach, które raczej niechętnie się kontaktują, a może nawet istnieją między nimi napięcia.
Ochroniarze nie przedstawiali jednak szczegółów relacji łączącej te dwie grupy narodowe (J–11–SL). Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela spółki, większość spraw załatwianych jest pomiędzy zainteresowanymi, a spółka nie musi interweniować czy mediować w wypadku konfliktów (J–2–IL).
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7.1.5. Relacje ze społecznością lokalną
Nie potwierdziły się początkowe obawy polskich mieszkańców okolicy dotyczące „chińskiej inwazji”102, zalewu Chińczyków, który spowodowałby powstanie w Jaworznie chińskiego osiedla w stylu Chinatown (J–1–
WL). Jak podsumował to przedstawiciel władz lokalnych, spodziewano się „Chińczyków u bram”, podczas
gdy można raczej mówić o „Chińczyku u furtki” (J–1–WL). Pojawienie się cudzoziemskich przedsiębiorców w
opinii większości rozmówców nie zmieniło wiele w społeczności lokalnej, choć niektórzy rozmówcy uważają
inaczej, twierdząc np. że przed otwarciem centrum w Jaworznie było tam spokojniej (J–9–SL). Cudzoziemcy
obecnie wkomponowali się w życie miejscowości: „już się ludzie przyzwyczaili do obywateli Jaworzna o trochę innym wyglądzie. Na początku to na pewno wzbudzało sensację, bo nie było tutaj takiej ilości ludzi,
którzy są z innej kultury i inaczej wyglądają. Ale teraz to jest zupełnie normalnie, oni się wtopili i nie wydaje
mi się, że to jest jakaś sensacja. Kiedyś się o tym mówiło, co kupują, jak kupują” (J–1–WL). Podobno na początku istnienia Chińskiego Centrum Handlowego starsi mieszkańcy Jaworzna komentowali fakt, że Polki
podejmowały pracę u obcokrajowców. Mieli im za złe, że pracują dla obcych, snuli przypuszczenia, co te
kobiety musiały zrobić, by dostać pracę u obcokrajowców. Teraz jednak, jak zauważył jeden z rozmówców,
to się już zmieniło, bo wszyscy wynajmują mieszkania Chińczykom i czerpią z tego zysk, więc się przyzwyczaili (J–15–SL). Przedstawiciel centrum handlowego ujmuje rzecz nieco inaczej: „wpłynęliśmy na otwarcie
mieszkańców na inną kulturę” (J–2–IL).
Na podstawie obserwacji i rozmów można wysnuć wniosek, że polscy mieszkańcy Jaworzna, a w
szczególności Jelenia, spotykają się z Chińczykami z centrum (o jakichkolwiek kontaktach z cudzoziemcami
innych narodowości nie mówił żaden z rozmówców) głównie w dwóch kontekstach. Pierwszy obszar styczności to kontakty na terenie centrum, w sytuacjach zawodowych, gdy Polacy są pracownikami lub najemcami boksów. Mieszkańcy nie kupują raczej w centrum, gdyż nie prowadzi ono sprzedaży detalicznej. Nie
ma też Polaków, którzy zatrudnialiby cudzoziemców w swoich boksach. W tym kontekście centrum handlowe w Jaworznie postrzegane jest przede wszystkim jako miejsce pracy. Biorąc pod uwagę, że w hali handlowej działa ok. 300 boksów, można założyć, że co najmniej ta liczba Polaków znajduje zatrudnienie w
centrum w charakterze najemców boksów i handlujących samodzielnie lub pracujących u cudzoziemców i
Polaków.
Po drugie, Polacy mają styczność z Chińczykami jako wynajmujący mieszkania, przede wszystkim w
Jeleniu, ale także w innych częściach Jaworzna, w Sosnowcu, Mysłowicach czy Katowicach (m.in. J–1–WL, J–
11–SL, J–17–PR). Wynajem mieszkań jest istotnym źródłem dochodów dla właścicieli domów (nie pojawiły
się w badaniu informacje o kupnie nieruchomości przez Chińczyków w Jaworznie), którzy często wynajmują
np. piętro w domach jednorodzinnych. Zdarza się, że Chińczycy mieszkają z rodzinami bądź pracodawca
wynajmuje pokój czy mieszkanie wspólnie z innym pracownikiem lub pracownikami. W wynajmie pośredniczy w niektórych przypadkach spółka SCC, do której trafiają oferty mieszkańców dotyczące wynajmu. Jak
zauważył przedstawiciel władz lokalnych, spółka nie była zainteresowana stworzeniem oddzielnego osiedla
dla Chińczyków (J–1–WL). Niektórzy Chińczycy szukają mieszkań samodzielnie103. Według jednego z pra-
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J. Madeja, Początek chińskiego imperium na południu Polski, publikacja na stronie Gazeta.pl w dniu 28.07.2010;
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8189567,Poczatek_chinskiego_imperium_na_poludniu_Polski.html
(dostęp
09.12.2012).
103
W. Gałązka, Nie damy schińszczyć Jelenia, artykuł opublikowany na portalu Gazeta.pl w dniu 25.06.2012,
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11979105,Nie_damy_schinszczyc_Jelenia.html.
http://e-development.gratka.pl/ofirmie/ (dostęp 10.10.2012).
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cowników centrum handlowego (niemającego osobistych doświadczeń w wynajmie mieszkania cudzoziemcowi), relacje Chińczyków z wynajmującymi im mieszkania Polakami lub sąsiadami są pozytywne, niemniej
jednak zdarzają się też skargi, np. na brud w mieszkaniach. Jeden z chińskich rozmówców narzekał na relacje z Polakami, z którymi mieszkał, nie podając jednak szczegółów tej sytuacji (W–10–Li). Niektórzy Polacy
postrzegają także jako uciążliwe dopełnienie obowiązku meldunkowego cudzoziemców (zameldowanie
potrzebne jest im do legalizacji pobytu w Polsce): „niektórzy nie chcą im wynajmować, bo za dużo mają
kłopotów, muszą sami osobiście się stawić do jakiejś instytucji polskiej, żeby potwierdzić, że <<ja, Kowalski
Antoni, wynajmuję Tobie, Ting Tung Tin, mieszkanie>> i w obecności urzędnika to potwierdzić. Podobno dla
tych wynajmujących był to kłopot” (J–1–WL)104. Niechęć przed zameldowaniem lokatorów może wynikać
także z obaw przed niemożnością nakłonienia ich później do opuszczenia lokalu.
Poza tymi dwoma kontekstami kontakty Polaków i cudzoziemców są bardzo ograniczone, a dwie
grupy zdają się raczej żyć obok siebie. Zdarzają się jednak wyjątki. Kilka Chinek chodzi w Jeleniu do Kościoła
(J–12–SL). Niektórzy rozmówcy wspominali o kontaktach towarzyskich pomiędzy Polakami a Chińczykami,
np. wspólnych wyjazdach na imprezy czy też do kasyna w Katowicach (J–9–SL). Jest to w dużej mierze zależne od znajomości języków i w opiniach rozmówców dotyczy Chińczyków mówiących po polsku albo ludzi
młodych (Chińczyków, jak i Polaków), mogących porozumieć się choć w stopniu podstawowym w języku
angielskim. Chińczycy bywają też niekiedy w Miejskim Centrum Kultury i Sportu (MCKiS), gdzie grają w
ping–ponga lub „piłkarzyki” – zazwyczaj we własnym gronie ze względu na trudności w komunikacji językowej z Polakami (J–10–Mi, J–13–SL). Dom Kultury stał się tłem do wydarzeń z maja 2012 roku. W przygotowywanym wówczas projekcie jaworznickiej strategii kultury pojawiły się zapisy, że Dom Kultury Jeleń, działający w ramach MCKiS, powinien stać się polem wymiany kulturalnej między Polakami i Chińczykami. W
sprawę zaangażowały się inne instytucje, jak np. kościół. W czasie jednego z kazań pojawiła się wypowiedź,
że „Nie można przeobrażać rdzennie polskiego domu kultury w <<centrum kultury chińskiej>>”, co stanowiło część petycji skierowanej przez mieszkańców Jaworzna–Jelenia do prezydenta miasta. Jak obawiali się
mieszkańcy: „nasze dzieci zamiast poznawać polską kulturę, zaczną uczyć się chińskiej”105.
W Jaworznie, poza terenem centrum handlowego, obecność Chińczyków nie jest widoczna w przestrzeni publicznej, choć z rozmów wynika, że robią oni w tym mieście zakupy, spędzają wolny czas (np. w
dyskotece), korzystają z usług. Ani w Jeleniu, ani w innych częściach Jaworzna nie zauważono żadnych napisów po chińsku czy innych chińskich akcentów. .Poza nielicznymi wyjątkami, nie widziano też podczas wizyty badawczej Chińczyków na ulicach. To, czy centrum handlowe było w tym czasie zamknięte, czy otwarte
nie miało żadnego znaczenia. Pracownicy sklepów twierdzili, że Chińczycy prawie się tam nie pojawiają, z
wyjątkiem sklepu samoobsługowego, gdzie często robią zakupy. W innych sklepach bywają rzadko, zwykle
kupując te same rzeczy, co ułatwia komunikację. „Niewidoczność” Chińczyków, przynajmniej w zwracającej
uwagę liczbie, może wynikać z faktu, że wynajmują oni mieszkania na wolnym rynku, a więc w rozproszeniu.
Zgodnie ze statystykami dostępnymi w Urzędzie Miasta Jaworzna, do szkół w Jaworznie nie uczęszcza ani jedno dziecko chińskie (jednocześnie dwie jaworzyńskie szkoły zgłosiły chęć wzięcia udziału we
104

W rzeczywistości osobiste stawiennictwo właściciela mieszkania nie jest konieczne, by przeprowadzić meldunek, wystarczy do
tego tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu, choć w niektórzy urzędach można spotkać się z praktyką, że wymaga się obecności
właściciela mieszkania.
105
A. Zielonka, Jaworzno: Spór o dom kultury w Jeleniu. Mieszkańcy nie zgadzają się z pomysłami władz miasta?, Dziennik Zachodni;
publikacja
na
stronie
Jaworzno
nasze
miasto
w
dniu
23.05.2012,
http://jaworzno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1413471,jaworzno-spor-o-dom-kultury-w-jeleniu-mieszkancy-nie,id,t.html (dostęp
10.12.2012).
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współpracy, a nawet w programie wymiany ze szkołami w chińskim mieście Yiwu106). Może wynikać to z
tego, że cudzoziemcy związani z Jaworznem rzadko przyjeżdżają z dziećmi, a jeśli już, to te w wieku szkolnym odsyłane są często do Chin, gdzie mieszkają u rodziny i chodzą do szkoły (J–7–SL, J–9–SL). W opinii
niektórych rozmówców świadczy to o traktowaniu Jaworzna jedynie jako miejsca zarabiania pieniędzy.
Niemniej, w Jaworznie urodziło się już kilkoro dzieci chińskiego pochodzenia (J–1–WL). Najmłodsze chodzą
do przedszkola w tej miejscowości.
Obecność Chińczyków nie jest też odzwierciedlona w statystykach policyjnych: „poza kilkoma jakimiś przypadkami incydentalnymi, to nie mieliśmy tu problemów natury prawnej z nimi” (J–3–IL). Przedstawiciel policji wspomniał o kilkunastu wykroczeniach popełnionych przez cudzoziemców, których część to
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym (J–3–IL). Większość z nich wykrywana jest podczas rutynowych
kontroli, ale zdarza się, że informacja prowadząca do ujawnienia przestępstwa czy wykroczenia zostaje
przekazana policji przez Polaka. Polacy, zarówno związani zawodowo z centrum handlowym, jak i nie, zgodnie potwierdzali, że funkcjonowanie centrów nie wpływa w znaczący sposób na skalę przestępczości, nie
powoduje też żadnych konfliktów na tle narodowościowym. Nie zdarzają się też raczej sytuacje, by cudzoziemiec składał doniesienie na obywatela Polski. Jeśli chodzi z kolei o relacje w samej społeczności Chińczyków: „nie można wykluczyć, tak jak mówię, to jest hermetyczna grupa i być może są między nimi wewnętrzne konflikty, które rozwiązują sobie sami, o czym my nie wiemy, ale pewnie to nie są jakieś poważne
zdarzenia, bo o tych to siłą rzeczy wiedzielibyśmy” (J–3–IL). Osoby związane zawodowo z centrum handlowym nie wspominały jednak o żadnych incydentach pomiędzy cudzoziemcami pracującymi na jego terenie.
7.1.6. Dotychczasowy wpływ na rozwój gminy i plany rozwoju instytucji ekonomicznej
Początkowa wizja chińskich inwestorów zakładała nie tylko prężny rozwój centrum handlowego, ale także
przedsięwzięcia w ramach innych gałęzi gospodarki (J–1–WL). Plany te nie ziściły się, a inwestycja w Jaworznie nie przyniosła oczekiwanych (m.in. przez urząd miasta) rezultatów w zakresie wpływu na rozwój
okolicy. W opinii przedstawiciela władz lokalnych: „może czasem takie pytania [się] pojawiają, jak to wpłynęło na rynek w Jaworznie. Moim zdaniem nijak, zupełnie to jest obojętne” (J–1–WL). Wśród możliwych
powodów nieosiągnięcia zamierzonego sukcesu przez Chińskie Centrum Handlowe mogą znajdować się
m.in.: brak pełnego dostępu do pobliskiej autostrady, zła opinia na temat chińskich produktów („okazało że
nie, że ten towar chiński nie jest towarem konkurencyjnym, że ludzie się zniechęcili z powodu nie zawsze
najlepszej jakości” – J–1–WL) oraz niezrealizowane plany przyciągnięcia klientów zza granicy. Wśród nielicznych usług, które pojawiły się w samym centrum handlowym, wspomnieć należy o oddziale banku, bankomacie i punkcie pocztowym (J–17–PR). Na terenie Jaworzna powstały dwa sklepy detaliczne z towarami
chińskimi – jeden z nich założony został przez Chińczyków handlujących także w centrum w Jeleniu. Jak
podkreśla jednak przedstawiciel władz lokalnych, obecnie „praktycznie w każdym mieście takie sklepy są”
(J–1–WL).
W hali usługowej znajduje się też siedziba firmy, która zajmuje się m.in. tłumaczeniami czy pomocą
w załatwianiu spraw urzędowych. Pracują w niej zarówno Polacy, jak i Chińczycy mówiący po polsku, pełniący rolę tłumaczy (J–14–Mi). Podczas badania nie zaobserwowano innych usług o podobnym charakterze.
106

ZIELA, Chińczycy z miast Yiwu w Jaworznie. Samorząd podpisał umowę na wymianę międzyszkolną, Dziennik Zachodni, artykuł
opublikowany
na
stronie
Jaworzno
nasze
miasto
w
dniu
24.09.2012,
http://jaworzno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1549043,chinczycy-z-miast-yiwu-w-jaworznie-samorzad-podpisal-umowe,id,t.html
(dostęp 12.12.2012).
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Jeden z rozmówców wspomniał natomiast, że kiedyś roznoszone były ulotki w języku chińskim z ofertą pomocy prawnej (J–8–SL), co może wskazywać na fakt, że działalność ta jest bardziej zinstytucjonalizowana i
mogą zajmować się nią też firmy. Zasadniczo, pomoc tłumaczeniową oferują pojedyncze osoby. Nie są to
jednak działania na dużą skalę, jak wynika z krótkiej obserwacji prowadzonej w centrum. Być może w dłuższej perspektywie czasowej możliwa byłaby do zaobserwowania większa aktywność na tym polu. Brak rozwiniętych usług pośredniczących w kwestiach proceduralnych czy w wynajmie nieruchomości (szeroko dostępnych w Wólce Kosowskiej) wokół centrum w Jaworznie może wynikać częściowo ze wsparcia oferowanego najemcom przez spółkę w zakresie tłumaczeń czy procedur związanych z legalizacją pobytu lub pracy
oraz małą skalą centrum. Możliwe, że jedna firma wraz ze wsparciem oferowanym przez spółkę odpowiadają na potrzeby cudzoziemców w tym zakresie. Z kolei, jeśli chodzi o usługi innego rodzaju, ich brak wokół
centrum handlowego może być spowodowany tym, że znajduje się ono na obrzeżach średniej wielkości
miejscowości, w której działają różne punkty usługowe (m.in. sklepy, banki) dostępne także dla cudzoziemców.
Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, wpływy do budżetu gminy z tytułu działalności centrum nie są
duże. Pochodzą one przede wszystkim z podatku od nieruchomości (J–1–WL). Cudzoziemcy związani z centrum handlowym stanowią siłę nabywczą. Osoby zatrudnione w sklepach w Jaworznie podkreślają jednak,
że Chińczycy to jedynie część klientów i dochody nie są w pełni zależne od tej grupy kupujących. Centrum
handlowe jest miejscem pracy dla Polaków, ale w porównaniu z innymi pracodawcami, zajmując stosunkowo duży teren, zapewnia zatrudnienie na niewielką skalę. Jak podsumował to przedstawiciel władz lokalnych, „dzielnica się rozwija swoim tempem, tak jak się rozwijała; (…) to [centrum] nie ma wpływu żadnego”
(J–1–WL). Lokalni przedsiębiorcy nie skarżyli się też na to, by centrum handlowe w Jeleniu stanowiło dla
nich konkurencję (J–1–WL), co wynika prawdopodobnie z tego, że prowadzony w nim jest jedynie handel
hurtowy. Z tej perspektywy władze lokalne postrzegają inwestycję chińską i obecność cudzoziemców jako
dobre przygotowanie do kolejnych inwestycji zagranicznych: „centrum chińskie ma charakter ciekawej
przygody, kontaktów, może to jest taki dobry etap przejściowy; (…) zawsze będą tacy ludzie przyjeżdżali, bo
w Polsce też jest to nieuniknione, a czy to będą Chińczycy, czy Ukraińcy, czy jacyś jeszcze inni, to pewnie to
nastąpi kiedyś i ten eksperyment my przeszliśmy – powiedziałbym – bezboleśnie i wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani, (…) możemy dalej przyjmować następne nacje, bo to nie boli, okazuje się nawet rozczarowanie budzi, że jest taka mała skala” (J–1–WL).
Przedstawiciele spółki nie przewidują dalszego rozwoju ze względu na kryzys gospodarczy, który
spowodował spadek liczby klientów. Początkowe plany dalszej rozbudowy zostały wstrzymane. Słychać
wręcz głosy, że jedna z hal może być sprzedana. Pogłoskom tym zaprzeczają oficjalnie przedstawiciele spółki, mówiąc jedynie o „komercjalizacji” obydwu hal, która przejawiać się ma w wynajmie na potrzeby działalności handlowej jako całości jednemu najemcy, w pierwszej kolejności – hali numer 3107. Cudzoziemscy
przedsiębiorcy swoje plany dotyczące Jaworzna uzależniają od warunków ekonomicznych. Spółka stara się
jednocześnie przyciągnąć nowych najemców, oferując promocyjne ceny108.
Podsumowując, wydaje się, że chińska inwestycja w Jaworznie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Choć stanowi pod względem powierzchni największe centrum handlu hurtowego w regionie, wstrzy107

A. Zielonka, Chińczycy sprzedają halę w Jaworznie. Czy to początek końca China Town w Jaworznie?, Dziennik Zachodni, publikacja na stronie Jaworzno - nasze miasto w dniu 10.12.2012, http://jaworzno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1649295,chinczycysprzedaja-hale-w-jaworznie-czy-to-poczatek-konca,id,t.html (dostęp 12.12.2012).
108
2
2
Czynsz 1 euro/m , opłaty eksploatacyjne 2 euro/m (www.sccpoland.pl, dostęp 22.12.2012).
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manie dalszych inwestycji oraz plany spółki dotyczące wynajęcia lub sprzedaży jednej z hal, świadczą o
mniejszym sukcesie niż zakładany. Wybudowanie centrum chińskiego w odczuciu władz lokalnych nie wpłynęło znacząco na rozwój miejscowości, nie spowodowało też zmian w społeczności lokalnej. Populacja cudzoziemska związana z funkcjonowaniem centrum jest raczej jednolita pod względem narodowościowym i
choć struktura się zmienia (rotacja pracowników cudzoziemskich), jej wielkość nie ulega wyraźnej zmianie.
Zamieszkiwanie w Polsce w związku z pracą w tym centrum handlowym zdaje się nie stanowić strategii rodzinnej. Jak pokazało badanie, pracownikom cudzoziemskim zazwyczaj nie towarzyszą dzieci, co widać po
bardzo niskim odsetku dzieci cudzoziemskich w lokalnych placówkach edukacyjnych. Prawdopodobnie inwestycja ta nie będzie ulegała dalszemu rozwojowi, a tym samym nie będzie stanowiła czynnika przyciągającego cudzoziemców w te okolice.
7.2. Centrum Towarowe „Ptak” w Rzgowie
Centrum Handlowe „Ptak” (CH „Ptak”)109 jest kompleksem handlowym wchodzącym w skład Holdingu
PTAK. Centrum położone jest w Rzgowie, ok. 15 km. od Łodzi, przy autostradzie A1 Gdańsk–Cieszyn. Obok
realizowana jest największa inwestycja w regionie – międzynarodowe centrum wystawienniczo–handlowe
Ptak Expo110, które powstaje z udziałem chińskiego kapitału (należy do tego samego holdingu). Miejscowość
Rzgów liczy blisko 3 000 mieszkańców111 i jako część aglomeracji łódzkiej ma dostęp do licznych połączeń
komunikacji publicznej z Łodzią. Centrum „Ptak” składa się z 12 hal handlowych o łącznej powierzchni
120 000 m2 zabudowy112, położonych na ok. 20 hektarach113. Pierwsza hala uruchomiona została w 1993
roku.
W sprzedaży (przede wszystkim hurtowej) dominują towary tekstylne. Jedna z hal nazywa się „Halą
chińską” (hala I). W halach mieszczą się boksy handlowe w postaci niewielkich sklepików, które wynajmowane są od spółki zarządzającej centrum – w sumie w CH PTAK znajduje się ich ponad 2 500 – oraz hale
wystawiennicze, o otwartej przestrzeni, na której prezentowany jest towar. Swoje sklepy ma tu ponad 3
tysiące przedsiębiorców z całego kraju, a zatrudnienie znalazło ponad 4 tysiące osób114. W halach znajdują
się punkty usługowe – punkty wymiany walut, filia banku, poczta oraz bary i restauracje.
Przedstawiciel spółki szacuje liczbę cudzoziemców zatrudnionych w całym centrum towarowym na
ok. 100 osób i jest to liczba utrzymująca się mniej więcej na tym samym poziomie od lat (R–2–IL). Handel
prowadzony przez cudzoziemców stanowi marginalną część w skali całego kompleksu handlowego. Cudzoziemcy związani zawodowo z CH „Ptak” skupiają się przede wszystkim w hali zwanej chińską, wybudowanej
w 2005 roku. Wśród kupców dominują Wietnamczycy, więc nazwa hali odnosi się przede wszystkim do pochodzenia towarów. Przybysze z innych krajów (m.in. Turcji) prowadzą także działalność na mniejszą skalę,
ale w innych halach. Zgodnie z planami hal dostępnymi na stronie internetowej spółki115, w hali „chińskiej”
znajduje się w ok. 140 stanowisk, przy czym wielu przedsiębiorców zajmuje kilka stanowisk. Zanim hala
została wybudowana, na terenie centrum „Ptak” handlowali także Wietnamczycy, ale był to handel o innym
charakterze, bardziej bazarowy. Hala pozwoliła na jego instytucjonalizację i uregulowanie.
109

Na stronie centrum pojawia się także określenie Centrum Towarowe „Ptak” – CT „Ptak” (www.ptak.com.pl).
Ibidem.
111
Strona internetowa Urzędu Miasta Rzgów: bip.rzgow.tensoft.pl/ (dostęp 15.12.2012).
112
Strona internetowa centrum PTAK: www.ptak.com.pl (dostęp 10.10.2012).
113
Ibidem.
114
Ibidem.
115
Strona internetowa centrum PTAK: http://ptak.com.pl/HomePage/Hale/Default.aspx (dostęp 10.10.2012).
110
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Obserwacja pokazuje, że często sprzedażą i obsługą klienta zajmują się bezpośrednio cudzoziemcy,
co odróżnia instytucję ekonomiczną w Rzgowie od centrów handlowych w Wólce Kosowskiej i Jaworznie.
Wynika to prawdopodobnie przede wszystkim z tego, że w przeważającej części w hali handlem zajmują się
Wietnamczycy przebywający od dawna w Polsce (wielu z nich przyjechało do Polski na studia – R–2–IL),
mający w Polsce rodziny, co sprawia, że wielu z nich mówi dobrze po polsku i mogą sami kontaktować się z
klientami. Kontakt ten, jak pokazała obserwacja, ma też specyficzny charakter: prawdopodobnie z uwagi na
swoje kompetencje językowe w zakresie języka polskiego, cudzoziemcy widząc klientów w pobliżu swoich
boksów, wychodzą z inicjatywą, nawiązują rozmowę. Takich sytuacji nie obserwowano w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej, gdzie to raczej badacze inicjowali kontakt ze sprzedawcami, którymi nierzadko
byli Polacy. Również w Rzgowie cudzoziemcy zatrudniają Polaków (głównie kobiety), np. na stanowiskach
sprzedawców.
Wietnamczycy mieszkają zazwyczaj w Łodzi, gdzie studiowali lub uczyli się języka. W Łodzi znajduje
się zresztą filia Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce. Wietnamczycy pracujący w hali „chińskiej” mają
znikome okazje, by nawiązywać trwałe relacje z innymi pracownikami centrów z uwagi na to, że hala jest
odrębna od pozostałych, połączonych w większe kompleksy. Natomiast, jak wynika z nielicznych informacji
o życiu społecznym Wietnamczyków posiadanych przez przedstawicieli lokalnych instytucji, w czasie wolnym Wietnamczycy grają niekiedy w piłkę – holding zorganizował mistrzostwa Europy drużyn wietnamskich,
a brali w nich udział m.in. zwodnicy z Czech (R–2–IL).
Obecności osób narodowości wietnamskiej nie odzwierciedlają oficjalne statystyki – w Rzgowie
zameldowanych jest ok. 40 cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy i ok. 30 poniżej 3 miesięcy116 – nie ma wśród nich prawie Wietnamczyków, przy czym należy wziąć pod uwagę, że część cudzoziemców przebywa w okolicy jedynie sezonowo. Osoby mieszkające i pracujące w Rzgowie, pytani o cudzoziemców w okolicy, zdecydowanie częściej niż o Wietnamczykach, wspominają o Turkach, a także Indusach, w
odniesieniu nie tylko do Centrum Handlowego „Ptak”, ale także w związku z szeroko rozumianym handlem
tekstyliami i prowadzeniem magazynów (R–1–WL). Pojedynczy rozmówcy kojarzą osoby pochodzenia azjatyckiego z samym centrum towarowym w Rzgowie, twierdząc jednak, że osoby te są niewidoczne w samej
miejscowości (R–1–WL). Mylą niekiedy Wietnamczyków z Chińczykami (m.in. R–3–WL), którzy nie zajmują
się handlem na terenie centrum „Ptak”. To, że w odbiorze mieszkańców Rzgowa i lokalnych urzędników,
społeczność wietnamska w ogóle nie istnieje, tłumaczyć można prawdopodobnie faktem, że Wietnamczycy
pracujący w CH „PTAK” w Rzgowie mieszkają przede wszystkim w Łodzi, a nie w Rzgowie.
Jak zauważył przedstawiciel kierownictwa CH „PTAK”, Wietnamczycy handlujący w Rzgowie nie
stanowią żadnej konkurencji dla polskich handlarzy, co wynika z tego, że „nie wybili się z produktem” i „nie
kreują handlu” (R–2–IL). To z kolei ma źródło w tym, że Polacy w CH „Ptak” sprzedają przede wszystkim
towary polskich producentów, charakteryzujące się wysoką jakością i cieszące się uznaniem ze strony nabywców. To właśnie po te towary przyjeżdżają przedsiębiorcy z państw ościennych – przede wszystkim Białorusi i Ukrainy, ale także Rosji czy Łotwy (zagraniczni klienci stanowią ok. 1/3 wszystkich osób zaopatrujących się w CH „Ptak”117). Dla nich chińskie towary nie są atrakcyjne. Klientami hali „chińskiej” są osoby kupujące „na ryneczki” (R–2–IL). W hali „chińskiej” prowadzony jest handel głownie hurtowy (choć w niektórych boksach można także zrobić zakupy w detalu). Oferowany towar nie odbiega pod względem zróżnico116
117

Stan na 08.2012 zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Miasta Rzgów.
Zgodnie z szacunkami spółki CH „Ptak” odwiedza 6 milionów klientów rocznie (www.ptak.com.pl).
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wania od tego, co oferują centra handlowe w Wólce Kosowskiej czy Jaworznie (są to głównie tekstylia,
obuwie i różnego rodzaju dodatki oraz zabawki).
Hala „chińska” w Rzgowie nie stanowi czynnika przyciągające cudzoziemców w tę okolicę. Jak pokazało badanie, cudzoziemcy prowadzący w niej działalność handlową to najczęściej Wietnamczycy, od lat
pozostający już w Polsce, znający język polski na dość wysokim poziomie. Funkcjonowanie tej instytucji wiąże się z niewielką jedynie koncentracją tej grupy narodowej w sferze ekonomicznej, nieznaczną na tle innych instytucji ekonomicznych w ramach których funkcjonują cudzoziemcy,, i niewpływającą w żadnym
stopniu na zróżnicowanie narodowościowe lokalnej społeczności. Nieobecność usług towarzyszących często
rozwojowi etnicznej przedsiębiorczości (jak np. w wypadku centrów handlowych w Wólce Kosowskiej) skłania do wnioskowania, że hala „chińska” stanowi bardziej miejsce pracy niż przykład rozbudowanej migranckiej instytucji ekonomicznej, w której mogłyby na siebie nachodzić różne sfery życia migrantów, jak dzieje
się np. w wypadku Wietnamczyków funkcjonujących w obrębie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej.

8. Podsumowanie
8.1. Główne wnioski z badania
Na podstawie badania można wyciągnąć następujące wnioski, dotyczące badanych migranckich instytucji
ekonomicznych w zakresie ich wpływu na społeczność lokalną oraz relacji wewnątrz instytucji jak i poza nią.
Przede wszystkim, centra handlowe w Wólce Kosowskiej są największą funkcjonującą migrancką instytucją
ekonomiczną pod względem rozmiaru, liczby skupionych w jej obrębie cudzoziemców, zróżnicowania narodowościowego pracujących tam przedsiębiorców, sprzedawców i usługodawców oraz z uwagi na znaczenie
społeczno-gospodarcze zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków mieszkających w jej okolicy. Nie należy spodziewać się zmiany tej sytuacji, chyba że podobne centrum powstanie bliżej wschodniej granicy Polski
(jako że znaczną część klientów centrów w Wólce Kosowskiej stanowią osoby zza Bugu). Pozostałe badane
instytucje ekonomiczne (w Jaworznie i Rzgowie) nie rozwijają się na tyle, by stały się czynnikiem przyciągającym cudzoziemców zarówno w roli inwestorów, jak i pracowników branży handlowej czy usługowej.
Obecność cudzoziemców w tych centrach nie wywołała istotnych zmian w krajobrazie społecznoekonomicznym miejscowości, w których się one znajdują.
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej stanowią znaczące miejsce pracy zarówno Polaków, jak i
cudzoziemców, którzy nie tylko prowadzą firmy zajmujące się sprzedażą bądź oferowaniem konkretnych
usług, ale także zatrudniają pracowników. Pracują w nich Polacy nie tylko z okolicznych, ale też i nieco bardziej odległych miejscowości. Centra to także istotny punkt zaopatrzenia w towary dla przedsiębiorców
prowadzących handel zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zaopatrują się w nich i hurtownicy, i sprzedawcy
detaliczni pracujący w małych sklepach lub na bazarach.
Zrealizowane w Wólce Kosowskiej zagraniczne inwestycje w centra handlowe wykreowały popyt na
usługi towarzyszące działalności handlowej prowadzonej na terenie instytucji ekonomicznej, ale także usługi w wielu innych obszarach, jak np. budownictwo mieszkaniowe, nauka języka polskiego. W skali lokalnej
centra handlowe przyczyniły się do rozwoju rynku nieruchomości (zarówno pierwotnego, jak i wtórnego),
sektora finansowego, różnego rodzaju agencji pośrednictwa, biur księgowych czy biur tłumaczeń. Z uwagi
na przyciąganie nie tylko przedsiębiorców i pracowników różnych narodowości, ale również klientów z całej
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Polski i zza jej wschodniej granicy, centra handlowe w Wólce Kosowskiej wygenerowały dodatkowy popyt
na takie usługi jak np. punkty gastronomiczne, miejsca noclegowe, zabezpieczenia obiektów, serwisy komputerowe czy punkty napraw samochodów. Uruchomienie punktów usługowych doprowadziło do powstania kolejnych miejsc pracy, zarówno dla cudzoziemców, jak i Polaków. Zapotrzebowanie na usługi towarzyszące funkcjonowaniu centrum handlowego w Wólce Kosowskiej, jak i ich rozwój stanowią źródło zarówno
dla cudzoziemców, jak i przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy mogą korzystać z tych usług lub, angażując się w ich oferowanie lub powstanie, osiągać określone korzyści. Podczas gdy w związku z działalnością
centrów handlowych w Wólce Kosowskiej wciąż widać przestrzeń na rozwój usług i wzbogacanie oferty
centrów w tym zakresie, rozwoju usług ani perspektywy ich rozwoju na istotną skalę nie odnotowano w
przypadku pozostałych badanych migranckich instytucji ekonomicznych. Wydaje się, że większość potrzeb
stosunkowo nielicznych tam cudzoziemców zaspokajanych jest przy wykorzystaniu usług i infrastruktury
dostępnej w miejscowościach, w których te instytucje ekonomiczne się znajdują.
Centra handlowe w Wólce Kosowskiej spowodowały rozwój usług etnicznych głównie w obrębie
społeczności wietnamskiej. To natomiast spowodowało, że instytucja ekonomiczna stała się niejako samowystarczalnym organizmem, gwarantującym możliwość zaspokojenia niemal wszystkich potrzeb, jeśli nie
wyłącznie na terenie samego centrum handlowego, to w jego pobliżu. Dla cudzoziemców mieszkających w
Wólce Kosowskiej lub okolicy brak konieczności szukania różnego rodzaju usług poza instytucją ekonomiczną może być jednak ograniczający, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów na zewnątrz czy poznawanie
kraju pobytu, nabywanie kompetencji językowych i kulturowych poprzez uczestniczenie w życiu innych grup
niż społeczność migrancka funkcjonująca w ramach centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Zasoby centrów handlowych w Wólce Kosowskiej oraz dostępne tam usługi (jak np. hotele pracownicze) oraz rodzinny
często charakter prowadzonej w centrach działalności, powodują, że, przynajmniej w przypadku Wietnamczyków, sfera zawodowa miesza się ze sferą prywatną – w miejscu pracy toczy się też życie rodzinne i towarzyskie. To przenikanie się funkcji instytucji ekonomicznej nie dotyczy Polaków i osób, które mieszkają w
większej odległości od centrów. W pozostałych badanych instytucjach ekonomicznych nie zaobserwowano
rozwoju usług na podobną skalę wokół prowadzonej tam działalności handlowej, co powoduje, że nie można ich określać - analogicznie do centrów handlowych w Wólce Kosowskiej - mianem samowystarczalnych
organizmów.
Z perspektywy społeczności i władz lokalnych centra handlowe w Wólce Kosowskiej nie stanowią
istotnego czynnika wpływającego na poczucie bezpieczeństwa, choć ich funkcjonowaniu towarzyszą zjawiska wpływające na komfort życia w okolicy, takie jak duże natężenie ruchu, korki, hałas, bałagan. Choć grupy narodowe związane z Wólką Kosowską zachowują zazwyczaj dystans wobec siebie, nie wyrażając raczej
chęci do nawiązywania wzajemnych relacji (poza relacjami mającymi stricte charakter zawodowy, co jest
niejako konieczne z uwagi na skalę i charakter działalności prowadzonej w centrach handlowych), zdarzają
się konflikty pomiędzy przedstawicielami tych grup, jak i wewnątrz danej grupy narodowej. Są one jednak
zazwyczaj rozwiązywane wewnętrznie, nie rzutując na funkcjonowanie społeczności lokalnej i jej poczucie
bezpieczeństwa.
W związku z funkcjonowaniem instytucji ekonomicznej w Wólce Kosowskiej dochodzi do naruszania
prawa, m.in. w postaci nielegalnego zatrudnienia (Polaków i cudzoziemców, w tym nielegalnie przebywających w Polsce), unikania płacenia podatków i odpowiednich należności celnych czy kradzieży. Przestępczość

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Analizy, Raporty, Ekspertyzy 2/2013

96

Migranckie instytucje ekonomiczne i ich wpływ na otoczenie…

jest zwykle przedmiotem przekazów prasowych na temat centrów handlowych w Wólce Kosowskiej czy
tematem komentarzy poświęconych tej instytucji zamieszczanych w Internecie.
Mimo faktu, że centra handlowe w Wólce Kosowskiej stanowią skupisko cudzoziemców różnych
narodowości, w odbiorze społeczności lokalnej z centrami związani są przede wszystkim Azjaci, a w szczególności Wietnamczycy. Inne grupy narodowe funkcjonują jedynie w świadomości osób związanych zawodowo z instytucją ekonomiczną. Relacje między poszczególnymi grupami narodowymi postrzegane są zasadniczo jako neutralne bądź poprawne, z wyjątkiem relacji chińsko-wietnamskich, którym przypisywane
jest występowanie różnego rodzaju napięć, powodowanych głównie zależnościami w wymiarze ekonomicznym (warunki wynajmowania powierzchni handlowej, kanały dystrybucji). Cudzoziemcy funkcjonujący w
centrach handlowych raczej nie nawiązują kontaktów towarzyskich z przedstawicielami społeczności lokalnej, chociaż są wyjątki. Czasem, jak wynika z badania, Chińczycy jawią się w odbiorze społecznym jako osoby odnoszące się z wyższością do Polaków i innych cudzoziemców.
Wieloletnia działalność centrów handlowych w Wólce Kosowskiej sprawiła, że w ich okolicy mieszka
znacząca liczba cudzoziemców korzystających z usług publicznych, takich jak edukacja, lokalne urzędy czy
placówki ochrony zdrowia. Skala obecności cudzoziemców oraz perspektywa jej zwiększenia (powiększanie
rodzin cudzoziemskich, sprowadzanie kolejnych migrantów) powodują konieczność podjęcia działań integracyjnych ukierunkowanych na odpowiednie budowanie relacji między społecznościami cudzoziemskimi a
Polakami.
Mimo osłabienia koniunktury i kondycji centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, należy spodziewać się, że będą one prosperować, przyciągając dalej cudzoziemców. Spodziewane jest dalsze umocnienie
się pozycji Chińczyków, kontrolujących kanały dystrybucji towarów, kosztem Wietnamczyków, którzy zajmują się głównie dystrybucją towarów. Prawdopodobnie rynek usług towarzyszących funkcjonowaniu centrów handlowych w Wólce Kosowskiej oraz zaangażowanie w pracę w ich obrębie dużej liczby cudzoziemców będzie się nadal rozwijał. W przypadku centrów handlowych w Jaworznie i Rzgowie szanse na dalszy
rozwój pod kątem obecności w nich cudzoziemców wydają się być znikome. Centra te utrzymają się raczej
w dotychczasowej skali i nie będą stanowiły czynnika przyciągającego kolejnych migrantów z uwagi na brak
nowych miejsc pracy. Można jednak sądzić, że podobnie jak obecnie w centrach będzie następowała rotacja
pracowników.
8.2. Wnioski na potrzeby kolejnych badań
Zrealizowane badania, choć istotnie wzbogacają stan wiedzy o wybranych migranckich instytucjach ekonomicznych, nie wyczerpują zagadnień, które warto poddać dalszej eksploracji z punktu widzenia obecności
cudzoziemców nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale i społecznym. Warto więcej uwagi poświęcić tym
społecznościom migranckim, które nie są jeszcze w ogóle lub dostatecznie obecne w literaturze migracyjnej
czy odbiorze społecznym, mimo swego rzeczywistego funkcjonowania w Polsce. Z pewnością warto pogłębić badania dotyczące obecności i funkcjonowania Chińczyków, zwłaszcza pod kątem samoorganizacji tej
społeczności, jej roli w polskiej gospodarce oraz relacji ze społeczeństwem przyjmującym. Należałoby też
zwrócić uwagę w badaniach nad społecznościami migranckimi na pozostałe grupy narodowe, jak Turcy,
Indusi, oraz zbadać rolę instytucji ekonomicznej w procesach migracyjnych przedstawicieli tych społeczności.
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Choć wiele uwagi poświęcono już Wietnamczykom w Polsce, to w dalszym ciągu warto zgłębiać
wiedzę o rozwoju społeczności wietnamskiej, jej przemianach, znaczenia takich instytucji ekonomicznych
jak centra handlowe w Wólce Kosowskiej dla różnych pokoleń migrantów z Wietnamu – zwłaszcza drugiego
pokolenia Wietnamczyków w Polsce, czyli obecnie dorosłych ludzi, rozpoczynających swoje kariery zawodowe. W kontekście wiedzy o dotychczasowych wzorach adaptacji ekonomicznej migrantów z Wietnamu
interesujące wydaje się to, na ile drugie pokolenie Wietnamczyków obierze ścieżki podobne do ścieżek,
którymi poszli ich rodzice, decydując się na funkcjonowanie w ramach niszy etnicznej, a na ile będzie miało
wolę czy możliwości realizacji zawodowej w innych dziedzinach gospodarki, niż handel czy gastronomia w
ramach niszy etnicznej. Warte uwagi są również różnice między Wietnamczykami stanowiącymi w Polsce
drugie pokolenie migrantów a ich rówieśnikami – nowoprzybyłymi migrantami z Wietnamu oraz ich znaczenie dla procesów integracji ekonomicznej i społecznej.
W następnych badaniach z pewnością warto skupić się również na roli migranckich instytucji ekonomicznych w przyciąganiu do Polski (do konkretnych lokalizacji) kolejnych migrantów, niekoniecznie pochodzących z krajów, które mają już liczne reprezentacje wśród przedsiębiorców działających w Wólce Kosowskiej. Warto też zwrócić uwagę na ścieżki migracyjne cudzoziemców danej narodowości. Zrealizowane
badanie potwierdziło, że migranckie instytucje ekonomiczne w Wólce Kosowskiej i Jaworznie stały się miejscem pracy dla migrantów z Azji, którzy przed przyjazdem do Polski mieszkali w Czechach czy krajach b.
Jugosławii. Pogłębienie tego zagadnienia przyczynić się może do poznania uwarunkowań przepływów migrantów spoza kontynentu europejskiego, np. w ramach Unii Europejskiej, ale też do wskazania następstw
takich procesów, które mogą wiązać się z językiem komunikacji między Polakami a migrantami, upowszechnianiem się określonych wzorców funkcjonowania w wymiarze ekonomicznym itp.
Jest z pewnością wiele innych zagadnień wartych pogłębienia. Cenne byłoby dalsze obserwowanie
wpływu funkcjonowania migranckich instytucji ekonomicznych i ich roli w wymiarze lokalnym, ale i ponadlokalnym, identyfikowanie wyzwań w zakresie integracji czy zapewniania bezpieczeństwa i porządku prawnego oraz publicznego.
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Załącznik 1. Podstawowe informacje dotyczące obserwacji i wywiadów
Tabela 1. Spis wywiadów i obserwacji
118
L.p.
Kod
Rodzaj materiału badawczego
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

W–1–PR
W–2–PR
W–3–PR–1
W–3–PR–2
W–4–PR–1
W–4–PR–2
W–5–PR
W–6–PR
W–7–PR
W–8–PR
W–9–PR
W–10–PR
W–11–PR
W–12–PR
W–13–PR
W–14–PR
W–15–PR
W–16–PR
W–17–PR
W–18–PR
W–19–PR
W–20–PR
W–21–PR
W–22–PR
W–23–PR
W–24–PR

26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

W–25–WL
W–26–IL
W–27–IL
W–28–IL
W–29–Li
W–30–Li
W–31–SL
W–32–IL
W–33–Mi
W–34–Mi
W–35–Mi
W–36–Mi
W–37–Ek
W–38–Ek
W–39–Ek
W–40–Ek

Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Protokół z obserwacji
Notatka z przeglądu zawartości
portalu chińskiego
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Notatka z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu

Narodowość
respondenta
119
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Miejsce realizacji
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
nd

polska
polska
polska
polska
wietnamska
wietnamska
polska
polska
wietnamska
chińska
chińska
chińska
polska
polska
polska
polska

Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska
Wólka Kosowska

118

Używane w kodach skróty oznaczają odpowiednio: Ek - ekspert/badacz; SL - przedstawiciel społeczności lokalnej; WL - przedstawiciel władz lokalnych; Li - lider społeczności migranckiej; Mi - migrant, IL - instytucja lokalna (m.in. bank, policja, przedszkole, urząd
pracy), PR - protokół z obserwacji.
119
Skrót "nd" oznacza "nie dotyczy". Zazwyczaj jednak w ramach obserwacji, której wyniki były utrwalone w protokołach prowadzone były również rozmowy z osobami różnych narodowości.
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

R–1–PR
R–2–IL
R–3–WL
R–4–WL
R–5–WL
J–1–WL
J–2–IL
J–3–IL
J–4–IL
J–5–Mi
J–6–SL
J–7–Mi
J–8–SL
J–9–SL
J–10–Mi
J–11–SL
J–12–SL
J–13–SL
J–14–Mi
J–15–SL
J–16–Mi
J–17–PR
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Protokół z obserwacji
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Transkrypcja z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Notatka z wywiadu
Protokół z obserwacji

nd
polska
polska
polska
polska
polska
chińska
polska
polska
chińska
polska
chińska
polska
polska
chińska
polska
polska
polska
chińska
polska
chińska
nd

Rzgów
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
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Załącznik 2. Wytyczne do obserwacji i wywiadów
Migranckie instytucje ekonomiczne (IE) – centra handlowe, w ramach których funkcjonują Wietnamczycy, Chińczycy,
Turcy, Polacy i inne narodowości, zlokalizowane w Wólce Kosowskiej, Rzgowie i Jaworznie

I. Podstawowe dane: charakterystyka respondenta/charakterystyka przedmiotu obserwacji, data przeprowadzenia
obserwacji/wywiadu
II. Dodatkowe informacje (okoliczności)
III. Poszczególne aspekty funkcjonowanie migranckich instytucji ekonomicznych
1. Charakter i lokalizacja instytucji ekonomicznej:
– lokalizacja: odległość od większego miasta, szlaki komunikacyjne, dojazd, okoliczna infrastruktura, w tym mieszkaniowa itp.;
– wielkość
– organizacja przestrzenna: liczba hal, wnętrze hal – np. boksy, miejsca publiczne, restauracje, toalety, parkingi, miejsca nieformalnych spotkań, inne np. świątynia)
– historia: data powstania, rozwój
– struktura własności i ewentualne zmiany w tym zakresie
– charakter działalności i ewentualne zmiany w tym zakresie
– jaką działalność skupia? czy były zmiany w tym zakresie?
– jakie narodowości skupia? czy były zmiany w tym zakresie?
– jak funkcjonuje (dni, godziny, hurt, detal)? Czy godziny oficjalnie podawane są rzeczywiście godzinami pracy?
– inne użyteczne informacje?
2. Stosunek władz lokalnych do centrum handlowego
– czy przedstawiciele władz lokalnych są świadomi obecności cudzoziemców? jeśli tak, do jakich obszarów się odnosi
ich wiedza/świadomość (np. funkcjonowania IE, zamieszkiwania na terenie gminy, powiatu, relacji sąsiedzkich, wpływu
na rozwój infrastruktury itp)?
– jaki stosunek mają lokalne władze do instytucji? w jaki sposób przedstawiciele władz wypowiadają się o cudzoziemcach/jak ich postrzegają (dyskurs zagrożenia/szansy)?
– jaki postrzegają konsekwencje funkcjonowania IE? (kwestia inwestycji lokalnych, rozwoju gminy?)
– czy sprzyjają rozwojowi instytucji i w jaki sposób? Czy powstanie/rozrost danej IE był efektem świadomej polityki?
– czy wspierają dodatkowe inicjatywy związane z funkcjonowaniem instytucji (zakładanie przedszkoli, szkół, świątyń
itp.) .)? jeśli tak, w jaki sposób – czy oznacza to konkretne rozwiązania finansowe (np. dofinansowanie szkół)?
– jak ten stosunek widzą cudzoziemcy? widzą we władzach partnerów? mają z nimi jakąś styczność? jak się czują traktowani?
– czy istnieją jakieś sformalizowane kontakty pomiędzy cudzoziemcami a władzami lokalnymi (np. przedstawicieli
zarządu IE)?
– inne istotne kwestie w tym zakresie
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3. Stosunek społeczności lokalnej do centrum handlowego
– jakie są pola styczności przedstawicieli społeczności lokalnej z cudzoziemcami? w jaki sposób cudzoziemcy funkcjonują w społecznym odbiorze (czy np. wiedzą, gdzie cudzoziemcy mieszkają? skąd są? czy mają rodziny?)
– jaki stosunek mają przedstawiciele lokalnej społeczności do instytucji? jaki jest jej społeczny odbiór?
– jak społeczność lokalna postrzega konsekwencje funkcjonowania instytucji i obecności cudzoziemców? czy dostrzegają w tym zakresie zmiany na przestrzeni ostatnich lat? jakie to zmiany? jak je oceniają?
– czy społeczność lokalna przyczynia się jakoś do rozwoju IE?
– czy jej przedstawiciele są aktywni zawodowo w ramach tych instytucji? a jeśli nie, to kim, skąd są Polacy aktywni
zawodowo w ramach tej IE?
– czy przedstawiciele społeczności lokalnej mają jakieś inne korzyści, też niematerialne, z funkcjonowania tychże instytucji (wynajmują domy, nawiązują znajomości, uczą się języka, uczą języka polskiego?)
– czy sprzyjają rozwojowi instytucji?
– czy biorą udział w inicjatywach towarzyszących funkcjonowaniu instytucji (pokazy, zawody itd.)?
– czy wspominają o cudzoziemcach biorących udział w wydarzeniach w danej lokalizacji (imprezy, festyny)?
– jak ten stosunek widzą cudzoziemcy? jak widzą Polaków w społeczności lokalnej, w ramach której funkcjonuje instytucja? jaką mają z nimi styczność? jak się czują traktowani?
– inne istotne kwestie w tym zakresie
4. Funkcjonowanie migrantów w ramach instytucji ekonomicznej w różnych wymiarach
– wymiar ekonomiczny: czy instytucja zaspokaja ich potrzeby ekonomiczne czy widzą potrzebę pracy też poza instytucją? jakie są zależności zawodowe? z kim pracują? kto stoi nad nimi lub nad kim oni stoją w hierarchii zawodowej? czy
mają porównanie z innymi IE?
– wymiar społeczny, w tym towarzyski, rodzinny: czy potrzeby towarzyskie zaspokajają poza instytucjami, czy też w
nich? jak praca w ramach instytucji przekłada się na ich życie rodzinne? czy mają co robić z dziećmi, czy je zabierają ze
sobą do pracy? czy pracują razem z małżonkami/partnerami, dziećmi? Relacje pomiędzy przedstawicielami poszczególnych narodowości zatrudnionymi w IE – w tym Polakami?
– wymiar przestrzenny: gdzie mieszkają? gdzie spędzają czas wolny? jakich mają sąsiadów? jakie relacje sąsiedzkie
utrzymują? czy jeżdżą gdzieś dalej czy mieszkają w okolicy instytucji?
– wymiar instytucjonalny: czy posyłają dzieci do lokalnych szkół/przedszkoli? czy korzystają z lokalnej służby zdrowia?
czy mają styczność z instytucjami, takimi jak policja, urzędy, straż gminna, służby graniczne i celne, ochrona? jakie są
ich doświadczenia w zakresie tych kontaktów?
– inne istotne kwestie w tym zakresie
5. Plany
– plany migrantów w kontekście dalszego funkcjonowania w ramach instytucji, dalszego pobytu w Polsce, pozostawania w lokalnej społeczności
– plany władz/społeczności lokalnych względem instytucji ekonomicznej: wspieranie dalszego rozwoju czy ograniczanie
6. Wnioski na potrzeby dalszych badań
– jakie wątki warto pogłębić, kontynuować i w jaki sposób? co ciekawego wyłania się z obserwacji/analizy treści?
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Załącznik 3. Mapa centrów handlowych w Wólce Kosowskiej

Źródło: www.aseanpl.com
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