
T ytuł oczywiście trochę prowokacyjny. Lecz 
tylko trochę, bo ja tak naprawdę uważam. 
Właśnie to, że chyba najmądrzejsze zdanie 

w historii wymyślił twórca bodaj najgłupszej teo-
rii w dziejach świata. W tym jednak miał rację. 
A w dzisiejszych czasach widać to wręcz doskona-
le. Świętej pamięci Karol Marks, gdy tak wymy-
ślał, to nawet do głowy przyjść mu nie mogło, że 
kiedyś tak wielu ludzi żyć będzie na tak wysokim 
poziomie. Od razu dodam, szkoda tylko, że nie 
w Polsce.
 Ostatnio po raz kolejny rozmawiałem z Po-
lakami pracującymi za granicą. Konkretnie 
w holenderskiej, dużej fabryce. Generalnie na 
produkcji większość stanowili tam właśnie Po-
lacy, w ogóle przybysze z Europy Wschodniej. 
Miejscowych była garstka i wszyscy bez wyjątku 
pracowali bardzo krótko. Jak już któryś wytrzy-
mał kilka miesięcy, to był sukces. Przy tym usły-
szałem ciekawą anegdotkę. Holenderka zatrud-
niona w tej fabryce przy naklejaniu cen na paczki 
powiedziała przełożonemu, że musi iść do toalety. 
Ten poprosił żeby jeszcze wytrzymała dosłownie 

dwie minuty, bo za tyle będzie przerwa. Na to 
kobieta walnęła metkownicą i sobie poszła. Niech 
ktoś nie myśli, że po wyjściu z ubikacji i zakoń-
czeniu przerwy wróciła do pracy. Nie, po prostu 
zabrała swoje rzeczy i w ogóle poszła w długą, 
rzucając robotę. Przecież nie będą jej tam męczyć. 
Dla tego pana, który mi to opowiadał, wydawało 
się to czymś szokującym. W każdym razie żaden 
Polak by sobie na takie zachowanie nie pozwolił 
- tak twierdził. Ta historyjka była dla niego kolej-
nym dowodem jak to współcześni Holendrzy nie 
są stworzeni do ciężkiej pracy. To samo zresztą 
wielokrotnie słyszałem od naszych rodaków emi-
grantów o Niemcach, Francuzach, Anglikach, 
w ogóle o wszystkich mieszkańcach Europy Za-
chodniej.
 Ja bym jednak wcale nie był taki pewien, 
czy rzeczywiście oni są tacy leniwi. W tej fabryce 
na produkcji pracownicy z reguły zatrudnieni są 
przez agencje pośrednictwa pracy, a więc raz, że 
nie mają stabilizacji, a poza tym za małe jak na 
miejscowe warunki pieniądze. Dostają tam 8,66 
euro na godzinę. A praca w fabryce ciężka, na bu-

dowie, czy w polu jeszcze gorsza. Więc po co taki 
miejscowy, któremu się nie chce wziąć do żadnej 
roboty, ma za to pracować? Głodny chodzi, obdar-
ty? Bez żartów. Jak pokombinuje to na zachod-
nim socjalu może całkiem przyzwoicie żyć, a przy 
tym nic nie robić. Przecież nie brakuje emigran-
tów, którzy w pocie czoła wypracowują tamtejszy 
dobrobyt. A rząd da swym długotrwale bezrobot-
nym, przecież oni mogą iść zagłosować na wła-
dzę, lub głosować przeciw niej. Przy czym oczy-
wiście mówimy tu o tych mieszkańcach Europy 
Zachodniej, którzy generalnie pracować nie lubią, 
a jest ich całkiem dużo. Czasem ich z pośrednia-
ka zapędzą do jakieś fabryki, czy innej hurtowni. 
Popracują tam trochę, ale szybko okaże się, że 
nie są w stanie podołać obowiązkom, albo zdro-
wie nie pozwala, albo coś jeszcze. W każdym ra-
zie po krótkim czasie znów mogą wrócić do swych 
ulubionych zajęć, typu kanapa-telewizor. Co, źle 
im tam? No skąd, bardzo dobrze, nie muszą nic 
robić, a jakoś się żyje. Słowem, choć wielu nie 
słyszało pewnie nigdy tej zasady, ale realizują ją 
w praktyce – ich byt określa świadomość. Świa-

domość, że można spokojnie i całkiem wygodnie 
żyć, nic nie robiąc. Bo niestety od pracy są emi-
granci.

_______________________

Damian Szymczak

Karol Marks miał wiele fantastycznych, nietra-
fionych koncepcji, ale w jednym się nie mylił, że 

„byt kształtuje świadomość”.
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 – Korsyka to część Francji, ale chyba 
różni się od części kontynentalnej. Warto 
tam w ogóle szukać pracy, ewentualnie za-
mieszkać, a potem nie martwić się o dzień 
następny?
 – Korsyka utrzymuje się przede wszystkim 
z turystyki, która jest najważniejszą częścią jej 
gospodarki. Większość innych branż także jest 
od niej zależna. Z powodu naturalnej izolacji 
wyspy ograniczającej migrację wewnętrzną oraz 
odpływu miejscowych mieszkańców na konty-
nent np. za pracą lub w celu podjęcia nauki, 
stale istnieje tam zapotrzebowanie na pracowni-
ków.
 – Czyli praca w hotelarstwie, gastrono-
mii i turystyce dominuje? Czy warto mimo 
to szukać zatrudnienia w innych bran-
żach?
 – W sezonie turystycznym od czerwca do 
września, jest duże zapotrzebowanie na pracow-
ników w branży turystycznej, klienci szukają 
pokojówek, sprzątaczek, kelnerek, recepcjonistek, 
kucharzy i ogrodników. Nie mniej jednak przez 
cały rok współpracujemy z firmami z bran-
ży budowlanej, wznoszącymi luksusowe wille 
i obiekty przeznaczone dla zamożnych Europej-
czyków. Zatrudniamy między innymi murarzy, 
monterów płyt gipsowo-kartonowych, malarzy, 
stolarzy, elektryków, hydraulików, pomocników 
budowlanych – pracowników w tych zawodach 
jest najwięcej.
 – Jakie warunki musi spełnić kandy-
dat do pracy na Korsyce, by go ze spokoj-
nym sumieniem wysłać do pracodawcy?
 – Przede wszystkim musi posiadać wy-

magane przez pracodawcę umiejętności, które 
weryfikujemy jeszcze przed wyjazdem kandy-
data, chęć do pracy, sporą dozę samodzielności, 
a w przypadku pracy z klientami (np. kelnerki) 
także dobrą znajomość języka francuskiego. Zna-
jomość włoskiego także jest atutem, ponieważ 
rdzenny język korsykański jest spokrewniony 
z włoskim.
 – Domyślam się, że Wasza firma poma-
ga w zakwaterowaniu pracownika. A gdy-
by tak ktoś chciał samodzielnie postarać 
się o pracę i dach nad głową? Jak ocenia 
Pan szanse takiej osoby?
 – Pracownik ma zapewnione pełne wspar-
cie organizacyjne ze strony agencji, także w kwe-
stii zakwaterowania czy organizacji podróży na 
miejsce. Z powodu pełnego wykorzystania miejsc 
noclegowych w sezonie, których ceny są obliczo-
ne na komercyjny ruch turystyczny, wynajęcie 
mieszkania na własną rękę jest nieopłacalne.
 – Ile średnio można zarobić na Korsy-
ce i jak tamtejsze stawki mają się do pen-
sji kelnerek i barmanów ze stałego lądu we 
Francji?
 – Pod tym względem, chodzi o płace, po-
dobnie jest w całej Francji. W branży turystycz-
nej, przy zatrudnieniu przez naszą agencję pen-
sje rozpoczynają się od około 1400 euro netto, 
plus zakwaterowanie zapewnione przez nas lub 
klienta. Pracując bezpośrednio u pracodawcy 
korsykańskiego trzeba się liczyć ze stawkami 
niższymi, rzędu około 1200 euro netto. Ale na-
leży pamiętać, że pracownicy restauracji mogą 
także liczyć na napiwki, stanowiące spory udział 
w dochodach. W innych branżach, zależnie od 

firmy, w której podejmie się pracę i posiadanych 
kwalifikacji, zarobki mogą być nawet o 150-300 
euro wyższe.
 – W praktyce, z jakimi kosztami na 
miejscu musi się liczyć wysyłany przez Was 
pracownik?
 – Nasz pracownik ma zapewnione zakwate-
rowanie, więc ponosi tylko koszty utrzymania się 
na miejscu. Są one wyższe niż na kontynencie, 
jednak zaradna osoba, wydając 350-450 euro 
na utrzymanie miesięcznie, pozostałą kwotę 
może odłożyć lub przekazać rodzinie w Polsce. 
Oczywiście Korsyka jest przepięknym i atrak-
cyjnym turystycznie miejscem, można zażywać 
tam uroków ciała, duszy i podniebienia, a więc 
wydać każde zarobione pieniądze. Jeżeli ktoś 
szuka sposobu na takie spędzenie wakacji to jest 
to świetny pomysł na pogodzenie przyjemnego 
z pożytecznym.
 – Czy na Korsyce można liczyć na pra-
cę tylko w sezonie letnim?
 – Tak jak powiedziałem wcześniej, praca 
w branży budowlanej trwa prawie cały rok, 
z wyłączeniem lipca i sierpnia, kiedy dla wygody 
turystów obowiązuje zakaz prac budowlanych. 
Praca w turystyce ma charakter sezonowy i trwa 
od czerwca do września ze szczytem sezonu 
w lipcu i w sierpniu. Okresy zatrudnienia wa-
hają się od dwóch do nawet dziesięciu miesięcy 
w ciągu roku. Te najdłuższe kontrakty dotyczą 
branży budowlanej.

________________

rozmawiał
Paweł Sikorski

Korsyka – piękna wyspa na Morzu Śródziemnym. Ojczyzna Napoleona. Czy jest to atrakcyjny kierunek dla Polaków szukających pracy? 
Jakie tam można znaleźć zajęcia, ile można zarobić? Na nasze pytania odpowiada Marcin Chromicz, dyrektor biura Poland Workforce 
z Wrocławia, firmy która od lat zatrudnia polskich pracowników na Korsyce.

Ajaccio na Korsyce,
tu urodził się Napoleon.

A może by tak na KorsykęA może by tak na Korsykę


