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„PEJZAŻE  ŻYCIA  –  W  BIOGRAFIACH  
I  PORTRETACH  POLSKICH  SENIORÓW  

–  IMIGRANTÓW  W  SZWECJI”  
–  RAPORT  Z  PROJEKTU 

Żyjąc w innym kraju , doświadczamy emigracji indywidualnie, nato-
miast stereotypów i uprzedzeń najczęściej uczymy się zbiorowo. Słuchając 
historii życia osób, które wiele lat spędziły na emigracji, możemy usłyszeć 
nie tylko mozaikę niezwykłych doświadczeń i przeżyć, ale także możemy 
uczyć się o  sobie, o innych, o innej kulturze, obyczajach, przesądach czy 
stereotypach. Powodów do emigracji prawdopodobnie jest tyle, ilu emigran-
tów. Migracja ma długą historię. Ludzie przemieszczali się, zmieniali miej-
sca, zmieniali kulturę od lat. Migracja jest jedną z form zmiany położenia 
fizycznego (Niedźwiecki 2010, s. 15). 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat wielu Polaków wyemigrowało do 
Szwecji zarówno z powodów politycznych, ekonomicznych, społecznych, jak 
i poznawczych. Spowodowało to, iż postrzeganie świata imigrantów w Szwe-
cji jest wielowymiarowe, zatem świat imigrantów jest wielopłaszczyznowy. 
Jednym ze światów polskich imigrantów w Szwecji jest świat seniorów, któ-
rzy przybyli do Szwecji około 30–40 lat temu. Świat ten wydaje się być zde-
cydowanie innym światem aniżeli świat imigrantów przybyłych  do Szwecji 
kilka lat temu lub tych, którzy przybyli jako dzieci. Świat polskich seniorów 
stał się do tego stopnia interesującym obszarem badawczym dla Małgorzaty 
Malec, iż napisała projekt naukowy, a następnie wygrała stypendium nauko-
we w ramach Visby Program Instytutu Szwedzkiego. Prezentowany w niniej-
szym raporcie projekt pt. „Pejzaże życia  – w biografiach i portretach pol-
skich seniorów – imigrantów w Szwecji” jest częścią tego projektu naukowe-
go. Jego realizacja, na Uniwersytecie Sztokholmskim była możliwa dzięki 
post-doc stypendium Instytutu Szwedzkiego, które dr Małgorzata Malec 
otrzymała na okres sześciu miesięcy – od  września 2010 do lutego 2011. 

Każda emigracja ma swoje blaski i cienie, swoje mocne i słabe strony. 
Parafrazując Jerome Brunera (1990), życie na emigracji nie jest takie jakie 

jest, ale takie jak się o nim opowiada. Aby zrozumieć opowiadane historie 
i przedstawiane w nich doświadczenia, trzeba rozumieć szersze konteksty, 
w których są one zakorzenione, a pomocna w tym może być metoda biogra-
ficzna, którą Małgorzata Malec wykorzystała w prowadzonych wśród polskiej 
emigracji seniorów w Szwecji badaniach jakościowych. Zebrany materiał 
badawczy w formie wywiadów narracyjnych, opowieści o przebiegu życia, 
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jest jedną z dróg poznania doświadczeń jednostki. Biografia to ujęta w sym-
bole interpretacja rzeczywistości (Giza 1991). Jest to „subiektywne sprawoz-
danie” z przebiegu życia, fragmentu życia, znaczącego wydarzenia, doświad-
czenia. Opowiadając narracje, przedstawimy nasze rozumienie świata, struk-
turalizujemy nasze doświadczenia, nadając im własne hierarchie, znaczenia 
i symbole. Biografia daje nam możliwość uzyskania materiału empirycznego 
o charakterze osobistym. Umożliwia nam wgląd w codzienną rzeczywistość 
danych jednostek, opowiadających swoje narracje. Narracja biograficzna 
ukazuje, w jaki sposób zostaje wytworzona ciągłość naszego ‘bycia sobą’. 
Opowiadający o swym życiu lub fragmencie życia narrator występuje w roli 
obserwatora: niekiedy bywa pobłażliwy, w innym fragmencie surowy i przy-
tłoczony ciężarem zdarzenia. Uzyskane tą metodą wyniki będą pomocne 
w skonstruowaniu mapy mikroświatów polskich emigrantów seniorów 
w Szwecji. Przedmiotem poszukiwań badawczych projektu była przede 
wszystkim struktura doświadczeń osób w okresie starości – seniorów, emi-
grantów polskich w Szwecji zróżnicowanych pod względem zawodowym, 
poziomu wykształcenia, a także płci biologicznej i kulturowej. Istotne zna-
czenie ma fakt, iż grupą badawczą są seniorzy pochodzenia polskiego, miesz-
kający od 20–40 lat w Szwecji, którzy dzieciństwo, lata młodzieńcze, czy też 
wczesną dorosłość przeżyli w Polsce.  

Nasuwa się pytanie, dlaczego grupą badawczą są seniorzy. Mówimy 
o społeczeństwie wiedzy, społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie 
sieciowym, a także coraz częściej mówimy o społeczeństwie starzejącym się, 
o globalizacji starzenia się. Starość jest stygmatem. Lęk przed starością jest 
tak silny, że temat starości, starzenia się nie pojawia się zarówno w potocz-
nych, codziennych rozmowach, jak i publicznych dyskusjach w Polsce. Bada-
nia pilotażowe, które Małgorzata Malec przeprowadziła wśród osób w wieku 
wczesnej dorosłości wykazały, że boimy się starości. Niemal nikt nie chce 
być stary. Negatywne konotacje związane ze starością (brzydki zapach, na-
rzekanie, roszczeniowa postawa, choroby, niedołęstwo) powodują, że osoby 
stare są „przeźroczyste” w społeczeństwie.  Starość jawi się zatem jako pro-
blem (Malec 2011), którego rozwiązanie wymaga wielu poszukiwań badaw-
czych.  Starość należy do społecznych tabu. Społeczna świadomość, że osoby 
stare należą do grup dyskryminowanych na płaszczyźnie edukacyjnej, spo-
łecznej, politycznej, kulturalnej, ekonomicznej jest w Polsce niewielka. A jak 
wskazują prognozy w społeczeństwach Unii Europejskiej przybywa osób 
powyżej 50 roku życia. Zgodnie z  przewidywaniami Eurostatu udział tej 
grupy wiekowej  w europejskiej populacji wzrośnie z 33% w 2000 roku do 
ponad 42% w roku 2020 (My też! Seniorzy w UE). Takie prognozy stawiają 
zatem przed społeczeństwem nowe wyzwania, a także nowe możliwości. 

Istnieje wielość widzenia świata imigracyjnego. Założeniem projektu 
„Pejzaże życia  – w biografiach i portretach polskich seniorów – imigrantów 
w Szwecji” było ukazanie i wzbudzenie do refleksji nad dwoma odmiennymi 
formami spojrzeniami na świat polskich imigrantów seniorów w Szwecji – 
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spojrzenie badaczki (dr Małgorzaty Malec) oraz fotografika (Bogusława 
Rawińskiego), a tym samym próbą połączenia świata nauki ze światem sztuki. 
Pomysł na połączenie tych dwóch światów pojawił jako odpowiedź na wy-
tworzoną płaszczyznę odmiennego nadawanie znaczeń spotykanym osobom 
i zjawiskom przez badaczkę (mocno zakorzenioną w metodzie biograficznej) 
oraz artystę (patrzącego na świat przez obiektyw, patrzącego kadrami). Celem 
projektu było pokazanie różnorodności wizerunków Polskich seniorów imi-
grantów w Szwecji; wzbudzenie do refleksji nad znaczeniem pokolenia senio-
rów imigrantów w budowania społeczności polonijnej; pokazanie jaką war-
tość przekazu mają zdjęcia oraz jakie historie życia są „ukryte” w portretach.   

We współczesnym świecie otoczeni jesteśmy wielością obrazów wizual-
nych. Jednakże znacząc rolę wśród tych obrazów, które zapośredniczają dostęp 
do realnego świata, odgrywa fotografia (Sztompka 2005). Fotografia portreto-
wa, która prezentowana jest w projekcie pt. „Pejzaże życia  – w biografiach 
i portretach polskich seniorów – imigrantów w Szwecji”, oprócz zadowolenia 
estetycznego, wartości artystycznych pełni także funkcje poznawcze: informa-
cyjno-dokumentacyjne, heurystyczne oraz w pewnym stopniu eksplanacyjne 
(Sztompka 2005). Artystyczne portrety dziesięciu narratorów, autorstwa foto-
grafa Bogusława Rawińskiego od wielu lat mieszkającego w Szwecji,  nie sta-
nowią tylko ilustracji do badań, ale pokazują jak doświadczenia kolekcjonowa-
ne przez całe życie kształtują człowieka – kreśląc rysy twarzy, osadzając jedno-
cześnie, w takich a nie innych miejscach i kontekstach. Fotografia to nie tylko 
uchwycenie chwili, pamiątka z przeszłości, ale także oddanie ulotności spoj-
rzeń, uśmiechu, gestu –  wyjątkowości i indywidualności, czego egzemplifikacją 
są prezentowane w projekcie portrety. Portret może stanowić zarówno dopeł-
nienie biografii narracji, jak i stać się biografią (z) obrazu/fotografii. To, co 
odczytujemy z fotografii, jest subiektywną interpretacją odbiorców, którzy 
patrząc na fotografię mogą tworzyć własną biografię interpretacji. Biografia (z) 
obrazu/fotografii pozwala zrekonstruować subiektywną historię życia z perspek-
tywy odbiorcy. Inne znaczenie nadajemy biografii danej jednostki, słuchając lub 
czytając jej narracji, a inne analizując jej portret, fotografię. Z całą pewnością 
nie bez znaczenia ma osoba fotografująca, jej/jego spojrzenie na osobę fotogra-
fowaną. To on/ona aranżuje, wybiera miejsce, sytuację i moment naciśnięcia 
spustu aparatu. To, co pokazuje odbiorcy, jest subiektywnym spojrzeniem czy 
też postrzeganiem osoby fotografowanej. Bogusław Rawiński jest fotografi-
kiem, który lubi patrzeć, podglądać, a nie atakować, nie prowokować toku wy-
darzeń, woli być z boku, fotografować z obserwacji (Pejzaże życia, 2011). Te 
cechy dają się zauważyć w zrobionych przez niego portretach narratorów. 
Wszyscy narratorzy są sfotografowani w swoich domach, ogrodach – miejscach, 
w których czują się bezpiecznie i swobodnie, co dostarcza dodatkowej wiedzy 
o osobie fotografowanej. 

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa seminaria naukowe pt. 
„Pejzaże  życia” pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
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Sztokholmskiego oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie. 
Seminaria te były połączone z wernisażem fotograficznym, na którym były 
prezentowane artystyczne portrety narratorów – dziesięciu polskich seniorów 
imigrantów w Szwecji.  

Pierwsze seminarium naukowe połączone z wernisażem fotograficznym 
odbyło się 14 października 2011 r. dla społeczności polonijnej w Szwecji 
w Siedzibie Wydziału Konsularnego w Sztokholmie i zgromadziło liczną 
publiczność polonijną (około 100 osób). W programie spotkania dr Małgo-
rzata Malec zaprezentowała główne założenia, idee i ogólne wyniki badań 
projektu naukowo-badawczego realizowanego wśród polskiej imigracji senio-
rów w Szwecji. Miała miejsce także dyskusja z udziałem „bohaterów” badań 
moderowana przez prof. Agnieszkę Bron z Uniwersytetu Sztokholmskiego. 
Spotkaniu towarzyszył wernisaż fotograficzny pt. „portrety narratorów” au-
torstwa fotografa Bogusława Rawińskiego, który od wielu lat współpracuje 
z Ambasadą Polską w Szwecji, Wydziałem Konsularnym w Sztokholmie, Insty-
tutem Polskim w Sztokholmie oraz portalem internetowym Poloniainfo.se.  

Drugie seminarium naukowe połączone z wernisażem fotograficznym 
odbyło się 4 listopada 2011 r. w Domu Kultury „Kolejarz” we Wrocławiu 
i zgromadziło liczną publiczność, studentów, słuchaczy UTW oraz przedsta-
wicieli różnych organizacji działających we Wrocławiu. W programie spo-
tkania dr Małgorzata Malec, podobnie jak na seminarium w Sztokholmie, 
zaprezentowała główne założenia, idee i ogólne wyniki badań projektu na-
ukowo-badawczego realizowanego wśród polskiej emigracji seniorów 
w Szwecji. Spotkanie i dyskusja moderowane były przez dr Bognę Bartosz 
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dopełnieniem spotka-
nia był także wernisaż fotograficzny pt. „portrety narratorów” autorstwa foto-
grafa  Bogusława Rawińskiego. 

Śladem po realizacji projektu jest druk katalogu w trzech językach (pol-
skim, angielskim, szwedzkim)  pt. „Pejzaże życia”. Zawiera on opis projektu 
oraz artystyczne portrety narratorów, które były prezentowane na wernisażu 
fotograficznym. 

Projekt „Pejzaże życia  – w biografiach i portretach polskich seniorów – 
imigrantów w Szwecji” jest kontynuowany. Prowadzone są dalsze badania 
naukowe przez dr Małgorzatę Malec. Szerszej analizie poddawany jest ze-
brany przez badaczkę Małgorzatę Malec materiał badawczy oraz rozpoczęta 
została analiza portretów narratorów przez obiektywnych odbiorców niezna-
jących historii życia osób badanych, przedstawionych na fotografiach. Po-
mysł łączenia świata artystycznego ze światem nauki jest z perspektywy me-
todologii badań słabo rozpoznany w literaturze przedmiotu. Wymaga zatem 
szerszej, pogłębionej analizy, która zostanie zaprezentowana przez Małgorza-
tę Malec na drugiej edycji konferencji biograficznej w Łodzi (maj 2012), nt: 
„Autobiografia – Biografia – Narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce 
badawczej”. Efekty analizy zbieranego materiału są także stopniowo prezen-
towane na międzynarodowych konferencjach naukowych (np. Second Con-



Małgorzata  Malec 

 
260 

ference of ESREA Network on Education and Learning of Older Adults 
(ELOA) Elderly, Education, Intergenerational Relationships and Social 

Development) oraz publikowane w formie artykułów (np. „Signposts of life”– 
what we can learn from life histories of Polish senior immigrants to Sweden; 
„Benefits of networking for working life from perspective of the Polish senior 
immigrants in Sweden”). 
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Report of the project: „Landscapes of life – in  biographies and portraits 
of Polish seniors –immigrants to Sweden” 
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The paper present the idea and assumption of the project „Landscapes of 

life – in  biographies and portraits of Polish seniors –immigrants to Sweden” 
realized in Sweden by Małgorzata Malec. The aim of the project is to present 
and inspire to reflection on the two different forms of looking at the Polish 
senior immigrants’ world in Sweden – the outlook of a researcher (PhD Mal-
gorzata Malec) and a photographer (Boguslaw Rawinski). This project is a 
part of Małgorzata Malec research work at Stockholm University, thanks to a 
Swedish Institute post-doc scholarship. 

 


