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DZIECI POLSKICH IMIGRANTÓW W NORWEGII. 
KWESTIE ADAPTACYJNE I TOŻSAMOŚCIOWE
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W niniejszym tekście zaprezentowano wybrane problemy dotyczące dzieci imigrantów. 
Podstawę stanowiły badania prowadzone wśród dzieci polskich imigrantów w Norwegii. 
Objęto nimi rodziny pochodzące z jednego regionu, a mianowicie z województwa 
opolskiego. Miały one na celu ukazanie procesu przystosowania się dzieci do nowego 
środowiska szkolnego. Ważnym problemem było przygotowanie się do wyjazdu dzieci i ich 
rodzin, łącznie z nauką języka, rozpoznaniem specyfiki kraju migracji, istotny był również 
początkowy okres pobytu w kraju przyjmującym. Pokazano, jak na proces adaptacji dzieci 
w nowej rzeczywistości miały wpływ sposoby odnoszenia się do nich rówieśników i innych 
reprezentantów nowego kraju, a także jak badane dzieci oceniały relacje z rówieśnikami 
z kraju przyjmującego, własne zaangażowanie i pozycję w grupie rówieśniczej i jaki był 
ich stosunek do Polaków i do Norwegów. Określano cechy i postawy mające znaczenie 
w stawaniu się imigrantem. Badania pokazały, że emigracja stworzyła wiele możliwości 
rozwoju, z których młodzi polscy migranci skorzystali lub nie. Dla badanych dzieci ich 
wydajność edukacyjna miała znaczenie w integracji. W dużej mierze badane osoby nie 
były skłonne do opuszczenia wcześniej szkoły. Starały się kształcić na kolejnych szczeblach 
podobnie jak ich norwescy rówieśnicy. Część z nich wykorzystała różnice między edukacją 
norweską a polską do rozwoju własnych umiejętności i talentów. 
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THE CHILDREN OF POLISH IMMIGRANTS IN NORWAY. 
ADAPTATION AND IDENTITY ISSUES

The paper presents selected problems concerning the children of immigrants and relays 
on studies conducted among children of Polish emigrants residing in Norway. The 
studies covered families who came from one region of Poland, namely the Opolskie 
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Voivodship. Their aim was to show the process of the children’s adaptation to the new 
school environment. The preparation of the children and the families for leaving their 
homes, including learning a foreign language, getting to know the specific nature of the 
country of destination, as well as the beginnings of their stay in the host country proved 
the most serious problems. It is shown how the process of the children’s adaptation to 
the new reality was influenced by the attitudes assumed towards them by their peers and 
other inhabitants at the destination. The article also examines how the children assessed 
their relations, their own involvement and positions held in the peer groups in the host 
country, including their own approaches towards Poles and Norwegians. Features and 
attitudes which mattered the most while turning into an immigrant are also determined. The 
studies have also revealed that emigration created a number of possibilities for development, 
which the young Polish emigrants have or have not made good use of. Some of them 
have managed to take advantage of the differences between the educational systems in 
Norway and Poland to develop their skills and talents. Emigration has also allowed the 
young people to see the world from another perspective, creating an opportunity to learn 
about otherness and to experience it in a direct way.

Keywords: immigrants’ children, migration, identity, trans-nationality, family

WSTĘP

Migracja jest procesem, w trakcie którego zostają przekroczone nie tylko 
geograficzne granice. O wiele istotniejsze jest wchodzenie w inny obszar kul-
turowy, w świat wartości czy norm (Molcho, Kelly, Gobhainn 2011). Bycie 
członkiem społeczności kulturowej powoduje, że chce się z nią identyfikować 
i chce się być przez nią identyfikowanym. Ważna staje się potrzeba przyna-
leżności, poprzez bycie członkiem różnych grup (formalnych i nieformalnych), 
ale także w postaci posiadania obywatelstwa w obrębie danego kraju. Migra-
cja może sprzyjać powstawaniu granic jako reakcji jednego systemu na drugi 
(Donna, Wilson 2007: 154). Granice są tworzone w wyniku różnic pomiędzy 
ludźmi i to tych aktualnych, związanych ze sposobem zachowania, ale także 
odnoszących się do wcześniejszych wydarzeń historycznych, biograficznych, 
obejmujących daną grupę. Migracja i przekraczanie granic związane są także 
z poczuciem bezpieczeństwa. Osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa jest w przy-
padku imigrantów istotnym elementem procesu przystosowania się do nowych 
realiów życia, a najwłaściwsza wydaje się postawa ciekawości, chęć poznania, 
doświadczania nowej kultury (Slany 2008: 11). Pojawiają się pytania: Co się 
dzieje w człowieku wraz z przekraczaniem granic? Czy i jakie następują zmiany? 
Ważne jest, czy imigrant, wkraczając w nowe sytuacje w kraju przyjmującym, 
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zachowuje własną tożsamość i czy równocześnie istotną wartością są dla niego 
kontakty z członkami grupy dominującej (klasyczna teoria Berryʼego (1997)).

Sytuacje w nowym kraju nabierają dodatkowego znaczenia, gdy razem z doro-
słymi migrują dzieci (Fass 2005). Dla młodych osób rozpoczyna się kolejny 
etap życia w nowym miejscu, kraju i w nowym środowisku kulturowym (Penn, 
Lambert 2009). Dzieci i młodzież szczególnie mocno przeżywają trudności, 
jakie bywają udziałem migrantów i są wrażliwe na bodźce, które ich zdaniem 
zagrażają poczuciu własnej wartości czy też wolności. Reakcje dzieci na pobyt 
w kraju migracji mogą być bardziej gwałtowne, bo dzieci zostały odgórnie 
przypisane do danej kultury. Zatem zmiany wywołane procesem migracyjnym 
są wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców oraz osób z nowe-
go otoczenia (np. nauczycieli, rówieśników, sąsiadów). Z perspektywy dziecka 
migracja jest punktem zwrotnym w życiu (Wingens et al. 2011), a zmiany 
dokonujące się pod wpływem migracji czynią ten proces niezwykle ważnym, 
pozwalają dziecku na uzyskanie unikalnej wiedzy i doświadczenia (Gober 1993). 
Jednak to, czy i jak dziecko zaadaptuje się w nowej kulturze, w nowym kraju, 
będzie zależało od nastawienia, z jakim przekracza ono granice, od stanowiska, 
jakie przyjmie względem tego przejścia oraz od jakości postaw prezentowanych 
przez obywateli nowego społeczeństwa. 

Migrujące z rodzicami dzieci przeważnie nie wiedzą, czego mogą spodziewać 
się w nowym kraju. Nie mają ukształtowanego wizerunku kraju i jego miesz-
kańców. Niewielka wiedza, jaką posiadają, może powodować, że obraz kraju 
emigracji kształtuje się poprzez ich rzeczywiste doświadczenia i obserwacje 
(Strzemecka 2015). Przyjęcie, z jakim się spotykają, stopień otwartości danego 
społeczeństwa wobec pojawiających się przybyszów znacząco wpływają na pro-
ces adaptacji do życia w nowym kraju. Dobre relacje imigrantów z mieszkań-
cami kraju przyjmującego powodują, że bardziej możliwy jest proces adaptacji. 
Dla dzieci w wieku szkolnym oznacza to przede wszystkim przystosowanie 
się do nowej szkoły w nowym środowisku kulturowym i stworzenie podstaw 
do nawiązania relacji z rówieśnikami – uczniami z kraju przyjmującego. Brak 
poczucia akceptacji ze strony otaczającego środowiska uniemożliwia skuteczną 
adaptację do nowych warunków, powodując ciągłe napięcie i poczucie zagrożenia 
(Carvalho 1990). Relacje łączące nowo przybyłych z gospodarzami i gospo-
darzy z przybyszami mogą mieć charakter stosunków typu: agresja – otwarty 
antagonizm, niechęć – pasywny antagonizm, niezrozumienie – segregacja jawna 
lub skrywana, obojętność (ignorowanie) – koegzystencja pozorna polegająca na 
wzajemnej akomodacji, zainteresowanie (poszukiwanie informacji) – asymilacja 
połączona z pełną wzajemną akceptacją i współdziałaniem (Mamzer 2003: 38).
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Przekraczanie granic przez osoby bardzo młode i pozostanie przez nie na 
dłużej w kraju migracji może prowadzić do zmian w tożsamości. Tożsamości 
traktowanej procesualnie, odnoszącej się do wielu aspektów osobowości do jej 
funkcjonowania psychicznego, interakcji z innymi jednostkami i konfrontacji 
z wartościami kulturowymi (Mamzer 2003: 49). Zmiany w tożsamości mogą 
być określane przez następujące rodzaje tożsamości: 
– tożsamość polska – dotyczy osób przywiązanych do polskiej narodowości, 

wyznających polskie wartości i normy, uznających język polski za podsta-
wowy i najważniejszy, zaangażowanych w organizacje polonijne;

– tożsamość polska bliska tożsamości dwukierunkowej związana z osobami 
mocno zasymilowanymi w nowej społeczności, jednak nadal czującymi się 
Polakami;

– tożsamość kraju osiedlenia charakterystyczna dla osób od kilku pokoleń 
przebywających za granicą lub dla ludzi młodych, nastolatków, którzy sami 
zdecydowali się opuścić ojczyznę lub uczynili to z rodzicami. Chcą szybko 
dostosować się do nowej kultury, przyjmując obowiązujące w niej zacho-
wania, równocześnie „zapominając” o swojej (Chudobski 1998: 24).
Podmiotami najbardziej odpowiedzialnymi za stworzenie dzieciom warunków 

do prawidłowego rozwoju w nowej rzeczywistości są szkoła, rodzina. Ważne 
są także warunki adaptacyjne w kraju przyjmującym, w nowym środowisku 
społeczno-kulturowym i wszelkiego typu starania związane z wyjazdem, speł-
niające oczekiwania rodziców oraz dzieci. Oznacza to „taką formę adaptacji do 
społeczeństwa przyjmującego, która pozwala na lepsze niż w kraju pochodzenia 
zaspokojenie potrzeb i realizację aspiracji życiowych” (Niedźwiedzki 2010: 50). 
W przypadku migracji pełnej porażką bywa powrót spowodowany niespełnionymi 
oczekiwaniami i brakiem możliwości realizowania się w kraju przyjmującym. 
Jest to porażka odczuwana zarówno przez rodziców, jak i przez dzieci.

W sytuacji zmian rodzina jest tym, co pozwala dziecku realizować potrzebę 
przynależności. Stanowi dla jednostki ojczyznę, miejsce, w którym budowane 
są podwaliny tożsamości osobowej i społecznej. Według Jerzego Nikitorowicza, 
pomimo wielości „ofert obywatelstwa” tego świata, rozszerzania się zasięgu 
tożsamości kulturowej, rodzina pozostaje dla wielu osób tą prywatną „małą 
ojczyzną”, z którą nadal wiąże je silne poczucie przynależności (Nikitorowicz 
2004: 118). Obok potrzeby przynależności wyróżniane są inne, równie ważne 
dla rozwoju młodego człowieka potrzeby determinujące jego prawidłowe funk-
cjonowanie w rodzinie i w szkole. Są to potrzeba bezpieczeństwa, kontaktu 
emocjonalnego i sukcesu. Szczególnie ważne jest zaspokojenie potrzeby bez-
pieczeństwa (Jundziłł 2000: 26). W warunkach migracji jej realizacja zwiększa 
swoje znaczenie, ponieważ pomaga zwalczyć lęk w każdej dziedzinie życia 
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dziecka, dodaje pewności siebie. A przecież największym wyzwaniem dla dziec-
ka w sytuacji migracji jest możliwość odnalezienia własnego miejsca w nowej 
grupie rówieśniczej, w nowym społeczeństwie. Zatem to odwaga, a nie lęk 
czy obawa, powinna towarzyszyć jednostce. Zaniedbanie realizacji potrzeby 
bezpieczeństwa może prowadzić do lękowego nastawienia wobec innych, do 
apatii, do osamotnienia czy do zachowań agresywnych.

Równie ważna jest potrzeba kontaktu emocjonalnego, która „przejawia się 
w współdziałaniu i współbrzmieniu z grupą” (Jundziłł 2000: 27). Osoba czuje, 
że jej bliskie otoczenie jest nią zainteresowane. Także ona sama chce nawiązać 
kontakt z tym otoczeniem i może w nim realizować inne potrzeby i wyrażać 
swoje uczucia. Dzięki realizacji podstawowych potrzeb dziecka buduje się jego 
odporność, czyli „zdolność do umiejętnego znoszenia zwiększonego obciążenia 
psychicznego powstałego w warunkach napięcia emocjonalnego” (Tyszkowa 
1972: 164). Czynnikami decydującymi o odporności są między innymi: zaspo-
kojenie potrzeby kontaktu emocjonalnego z jedną osobą, aktywność, samodziel-
ność, wysoka, stabilna samoocena, ustalone perspektywy życiowe, ustalony sens 
życia, stałość emocjonalna itd. (Jundziłł 2000: 25).

W Polsce jest wiele kategorii rodzin. Jedną z nich stanowi rodzina migra-
cyjna, w której jedno lub oboje rodziców wyemigrowało za granicę w celach 
głównie zarobkowych. Trudno ją jednoznacznie określić nie tylko ze względu na 
to, kto jest osobą migrującą. Problematyczny jest także czas trwania i miejsce 
migracji. Sytuacja migracyjna rodziny nabiera szczególnego znaczenia, kiedy 
w rodzinie są dzieci. Zwłaszcza takie, które ze względu na wiek, obowiązek 
szkolny wymagają wyjątkowego udziału rodziców w życiu i doświadczeniu 
szkolnym. Z jednej strony wyjazd rodziców jest dyktowany dobrem dziecka, 
potrzebą poprawienia trudnej materialnej sytuacji rodziny. A z drugiej strony 
to dzieci mogą w największym stopniu odczuć rozstanie z najbliższymi. Bywa, 
że i migrujący rodzice zdają się świadomi negatywnych skutków ich pobytu 
za granicą. 

Badania, jakie prowadziłam wśród migrujących kobiet, pokazują, że matki 
mają wypracowane strategie, które w ich odczuciu mogą zmniejszyć negatyw-
ne skutki wyjazdów (Krasnodębska, 2008: 79; Krasnodębska 2009b: 199–200; 
Krasnodębska 2009a). Jednak świadomość rozłąki i tego, co się dzieje z dzieć-
mi, powodowała, że mimo zapewnienia dzieciom dobrej opieki – najczęściej 
ze strony męża, partnera, rodziców czy starszego rodzeństwa – kobiety miały 
wiele wątpliwości co do wypełnianych ról rodzicielskich. Podobnie jak więk-
szość społeczeństwa widziały siebie jako główne opiekunki dzieci i czuły się 
odpowiedzialne za potencjalne, negatywne skutki transnarodowej rozłąki (Kra-
snodębska 2013a: 166–167). 
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Na ich macierzyństwo na odległość należy spojrzeć z perspektywy transnaro-
dowej, kiedy to migracja nie oznacza odejścia od rodziny i nie musi wiązać się 
z niepełnością (Parreñas 2001: 80; Rajman, Schammah-Gesser, Kemp 2008: 730). 
Obawa o rodzinę, o jakość relacji z rodziną towarzyszyła migrującym kobietom 
i ich rodzinom. W przypadku niektórych rodzin zostały podjęte decyzje o pozo-
staniu na stałe za granicą. Powodem była potrzeba połączenia się z bliskimi, ale 
także poszukiwanie lepszego jutra, dostrzeganie możliwości zapewnienia godnej 
przyszłości swoim dzieciom oraz poprawa bytu (Krasnodębska 2013a: 168–169).

Tego typu sytuacje, odczucia i oczekiwania towarzyszyły również rodzicom 
dzieci, których doświadczenie imigracyjne prezentuję w niniejszym tekście. Arty-
kuł dotyczy funkcjonowania ich dzieci w kraju przyjmującym. Jego celem jest 
pokazanie sposobu adaptacji polskiej młodzieży do nowych kulturowo warun-
ków. Dla młodych osób oznaczało to konfrontację dotychczasowego myślenia, 
nawyków, wartości, według których żyły, z tym, co nowe, co zastane. Adaptacja 
rozumiana jest jako „radzenie sobie przez jednostkę lub grupę z nowym środowi-
skiem i specyficznymi problemami temu towarzyszącymi” (Grzymała-Kazłowska 
2008: 41). Uznano, że dzieci imigrantów w nowym środowisku przede wszyst-
kim przyjmują obowiązujące formy zachowania i najczęściej dostosowują się 
do nowego otoczenia, ale nie odrzucają innych form przystosowania. Pojęcie 
adaptacji jest pokrewne pojęciu integracji. Integracja bywa jedną z form adaptacji. 

Znaczenie integracji, jej wagę dostrzeżono w rejonie, z którego pochodziła 
znaczna część badanych dzieci. Rok temu w miejscowości Sola powołano zespół 
do spraw zapobiegania przestępczości wśród młodzieży z krajów wschodnio-
europejskich, z naciskiem na polską młodzież, ze względu na to, że Polonia 
tworzy największą grupę imigrantów. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 
urzędu gminy, policji, centrali czasu wolnego przy domu kultury z uwzględnie-
niem wsparcia finansowego dla rodzin potrzebujących, zespołu wspierającego 
młodzież, rektorzy szkół, przedstawiciele przedszkoli (wczesne zapobieganie), 
nauczyciele w klasach międzynarodowych, dwujęzyczny nauczyciel polski, 
przedstawiciel towarzystwa polsko-norweskiego, przedstawiciele urzędu praw 
dziecka, przedstawiciel urzędu podatkowego. Projekt jest na etapie rozeznania 
sytuacji. Każdy przedstawia swój punkt widzenia problemu integracji młodzie-
ży w Norwegii. Ustalane są problemy, z jakimi borykają się młodzi imigranci. 
Celem projektu jest zapobieganie przestępczości poprzez dbanie o integrację. 
Podkreślana jest również potrzeba włączania w planowanie i realizację działań 
integracyjnych lokalnych aktorów, reprezentujących badaczy, praktyków, poli-
tyków i samych imigrantów (np. Bosswick i Heckmann 2006). 



Dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Kwestie adaptacyjne i tożsamościowe 289

OPIS BADANYCH OSÓB I PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

Badane dzieci należały do rodzin, w których już wcześniej doświadczono 
migracji, głównie poprzez wyjazdy zarobkowe za granicę ojców. W ich rodzi-
nach ze względu na przestrzenną rozłąkę miało miejsce szczególne bycie razem. 
Rodzice praktykowali swoistą „miłość na odległość” nie tylko w stosunku do 
swoich partnerów, ale przede wszystkim do pozostawionym w kraju dzieci (Beck, 
Beck-Gernsheim 2013: 151). Jednak w relacjach badanych rodziców pojawiały 
się obawy, że migracja zarobkowa jednego z nich może przyczynić się do zmian 
w obszarze rodziny. Rodzice nie chcieli kontynuować dotychczasowego wzoru 
funkcjonowania i postanowili osiedlić się w kraju dotychczasowej migracji. 
Stąd decyzja o wspólnym definitywnym wyjeździe za granicę. Wprawdzie na 
emigrację badanych osób można patrzeć jak na ekonomicznie uwarunkowane 
zjawisko, na co wskazuje model czynników migracji wypychających i przycią-
gających (push-pull theory) Everetta Lee (1972: 9–29), jednak ważnymi czyn-
nikami w podejmowaniu decyzji były powody osobiste. Rozważania zarówno 
rodziców, jak i ich dzieci wskazują na perspektywę rodzinną uwzględniającą 
ważność więzi emocjonalnych. Zdecydowano się na wspólne osiedlenie w kraju 
emigracji (Friberg 2012), kierując się głównie czynnikami rodzinnymi (Ryan 
et al. 2008). Badane rodziny przemieszczały się w celu poprawy sytuacji życiowej 
własnej i członków rodziny bądź uzyskania środków finansowych, niezbędnych 
do zachowania tożsamości kulturowej (Skoczek 1994: 30; Krasnodębska 2014: 
78–79; Krasnodębska 2009b: 188–189). Zwracano uwagę na to, że o decyzji 
wspólnego wyjazdu stanowiły także przyczyny ekonomiczne. Decyzję zgodnie 
z nową ekonomiczną teorią migracji podjęto w ramach gospodarstw domowych, 
tzn. przez małżonków (rodziców). Dzieci współuczestniczyły w podejmowaniu 
decyzji o wyjeździe. Jednak wybór emigracji wymagał silnej motywacji. Zgod-
nie z teorią Jamesa Beshersa „powzięcie ostatecznego postanowienia warunkuje 
zasada maksymalizowania użyteczności”, a oczekiwane korzyści bycia imigran-
tem miały znacznie przewyższać straty i koszty z tym związane (Beshers 1967 
za: Sakson 2001).

Prowadzone badania związane były z funkcjonowaniem dzieci z rodzin emi-
granckich w kraju przyjmującym. Dotyczyły one dzieci polskich imigrantów 
w Norwegii1. Objęto nimi rodziny pochodzące z jednego regionu, a miano-
wicie z województwa opolskiego. Miały one ukazać przede wszystkim proces 
przystosowania się dzieci do nowego środowiska szkolnego. Dzieci te, kiedy 
przyjechały do Norwegii, miały od 6 do 15 lat. Uczestniczyły w nauczaniu 

1 Badania prowadzone były w ramach seminarium licencjackiego w Uniwersytecie Opolskim.
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początkowym (grundskole od 6 do 15 lat). Nauczanie to jest podzielone na dwa 
etapy: szkołę podstawową (dzieci w wieku 6–12 lat barneskole) i gimnazjum 
(młodzież w wieku 13–15 lat) (ungdomskole). Wszystkie dzieci w Norwegii 
są objęte obowiązkiem szkolnym przez okres 10 lat. Dzieci w wieku 6–15 lat 
mają prawo i obowiązek nauczania podstawowego. Nauczanie to jest bezpłat-
ne. Każdy, kto ukończył edukację podstawową, ma prawo do dalszej nauki 
w 3-letniej szkole średniej (videregående skole). Nauka w szkole średniej jest 
dobrowolna, a uczniowie uczęszczają do niej bezpłatnie. 

W badaniach brało udział trzynaście młodych osób mieszkających i uczęsz-
czających do różnych szkół na terenie gminy Sandnes. Gmina należy do regionu, 
w którym mieszka duży odsetek Polaków, którzy wyemigrowali z Polski przed 
rozszerzeniem Unii Europejskiej (Skien, Krisitnsand, Sandnes). Badani byli 
uczniami szkół położonych w miejscowościach Sandnes i Sola. Każdy z nich 
uczęszczał do innej szkoły. Całą grupę reprezentowało 7 dziewcząt i 6 chłop-
ców między 11 a 19 rokiem życia, a ich czas pobytu w Norwegii wynosił od 
6 miesięcy do 5 lat. Oto pełna lista badanych osób: 

Karolina, 11 lat, 1 rok w Norwegii, 
Natalia, 11 lat, 4 lata w Norwegii,
Patrycja, 11 lat, 6 miesięcy w Norwegii,
Paweł, 12 lat, 2 lata w Norwegii,
Dawid, 13 lat, półtora roku w Norwegii,
Hubert, 13 lat, 2 lata w Norwegii,
Kamil, 14 lat, 10 miesięcy w Norwegii,
Paulina, 14 lat, 10 miesięcy w Norwegii,
Izabela, 14 lat, 9 miesięcy w Norwegii,
Iga, 15 lat, 2 lata w Norwegii,
Alicja, 16 lat, 5 lat w Norwegii,
Damian, 17 lat, 2 lata w Norwegii,
Łukasz, 19 lat, 4 lata w Norwegii.
W badaniach, które były prowadzone w 2010 roku, uczestniczyli również 

rodzice dzieci. Wszystkie dzieci łączyło to, że wcześniej mimo czasowej migra-
cji rodzica / rodziców nie doświadczyły sytuacji bycia migrantem / migrantką 
i to, że ich rodzice zdecydowali się na pobyt stały w Norwegii. Wcześniej 
rodzice badanych dzieci wyjeżdżali zarobkowo do pracy. Dotyczyło to 6 rodzin, 
w których do pracy za granicę wyjeżdżał ojciec, 3 rodzin, w których migrowało 
dwoje rodziców. Tylko w 3 rodzinach nie było wyjazdów migracyjnych. Rodzice 
wyjeżdżali przede wszystkim do Norwegii (7 wskazań), ale także do Szwecji, 
Niemiec, USA. Przebywali poza krajem od kilku miesięcy do kilku lat. Dlate-
go w badaniach respondenci stwierdzali: „Ojciec już tu był, reszta dołączyła” 
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(Łukasz lat 19); „Jechaliśmy do Norwegii do męża, który tu przebywał od 
2 lat” (mama 11-letniej Natalii). Część rodziców badanych dzieci dzięki wcze-
śniejszemu doświadczeniu migracyjnemu miała rozeznanie co do warunków do 
życia na migracji i wsparcie w postaci sieci społecznych. Byli to szczególnie 
ci, którzy pracowali w Norwegii kilka lat. Oni także mieli łatwiejszy dostęp 
do informacji, rynku pracy. Dysponowali kapitałem społecznym ułatwiającym 
im i ich rodzinom odnalezienie się w nowym środowisku. Dlatego decyzje 
o wyjeździe nie były przypadkowe. Podejmowały je całe rodziny (dotyczyło 
to 7 rodzin) lub sami rodzice (6 przypadków).

Proces stawania się emigrantem przez badane osoby związany był z mobilno-
ścią przestrzenną, która mogła powodować dwa rodzaje obcości: indywidualnej 
i społecznej. Miało miejsce „oswajanie” nowej przestrzeni, znajdowanie swojego 
miejsca w nowym środowisku społecznym (Berttell, Hollifield 2008: 4–10). 
Zmiana mogła wywołać u dzieci także poczucie obcości, a jednocześnie uświa-
damiać im własną odrębność i przyczyniać się do budowania nowej tożsamości 
indywidualnej. Międzynarodowa mobilność jest postrzegana jako powodująca 
zróżnicowane zmiany w systemie rodzinnym, systemie szkolnym, w relacjach 
z rówieśnikami, a także w potrzebach i oczekiwaniach państwa przyjmującego 
w porównaniu z państwem wysyłającym (Slany, Strzemecka 2016).

W prowadzonych badaniach zastosowano studium przypadków – meto-
dę, która kładzie nacisk na określenie perspektywy badanych. Wykorzystano 
wywiad, obserwację i analizę dokumentów. Podstawową techniką w realizacji 
badań terenowych był pogłębiony wywiad problemowy. Problematyka wywiadu 
obejmowała kilka kwestii. Pierwsza związana była z sytuacją przedmigracyjną 
badanych rodzin i ich dzieci (kontekst wyjazdu za granicę). Ważnym proble-
mem dla badanych osób (zarówno dzieci imigrantów, jak i ich rodziców) było 
przygotowanie się do wyjazdu, łącznie z nauką języka, rozpoznaniem specyfiki 
kraju migracji oraz początkowym okresem pobytu w Norwegii. Pytano również 
respondentów o to, kto podjął decyzję o wyjeździe i w jaki sposób wcześniejsze 
przygotowanie całej rodziny do wyjazdu miało wpływ na przystosowanie się 
dziecka do nowej rzeczywistości. 

Druga kwestia dotyczyła wprowadzenia dzieci w społeczność nowego kraju 
(przede wszystkim w środowisko szkolne), pierwszych wrażeń, kontaktów z nor-
weskimi rówieśnikami. Pytania stawiane podczas rozmów z respondentami miały 
dać odpowiedź na to, czy na proces adaptacji dzieci w nowej rzeczywistości miały 
wpływ sposoby odnoszenia się do nich rówieśników i innych reprezentantów 
nowego kraju (np. nauczycieli). Ważne badawczo były także następujące pytania: 
Jak wyglądały relacje badanych dzieci z rodzicami i rodzeństwem i jak deter-
minowały one proces adaptacji w nowym środowisku? Na ile rodzina stanowiła 
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swoistą podbudowę dla badanych dzieci, jakie były relacje z rodzicami i rodzeń-
stwem? Pojawił się również problem wzajemnych stosunków między Polakami 
i Norwegami. Określano zmiany w obrębie postaw i zachowań dzieci. Sięgano do 
relacji rodziców, opinii nauczycieli i samooceny młodych emigrantów. Ważne były 
kwestie tożsamościowe, poczucie przynależności narodowej kulturowej. Istotne 
było też to, jak pod wpływem czasu kształtuje się postrzeganie migracji i procesu 
adaptacji kulturowej przez dzieci. Jak w miarę upływu czasu badani pozycjonowali 
własną osobę, jak określali swoją przynależność etniczno-kulturową? Czy rozwijają 
swoje transnarodowe orientacje, wychodząc poza znane kategorie? 

Wywiady przeprowadzono z rodzicami i dziećmi imigrantów. Uwzględniono 
perspektywę dziecka i dorosłego. Dzieci były narratorami swoich doświadczeń. 
Sięgnięto do pisemnych relacji badanych osób. Udzielali oni odpowiedzi na pyta-
nia zawarte w bogatym wywiadzie kwestionariuszowym, zawierającym przede 
wszystkim pytania otwarte i półotwarte. Rozmowy prowadzono najczęściej 
w domach badanych osób. Opracowany kwestionariusz składał się z 21 pytań 
dla dzieci i 14 pytań dla ich rodziców. Znaczące były także oceny i opinie 
nauczycieli badanych dzieci. Przy organizacji badań współpracował polski lektor 
pracujący z polskimi migrantami w norweskich szkołach. Wywiad pozwolił na 
wprowadzenie badacza w świat młodych imigrantów. Badania jakościowe, jakie 
wykorzystano, nie ujmowały rzeczywistości w sposób reprezentatywny tak jak 
badania ilościowe, umożliwiły natomiast głębsze wniknięcie w refleksje poje-
dynczych imigrantów, będące podłożem ich rozważań na temat nowej przestrzeni 
społecznej, w jakiej się znaleźli, i indywidualnego sposobu funkcjonowania.

Prowadząc badania, uznano za Florianem Znanieckim, że poznanie rze-
czowe obiektywnej rzeczywistości jest możliwe poprzez rozpoznanie realnych 
doświadczeń ludzi (subiektywny aspekt rzeczywistości). Rozpatrując rzeczywi-
stość społeczną, należy uwzględnić współczynnik humanistyczny (humanistic 
coefficient). Nie istnieje jeden sposób interpretacji zjawisk, rzeczy. „Przedmioty 
są opisywane w taki sposób, w jaki postrzegają je konkretne podmioty. Rzeczy 
istnieją w takiej formie, w jakiej są doświadczane przez ludzi” (Danilewicz 
2010; Bogunia-Borowska 2008).

CECHY I POSTAWY DZIECI EMIGRANTÓW

Człowiek pomimo wewnętrznego i zewnętrznego przypisania do danej kul-
tury, danej społeczności oscyluje pomiędzy chęcią wspólnoty i budowania więzi 
społecznych a pragnieniem bycia indywidualną, samostanowiącą jednostką, co 
jest wyraźnie widoczne u młodzieży, która przechodząc kryzys dorastania, chce 
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być jak najbardziej samodzielna i chce sama decydować o swoim losie, a jed-
nocześnie dąży do bycia częścią grup rówieśniczych. Pierwszym i ważnym 
krokiem do harmonijnego bycia dla siebie i innych jest poznanie i zrozumienie 
siebie. Badani dokonywali autowizerunku. Ich identyfikacja była weryfikowana 
przez oceny rodziców i nauczycieli. Sytuacja konkretnego, badanego dziecka to 
wynik nacisków społecznych w społeczeństwie przyjmującym, w środowisku 
rodzinnym, stosowane praktyki rodzinne, system edukacji, jak również – w póź-
niejszych latach – indywidualne wybory dziecka.

Młodzi ludzie określali nasilenie tych cech, które ich charakteryzowały, oce-
niali relacje z rówieśnikami, sposób zaangażowania w funkcjonowanie grupy, 
własne miejsce w grupie. Zdecydowanie wszyscy badani w bardzo dużym 
i dużym stopniu lubili otaczać się przyjaciółmi. Tego typu potrzeba wydaje się 
naturalna, jeśli weźmie się pod uwagę ich wiek i sytuację, w jakiej się znaleź-
li. Badani jako dzieci emigrantów byli w sytuacji, w której na nowo musieli 
budować kolejne przyjaźnie. Pamiętali i mocno przeżywali rozstanie ze swoimi 
dotychczasowymi kolegami, przyjaciółmi, dalszą rodziną, osobami pozostającymi 
w Polsce. Niektórzy, tak jak Paulina od 10 miesięcy przebywająca w Norwe-
gii, z Polską i Polakami wiązali swoje, jak na razie najszczęśliwsze lata życia 
i wspomnienia. Podkreślali znaczenie utrzymywania więzi transnarodowych 
poprzez kontakt z rodziną mieszkającą w Polsce, poprzez wakacyjne wyjazdy, 
ale przede wszystkim poprzez identyfikację z Polską. Paulina stwierdziła: „jestem 
niezadowolona z wyjazdu, tęsknię za moimi przyjaciółmi i chcę jak najszybciej 
wracać do Polski” (Paulina, 14 lat). 

Podobne odczucia związane z wyjazdem i utratą dotychczasowego grona przy-
jaciół pojawiły się w wypowiedzi innej badanej. Opisywała ona własną sytuację 
w ten sposób: „było mi dziwnie, płakałam dużo, prawie codziennie. Nie mogłam 
się pogodzić z tym, że nie mieszkam w Polsce. W Polsce miałam większe grono 
przyjaciół. Przyjaciele są dla mnie bardzo ważni” (Izabela, lat 14). Dziewczynka 
stwierdziła, że w Norwegii ma mało przyjaciół i źle się z tym czuje. Nie popra-
wiała też jej samopoczucia chłodna relacja z rodzicami, z którymi prawie nie 
rozmawiała. Jednak wiele dzieci zauważało duże zainteresowanie ich osobą ze 
strony norweskich szkolnych kolegów i chęć udzielania wsparcia. Wśród badanych 
były osoby, które bardzo wyraźnie wskazywały na udział rówieśników w procesie 
adaptacji. Oto przykładowa wypowiedź jednego z chłopców: „na początku było 
ciężko z zaaklimatyzowaniem się w otoczeniu, lecz szybko znalazłem kilka osób, 
z którymi mogłem porozumiewać się po angielsku. Z czasem więcej ludzi chciało 
ze mną rozmawiać i przez to szybciej się uczyłem. Moi koledzy pomogli mi także 
poznać innych ludzi” (Damian, 17 lat). Pozytywną ocenę własnych doświadczeń 
szkolnych wystawiła Natalia, która mówiła w ten sposób: „bardzo dobrze zostałam 
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przyjęta przez dziewczyny, inaczej przez chłopaków, ale i tak niektórzy byli mili, 
oraz przez nauczycieli (super)” (Natalia, 11 lat).

Część osób oceniała siebie jako „duszę towarzystwa” (7 osób). Trzech roz-
mówców było mocno przekonanych, że pełnią rolę nieformalnego przywódcy 
w swojej grupie i mają bardzo duże i duże szanse być wybranymi przez kolegów 
na przewodniczących klasy. Jednak były i takie dzieci, które niechętnie jako 
pierwsze nawiązywały kontakt z nowo poznanymi rówieśnikami (pięciu bada-
nych), wolały przyglądać się grupie niż angażować w rozmowę z jej członkami 
(3 osoby). W przypadku dwóch osób ich brak pełnego zaangażowania w działa-
nia grupy i relacje z nią mógł potęgować fakt, że lubiły samotnie spędzać czas 
wolny. Wszystkie badane dzieci stwierdziły, że lubią otaczać się przyjaciółmi.

Oceny nauczycieli badanych dzieci najczęściej mieściły się w takim sfor-
mułowaniu, jak: „dziecko jest osobą otwartą, chętną do współpracy z kolegami 
i koleżankami z klasy” (7 wskazań dotyczących: Natalii, Karoliny, Huberta, 
Kamila, Pauliny, Izabeli, Alicji). Dostrzegano też osoby, które „lubią przebywać 
z koleżankami i kolegami z klasy, a zarazem cenią sobie swoją prywatność” 
(2 wskazania: Iga, Łukasz). Jednak pojawiały się również określenia świadczące 
o mniej zaangażowanym zachowaniu: „dziecko jest osobą trzymającą się na 
uboczu” (3 opinie dotyczące: Patrycji, Pawła, Dawida). Tutaj warto zauważyć, 
że mimo wysiłków nauczycieli norweskich pobyt w szkole to dla dzieci stres 
i dużo wysiłku (por. Tomczyk-Maryon 2014). 

Do stwierdzeń nauczycieli związanych ze sposobem funkcjonowania dzieci 
emigrantów w obszarze szkoły odnosili się rodzice, próbując wyjaśnić zarejestro-
wane zachowania własnych dzieci. W przypadku opinii: „trzyma się na uboczu 
klasy” tłumaczyli, że tego typu postawy dziecka są reakcją na społeczne relacje 
z kolegami z klasy szkolnej. Oto wypowiedź ukazująca ten sposób myślenia: „Syn 
nie został zaakceptowany przez kolegów w klasie, jest mu trudno nawiązać z nimi 
kontakt. Na początku była to bariera językowa. W Polsce był bardzo lubiany przez 
kolegów i koleżanki. Do dzisiaj ma kontakt z wieloma z nich. W Norwegii cała 
sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Trudno mi to zrozumieć i wytłumaczyć” (mama 
Pawła). Warto dodać, że Paweł i jego rodzina oceniali w sposób mało pozytywny 
doświadczenia migracyjne (Krasnodębska 2013b: 57–59). Podobnie wycofujące 
się zachowanie syna relacjonowała inna matka: „Myślę, że na zachowanie syna 
ma wpływ to, że jest obcokrajowcem. Jest odepchnięty przez kolegów w klasie. 
Jednak sądzę, że na to, żeby sytuacja się zmieniła, potrzeba czasu” (mama Dawi-
da, lat 13). Powodów braku dobrych relacji z kolegami w klasie doszukiwano 
się w kontaktach z innymi rówieśnikami. Dlatego pojawiły się takie wyjaśnienia: 
„Wybór koleżanek z dzielnicy” (ojciec Patrycji), „Lubię spędzać czas z kolegami 
z podwórka i rodzeństwem” (Dawid, 13 lat). 
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Postawy typu otwartość dziecka wobec kolegów, chęć współpracy, chęć bycia 
razem z kolegami / koleżankami ze szkoły tłumaczono posiadanymi przez dzieci 
cechami charakteru. Uważano, że znaczenie miały: „charakter i silna osobo-
wość” (rodzice Natalii), „otwartość, nadpobudliwość i zdolności kierownicze” 
(rodzice Izabeli), „osobowość dziecka” (rodzice Alicji). Zdaniem niektórych 
rodziców zachowania dziecka to efekt wcześniejszych rodzicielskich wysiłków 
socjalizacyjnych, ich zaangażowanie emocjonalne i uczuciowe w proces wycho-
wania dziecka. Oto wypowiedź charakterystyczna dla tego rodzaju myślenia: 
„Miłość to podstawa wszelkiego dobra. Jeśli otrzymujemy jej dużo w dzieciń-
stwie i mamy szczęście widzieć ją w relacjach naszych rodziców, stajemy się 
mocni, świadomi własnej wartości i dorastamy w poczuciu bezpieczeństwa. 
Trudności przyjmujemy jako kolejne doświadczenia i nie ma znaczenia, w jakim 
dzieje się to kraju. Będąc Polakami, dajemy dobre lub złe świadectwo o naszej 
ojczyźnie” (mama Huberta).

Rodzice doceniali fakt, że ich dziecko lubi kontaktować się z kolegami 
z klasy, ale równocześnie broni własnej prywatności. Argumentowano to zdaw-
kowo, używając stwierdzeń: „brak kompleksów” (ojciec 19-letniego Łukasza) lub 
w bardziej opisowy sposób: „Moja córka jest osobą o zdecydowanym charakterze 
i mocnej osobowości i to jest jej główna przyczyna uciekania w prywatność 
i swój świat. Nie potrzebuje zbyt wiele akceptacji ze strony otoczenia. Jedno-
cześnie lubi dzielić się z innymi swoim czasem i pomocą” (mama Igi). Zdaniem 
większości rodziców ich dzieci były śmiałe (odmienne oceny swoich dzieci 
mieli rodzice Pawła, Kamila i Igi), optymistycznie nastawione do życia (jedy-
nie rodzice Pawła ocenili go w kategoriach pesymizmu), gadatliwe (odmienne 
oceny rodzicielskie Pawła i Igi), pewne siebie (jedynie Paweł był przez swoich 
rodziców inaczej określany), wytrwałe (za wyjątkiem ocen wystawionych przez 
rodziców Patrycji, Pawła i Huberta). Niejednoznacznie oceniana była pracowitość 
dzieci. Siedmioro dzieci było przez swoich rodziców ocenionych jako mało pra-
cowite lub leniwe. Pozostałe dzieci były uznane za pracowite. Jednak wszyscy 
rodzice doceniali cały proces przystosowywania się dzieci do nowych sytuacji, 
pojawiających się wyzwań. Wiedzieli, że w początkowym okresie emigracji ich 
dzieci nie tylko „były ciekawe nowego” (5 wskazań), ale również „zagubione” 
(3 wskazania), „trochę przestraszone” (4 wskazania), „nie potrafiły odnaleźć się 
w nowej sytuacji” (4 stwierdzenia) (Krasnodębska 2013b: 56–58). 

Rodzice byli świadomi wysiłku, jakim była nauka nowego języka, zwłaszcza 
że tylko jedna osoba znała język norweski przed wyjazdem. Był to najstarszy 
uczestnik badań (Łukasz, lat 19). Przyjechał do Norwegii jako 15-latek. Pozostałe 
dzieci uczyły się nowego języka od podstaw. Nauka języka była realizowana 
poprzez klasy integracyjne (tzw. innføringsgruppa) w ramach szkoły, oprócz 
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nauki samego języka wprowadzano też w kulturę norweską. Niektórzy z badanych 
otrzymywali asystę nauczyciela, który mówił w języku dziecka i po norwesku 
lub byli wdrażani w system szkolny i uczestniczyli w normalnych zajęciach 
w asyście nauczyciela dwujęzycznego. Wszystkie badane dzieci uczęszczały do 
tych samych szkół, klas, co ich norwescy rówieśnicy. Rodzice byli dumni, że 
ich dzieci radziły sobie w szkole, odnosiły sukcesy dydaktyczne. Podkreślali 
rozwój ich zainteresowań i talentów (Krasnodębska 2013b: 59–60). Wypowiedzi 
części rodziców, których dzieci wcześniej uczyły się w polskiej szkole, mogą 
świadczyć o dostrzeganiu różnic w poziomie sytemu edukacyjnego. Zwracano 
uwagę, że dzieci w norweskiej szkole nie muszą wykazywać się tak dużą wiedzą 
i umiejętnościami, jak to miało miejsce w polskiej szkole. Za to jest wspierana 
ich kreatywność, ciekawość i są rozwijane zainteresowania.

ŚRODOWISKO SZKOLNE – ZNACZENIE I ROLA SZKOŁY 
W PROCESIE PRZYSTOSOWYWANIA SIĘ BADANYCH DZIECI 
DO NOWEJ KULTURY 

W sytuacji, gdy rodzina mieszka już razem w Norwegii, ważne dla migrantów 
stają się otoczenie i integracja z norweskim społeczeństwem. Dzieci migrantów 
zostają objęte obowiązkiem szkolnym. Szkoła dostarcza nie tylko wiedzy i kwa-
lifikacji, ale staje się odpowiedzialna za przeniesienie kultury i wartości danego 
społeczeństwa (Ślusarczyk, Pustułka 2015). Szkoła jest to miejsce, gdzie młody 
człowiek ma okazję spotkać rówieśników i nawiązywać z nimi relacje. Pozwala 
sprawdzić sposób przygotowania dziecka przez rodziców do życia społecznego. 
Szkoła oprócz poznawczych możliwości stwarza okazję do rozwijania potrzeb typu 
zainteresowania, umiejętności czy samodzielność. Sytuacje sprzyjające rozwojowi 
wszelkich potrzeb i kontaktów społecznych odbywają się w trakcie lekcji, ale także 
podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych. Pobyt w szkole sprzyja nabywaniu kompe-
tencji kulturowych i budowaniu kapitału społecznego. Relacje społeczne nawiązane 
podczas nauki szkolnej mogą przeradzać się w trwałe więzi sprzyjające procesowi 
integracji. Tego typu zależności zarejestrowano w badaniach dotyczących Wietnam-
czyków osiedlonych i naturalizowanych w Polsce (Grzymała-Kazłowska, Stefańska, 
Szulecka 2008: 111). Uczęszczanie dzieci do szkół stwarza możliwości ich rodzicom, 
potrzeba komunikacji w języku norweskim sama się narzuca. Dlatego dla wielu 
imigrantów, którzy spędzili już kilka lat w Norwegii, pewien stopień integracji 
z norweskim społeczeństwem jest już faktem (Erdal 2014).

Szkoła odgrywa podstawową rolę w procesie prawidłowej adaptacji spo-
łecznej. Jej znaczenie jest niezaprzeczalne w oswajaniu z Innym, jakim jest 
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migrant, jak też w oswajaniu tego Innego z otoczeniem. Dziecko w sytuacji 
migracji może czuć się wyjątkowo wyobcowane. Szkoła, funkcjonujący w niej 
uczniowie i nauczyciele pomagają mu poznać nową kulturę, odnaleźć się wśród 
nowych, obcych ludzi oraz wartości. Stawaniu się uczniem w kraju przyjmują-
cym sprzyjają interkulturowe programy, metody pracy dydaktycznej oraz sposób 
przygotowania nauczycieli. Znaczące w działaniach pedagogicznych jest odnie-
sienie się między innymi do takich dokumentów, jak deklaracja Rady Europy 
2003 r. Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim, dokument 
Komisji Europejskiej z 2005 r. Wspólne europejskie zasady dotyczące kompe-
tencji i kwalifikacji nauczycieli czy rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 
2 kwietnia 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci imigrantów.

Nowy uczeń imigrant swoją obecnością wnosi do otoczenia część własnej 
kultury. Jeżeli szkoła doceni wielokulturowość, obecność obcokrajowców, to 
łatwiej wykształci w swoich uczniach umiejętność komunikacji z Innym. Jeże-
li jej „celem jest rozwijanie u uczniów takich umiejętności, jak zrozumienie 
innych kultur i wrażliwość na inne kultury, szacunek, tolerancja, brak uprzedzeń 
i akceptacja odmiennych kultur i religii”, tym łatwiej o porozumienie i integrację 
(Todorovska-Sokolovska 2010: 11). Priorytetem powinny być dialog i umiejęt-
ność nawiązania kontaktu, które pozwalają lepiej poznawać i rozumieć drugą 
osobę. W sytuacji, gdy młody człowiek wkracza do nowej szkoły, której nowość 
potęguje fakt, że nie jest szkołą polską, zrozumienie jest tym, czego potrzebuje 
do rozpoczęcia procesu adaptacji. Rozmowy z dziećmi i ich rodzicami świadczą 
o tym, że obie grupy respondentów pozytywnie oceniały wysiłki nauczycieli 
i uczniów z norweskich szkół. Badani dostrzegali właściwie nastawienie i pełne 
tolerancji oraz uprzejmości traktowanie, z jakim dzieci spotkały się w szkole. 
Chęć poznania, kontaktu emocjonalnego i udzielania pomocy była silniejsza niż 
brak znajomości języka polskiego (Krasnodębska 2013b: 59). Jedna z badanych 
osób stwierdziła, że w szkole zainteresowało się nią kilka dziewczyn, które chcąc 
nawiązać kontakt, „zadawały proste pytania […], a nauczyciele serdecznie się 
uśmiechali i pytali, jak sobie radzę i jak się czuję” (Izabela, lat 14). 

Norwescy koledzy ze szkoły byli tymi, którzy pomagali kolegom z Polski 
poznać innych ludzi, wprowadzając ich w świat osób spoza szkoły (Damian, 
lat 17). Dostrzegano inicjatywę norweskich kolegów / koleżanek, którzy chęt-
nie nawiązywali z nowo przybyłymi kontakt, byli ciekawi tego, jacy są. Sami 
z własnej inicjatywy próbowali uczyć polskich przybyszów języka norweskiego. 
Takie zachowania, ogólna otwartość na inność stwarzały podstawy do nawiązania 
relacji z rówieśnikami. Jednak zdarzały się sytuacje, które nie sprzyjały relacjom 
rówieśniczym. Świadczy o tym przypadek Pawła, który zdaniem rodziców „czuje 
się niezbyt dobrze w szkole, dobrze mówi o nauczycielach, lubi lekcje, nie 
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lubi przerw. Wśród rówieśników (w szkole) jest zamknięty w sobie, nie podej-
muje rozmowy, czuje się odtrącony, często jest smutny. W domu jest wesoły, 
szczęśliwy, lubi rozmawiać na różne tematy”. Powodem mogły być negatywne 
zachowania innych uczniów, o których wspomina mama chłopca: „pomimo 
trudnych przeżyć w szkole (mobbing) zachował swój optymizm i pogodę ducha. 
Jest bardzo wrażliwy na krzywdę ludzi i zwierząt” (mama Pawła). 

Także działania i zaangażowanie nauczycieli przekładały się na sukcesy szkol-
ne młodych Polaków. Oto charakterystyczna wypowiedź jednej z respondentek: 
„moje dziecko zostało zaakceptowane i docenione przez nauczycieli, co bardzo 
zmotywowało je do pracy” (mama Igi). Również nauczyciele wypowiadali się 
bardzo pozytywnie o polskich uczniach, oceniając ich postępy w nauce i silną 
motywację. Tego typu oceny pedagogów odnotowano także w innych bada-
niach związanych z dziećmi polskich imigrantów (Flynn 2012: 215). Nauczy-
ciele norwescy byli asystentami pomagającymi uczniom w zdobywaniu wiedzy. 
Motywowali podopiecznych do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi za swoje 
działania i efekty (Helgøy i Homme 2006: 151). Takie podejście wspomaga 
rozwój samodzielności i indywidualizmu wśród uczniów. Dzięki nauczycielom 
i ich indywidualnemu podejściu badane dzieci rozwijały zainteresowania i umie-
jętności. W Norwegii programy nauczania pozwalają uczniom wybrać ścieżkę 
edukacyjną zgodną z ich zainteresowaniami. Dlatego badane dzieci wskazywały 
na: „rozwój talentów językowych”, „pasję do gotowania i dekorowania” (Iga, 
15 lat); sportowe „zainteresowania – gra w piłkę nożną” (Alicja, 16 lat). 

Norweski system edukacji cechuje egalitarność. Dzieciom i młodzieży zapew-
nia się równe prawa do edukacji, niezależnie od ich społecznego i kulturowego 
pochodzenia, płci i potrzeb (Education – from Kindergarten to Adult Education 
2007: 22). Funkcjonowanie dzieci pochodzenia migracyjnego w szkole i ich 
osiągnięcia edukacyjne mogą być uznawane za sprawdzian skuteczności rozwią-
zań integracyjnych (Ślusarczyk, Nakielska-Sekuła 2014). Większość badanych 
dzieci zaczęła oceniać pobyt w nowym kraju jako pozytywną zmianę życiową.

TOŻSAMOŚCIOWE KWESTIE

Międzykulturowe interakcje społeczne mogą sprzyjać otwartości, wzajemnej 
tolerancji czy nowemu spojrzeniu na własną tożsamość etniczną. W przypadku 
polskiej społeczności pozostającej za granicą, a także badanych dzieci i ich 
rodziców, można mówić o jej „specyficznie przestrzennym i społecznym usytu-
owaniu w danym momencie, poddającym ją silnym wpływom innego państwa 
czy lokalnego kontekstu” (Garapich 2013).
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Badane dzieci stawały się obywatelami nowego państwa. Bryan Turner uważa, 
że obywatelstwo wyposaża dane jednostki i grupy nie tylko w status prawny, 
ale także w określoną tożsamość kulturową (Turner 1997: 8). Ważną kwestią 
w utożsamianiu się z danym narodem oraz w budowaniu tożsamości narodowej 
dzieci i młodzieży jest język. W trakcie prowadzenia badań wszystkie dzieci 
miały już za sobą naukę podstaw języka norweskiego. Czas, jakiego potrze-
bowały na naukę podstaw języka, to 1–6 miesięcy. Bardzo szybko opanowały 
język gospodarza, traktując go jako obowiązek szkolny, ale także możliwość 
komunikowania się w nowym kraju. Ułatwieniem była pomoc ze strony szkoły, 
rówieśników. Część dzieci deklarowała, że większość czasu wolnego spędza 
z norweskimi kolegami: głównie z Norwegami (Hubert, lat 13); „czas wolny 
spędzam z Norwegami, nie mam kontaktów z Polakami” (Dawid, lat 13). Rodzice 
Dawida dodali, że syn nie ma dobrych relacji z kolegami z klasy, trzyma się na 
uboczu. Brak takich relacji rekompensował sobie poprzez spotkania z kolegami 
„z podwórka”. Podobnie na uboczu klasy trzymała się inna dziewczynka, która 
wybrała koleżanki „z dzielnicy” (Patrycja, lat 12). Pozaszkolne kontakty Huber-
ta, Dawida i Patrycji z przedstawicielami nowego kraju i nowej kultury mogły 
wskazywać na proces integracji społecznej tych badanych, którzy spędzali czas 
wolny z kolegami z Norwegii i zawierali z nimi przyjaźnie (Coleman 1988).

Określając własne poczucie przynależności narodowej, badane dzieci używały 
prostych stwierdzeń. Ich odpowiedzi świadczą, że czują się przede wszystkim 
Polakami / Polkami (8 wskazań). Jeden z respondentów dodał, że czuje się 
w stu procentach Polakiem (Hubert, lat 13). Najmłodsza uczestniczka badań 
jako jedyna czuła się Norweżką (Natalia, lat 11). Jej deklaracja podkreślająca 
„tożsamość kraju osiedlenia” mogła świadczyć, że jako bardzo młoda osoba 
starała się dostosować do nowej kultury (Chudowski 1998: 24). Chciała być 
obywatelką nowej społeczności. Dziewczynka przyjechała do Norwegii, kiedy 
miała 7 lat. Miała też najdłuższe doświadczenie migracyjne. W Norwegii była 
od prawie 4 lat i to w tym kraju rozpoczynała naukę szkolną. Proces adapta-
cyjny przebiegał u niej w sposób bardziej naturalny. W jej przypadku można 
mówić o wychowaniu od początku w kontakcie z dwoma kulturami i o trudności 
w dokonywaniu rozgraniczeń między ich wpływami, zwłaszcza że czas wolny 
spędzała z polskimi i norweskimi rówieśnikami. Trzy osoby własną przynależ-
ność narodową opisały „obywatel / obywatelka świata”. Możliwe, że osoby te 
odchodzą od jednonarodowego, jednokulturowego czy wręcz dwukulturowego 
spojrzenia, łamią znane kategorie uporządkowania (Trąbka 2014). Pozycjonują 
siebie jako osoby wychodzące poza państwo narodowe.

Badani na temat przyszłości uwzględniającej problem migracji wykazywali 
otwartą postawę. W swoich planach mieli na uwadze powrót do kraju (do Polski) 
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po uzyskaniu pełnoletniości, wyjazd do innego kraju lub pozostanie w Norwegii 
(Eade et al. 2006; White, Ryan 2008). Można przypuszczać, że dla niektórych 
osób oznaczało to stawanie się transmigrantem.

Nie bez znaczenia dla procesu przystosowania się do nowej kultury, do 
ludzi w niej funkcjonujących, był poziom wiedzy o Norwegii kształtowany 
przed wyjazdem migracyjnym. Taka znajomość, rozpoznanie Innego, chociażby 
elementarne, dawało możliwości dalszego poznawania. Pozwalało wyzbyć się 
strachu, niepewności i z większą ciekawością przekraczać granice nie tylko 
geograficzne. Dużą rolę odgrywali rodzice badanych dzieci, w różny sposób 
przygotowując je do wyjazdu (Krasnodębska 2013b: 56). Tutaj warto zauważyć, 
że kursy językowe, wiedza na temat państwa i kultury społeczeństwa przyjmują-
cego (Süsmuth, Weidenfeld 2005) może sprzyjać adaptacji, ale też być jednym 
z przejawów asymilacji (Brubaker 2001; Joppke 2007).

Rodzice zostali określeni przez wszystkie dzieci jako bardzo ważni w okre-
sie wkraczania w nową rzeczywistość społeczną, kulturową. Wszystkie bada-
ne dzieci mogły liczyć na pomoc rodziców, rodzeństwa. W ich ocenie relacje 
z rodzicami po przyjeździe do Norwegii pozostały bez zmian (8 wskazań). Dla 
czterech osób nastąpiła pozytywna zmiana w relacjach rodzinnych, stwierdzano, 
że rodzina stała się sobie bliższa. Brak porozumienia w rodzinie deklarowała 
jedna dziewczynka, stwierdzając: „Nie gadam z nimi prawie w ogóle, szybko się 
denerwuję” (Izabela, lat 14). Iza także przed wyjazdem do Norwegii uważała, 
że jej relacje z rodzicami były chłodne. 

Sami rodzice zdawali sobie sprawę z pełnionej roli rodzicielskiej, ale także 
z bycia reprezentantami Polski. „Trudności przyjmujemy jako kolejne doświad-
czenia i nie ma znaczenia, w jakim dzieje się to kraju. Będąc Polakami, dajemy 
dobre lub złe świadectwo o naszej ojczyźnie” (mama Huberta). Rodzice byli 
dumnie, że ich dziecko „potrafi dostosować się do tak trudnych sytuacji, jak 
migracja” (mama Pauliny); „w nowym kraju, w nowym środowisku jest bardzo 
samodzielne, odpowiedzialne i w poczuciu własnej wartości rozwija swoje zain-
teresowania” (mama Igi). Podkreślano mądrość, samodzielność, rozwagę i doj-
rzałość. Sami badani zwracali uwagę na różne cechy i postawy charakteryzujące 
ich osoby. Podkreślana była ich towarzyskość i otwartość. Tak między innymi 
widziała siebie Alicja: „jestem osobą otwartą, pewną siebie, lubię towarzystwo, 
lubię otaczać się przyjaciółmi” (Alicja, 16 lat).
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ZAKOŃCZENIE

Badania pokazały, że migracja była dla każdego dziecka nowym doświad-
czeniem, w różny sposób odczuwanym i z odmiennymi skutkami życiowymi. 
Z perspektywy czasu określano własny pobyt w Norwegii przede wszystkim jako 
„interesujące i inspirujące doświadczenie” (7 wskazań). Dwie osoby dostrzegały 
migrację jako „zwykłe doświadczenie, z którym każdy współczesny człowiek 
ma do czynienia”. Dla trzech osób była ona „bardzo trudnym doświadczeniem”. 
Sam proces adaptacji dzieci w nowej rzeczywistości był determinowany przez 
sposób odnoszenia się do nich rówieśników i innych reprezentantów nowego 
kraju. W większości pozytywne oceny dzieci świadczą o znaczących wysiłkach 
ze strony norweskich uczniów i nauczycieli. Działania i zaangażowanie nauczy-
cieli, kolegów przekładały się na sukcesy szkolne młodych Polaków i na jakość 
relacji z rówieśnikami. We współczesnej Norwegii doceniane jest znaczenie 
przyjaciół i rówieśników jako ważnej wartości w życiu człowieka (Frones 1995; 
Waerdahl 2003). Praca nauczycieli, uczniów, samych imigrantów pozwoliła pol-
skim dzieciom poznać język norweski, zasady obowiązujące w szkole, sprzyjała 
także odkrywaniu i realizacji zainteresowań. Szczególnie kompetencje w zakre-
sie języka norweskiego dały badanym osobom możliwość dalszego kształcenia 
się, uczestnictwa w różnych formach działalności w ramach norweskiego życia 
społecznego oraz społeczne otwarcie na kulturę. Ważną rolę odegrała rodzina 
wspierająca dzieci w procesie adaptacji. Oceny badanych świadczą o silnych 
relacjach emocjonalnych z rodzicami, a wyjazd migracyjny nie tylko nie zmienił 
ich wzajemnych stosunków, ale wręcz odwrotnie – relacje zostały wzmocnione: 
„Od czasu naszego wyjazdu nasze relacje polepszyły się, jesteśmy przyjaciół-
mi” (Izabela, lat 14). Od sytuacji rodzinnej poszczególnych dzieci zależny był 
ich proces adaptacji. Relacje i więzi rodzinne pomagały badanym dzieciom 
w układaniu relacji rówieśniczych i w podejmowaniu aktywności w obszarze 
szkolnym. Na proces adaptacji wpływ miał też wiek, w którym dziecko pojawiło 
się w nowym kraju. 

Określając własne poczucie przynależności narodowej, badane dzieci uży-
wały prostych stwierdzeń: jestem Polką / Polakiem, Norwegiem / Norweżką. 
W większości deklarowały jednowartościowo swoje identyfikacje z Polską 
(jestem Polakiem /Polką – 8 wskazań) czy Norwegią (jestem Norweżką). Jed-
nak ich wybory i oceny świadczą, że w ich życiu znaczące były i są kontakty 
z norweskimi kolegami. Norwegowie byli pozytywnie postrzegani przez polską 
młodzież. W opisach najczęściej powtarzające się określenia to: mili, sympa-
tyczni, pomocni, fajni, tolerancyjni, uczciwi, zabawni. 
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W trakcie badań bardzo młodzi wtedy ludzie mieli rozbieżne opinie na temat 
ewentualnego powrotu do Polski. Sześć osób deklarowało, że nie chce wracać 
do kraju, 4 nie były zdecydowane, a 3 uznały, że po osiągnięciu pełnoletniości 
powrócą do Polski. Dalsze losy wybranych osób świadczą, że nie wszyscy 
badani swoje dorosłe życie realizują w Norwegii. Jeden z chłopców badanych 
w 2010 roku po ukończeniu szkoły wyprowadził się do Polski (Łukasz). Dziś 
ten dorosły mężczyzna, jak sam twierdzi, dobrze sobie radzi. Założył rodzinę, 
prowadzi własną firmę. W trakcie badań w 2010 roku tak odnosił się do sytuacji 
migracyjnej: „Wyjazd do Norwegii był pod wieloma względami pozytywny, 
ale pod jakimś pewnie negatywny. Był po prostu jedną z wielu zmian, jakich 
w życiu doświadczam i będę doświadczał. Zmiana jak zmiana, nie chcę jej 
określać słowem «pozytywna» albo «negatywna». Może za jakieś 20 lat będzie 
mi łatwiej odpowiedzieć na to pytanie” (Łukasz, lat 19). Dla Łukasza, jak sam 
stwierdzał „migracja była zwykłym doświadczeniem, z którym każdy współ-
czesny człowiek ma do czynienia”. On sam określał siebie mianem „obywatel 
świata” i w trakcie badań deklarował chęć powrotu do Polski.

Inna rozmówczyni na czas studiów wyjechała do Polski. Kończy studia na 
kierunku slawistyka z wiodącym językiem szwedzkim. Jest nauczycielem nor-
weskiego, tłumaczem języka norweskiego i szwedzkiego (ale nie przysięgłym). 
Jej sytuacja pokazuje, że podtrzymywanie relacji z rodzimą kulturą, osobami 
pozostającymi w kraju powoduje, że integracja nie staje się asymilacją, a związki 
z ojczyzną nie wpływają negatywnie na integrację ze społeczeństwem przyj-
mującym (Faist 2003). Więzi transnarodowe – i materialne, i emocjonalne – są 
ważne w rozważaniach na temat powrotu. Kobieta ta planuje powrót do Norwegii. 
Utrzymuje więzi społeczne w jednym i drugim kraju (w Polsce i w Norwe-
gii). Funkcjonuje w transnarodowej przestrzeni społecznej (Faist 2000). Można 
zastanowić się, na ile młoda kobieta jest transmigrantką, tworzącą w wyniku 
swojej codziennej aktywności przestrzeń transnarodową (Glick Schiller, Basch, 
Blanc-Szanton 1992: 1–24). W oparciu o kapitał społeczny i własną pozycję 
tworzy pomost między społecznościami wysyłającymi i przyjmującymi, co może 
być istotnym czynnikiem integracji. Badania pokazały, że może istnieć związek 
między integracją a transnarodowością migrantów. Integracja i transnarodowość 
mogą być równoległymi procesami (Erdal, Oepoen 2013). W przypadku nie-
których osób można mówić o stanie płynnej migracji, kiedy to imigranci mogą 
wyjeżdżać i wracać, i znów wyjeżdżać. Stwarza to sytuację, w której pytania 
o to, gdzie się chce mieszkać i gdzie lepiej mieszkać, trzeba przemyśleć w nowy 
sposób (Erdal 2014). Można mieszkać w Polsce lub w Norwegii, ale kiedy dziś 
dorosłe już osoby same będą miały dzieci, ponownie jak kiedyś ich rodzice 
zdecydują, gdzie będą one mieszkać i gdzie uczęszczać do szkoły.
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Losy innych badanych są związane ściśle z Norwegią. Jeden z wcześniejszych 
respondentów chodzi do liceum w Norwegii. Zamierza rok spędzić w wojsku 
i studiować medycynę. Ma norweskich przyjaciół. Nie chce wracać do Pol-
ski (Hubert). Pozostanie w Norwegii planuje także dzisiaj dorosła już kobieta, 
która studiuje design w Oslo. Dobrze sobie radzi w nowym kraju. Ma grono 
norweskich przyjaciół (Iga). W obu przypadkach można zauważyć osiągnięcie 
przez badanych określonej pozycji społecznej, edukacyjnej. Znaczące są ich 
relacje z reprezentantami społeczeństwa przyjmującego. Posiadają kompetencje 
językowe, a w przyszłości zdobędą zawodowe. Swoje przyszłe życie wiążą 
z Norwegią. Zatem można w ich sytuacji mówić o czterech wymiarach integracji 
(akulturacja, umiejscowienie (placement), interakcja, identyfikacja) (Bosswick, 
Heckmann 2006). W Norwegii mieszka i pracuje dorywczo w przedszkolu Nata-
lia. Jest matką samotnie wychowującą dziecko. Ma duże wsparcie w rodzinie. 
Dobrze mówi po norwesku, mimo że wcześniej bardzo nie chciała uczyć się 
tego języka. Preferuje znajomych polskich. W Norwegii pozostała też Karolina, 
która w trakcie badań deklarowała potrzebę powrotu do Polski. Powodem była 
rodzina i znajomi, którzy pozostali w kraju. Dzisiaj tak jak wcześniej najchętniej 
przebywa w towarzystwie Polaków. Jest matką samotnie wychowującą dziecko.

Badania pokazały, że emigracja stworzyła wiele możliwości rozwoju, z któ-
rych młodzi polscy migranci skorzystali lub nie. Dla badanych dzieci ich wydaj-
ność edukacyjna miała znaczenie dla integracji. W dużej mierze badane osoby nie 
były skłonne do opuszczenia wcześniej szkoły. Starały się kształcić na kolejnych 
szczeblach podobnie jak ich norwescy rówieśnicy. Część z nich wykorzystała 
różnice między edukacją norweską a polską do rozwoju własnych umiejętności 
i talentów. Pozwoliła młodym ludziom spojrzeć na świat z innej perspektywy, 
dając okazję do poznania inności i do jej bezpośredniego doświadczania. Edu-
kacja w Norwegii jest nastawiona na wychowanie do akceptacji i szacunku dla 
drugiego człowieka bez względu na różnice lub właśnie ze względu na nie. 
Różnice mogą wzbogacić człowieka i całe społeczeństwo, dać mu nową perspek-
tywę. W takim duchu wychowuje się młodych Norwegów i z takim nastawie-
niem przyjmuje się imigrantów. Owo spojrzenie na rzeczywistość przez pryzmat 
wielokulturowości umożliwia młodym imigrantom pomyślną adaptację do nowej 
kultury przy jednoczesnym zachowaniu i pielęgnowaniu własnej. Umożliwia nie 
tylko przystosowanie się do nowego środowiska szkolnego, ale także wszech-
stronną adaptację i rozwijanie siebie jako osoby, która ma poczucie bycia czę-
ścią nowego społeczeństwa. Prezentowane w tekście badania potwierdzają, że 
integracja nie stanowi problemu dla imigrantów. Dla osób, które spędziły już 
kilka lat w Norwegii, pewien stopień integracji z norweskim społeczeństwem 
jest już faktem (Meisingset et al. 2012). W Norwegii zdobyły one wykształce-
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nie, nauczyły się języka, w większości tam dalej się kształcą lub pracują. Ich 
dzieci urodzone w Norwegii stają się kolejnymi imigrantami. Można sądzić, że 
integracja Polaków z norweskim społeczeństwem będzie kontynuowana w kolej-
nym pokoleniu równolegle z utrzymywaniem transnarodowych więzi z Polską. 

Nadal ważne jest, aby wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się migran-
tami udzieliły sobie odpowiedzi na pytanie, nie tylko jak działać, jak mobilizo-
wać imigrantów do walki o swoje prawa, ale przede wszystkim, jak budować 
programy integracyjne. Polityka wobec imigrantów winna skupiać się na polityce 
życia obejmującej zwłaszcza sferę edukacji, ale także pracy, mieszkania itd. 
Ważnym pytaniem jest też, czy instytucje, organizacje, także te pozarządowe, 
odpowiadają na potrzeby coraz liczniejszej kategorii imigrantów – imigrantów 
z Polski. Na ile podjęte działania stwarzają możliwości zaangażowania w różne 
obszary życia społecznego i prowadzą do aktywności imigrantów? 
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