
EMIGRACJA – JAK SIĘ TU ODNALEŹĆ ?

Emigrujemy z Polski z różnych powodów: za pracą, towarzysząc partnerce lub partnerowi, na 
studia, w poszukiwaniu miłości, lub aby jej nie stracić, itp. Decyzja o emigracji nigdy nie jest 
łatwa. Zostawiamy za sobą przecież najbliższych przyjaciół, rodzinę, nasze ulubione miejsca 
i przyzwyczajenia. W poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i jak nam się wydaje lepszego życia, 
decydujemy się w końcu na ten krok. 

Emigracja nas zmienia, choćbyśmy nawet tego nie chcieli lub sobie tego nie uświadamiali. 
Znajdujemy się, bowiem w nowym otoczeniu, wśród nowych ludzi, a co najważniejsze w 
nowej kulturze. Belgia, a zwłaszcza region Brukseli, dokąd przybywa najwięcej Polaków, jest 
wyzwaniem, gdyż jest wielokulturowa. I chociaż podobnie, jak Polska należy do 
europejskiego kręgu kulturowego, to przyjeżdżając tutaj na dłużej doznajemy swoistego 
szoku kulturowego. Belgowie mają bowiem nieco odmienne zwyczaje i zasady życia 
społecznego. Na początku trudno nam zrozumieć i zaakceptować, to co dla Belgów jest 
oczywiste. Każdy z nas mógłby wymienić sporą listę takich zachowań. To co nas drażni 
najczęściej to np. brak przywiązania do tradycji świąt, zwłaszcza Bożego Narodzenia, 
konsumpcjonizm, ale także worki śmieci na ulicy, brudne szkoły, itd.

Dłuższy pobyt na emigracji powoduje, że będąc już kulturowo ukształtowani przechodzimy 
proces adaptacyjny, który prowadzi do zmian w nas samych. Badania pokazują, że na 
początku odgradzamy się od wpływów nowego i obcego nam środowiska, organizując swoje 
życie w ramach dotychczasowej grupy etnicznej, czyli wśród Polaków. Dopiero wraz z 
upływem czasu zmieniamy się i akceptujemy nową kulturę przystosowując się do sprawnego 
w niej funkcjonowania.

Znajomość języka jest podstawowym warunkiem do udanego przystosowania się do 
życia na emigracji. Należy jednak pamiętać, że zaledwie relatywnie dobra znajomość języka 
może być źródłem nieporozumień. Dzieje się tak dlatego, że choć sens wypowiedzi zostaje 
zrozumiany, to jednak nie znamy sposobu myślenia, a co za tym idzie dalszych reakcji 
rozmówcy, które zależą od tradycji i środowiska, w których się wychował. 

Stres emigracyjny jest normalną reakcją na obce otoczenie kulturowe, które na pewnych 
ludzi może działać wręcz obezwładniająco. Może to wynikać na przykład z : 

 poczucia straty : przyjaciół, statusu społecznego, ulubionego zawodu,
 poczucia odrzucenia lub niezrozumienia przez nowe otoczenie,
 niepewności co do własnej wartości, uczuć i roli w nowym środowisku, itd.

Kto jest najbardziej narażony na stres związany z emigracją? W zasadzie wszyscy. 
Najłagodniej przechodzą go Ci, którzy chcieli wyjechać z kraju, którym udało się dostać 
satysfakcjonującą pracę i dodatkowo mają wsparcie najbliższych. Najtrudniej zaś adaptują się 
te osoby, które towarzyszą pracującym partnerom, kobiety niepracujące i opiekujące się 
dziećmi oraz młode samotne kobiety. Również młodzież, która oprócz towarzyszącym 
emigracji zmianom np. szkoły, przyjaciół, przechodzi dodatkowo okres dojrzewania. Dzieci i 
młodzież wymagają szczególnej opieki i wsparcia. Zwłaszcza jeśli ich rodzice nie chcą się 
integrować i nie znają języka. Dzieci stają się ich naturalnym łącznikiem z nową kulturą i 
społeczeństwem, co stanowi dla nich dodatkowe obciążenie.

Podczas emigracji w pewnym momencie doświadczamy momentu, kiedy uczucie stresu się 
wyraźnie nasila, kiedy pragniemy pakować walizki i wracać z powrotem do Polski. Na 



pocieszenie należy jednak pamiętać, że okres ten jest jednym z etapów procesu 
przystosowania się do nowego życia na emigracji. Następuje on z reguły tuż po tzw. okresie 
miesiąca miodowego, podczas którego mamy nałożone różowe okulary i wszystko, bądź 
prawie wszystko jawi nam się w nowym miejscu, jako lepsze niż w kraju. 

W okresie frustracji winą za nasze niepowodzenia i smutek obarczamy ten okropny kraj, do 
którego przybyliśmy. Jeśli się wtedy nie poddamy i nie wrócimy do rodzinnych stron, w 
końcu odzyskamy poczucie własnej niezależności i przystosujemy się do warunków życia na 
emigracji. 

Co może nam pomóc w takiej sytuacji? Zdecydowanie pomocna jest ciekawość nowej 
kultury. Pozytywne podejście i otworzenie się na odmienność i różnorodność może nas 
wzbogacić. Jednak najważniejsze jest wsparcie społeczne – krąg przyjaciół, znajomych, 
którzy w trudnych chwilach będą nas wspierać. Im ten krąg większy tym lepiej. Nie bez 
znaczenia jest również wsparcie naszych krajowych instytucji, tj. ambasady, konsulatu, ale 
także przedstawicielstw regionów. Im bardziej otwarte i reagujące na potrzeby nas 
emigrantów, tym lepiej. 

Na przykład Biuro regionu łódzkiego wraz z Brukselskim Klubem Polek (BEKAP), chętnie 
włączyło się w akcję wspierania rozwoju osobistego Polaków na emigracji i udostępnia salę 
na tematyczne spotkania coachingowe. Kolejne odbędą się w maju i czerwcu br. Bliższe 
informacje będą wkrótce dostępne na stronach www.sloncewnas oraz www.bekap.be. 
Zapraszam!
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