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Ktoś musi być pierwszy 

O MNIE 

 Mam na imię Lina. Mam 40 lat. Pochodzę z Litwy. Urodziłam się  
i dorastałam w Anykščiai. Po ukończeniu szkoły podstawowej w wieku 15 lat 
wyjechałam do Kowna, aby zostać krawcową.  

 Po ukończeniu szkoły zawodowej zaczęłam pracę. Wkrótce wyszłam za 
mąż, przeprowadziłam się do Garliavy i urodziłam dwie córki. Przez pięć lat 
pozostałam w domu jako gospodyni domowa.  

 Później postanowiłam wrócić do edukacji, zapisałam się do szkoły 
wieczorowej i w konsekwencji ukończyłem szkołę średnią. Teraz pracuję jako 
sprzedawczyni. 

MOJE DOŚWIADCZENIA POMYŚLNEJ 
INTEGRACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM 

MOJE PIERWSZE KROKI WE WSPÓLNOCIE LOKALNEJ 

Po ślubie przeprowadziłam się z mężem do Garliavy, małego miasteczka w re-
gionie Kowna. Nie znałam wtedy nikogo poza moim mężem. Moi sąsiedzi nie 
byli chętni  do rozmowy a ja nie odważyłam się przejąć inicjatywy.  

Kiedy moje córki dołączyły do przedszkola, mój krąg znajomych zaczął się 
powiększać. Jedna z matek, aktywna członkini społeczności o imieniu Kristina, 
zaprosiła mnie na przyjęcie adwentowe. Zrobiliśmy wieńce adwentowe, roz-
mawialiśmy o zwyczajach i tradycjach adwentowych. Wydarzenie to było bardzo 
przyjemne. Nadal pamiętam emocje, których wtedy doświadczyłam. 

PROBLEMY I OTRZYMANE WSPARCIE 

Będąc w Garliavie, czułam mieszankę emocji, bliskość a jednocześnie odległość 
od sąsiadów. Ale myślę, że to normalne i wiem, że to ja powinnam zrobić 
pierwszy krok. Uczestnicząc w spotkaniach sąsiadów, konferencjach dla 
rodziców, festiwalach miejskich i innych wydarzeniach, doświadczyłem ciepła  
i życzliwości płynącej od społeczności, zyskałam pewność siebie. Jednocześnie 
jednak wstydziłam się mojego niskiego wykształcenia. Wstydziłam się przyznać, 
że nie ukończyłam szkoły średniej. Podczas gdy w rozmowach i dyskusjach 
czułam się gorsza, biedna, często brakowało mi elementarnej wiedzy. Co więcej, 
słabe wykształcenie uniemożliwiło mi lepsze zatrudnienie. 

 

Lina z 
Litwy 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 http://measy.lpf.lt/ 
 https://www.facebook.com/projectMEasy/ 

„Otwartość i szczerość to pierwsze kroki w kierunku przyjaźni i dobrych relacji ” 

JAK ZOSTAŁAM CZŁONKIEM LOKALNEJ WSPÓLNOTY 

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TWORZENIA NOWYCH SPOŁECZNOŚCI 

Moi nowi przyjaciele i znajomi zachęcali mnie do udziału w różnych wydar-

zeniach edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez lokalne centrum 

kultury. Później zaczęłam śledzić wiadomości w Internecie, w sieciach społec-

znościowych. Zacząłam też czytać plakaty w bibliotece i innych miejscach pub-

licznych. Zostałam aktywnym uczestnikiem wydarzeń. Poza tym odkryłam 

swoje ulubione zajęcia. Bardzo chętnie biorę udział w warsztatach sztuki ludowej. Ten rodzaj aktywności pomaga mi 

ćwiczyć moją kreatywność i inspiruje mnie do tworzenia dekoracji domu i otoczenia. Czuję także potrzebę poszerzen-

ia horyzontu, rozwoju mojej osobowości; dlatego uczęszczam na różne seminaria edukacyjne i psychologiczne organi-

zowane przez lokalną szkołę, ośrodek kultury i bibliotekę. 

Dzisiaj czuję się pełnoprawnym członkiem społeczności. Będąc współzałożycielem Parent Academy, mogę dzielić się 

swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów behawioralnych i uczenia się dzieci. Ostatnio dołączyłam do 

komitetu organizacyjnego festiwalu w mieście. Lubię być pomocna zarówno dla mojej rodziny, jak i społeczności. 

Naprawdę wierzę, że moja integracja ze społecznością jest sukcesem. 

 
Kiedy przeprowadzasz się do nowego domu, nie powinieneś się wycofywać, ale wręcz przeciwnie, nawiąż kontakty  
z sąsiadami, odwiedź lokalną bibliotekę, centrum kultury, weź udział w wydarzeniach organizowanych przez lokalne 
centrum kultury. To świetna okazja, aby poznać członków lokalnej społeczności i poznać nowych przyjaciół. 
Bądź pozytywny, otwarty, gotowy na przyjęcie pomocy i wdzięczny. Doceń możliwość uczestnictwa w lokalnych 
wydarzeniach. Jeśli masz dzieci, weź aktywny udział w konferencjach dla rodziców, wydarzeniach w szkole lub przed-
szkolu. 
 
Oczekiwałabym, że miejscowi urzędnicy administracyjni przygotują broszurę ze szczegółowymi informacjami na te-
mat lokalnych ośrodków w pobliżu: centrum opieki zdrowotnej, szkoły, policji, centrum kultury, biblioteki itp. 
Broszura ta powinna być dostępna dla każdego nowego członka społeczności lokalnej. 
 
Jeśli chodzi o członków społeczności, radziłabym, aby byli bardziej aktywni; zapoznali się z  nowymi mieszkańcami, 
zaoferowali im pomoc i wsparcie, ponieważ otwartość i szczerość są pierwszymi krokami w kierunku przyjaźni i do-
brych relacji. Jeśli nowy członek społeczności nie chce się zaangażować, nie należy nalegać z oferowaniem pomocy, 
ale po pewnym czasie podjąć kolejną próbę. 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

Kiedyś podzieliłam się swoimi wahaniami z członkinią lokalnej społeczności 

Kristiną. Uspokoiła mnie i poleciła mi zapisać się do szkoły wieczorowej w Gar-

liavie. I tak też zrobiłam. Ciężko pracowałam, aby połączyć studia i pracę ale 

udało mi się zdobyć wyższe wykształcenie. Ponadto poznałam nowych 

przyjaciół, zarówno uczniów, jak i nauczycieli; Stałam się odważniejsza, bar-

dziej otwarta i pewna siebie. Mocno wierzę, że edukacja ma wiele zalet: poszer-

za umysł i wzmacnia pewność siebie. 


