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nowego życia 

O mnie 

Nazywam się Alla, mam 48 lat. Jestem Rosjanką, urodziłam się w małym 
rosyjskim miasteczku niedaleko miasta Pietrozawodsk. Ukończyłam 
gimnazjum w Pietrozawodsku w 1985 roku, ukończyłam 8 klas. Potem 
wstąpiłam do Podstawowej Akademii Medycznej w Pietrozawodsku, ponieważ 
chciałam zostać pielęgniarką, a później lekarzem-pediatrą. Jednak nie 
skończyłem college'u i wzięłam urlop akademicki. W wieku 18 lat wyszłam za 
mąż i urodziłam córkę. Nigdy więcej jednak nie wróciłam na studia, nie 
musiałam pracować - mój mąż miał wysokie dochody i mógł utrzymywać mnie 
i naszą córkę. Przez 26 lat byłam gospodynią domową. Obecnie mieszkam na 
Litwie (od 2015). Mam mini-biznes, zajmuję sie sprzątaniem. 

POKONYWANIE WYZWAŃ 

DROGA DO WSPÓLNOTY LOKALNEJ 

W 2014 r. w naszym kraju rozpoczął się kryzys gospodarczy, a mój mąż stracił 

pracę. Dziadek mojego męża był Litwinem, więc postanowiliśmy wykorzystać 

tę okazję i opuścić Rosję. Zatwierdziliśmy litewskie pochodzenie męża i cała 

nasza rodzina otrzymała litewskie zezwolenie na pobyt. Wyprzedaliśmy naszą 

nieruchomość w Pietrozawodsku, kupiliśmy mieszkanie w Wilnie i wraz  

z córką wyprowadziliśmy się na Litwę w 2015 r. W tamtym czasie niewiele 

wiedziałam o Litwie, tylko kilka ogólnych informacji, składających się  głównie 

ze stereotypów o krajach bałtyckich. Uświadomiłam sobie, że muszę zacząć 

pracować, ponieważ brakowało nam pieniędzy. Walczyliśmy o znalezienie 

pracy, pracowałam w lokalnym sklepie jako kasjerka. Jednocześnie 

uczęszczałam na kurs przedsiębiorczości, który polecił mi sąsiad. Prowadzę 

własną mini-firmę, która zajmuje się sprzątaniem mieszkań i domów. 

TRUDNOŚCI, KTÓRE SPOTKAŁAM 

Nie spotkałam się z żadnymi znaczącymi trudnościami podczas integracji ze 

społecznością lokalną. Litwini to bardzo mili ludzie, a także moi koledzy  

z grupy. Słyszałam opinię, że Litwini nie lubią Rosjan, ale nigdy tego nie 

doświadczyłam. Myślę, że to tylko stereotyp. Jedyną rzeczą, którą zauważyłam 

- byli sceptycznie nastawieni do mojej firmy. Powiedzieli, że sprzątanie to 

praca o niskim statusie. Zaczęłam wątpić, ale mój nauczyciel zachęcił mnie, 

mówiąc: „Wiesz, nie ma znaczenia, jaka jest twoja praca, ale twoja godność ma 

znaczenie. Jeśli ci się podoba - po prostu rób to ”. Więc robiłam. 

Alla z Rosji, 
obecnie  
mieszkająca na 
Litwie 
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„Nie ma znaczenia, jaka jest twoja praca, ale twoja godność ma znaczenie. 
Wykonuj pracę, którą lubisz ” 

STANIE SIĘ CZŁONKIEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

PORADY DLA INNYCH 

 Uczęszczałam na kursy przedsiębiorczości, a następnie na 

kursy języka litewskiego. Zwykle szukam informacji o konkretnych 

wydarzeniach w Internecie, sąsiad doradził mi, aby wziąć w nich 

udział. Kiedy po raz pierwszy uczestniczyłam w kursach przedsiębi-

orczości, bardzo cieszyłam się, że mam dobrego nauczyciela. Był  

bardzo kompetentną i miłą osobą. Niektórzy z moich kolegów  

z grupy byli bardzo zainteresowani założeniem własnej firmy. Dało 

mi to jeszcze więcej motywacji. Wspólnie z moim nauczycielem 

opracowaliśmy plan mojego mini-biznesu. A teraz jestem bardzo 

zadowolona z wyników. 

 Nauka języka litewskiego była dużym wysiłkiem. 

Większość ludzi w mojej grupie mówiła po rosyjsku, ale nie wszyscy, 

więc komunikowaliśmy się gestami. Ponadto zdałam sobie sprawę, 

że muszę uczyć się litewskiego, ponieważ nie wszyscy Litwini mogą 

swobodnie mówić po rosyjsku, zacząłam uczyć się języka 

samodzielnie. Moi koledzy z grupy zauważyli to i byli bardzo po-

dekscytowani. Bardzo mi pomogli, wyjaśnieniami i zachętą do nauki 

języka. Na kursach znalazłem wielu przyjaciół. Pochodzą z różnych 

środowisk społecznych, są w różnym wieku i różnych narodowości. 

Myślę, że zintegrowałam się pomyślnie, ale kilka lat wcześniej nie 

mogłam nawet o tym marzyć. Najważniejsze czynniki to motywacja, 

komunikacja i nie poddawanie się w dążeniu  do celu. 

Polecam migrantom takim jak ja, aby uczyli się języka litewskiego. Jest to ważne, jeśli chcesz być bliżej 
społeczeństwa. Przynajmniej musisz znać minimalne słownictwo i sprawić, by zobaczyli, że naprawdę 
podejmujesz próby. Litwini bardzo to doceniają. Przed przyjazdem na Litwę powinieneś odwiedzić 
różne strony internetowe dla migrantów. Można tam znaleźć wiele interesujących i przydatnych infor-
macji. 

Bardzo się cieszę, że mieszkam na Litwie. Nie żałuję tego wyboru. Podoba mi się sposób, w jaki traktują 
mnie miejscowi. A w przyszłości planuję rozwinąć swoją działalność w zakresie sprzątania: być może, 
kiedy stanie się większa, zatrudnię ludzi, a przede wszystkim migrantów, aby pomóc im utrzymać kon-
takty towarzyskie. 
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