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Ciągła nauka warunkiem pomyślnej 
integracji 

O MNIE 

Nazywam się Mario, mam 39 lat, jestem Włochem. Pochodzę z małego miastec-
zka na Sycylii, znajdującego się między Palermo a Visenta. Po ukończeniu lice-
um we Włoszech, rozpocząłem naukę w szkole zawodowej, aby zdobyć zawód 
barmana i kucharza. Po ukończeniu studiów wyjechałem do Niemiec, pracować 
jako barman w hotelowej restauracji. Zawsze lubiłem podróżować, chciałem 
poznawać nowe kraje, ich naturę oraz doświadczać czegoś nowego. Po 10 latach 
pracy w Niemczech poznałem dziewczynę z Litwy, założyłem rodzinę  
i mieszkam obecnie w Druskiennikach, pracując jako barman w restauracji. 

MOJE DOŚWIADCZENIA POMYŚLNEJ INTEGRACJI ZE 
SPOŁECZEŃSTWEM 

MOJE PIERWSZE KROKI W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

Po przybyciu do Druskiennik zdałem sobie sprawę, że odkryłem krainę moich 
marzeń. Bardzo podobała mi się ta miejscowość i postanowiłem się tu osiedlić. 
Rzeczywiście, nie stało się to z dnia na dzień: za każdym razem, gdy odwiedza-
łem Niemcy, obserwowałem w tym kraju duże zmiany. Zachęciło mnie to do 
podjęcia ryzyka i osiedlenia się na Litwie. Cieszę się, że to nie była pomyłka. 
Teraz, kiedy mieszkam tu od dziesięciu lat, widzę znaczące zmiany w nastawie-
niu miejscowej ludności do obcokrajowców, ludzie stają się bardziej świadomi 
społeczeństwa, umacnia się gospodarka, pojawiają się możliwości dla nowych 
firm. Wszystkie te zmiany inspirują mnie do stworzenia wspólnego dobrobytu 
społeczeństwa. Zanim nauczyłem się języka litewskiego zacząłem szukać odpo-
wiedniej pracy. Początkowo nie mówiłem po litewsku, więc zacząłem pracować 
w kuchni  jednej z restauracji hotelowych, a  następnie w jadalni. 

PROBLEMY ORAZ WSPARCIE  

Chociaż zaklimatyzowałem się już na Litwie, musiałem przezwyciężyć wiele 
trudności i dostosować się do wielu zmian. Na przykład w Niemczech pra-
cowałem w miejskich barach i restauracjach, podczas gdy tutaj na Litwie 
musiałem przyzwyczaić się do tempa małej miejscowości wypoczynkowej. Nau-
ka języka litewskiego była dla mnie kolejnym wyzwaniem - nie znałem języka,  
w którym nie mogłem komunikować się z kolegami i prawidłowo wykonywać 
swojej pracy. Nie uczęszczałem na żadne kursy językowe; bardzo pomogła mi 
moja żona. Nauczyłem się też języka, oglądając litewskie programy telewizyjne  
i komunikując się z innymi pracownikami. 

Mario z Włoch, 
obecnie  
mieszka na  
Litwie 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



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

„Istnieje wiele możliwości, najważniejsze aby je wykorzystać ” 

JAK ZOSTAŁEM CZŁONKIEM LOKALNEJ WSPÓLNOTY 

Jestem osobą aktywną, łatwo nawiązującą kontakty z innymi. Wierzę, że 
pomogło mi to zintegrować się z lokalną społecznością. Rodzina mojej 
żony znacznie przyczyniła się do tego, zapraszając mnie do udziału  
w festiwalach rodzinnych, sąsiedzkich, miejskich oraz w innych tego typu  
typu spotkaniach. 

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TWORZENIA NOWYCH SPOŁECZNOŚCI 

Moim zdaniem główną przyczyną udanej integracji były moje własne chęci rozwoju kariery zawodowej. Kiedy zacząłem 

poszukiwać możliwości rozwoju, koledzy doradzili mi, gdzie szukać odpowiednich informacji. Ukończyłem kursy 

cateringowe na temat parowania jedzenia i wina, a następnie kursy prezentacji żywności. Mocno wierzę, że wszyscy 

Litwini potrzebują więcej uśmiechu i dobrego nastroju. Ilekroć dana osoba zauważy coś pięknego, na przykład buźkę 

lub serce na filiżance kawy, wywołuje to uśmiech na jej twarzy, sprawia, że czuje się mile widziany i zwiększa chęci 

ponownej wizyty w restauracji . 

Jestem mocno zaangażowany w wykonywaną pracę. Nigdy nie patrzę na zegar podczas pracy, ponieważ lubię to, co 

robię. Ilekroć ktoś przychodzi do restauracji, należy go dobrze traktować, bez względu na to, czy godziny pracy się 

skończyły, czy nie. Za każdym razem, gdy barman obsługuje klienta, powinien starać się, aby ten poczuł się jak w domu. 

Przypuszczam, że jest to powód, dla którego moi koledzy i klienci, traktują mnie jak miejscowego. 

Chociaż lubię swoją pracę, rozważam założenie własnej firmy. Chciałbym założyć małą rodzinną włoską restaurację. 

Taka restauracja produkowałaby domowe jedzenie; serwowała wino i pyszne lody włoskie. Mam nadzieję, że wkrótce ją 

otworzę. Będę ciężko pracować, aby Litwini cieszyli się smakiem i aromatem wspaniałych potraw mojego kraju. 

Oczekuję również, że zostanę prawdziwym członkiem lokalnej społeczności. Lubię spędzać czas z rodziną i sąsiadami. 

Trzeba posiadać umiejętności i zaangażowanie, aby być dobrym pracownikiem. Tylko wtedy ludzie rozumieją, że nie 
oczekujesz zasiłku socjalnego i wsparcia, lecz wręcz przeciwnie, starasz się zostać pełnoprawnym członkiem 
społeczeństwa. 

Ważna jest również odpowiednia komunikacja z ludźmi. Dlatego niezbędna jest nauka języka kraju goszczącego  
i zapoznanie się z jego kulturą. Polecam skontaktować się z organizacjami odpowiedzialnymi za integrację migrantów. 
Personel organizacji udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają obcokrajowcy, 
organizuje kursy językowe, konsultuje się w takich kwestiach jak podatki, edukacja, opieka zdrowotna, ubezpieczenie 
społeczne oraz pomoc osobom poszukującym pracy. 

Każdy kraj może być interesujący jako miejsce pracy lub zamieszkania. Istnieje wiele możliwości wokół nas i wszystko, 
co musimy zrobić, to je wykorzystać. Proponuję być otwartym na nowe doświadczenia, wyzwania i możliwości. 

 

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. 

Miałem trudności z powodu różnic kulturowych: ludzie na Litwie są 

nastrojowi, powściągliwi, nie uśmiechają się, są ostrożni i niechętnie 

przyjmują obcokrajowców. Z tego powodu, początkowo trudno było mi 

ich zrozumieć i komunikować sie z nimi. Stopniowo przyzwyczaiłem się 

do tego miejsca. Zacząłem podróżować, odkrywałem kraj i jego 

mieszkańców, a potem wszystko zaczęło się zmieniać. Czuję, że ludzie są 

dla mnie otwarci i ciepli; jednak nadal traktują mnie jak obcego. 

 


