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POLACY W RÓD NIEGÓW PÓ NOCY. 
ZJAWISKO POLSKIEJ MIGRACJI DO NORWEGII 
NA PRZESTRZENI DWUSTU LAT

Migracja obywateli Polski jest w ostatnich czasach bardzo aktualnym tematem. W moim artykule chc  przy-
bli y  to z o one zjawisko na przyk adzie polskiej migracji na tereny Norwegii. Zakres prowadzonych przeze 
mnie bada  obejmuje ostatnie dwie cie lat, w czasie których zaobserwowa  mo na kilka zró nicowanych co 
do genezy fal migracyjnych – XIX-wieczn  (polscy powsta cy i polscy ydzi), czasów II wojny wiatowej 
( o nierze i robotnicy przymusowi), politycznej lat 80. i najliczniejszej migracji ekonomicznej, która nast pi a 
po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
G ównym zagadnieniem, na jakim koncentruje si  artyku , jest styl i jako  ycia Polaków, którzy z w asnej 
woli lub zmuszeni przez okoliczno ci osiedlili si  w Norwegii, a tak e konfrontacja kulturowa, jaka automa-
tycznie wraz z tym nast powa a, wi ca si  cz sto z akulturacj , kontrkulturacj , transkulturacj  lub integra-
cj  kulturow . Tematem poruszanym w artykule s  tak e przyczyny powoduj ce obecn  wysok  aktywno  
migracyjn  Polaków b d cych obecnie najwi ksz  grup  obcokrajowców mieszkaj cych w Norwegii.

S owa kluczowe: migracja, styl ycia, jako  ycia, Norwegia, konfrontacja kulturowa, antropologia kultury

Pocz tek XXI wieku przyniós  Polsce olbrzymie zmiany – ekonomiczne, kulturowe 
i spo eczne. Dzi ki przyst pieniu do Unii Europejskiej otworzy y si  przed Polsk  nowe 
mo liwo ci, zw aszcza za przyczyn  dost pu do wielu funduszy unijnych, maj cych wspo-
maga  rozwój jednego z nowych cz onków, jak równie  otworzenia si  cz ciowego lub 
ca kowitego rynków pracy w pa stwach Europy Zachodniej. Wiele krajów Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej cierpia o na niedobór mniej lub bardziej wykwali  kowanej si y 
roboczej, co dla Polaków wci  borykaj cych si  z rosn cym bezrobociem w kraju, by o 
szans  na poprawienie jako ci swojego ycia.

Jako  ycia jest sum  subiektywnych prze y , aktywno ci, produktywno ci i wspó -
uczestnictwa, zwi zan  w kategoriach obiektywnych z mo liwo ci  pe nego rozwoju 
jednostki, natomiast w kategoriach subiektywnych z jej zadowoleniem yciowym (Gajda 
2008: 101). Bez w tpienia jako  ycia powi zana jest silnie z komfortem ekonomicznym 
jednostki, gdy  trudno jest osi gn  zadowolenie z ycia, gdy zarobione pieni dze nie 
mog  zaspokoi  elementarnych potrzeb jednostki czy rodziny. Bardzo dobre warunki eko-
nomiczne sprzyjaj  rozwojowi kultury i wzbogacaniu wewn trznemu – cz owiek wolny 
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od przyziemnych trosk, od walki o byt, mo e po wi ci  si  tworzeniu wy szych warto ci 
(Gajda 2008: 90).

Polska, jako kraj, z którego szacunkowo wyjecha o (czasowo lub na sta e) oko o 2 mln 
mieszka ców (GUS 2007: 2), odniós  z racji tego zjawiska zarówno korzy ci, jak i szkody. 
Do g ównych korzy ci mo na zaliczy  wzrost dochodów gospodarstw domowych, popra-
w  sytuacji na rynku pracy, wzrost wp ywów z transferów zagranicznych, nabycie przez 
emigrantów nowych umiej tno ci i kwali  kacji, a tak e inwestowanie w kraju zarobionych 
oszcz dno ci. Jako koszty emigracji mo na potraktowa  zaburzenie struktury demogra-
 cznej, zagro enie dla wyp acalno ci systemu emerytalnego, utrat  dobrze wykszta conej, 

mobilnej si y roboczej, wydatki poniesione na edukacj  emigrantów, jak równie  trudno ci 
z zatrudnieniem fachowców (K os 2006: 4).

Kraje, które przyj y du  liczb  migrantów zarobkowych, by y wiadkiem tworzenia 
si  kon  iktu interesów na ich rynkach pracy. Z punktu widzenia pracodawców sytuacja 
przedstawia a si  bardzo pozytywnie, gdy  nap ywowa si a robocza jest stosunkowo ta -
sza, atwo dost pna i pos uszna. Natomiast odmienny by  pogl d na zaistnia  sytuacj  
z perspektywy miejscowych pracowników. Tak du y nap yw robotników z zewn trz móg  
obni a  zarobki i pogarsza  warunki pracy, zw aszcza pracowników niewykwali  kowa-
nych. Jednak w chwili rosn cego popytu na si  robocz  wzrost jej poda y nie musi nie  
ze sob  tak negatywnych skutków. Migranci mog  by  zarówno producentami, jak i kon-
sumentami, a co za tym idzie przyczynia  si  do wzrostu gospodarczego kraju (Kjeldstadli 
2010: 18). Ma to miejsce w przypadku migracji zarobkowej Polaków, którzy stali si  siln  
grup  konsumenck  w swoich krajach zamieszkania, wywieraj c znacz cy wp yw cho by 
na miejscowe rynki nieruchomo ci.

Masowa emigracja zarobkowa po 2004 roku obra a kilka g ównych kierunków. Jako 
najbardziej atrakcyjne z pa stw Unii Europejskiej by y dla polskiego emigranta Wielka 
Brytania, Irlandia i Niemcy, natomiast z pa stw nienale cych do Unii na pierwszym 
miejscu plasuje si  Norwegia (D bowska 2007: 9). Wzory migracji Polaków uleg y zmia-
nie w wyniku kryzysu, jaki nast pi  w 2008 roku. W jego wyniku drastycznie zmieni a 
si  sytuacja na europejskich rynkach pracy, zw aszcza w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Is-
landii. Cz  polskich emigrantów pracuj cych zagranic  zdecydowa a si  na powrót do 
kraju, natomiast pozostali postanowili przeczeka  trudny moment, korzystaj c z zasi ków, 
pracuj c nielegalnie lub przenosz c si  do innego kraju, w którym sytuacja ekonomiczna 
wygl da a lepiej. Takim krajem, którego gospodark  kryzys zachwia  w niewielkim stop-
niu, by a Norwegia.

1. NORWEGIA – KRAJ WIELU KULTUR

Królestwo Norwegii jest krajem o stosunkowo du ej powierzchni i niewielkim zalud-
nieniu – obecnie wynosi ono nieca e 5 mln mieszka ców (za Statistisk sentralbyrå – wyniki 
na dzie  21 stycznia 2011 roku za: SSB 2011) przy powierzchni kraju porównywalnej 
z powierzchni  Polski. Wi kszo  populacji Norwegii mieszka na po udniu kraju i skupio-
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na jest g ównie w kilku najwi kszych miastach. Gospodarka Norwegii opiera si  przede 
wszystkim na przemy le wydobywczym ropy i gazu, a PKB kraju jest jednym z najwy -
szych na wiecie.

Z uwagi na niski przyrost naturalny i brak si y roboczej, Norwegia jest krajem przyjaznym 
ruchom migracyjnym. Od kilku lat Polacy s  najwi ksz  grup  cudzoziemców mieszkaj c  
w Norwegii, wyprzedzaj c tym samym Somalijczyków, Du czyków, Szwedów i Litwinów. 
Gwa towny wzrost liczby osiedlaj cych si  Polaków zarejestrowano w latach 2007–2008 
(SSB 2009). Najliczniejsza grupa Polaków pracuje w sektorze budowlanym (Friberg i Ty-
dlum 2007), natomiast Polek w sektorze us ugowym – najcz ciej zajmuj  si  sprz taniem. 
Wielu Polaków przyje d a do Norwegii równie  do prac sezonowych – zrywania truskawek, 
marchewek czy prac remontowo-budowlanych, jak chocia by malowanie domów.

Norwegia, z uwagi na wci  rosn c  liczb  imigrantów, musia a wypracowa  w asn  
polityk  imigracyjn . Zajmuje si  ni  instytucja nazywana w skrócie UDI czyli Utlen-
dingsdirektoriatet (UDI 2011), odpowiedzialna za rozwój polityki dotycz cej imigrantów 
i uchod ców. W stosunku do populacji Norwegii cz sto u ywa si  okre lenia „multikul-
turowa”, gdy  wiele osób maj cych obywatelstwo norweskie pochodzi z Iraku, Somalii, 
Bo ni i Hercegowiny, Iranu czy Wietnamu (za Statistisk sentralbyrå – wyniki na dzie  
1 stycznia 2010 roku za: SSB 2010). Tak du a ró norodno  etniczna mieszka ców kraju 
wymaga, by polityka adaptacji kulturowej przeprowadzana by a w sposób subtelny, niebu-
dz cy w ród migrantów poczucia niepokoju czy zagro enia integralno ci swojej w asnej 
kultury, która w obcym kraju jest dla nich najwa niejszym ród em to samo ci narodowej. 
Adaptacja kulturowa u atwia wspó ycie z reprezentantami innej kultury w zbiorowych 
lub jednostkowych kontaktach. Polega na restrukturyzacji elementów kultury, rezygnacji 
z niektórych z nich lub ich mody  kacji w efekcie procesu przystosowania si  jednostki lub 
grupy w zakresie koniecznym i wystarczaj cym do stworzenia p aszczyzny porozumienia 
i wspó pracy z inn  kultur  i jej reprezentantami (S ownik etnologiczny: terminy ogólne 
1987: 15). Istotnym elementem polityki prowadzonej przez rz d norweski jest tak e in-
tegracja kulturowa, której zadaniem jest scalanie kultury i d enie do utrzymania jej jako 
ca o ci (Gajda 2008: 118).

Wymiernym efektem prowadzenia takich dzia a  jest fakt, e ju  drugie pokolenie 
imigrantów w Norwegii my li o sobie najcz ciej jako o Norwegach, a nie jako o dzieciach 
imigrantów.

2. POLACY W NORWEGII – WIEK XIX I XX

Wbrew powszechnym opiniom Norwegia traktowana by a jako kraj docelowy dla pol-
skich migrantów ju  w XIX wieku. W wi kszo ci by a to jednak migracja jednostkowa 
i dosy  przypadkowa. Dopiero w drugiej po owie XIX wieku i w latach 80. XX wieku 
mówi  mo na o fali emigracji do tego kraju.

XIX wiek by  w historii Polski trudnym okresem, pe nym zrywów narodowo ciowych 
i walk o niepodleg o . Czynny udzia  bra o w nich wielu m odych ludzi skoncentrowanych 
na idea ach romantycznych, którzy cz sto po upadku kolejnych powsta  musieli ucieka  
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z kraju z obawy przed represjami ze strony zaborców i szuka  dla siebie nowego miejsca 
poza ziemiami polskimi.

Najpopularniejszym krajem, do którego udawa a si  ówczesna polska emigracja, by a 
Francja, witaj ca Polaków z otwartymi ramionami. Wielu z nich wybra o tak e Ameryk  
Pó nocn  i Po udniow  i tam stara o si  u o y  sobie ycie. Kilku z nich los skierowa  na 
pó noc Europy, do Norwegii, gdzie osiedlili si  i za o yli rodziny, a ich do wiadczenie 
zawodowe by o wk adem, jaki wnie li w gospodark  i kultur  Norwegii. 

Przedstawicielami tego nurtu migracji byli mi dzy innymi Aleksander Józef Waligór-
ski, urodzony w 1794 roku w podkrakowskiej miejscowo ci Droginia, Adam Dzwonkow-
ski, urodzony w 1815 roku w Siennicy na Mazowszu i Ludwik Szaci ski de Rawicz, 
urodzony 16 kwietnia 1844 roku w Suwa kach.

Dwaj pierwsi brali udzia  w powstaniu listopadowym, natomiast trzeci – w stycznio-
wym. Na wszystkich ci y y wyroki za zbrojne wyst pienie przeciwko w adzy zaborców, 
co spowodowa o, e musieli ucieka  z kraju. Waligórski by  wietnie wykszta conym in y-
nierem wojskowym, który przez przypadek tra   do Norwegii w 1838 roku (Brandt 1848: 2). 
Pracuj c  mi dzy innymi nad sieci  tamtejszych dróg, regulacj  rzek i trasami kolejo-
wymi, zyska  uznanie w ród Norwegów, a w 1849 roku sta  si  cz onkiem ekskluzyw-
nego Królewskiego Norweskiego Towarzystwa Naukowego w Trondheim. Pomimo tego 
przy pierwszej nadarzaj cej si  okazji wyjecha . W czasie swoich podró y straci  maj tek 
i w 1873 roku zmar  w Pary u w skrajnej n dzy (Dzieszy ski 1990). Podobnie przedsta-
wia a si  sytuacja Dzwonkowskiego, który w drodze do Ameryki Po udniowej odwiedzi  
w Norwegii przyjaciela (Cie lak 1970: 67). Wizyta jednak okaza a si  w efekcie d u sza 
ni  przewidywa . W 1835 roku Dzwonkowski wraz z Carlem Augustem Guldbergiem za-
o yli spó k  wydawniczo-ksi garsk , jedn  z pierwszych w Norwegii. Byli pionierami 

w swoim zawodzie. Guldberg i Dzwonkowski postawili sobie za cel szerzenie o wiaty 
w ród rednich i ni szych warstw spo ecze stwa. W 1856 roku Dzwonkowski de  nitywnie 
po egna  si  z Norwegi  i wyjecha  do Pary a, gdzie cierpi c z braku pieni dzy, pracowa  
jako przewodnik po mie cie. Zmar  w Warszawie w 1885 roku (Soenstevold i Tveteraas 
1950: 230–238). Zdecydowanie najwi ksz  karier  w Norwegii zrobi  Szaci ski1, który 
podczas swojego trzydziestoletniego pobytu w Christianii (dawniej Oslo) uznany zosta  
za najlepszego norweskiego fotografa (zdoby  wiele mi dzynarodowych nagród), uzyska  
tytu  Królewskiego Fotografa domu panuj cego Szwecji i Norwegii, dzia a  w wielu or-
ganizacjach i darzony by  powszechnym szacunkiem. Jednak e pomimo wszystkiego, co 
osi gn  w swoim yciu, Ludwik nie by  szcz liwy. Jego m odszy brat i przyjaciele dawno 
opu cili Norwegi , przenosz c si  w wi kszo ci do Francji. W 1894 roku, 30 lat po opusz-
czeniu Polski, Ludwik pope ni  samobójstwo.

Co takiego czy te trzy osoby? Wiele. Ka dy z nich by  uchod c  politycznym, który 
musia  opu ci  ojczyzn  ze wzgl du na swoj  dzia alno  narodowowyzwole cz . aden 
z nich nie przypuszcza , e Norwegia zatrzyma ich na tak d ugo – Waligórski zwi zany by  
z Angli , Dzwonkowski by  w drodze do Ameryki Po udniowej, natomiast dla Szaci skiego 

1 Cz  dotycz ca L. Szaci skiego pochodzi z artyku u Ludwik Szaci ski – powstaniec i fotograf autorstwa 
M. Sokó -Rudowskiej, opublikowanego w „Polacy w Norwegii (XIX–XXI w.). Materia y ród owe do bada ”.
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Norwegia by a jednym z krajów, które odwiedzi  w swojej podró y po Europie. Znacz ce 
jest równie  to, e pomimo dobrej sytuacji maj tkowej, rozwijaj cej si  kariery i szacunku 
spo ecze stwa, w którym przysz o im y , aden z nich nie czu  si  w Norwegii dobrze. 
Dzwonkowski i Waligórski woleli y  w n dzy we Francji ni  wróci  do Norwegii, gdzie 
prawdopodobnie dzi ki dawnym znajomo ciom i posiadanej wiedzy nie mieliby wi kszego 
problemu z odbudowaniem swojej pozycji spo ecznej i maj tku. Szaci ski, b d cy znan  
osobisto ci  i nale cy do mietanki towarzyskiej Christianii, by  tak nieszcz liwy yj c 
w Norwegii, e odebra  sobie ycie.

Co powodowa o, e Polacy epoki romantyzmu nie mogli odnale  si  w ówczesnej 
norweskiej rzeczywisto ci? Trudno jest okre li  to jednoznacznie, jednak na podstawie 
bada  prowadzonych nad obecn  emigracj  Polaków2, mo na pokusi  si  o postawienie 
tezy opartej na analogii. S dz , e g ównym powodem trudno ci w znalezieniu p aszczyzny 
porozumienia pomi dzy Polakami a Norwegami by a i jest ró nica w mentalno ci przedsta-
wicieli obydwu narodów, wynikaj ca g ównie z pod o a kulturowego. Kraje skandynaw-
skie w epoce reformacji znalaz y si  pod bardzo silnym wp ywem ruchów protestanckich, 
które propagowa y ycie skromne, cz sto surowe, wyrzeczenie si  ziemskich przyjemno ci 
i koncentrowanie si  na pracy. Mi dzy innymi te zasady ukszta towa y ycie spo eczne 
w Norwegii. Spo ecze stwo norweskie dzieli o si  g ównie na dwie warstwy spo eczne – 
ch opów i mieszczan. Z uwagi na to, e Norwegia od setek lat rz dzona by a najpierw przez 
Dani , a pó niej przez Szwecj , brakowa o tam lokalnej klasy wy szej wraz z przypisan  
jej kultur . Ca a arystokracja pochodzi a z krajów zwierzchnich.

W takie rodowisko tra  ali m odzi Polacy ze szlacheckich domów, wychowani na 
idea ach romantycznych, dla których yciow  misj  by a walka o niepodleg o  ojczy-
zny. Czuli si  osamotnieni i niezrozumiani w rodowisku, w którym okazywanie uczu  
by o powa nym towarzyskim nietaktem. Wnioskuj c z faktu, e tak wielu z nich opu ci o 
Norwegi , mo na przypuszcza , e nie potra  li si  przystosowa  do zasad panuj cych 
w tamtejszym spo ecze stwie.

Samotno  jest stanem trudnym do zde  niowania. Jej istota i przyczyny s  z o one 
i nie atwe do jednoznacznej oceny. Opieraj c si  na przes ankach socjologicznych, psycho-
logicznych i  lozo  cznych, mo na mówi  o trzech aspektach samotno ci –  zycznym lub 
spo ecznym, psychicznym i moralnym (Gajda 2008: 107). Z du  doz  prawdopodobie -
stwa mo na s dzi , e polscy dziewi tnastowieczni uchod cy polityczni mieli do czynienia 
z ka dym z tych aspektów samotno ci.

Zupe nie inaczej przedstawia si  sytuacja emigracji ydów pochodzenia polskie-
go, litewskiego i ukrai skiego, którzy w drugiej po owie XIX wieku emigrowali do 
Skandynawii. Powodowa a nimi g ównie ch  znalezienia dobrej pracy umo liwiaj cej 
im i ich rodzinom dostatnie ycie. Najcz ciej wyje d ali m czy ni, którzy pó niej 
sprowadzali swoje rodziny lub enili si  w nowym kraju. ydowscy emigranci z Polski, 
Litwy i Ukrainy stworzyli silne gminy wyznaniowe w Trondheim i Oslo. Wielu z nich 
z czasem sta o si  powa anymi i wp ywowymi cz onkami lokalnej spo eczno ci. Tak e 
pod wzgl dem materialnym ich sytuacja wygl da a z ka dym rokiem lepiej – otwierali 

2 Badania prowadzone przez Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer w latach 2008–2010.
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sklepy, zak ady, fabryki, pracownie, a ich ci ka praca przynosi a wymierne rezultaty 
(Myhre 2003: 223–254).

W przeciwie stwie do uchod ców politycznych tamtego okresu, polscy ydzi dosko-
nale potra  li si  przystosowa  do regu  rz dz cych spo ecze stwem norweskim. W stosun-
kowo krótkim czasie stali si  wa n  i szanowan  jego cz ci . To jednak nie uchroni o ich 
przed represjami ze strony w adz nazistowskich podczas II wojny wiatowej (Kjeldstadli 
2008: 466–478).

Do czasu wybuchu wojny z Niemcami w 1939 roku bardzo niewielu Polaków przeby-
wa o w Norwegii. Wed ug raportu administracyjno-konsularnego z 1928 roku, sporz dzo-
nego przez polskiego chargè d’affairs w Oslo, Leszka Malczewskiego, na terenie ca ego 
kraju mieszka o zaledwie oko o trzydziestu osób. Jak zaznaczy , nie by o w Norwegii pra-
wie w ogóle polskich robotników, gdy  bezrobocie panuj ce w kraju niemal uniemo liwia-
o zatrudnianie cudzoziemskich pracowników (Kowalski 2010: 27).

Sytuacja radykalnie zmieni a si  po wybuchu II wojny wiatowej. W dniu 9 kwietnia 
1940 roku Norwegia zosta a zaatakowana przez wojska hitlerowskie i znalaz a si  pod 
niemieck  okupacj . W planach Hitlera wybrze e norweskie stanowi o wa ny strategicz-
nie punkt, gdy  mia o sta  si  cz ci  linii umocnie  nazywanej Wa em Atlantyckim. Do 
jego budowy potrzebowano wielu robotników. W pierwszej kolejno ci zatrudniani byli 
miejscowi, lecz gdy ich liczba okaza a si  niewystarczaj ca, do pracy zdecydowano si  
wykorzysta  je ców wojennych (w tym je ców polskich). W tym samym czasie Todt Orga-
nisation zaj a si  dostarczaniem cywilnej si y roboczej z terenów ca ej okupowanej Euro-
py (Denkiewicz-Szczepaniak 1999).

Polacy byli najliczniejsz  grup  w ród robotników przymusowych, którzy pracowali 
przy budowie umocnie  wojskowych, dróg i lotnisk na terenie Norwegii. Wielu z nich pró-
bowa o ucieczki na teren neutralnej Szwecji, jednak wielu z nich w wyniku z ych warun-
ków pogodowych i nieznajomo ci terenu gubi o si  i umiera o z wyzi bienia organizmu, 
byli te  apani przez patrole b d  tra  ali z powrotem do obozów lub byli rozstrzeliwani na 
miejscu. Cz ci z nich, dzi ki pomocy norweskiej ludno ci cywilnej, udawa o si  przekro-
czy  granic  lub ukrywa  do ko ca wojny (Bratbak 2008).

Spo ecze stwo norweskie podczas II wojny wiatowej by o podzielone. Z jednej strony 
stali norwescy nazi ci identy  kuj cy si  z polityk  rasy panów, jako jej modelowi przedsta-
wiciele, z drugiej ruch oporu i zwykli ludzie pomagaj cy je com i uciekinierom. Wielokrotnie 
norweskie dziewcz ta wi za y si  z obcokrajowcami, którzy przybyli do Norwegii jako ro-
botnicy przymusowi. Rodzi o to kon  ikty w ród miejscowych spo eczno ci (Bratbak 2008).

Po wojnie Norwegia bardzo niech tnie przyznawa a dawnym robotnikom przymuso-
wym lub je com wojennym prawo do sta ego pobytu. W tamtejszym rodowisku Polaków 
dzia a y dwie wrogie sobie grupy – jedna wspó pracowa a z w adzami ZSRR i zach ca a 
Polaków do powrotu do kraju, natomiast druga sk ada a si  z o nierzy, którzy znale li si  
w czasie wojny w Wielkiej Brytanii i stara a si  przekona  Polaków, e w Polsce Ludo-
wej pod silnymi wp ywami Zwi zku Radzickiego nic dobrego ich nie czeka. Pomi dzy 
przedstawicielami tych dwóch grup dochodzi o do utarczek, a Rosjanie nie cofali si  przed 
uprowadzeniami wa niejszych polskich o  cerów. Norwegia, zastraszona przez Zwi zek 
Radziecki, nie zajmowa a w tej sytuacji adnego stanowiska (Bratbak 2008).
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W latach pó niejszych w adze Polski Ludowej sprzeciwia y si  emigracji swoich oby-
wateli. Wobec takiej sytuacji wielu z nich decydowa o si  na emigracj  nielegaln . Jednym 
z najg o niejszych jej przypadków by o opuszczenie przez kilkunastu uczestników wy-
cieczki pok adu m/s „Batory” 7 maja 1969 roku. By a to emigracja powodowana wzgl da-
mi ekonomicznymi, a Norwegia stanowi a dla migrantów zaledwie przystanek na drodze 
do innych krajów Europy Zachodniej lub USA (Kowalski 2010: 34).

O znacznej fali migracji Polaków na tereny Norwegii mo na mówi  dopiero w la-
tach 80. XX wieku. Pod naciskiem mi dzynarodowej opinii publicznej w adze polskie 
zdecydowa y si  na umo liwienie wyjazdu cz onkom opozycji politycznej i ich rodzinom. 
Wielu z nich zdecydowa o si  na wyjazd, poniewa  represje, jakie spotyka y ich samych, 
jak równie  ich rodziny, uniemo liwia y im normalne ycie w kraju. Norwegia udzieli a pol-
skim uchod com politycznym daleko posuni tego wsparcia – zapewni a im mieszkania, za-
si ki, kursy j zyka, pomoc w rozwi zywania problemów w sprawach urz dowych. Pomocne 
okaza y si  tak e norweskie zwi zki zawodowe, które organizowa y wsparcie  nansowe 
dla Polaków. Zwi zki te rozpatrywa y fenomen Niezale nego Samorz dowego Zwi zku 
Zawodowego „Solidarno ” i walki, jak  prowadzi , wy cznie w kategoriach wolno ci 
zwi zków zawodowych. Norweskie zwi zki zawodowe to organizacje lewicowe i zupe nie 
nie bra y pod uwag  dzia alno ci politycznej, jak  prowadzi a „Solidarno ” (OPAM 2010).

Natomiast organizacj  stricte wspieraj c  wszelkie dzia ania prowadzone przez „Soli-
darno ”, w tym polityczne, by a norweska Solidaritet Norge-Polen. SNP mi dzy innymi 
organizowa a pomoc humanitarn  dla Polski, pomaga a w przemycie maszyn drukarskich 
i wydawnictw opozycyjnych (Str kowski 2005).

Pomoc  humanitarn  zajmowali si  tak e Polacy mieszkaj cy w Norwegii, ale nieza-
anga owani politycznie. Organizowali konwoje i przesy ali je bezpo rednio do szpitali lub 
do ko cio ów, które zajmowa y si  dystrybucj  darów (OPAM 2010).

Jako przyk ad pos u y  mo e yciorys Aleksandra Gleichgewichta, aktywnego dzia acza 
„Solidarno ci” z Wroc awia, który zosta  aresztowany trzeciego dnia stanu wojennego i rok 
sp dzi  w wi zieniu. W 1984 roku zdecydowa  si  wraz z on  i czwórk  dzieci na emigracj , 
gdy  z powodu ró nego rodzaju szykan ze strony w adz znalaz  si  w bardzo trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Wybra  Norwegi , gdy  jak sam twierdzi, z jednej strony mia  pewne zaufanie 
do systemu spo eczno-ekonomicznego krajów skandynawskich, który zapewnia  wsparcie 
osobom w jego sytuacji – bez znajomo ci j zyka norweskiego, bez pracy i z czwórk  ma-
ych dzieci na utrzymaniu. Natomiast drugim argumentem przemawiaj cym za wyborem 

Norwegii by  fakt posiadania w tym kraju kontaktów nawi zanych w latach 1980–1981, 
w czasie tzw. „karnawa u Solidarno ci”. Po przyje dzie do Norwegii szybko podj  wspó -
prac  z organizacj  Solidaritet Norge–Polen, której statutowym celem by o wspieranie pol-
skiej „Solidarno ci”, a tak e z norweskim Caritas i Komitetem Helsi skim, w którym zosta  
zatrudniony (OPAM 2010).

Aleksander Gleichgewicht mia  status uchod cy politycznego, ale nigdy nie przyj  
obywatelstwa norweskiego. W 1989 roku otrzyma  paszport konsularny, dzi ki któremu 
móg  wróci  do ojczyzny. Na sta e przyjecha  do Polski w 2001 roku wraz z drug  on , 
Norwe k  Bente Kahan.
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Wielu z uchod ców politycznych lat 80. po roku 1989 i przemianach ustrojowych 
wróci o do Polski. Wielu tak e pozosta o w Norwegii, gdy  ich dzieci wros y w kultur  
i spo eczno  norwesk , a oni u o yli sobie ycie w tym kraju i, jak sami twierdz , nie 
daliby rady zaczyna  ycia od pocz tku po raz trzeci (OPAM 2010). Obecnie w erze szyb-
kiego internetu, tanich linii lotniczych i otwartych granic, nic nie stoi na przeszkodzie, by 
mie  dobry kontakt z bliskimi mieszkaj cymi wci  w Polsce.

3. EMIGRACJA ZAROBKOWA 2004–20103

Wed ug danych statystycznych z ostatnich lat Polacy s  najliczniejsz  grup  imi-
grantów w Norwegii. Wed ug bada  norweskiego Statistisk sentralbyrå, opublikowanych 
1 stycznia 2010 roku (SSB 2010), o  cjalnie przebywa ich w Norwegii ponad 50 tys. Po-
równuj c te informacje z danymi opublikowanymi 1 stycznia 2008 roku mówi cymi, e na 
terenie Norwegii osiedli o si  30 tys. Polaków (SSB 2009), zaobserwowa  mo na gwa -
towny wzrost zarejestrowanych imigrantów pochodzenia polskiego.

Migracja jest zjawiskiem wieloaspektowym, co oznacza, e decyzje o migracji wyni-
kaj  z ró norodnych przes anek politycznych, ekonomicznych, spo ecznych, rodzinnych 
(K os 2006: 1), a tak e kulturowych i demogra  cznych (D bowska 2007: 7). Badania 
dowodz , e zjawisko migracji mi dzynarodowych jest elementem ci le zwi zanym ze 
wspó czesn  zglobalizowan  gospodark  (K os 2006: 1). Czynników, które maj  wp yw 
na podj cie decyzji i migracji jest wiele. Mo na je podzieli  przy pomocy modelu push 
and pull – czynniki „wypychaj ce” z kraju pochodzenia i czynniki „przyci gaj ce” do kra-
ju przeznaczenia (D bowska 2007: 7). Do czynników „wypychaj cych” mo na zaliczy : 
ubóstwo, bezrobocie, niskie p ace, wysoki przyrost naturalny, brak podstawowej opieki 
medycznej, braki w systemie edukacji, kon  ikty, niebezpiecze stwo, przemoc, korupcja, 
amanie praw cz owieka, dyskryminacja wynikaj ca ze wzgl dów etnicznych, religijnych 

(D bowska 2007: 7) czy orientacji seksualnej. Czynnikami „przyci gaj cymi” s : per-
spektywy wy szych zarobków, perspektywy poprawy standardu ycia, rozwój osobisty 
lub zawodowy, poczucie bezpiecze stwa, wolno  polityczna, czenie rodzin, migracja 
do kraju przodków, brak zjawiska dyskryminacji (D bowska 2007: 7).

W ostatnich latach wyra nie wzrasta znaczenie ekonomicznych czynników zarówno 
„wypychaj cych”, jak i „przyci gaj cych” – dominuj  migracje zarobkowe, których celem 
jest poprawa sytuacji yciowej w asnej i cz onków rodziny (K os 2006: 1).

Jako czynniki „przyci gaj ce” w przypadku Norwegii zadzia a y g ównie wspomniane 
wcze niej oczekiwane wy sze zarobki i poprawa standardu ycia, daj ce migrantom poczu-
cie bezpiecze stwa ekonomicznego. Bardzo cz sto poci ga o to za sob  kolejny czynnik – 

czenie rodzin, gdy  migranci widz c mo liwo  zapewnienia wy szego standardu ycia 
ca ej rodzinie, sprowadzali do Norwegii swoich najbli szych.

3 Cz  dotycz ca wspó czesnej emigracji zarobkowej pochodzi z artyku u „Polska wspó czesna emigracja za-
robkowa”  autorstwa M. Sokó -Rudowskiej, opublikowanego w „Polacy w Norwegii (XIX–XXI w.). Materia y 
ród owe do bada ”. 
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Migranci nara eni s  na zjawisko zderzenia kultur (S ownik etnologiczny: terminy 
ogólne 1987: 380), gdy dochodzi do konfrontacji z przedstawicielami innych kultur. Kon-
frontacja kulturowa, zw aszcza na obcym terenie, prowadzi  mo e do ró nych rezultatów,  
mi dzy innymi: akulturacji (S ownik etnologiczny: terminy ogólne 1987: 17), kontrkultura-
cji (Gajda 2008: 118), transkulturacji (SSB 2010) czy do wspomnianej wcze niej integracji 
kulturowej (S ownik etnologiczny: terminy ogólne 1987: 163).

Zdecydowan  wi kszo  emigrantów stanowi  m czy ni (SSB 2010), którzy znajdu-
j  zatrudnienie g ównie w  rmach budowlanych (Friberg i Tydlum 2007: 27). W najbar-
dziej produktywnym zawodowo przedziale wieku 30–39 lat Norweskie Centralne Biuro 
Statystyczne zanotowa o w styczniu 2011 roku oko o 13 tys. m czyzn z obywatelstwem 
polskim, podczas gdy w analogicznej grupie kobiet znalaz o si  ich niewiele ponad 5 tys. 
(SSB 2010). Norwescy pracodawcy bardzo ch tnie zatrudniaj  u siebie Polaków b d cych 
dobrze wykwali  kowan , a jednocze nie ta sz  i bardziej zaanga owan  ni  Norwegowie 
si  robocz  (Flåm 2009). Cz sto zdarza si  jednak, e ze wzgl du na nieznajomo  j zyka 
i norweskich przepisów pracy, polscy pracownicy s  wykorzystywani przez pracodawców, 
np. odmawiane s  im wiadczenia, jakie przys uguj  norweskim pracownikom tej samej 
 rmy. Chc c temu zapobiec, coraz wi cej polskich pracowników budowlanych wst puje do 

norweskiego zwi zku zawodowego. Coraz liczniej równie  korzystaj  z us ug  rm takich, 
jak Juss–Buss, w której studenci prawa udzielaj  darmowych porad prawnych. Najwi cej 
spraw prowadzonych przez pracowników Juss–Buss w 2009 roku dotyczy o wyp acenia 
przez pracodawców zaleg ych pensji. Wielu pracowników boi si  jednak da  wyp a-
cenia nale nych im pieni dzy lub przy czy  si  do strajku z obawy przed utrat  pracy 
(Brzezi ski 2010). Innym problemem, na który zwróci a uwag  dyrektorka norweskiej in-
stytucji UDI, Ida Børresen, jest fakt, e polscy pracownicy pracuj  zbyt d ugo i zbyt ci ko, 
co mo e doprowadzi  u nich do rozwoju chorób zawodowych, a co za tym idzie – pa stwo 
norweskie b dzie mia o obowi zek p acenia im specjalnego zasi ku z tego tytu u. Podobna 
sytuacja mia a ju  miejsce w latach 70., gdy imigranci z Pakistanu, podobnie jak obecnie 
Polacy, pracowali zbyt du o i ci ko, niszcz c tym samym swoje zdrowie (Gillesvik 2010).

Rzeczywi cie Polacy w Norwegii pracuj  przewa nie po 10–12 godzin niemal bez prze-
rwy. Tomasz K osowski, robotnik zatrudniony na budowie, tak wspomina swój dzie  pracy: 

(...) po jedena cie godzin by em na budowie, w tej spó ce budowlanej. To cz owiek po tych jede-
nastu godzinach przychodzi  do domu i nic mu si  nie chcia o, tylko si  wyk pa . Nawet si  nie 
jad o, tylko eby z apa  jak najwi cej snu (OPAM 2010). 

Norwegowie cz sto nie zdaj  sobie sprawy z tego, e Polacy chc  zarobi  jak najwi -
cej, poniewa  zazwyczaj ich pensja musi wystarczy  na utrzymanie zarówno ich samych 
w Norwegii, jak i ich rodzin mieszkaj cych w Polsce.

Marek Pawlak, antropolog badaj cy rodowisko emigracji polskiej w rejonie Oslo, 
dokona  ciekawych spostrze e : 

(...) oni b d c tam, traktuj  Norwegi  czysto pragmatycznie, liczy si  tylko i wy cznie praca. 
Nie jest dla nich wa ne to, eby wchodzi  w jakiekolwiek interakcje ze spo ecze stwem norwe-
skim. Tyle, e oni s  o tyle ciekaw  grup , ci emigranci, e oni s  tam przez trzy tygodnie, potem 
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wracaj  na dziesi  dni do Polski, gdzie zmienia si  ich to samo , gdzie z jednej strony musz  si  
po wi ca  – b d c w Norwegii, nie mog  sobie pozwoli  na wiele rzeczy, a w Polsce pozwalaj  
sobie na przyk ad na ró ne wycieczki czy kolacje w dro szej restauracji (OPAM 2010). 

Te wnioski zdaj  si  potwierdza  s owa Tomasza K osowskiego: 

Jak jeszcze by em w spó ce budowlanej, to cz sto spotyka em si  z Norwegami w jakich  pubach, 
dyskotekach. Ale na d u sz  met  to nie mia o sensu, bo wiadomo, e cz owiek tam wyje d a te  
ze wzgl dów  nansowych, e lepsze pieni dze. A jak si  tam kto  bawi, to za du o nie od o y. Ja 
to po kilku miesi cach sobie u wiadomi em, no i przesta em si  bawi  (OPAM 2010).

Istnieje te  druga grupa emigrantów zarobkowych, którzy bardzo szybko po przyje -
dzie do Norwegii zdecydowali si  sprowadzi  tam swoje rodziny i osiedli  si  na sta e 
(Nordli 2010). Zdecydowana wi kszo  z nich wyemigrowa a z Polski w ci gu ostatnich 
trzech lat. Niemal wszyscy s  zadowoleni ze swojej decyzji i z ycia prowadzonego w Nor-
wegii. Podkre laj  brak stresu, który tak bardzo zdominowa  ycie codzienne w Polsce, 
spokój i niezwyk e pi kno przyrody.

Do Norwegii migruj  tak e kobiety. Cz sto s  to ony lub partnerki pracuj cych tam 
Polaków, które korzystaj c z norweskiego programu czenia rodzin, bez problemu otrzy-
ma y pozwolenie na pobyt na terenie Norwegii, nawet gdy same nie by y aktywne za-
wodowo. Bywa, e ich ycie w Norwegii ogranicza si  wy cznie do opieki nad dzie mi 
i zajmowania si  domem. Z uwagi na nieznajomo  j zyka innego poza polskim i na brak 
prawa jazdy, s  odseparowane od codziennego ycia spo ecznego. Z Norwegami kontak-
tuj  si  tylko, gdy robi  zakupy w sklepie lub przy sporadycznej próbie rozmowy z osob  
wynajmuj c  im mieszkanie lub dom. Najcz ciej w kontaktach z Norwegami, g ównie 
w sprawach urz dowych, zdaj  si  na m ów lub partnerów (OPAM 2010).

Z drugiej jednak strony wiele Polek przyjecha o do Norwegii z zamiarem podj cia 
pracy. Najpopularniejsza praca dla emigrantek to sprz tanie mieszka , szkó  lub biur (Na-
piera a i Trevena 2007). Czasami jest to praca „na czarno”, g ównie w domach prywatnych. 
Tylko nieliczne z nich wykonuj  swój wyuczony zawód. W du ej mierze na przeszkodzie 
ku temu stoi brak znajomo ci j zyka norweskiego. 

Podstawow  przeszkod  w integracji Polaków ze spo ecze stwem norweskim jest pro-
blem komunikacyjny. Wielu z emigrantów nie zna ani j zyka norweskiego, ani angielskie-
go, a przebywaj c w grupie Polaków, nie odczuwaj  potrzeby podj cia nauki j zyka. Do 
komunikacji na co dzie  wystarcza im zaledwie kilka podstawowych zwrotów w j zyku 
angielskim. Tomasz K osowski opisa  sytuacj  charakterystyczn  dla norweskich placów 
budowy, na których pracuj  polscy emigranci: 

W ogóle to mieszne, bo wi kszo  tych Polaków to byli wietni fachowcy (...), ale j zyka nie 
znali kompletnie. Stworzyli jaki  tam swój pomieszany j zyk i na podstawie jego si  dogadywali 
z szefostwem. (...) Ale jak potem z tymi szefami pogada em, to powiedzieli, e oni na ogó  nie 
maj  zielonego poj cia, co tamci chc  im przekaza . (...) Widz , e robota idzie, wi c przytakuj  
i odje d aj . I to mimo tego, e tak tam d ugo pracuj  [Polacy – przypis autorki] (OPAM 2010).

Marek Pawlak zauwa a pewien specy  czny uk ad, jaki wyst puje w grupach Pola-
ków wykonuj cych prace remontowo-budowlane: 
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Bo te  jest hierarchia w ród nich, na samej robocie. Jest kto , kto jest szefem, kto komunikuje 
si  z Norwegiem, który wie, e trzeba kupi  t  farb , a nie inn , i s  ci, którzy s  pod nim, którzy 
wykonuj  te zadania (OPAM 2010). 

Przytoczona sytuacja odnosi si  nie tylko do tej jednej grupy pracowniczej, ale doty-
czy ca ego rodowiska polskiej emigracji, w my l powiedzenia „w ród lepców jednooki 
jest królem”.

Cz  polskich emigrantów wci  ma nadziej , e sytuacja ekonomiczna w Polsce 
ulegnie polepszeniu i b d  mogli wróci  do ojczyzny. Inni natomiast twierdz , e wyzbyli 
si  z udze , gdy  obecnie w Polsce jest równie trudno o prac , jak kilka lat wcze niej i nie 
wygl da na to, e sytuacja mog aby ulec poprawie. Z Polski wyjecha o wiele osób m odych 
i dobrze wykszta conych, które za granic  pracuj  poni ej swoich mo liwo ci. Pomimo 
tego ludzie ci nie wracaj  do ojczyzny, gdy  nie widz  tam dla siebie przysz o ci. Jednak 
niewielu z nich decyduje si  na ubieganie o obywatelstwo norweskie (OPAM 2010).

Obecnie, w dobie kryzysu wiatowego, gdy niemal w ca ej Europie ro nie bezrobocie, 
Norwegia mo e jawi  si  jako swoiste eldorado dla migrantów szukaj cych pracy. To 
stabilny kraj z olbrzymimi zasobami naturalnymi w postaci ropy naftowej i gazu, a tak e 
„pa stwo opieku cze” z bardzo rozbudowanym systemem opieki socjalnej. To tak e kraj 
o stosunkowo niewielkim zaludnieniu, wci  potrzebuj cy si y roboczej, która zapewni aby 
rodowitym Norwegom ycie na odpowiednim poziomie (Smith-Meyer 2008). Niebagateln  
rol  odgrywa tak e fakt, e to g ównie cudzoziemcy zapewniaj  dodatni przyrost naturalny 
w wi kszo ci gmin w Norwegii (SSB 2011). 

Norwegia ma wiele do zaoferowania jako kraj charakteryzuj cy si  wysok  jako ci  
ycia swoich mieszka ców, natomiast Polacy – postrzegani g ównie przez pryzmat tego, 
e pracuj  du o, ci ko i nie narzekaj  na warunki – zaczynaj  stawa  si  akceptowan  

cz ci  norweskiego spo ecze stwa. Przypomina to wymian  bilateraln  – w zamian za 
bezpiecze stwo ekonomiczne Polacy oferuj  swoj  efektywno  i elastyczno  zawodow . 
Obydwie strony staraj  si  osi gn  dzi ki tej wspó pracy jak najwi cej korzy ci.
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POLES IN THE SNOW OF THE NORTH. POLISH MIGRATION TO NORWAY 
IN THE PAST TWO CENTURIES

Migration of Polish citizens in recent times is a very current issue. In my article I want to explain this highly 
sophisticated phenomenon on the example of Polish migration to Norway. The scope of my research includes 
the last two hundred years, during which it has been possible to observe a few different, in the genesis, waves 
of migration – the nineteenth century (the Polish insurgents and the Polish Jews), WWII (soldiers and forced 
laborers), and both the political from 1980’s and the largest, economic migration after the Polish accession to 
the European Union in 2004. The main issue the article focuses on is the style and quality of life of the Poles, 
who voluntarily or forced by the circumstances, settled in Norway. The article also focuses on cultural con-
frontation, which automatically followed that migration, often accompanied by acculturation, contrculturation, 
transculturation or cultural integration. Among other subjects raised in the article there are also the reasons 
causing the present high migratory activity of the Poles, the largest group of foreigners living in Norway today.

Keywords: migration, lifestyle, quality of life, Norway, cultural confrontation, cultural anthropology

Polacy w ród niegów Pó nocy. Zjawisko polskiej migracji do Nowegii na przestrzeni dwustu lat


