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1.1 Letter providing Information about the study for teachers from English 
Mainstream Schools

Trinity College Dublin 
School of Linguistic, Speech and Communication Sciences

Research Participant Information Leaflet 
Title of the Project: First and Second Language Socialization Processes Among

Polish Adolescents In Ireland

PhD Student’s name : Malgorzata Machowska-Kosciak 
Supervisor’s name: Dr John Harris

My name is Malgorzata Machowska-Kosciak and I am a PhD student 
conducting research about Polish adolescents in Ireland. I come from Poland and I 
have been studying in Trinity College in recent years.

1 am currently conducting a study on young Polish immigrants to Ireland. 
This study is a part of my PhD requirements at the university of Trinity College in 
Dublin. I would like to take the opportunity to thank you in advance for the time you 
will take in taking part in this research project. This will involve you answering some 
questions about the topics concerning language and culture socialization of young 
Polish student, literacy materials provided to them, assessing their language skills. 
I would also be grateful if  I could observe some of your classes for later discourse 
analysis. Please be assured that observational data will not be used to evaluate you as 
this research project does not require you to reveal your name or any other personal 
information that may refer to your identity.

Written transcriptions o f interviews may be made for linguistic analysis. Data 
from this research project may also be published in future. The original recording and 
all copies will be available only to the present investigators Malgorzata Machowska- 
Kosciak, Faculty supervisor Dr john Harris or to investigators in other academic 
institutions engaged in similar work. The recordings will be kept in a secure location 
in the School which will be locked when the researchers are not present Materials 
that are sensitive will be kept in a secure location in the School which will be locked 
when the researchers are not present. If copies are made available to researchers 
elsewhere, similar conditions regarding the storage and use of recordings will apply.

Confidentiality and anonymity regarding all the collected data will be 
preserved at all times. Also, I would like you to rest assured that no third party may 
have access to the collected data. In other words, all the information which you will 
provide through interviews or during observation o f your classes will be stored safely 
and no one will have permission to see it without your consent.

I would like to inform you that upon completion of the study, you will be 
provided a copy of the results and findings and if  the study gets published you will be 
offered a copy.
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If you have any questions about this research you can ask Malgorzata 
Machowska-Kosciak at machowsm@tcd.ie or 0876857408. You can also feel free, 
however, to contact Faculty supervisor Dr John Harris at harrisio@tcd.ie to seek 
further clarification and information.

Malgorzata Machowska- Kosciak

1.2 Letter providing information for teachers in Polish Weekend Schools 

Szanowni Panstwo !

Serdecznie zapraszam Panstwa -  Nauczycieli, wraz z dziecmi do wzi^cia 
udzialu w prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych.

Nazywam si^ Malgorzata Machowska - Kosciak i studiuj^ na uniwersytecie 
Trinity College w Dublinie na studiach doktoranckich. Prowadz^ badania 
socjolingwistyczne w ramach zaj^c uniwersyteckich. Polegajq one na anonimowych 
rozmowach na temat edukacji oraz umiej^tnosci komunikacyjnych mlodych Polakow 
mieszkaj^cych w Irlandii. B^d^ rowniez prosila o mozliwosc przeprowadzenia 
obserwacji niektorych zaj^c lekcyjnych w szkole.

Projekt opisuj^ w jaki sposob polskie nastolatki (w wieku 12-18) rozwijaj^ 
swoje umiej^tnosci w j^zyku polskim i angielskim. Opisuje rowniez ich wlasne 
doswiadczenia z tym zwi^zane. Projekt ten ma na celu pokazanie ze kontakt dziecka 
z kultur^ i j^zykiem polskim pozytywnie wptywa na jego rozwoj ogolny oraz 
wspomaga ksztahowanie dwuj^zycznosci u dziecka - dobra znajomosc j^zyka 
polskiego dobrze wplywa oraz pomaga w nauce angielskiego i odwrotnie.

Panstwa (nauczycieli) uczestnictwo w tych badaniach jest calkowicie 
anonimowe. Otrzymane informacje dotyczqce potrzeb edukacyjnych mlodych 
Polakow, sposobow nauczania oraz programow j^zykowych dostarczanych przez 
szkoly zostan^ opisane i przyczyni^ si^ do ogolnego zrozumienia sytuacji spolecznej, 
w jakiej znajduj^ si^ Polacy w Irlandii.

Projekt ten ma na celu dobro wszystkich dzieci polskich w Irlandii, ich
edukacj?, a co najwazniejsze pozwoli ustalic, co jeszcze moze zostac ulepszone 
i zmienione na ich korzysc.

Bylabym bardzo wdzifczna za Panstwa uczestnictwo w tym projekcie 
i pozostawienie swojego numeru telefonu lub e-maiia kontaktowego na tym 
liscie i zwrocenie go do szkoly.

Panstwa numer telefonu lub e-mail kontaktowy :................................................

Jesli macie Panstwo jakies w^tpliwosci lub pytania to bardzo prosz^ 
o kontakt ze mn^.

M6j numer tel: 0876857408 lub email machowsm@tcd.ie.

Pozdrawiam serdecznie 

Malgorzata Machowska - Kosciak

1.3 Letter sent to Principal Teachers of the English Mainstream Schools 

Trinity College Dublin
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School of Linguistic, Speech and Communication Sciences 

Research Participant Information Leaflet

Title of the Project: First and Second Language Socialization Processes Among
Polish Adolescents In Ireland

Student’s name : Malgorzata Machowska-Kosciak 
Supervisor’s name: Dr John Harris

Dear Principal Teacher,

My name is Malgorzata Machowska-Kosciak and I am conducting PhD 
research about Polish adolescents in Ireland. I come from Poland and I have been 
studying in Trinity College in recent years.

The broad purpose of this study is to obtain information from the Polish 
students themselves on their experiences o f engaging with the new sociolinguistic 
situation in Ireland (mainly in school settings) while at the same time trying to 
maintain their Polish language skills and the continuity of their interaction with their 
friends and family in Poland and with their own personal past. We also examine how 
the process of language socialization is shaped and facilitated by different school 
contexts, more generally, the educational system in Ireland particularly in relation to 
their social and educational needs and goals.

[Name o f the school] is invited to participate in this study of the PhD project 
which is being carried out by Malgorzata Machowska-Kosciak. Your school 
participation is voluntary. Even if  you agree that your school participates in this 
research now, you can withdraw at any time without any consequences of any kind. 
Your school will not benefit directly from participating in this research. We hope that 
it will contribute to the better understanding o f how Polish immigrants engage with 
the multilingual Irish society and languages they speak.

Participation in the research would mainly involve interviews with the 
teachers. I would also be grateful if  I could conduct few observations o f the Polish 
students in your school. The interview questions about topics mentioned above will 
be asked by me and I will make a sound recording of the conversations. Any 
information or data which we obtain from yourself, the teachers during this research 
which can be identified with your school or the participating persons will be treated 
as confidenfial. We will do this by coding your names with numbers or pseudonyms. 
All collected data will be kept safely.

I would like to inform you that upon completion of the study, you will be 
provided a copy of the results and findings and if the study gets published you will be 
offered a copy.

If you have any questions about this research you can ask me. You are also 
free, however, to contact any of the other people involved in the research to seek 
further clarification and information. You can contact me at machowsm@tcd.ie or 
Faculty supervisor Dr John Harris at harrisio@tcd.ie .
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Signature of researcher Date

1.4 Leter sent/presented to parents from Polish Weekend Schools

Szanowni Panstwo

Szkola, do ktorej ucz^szcza Panstwa dziecko, zostala zaproszona do 
wzifcia udzialu w projekcie organizowanym przez uniwersytet Trinity College 
Dublin na temat Polakow w Irlandii.

Nazywam si^ Maigorzata Machowska - Kosciak i studiuj^ na uniwersytecie 
Trinity College w Dublinie na studiach doktoranckich. Prowadz^ badania 
socjolingwistyczne w ramach zaj^c uniwersyteckich.

Serdecznie zapraszam Panstwa -  Rodzicow wraz z dzieckiem do wzi^cia 
udzialu w prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych. Polegaj^ one na 
anonimowych rozmowach na temat edukacji, zasobu slownictwa i umiej^tnosci 
komunikacyjnych mlodych Polakow mieszkajqcych w Irlandii. B^d^ rowniez 
prowadzila obserwacje niektorych zaj^c lekcyjnych w szkole.

Panstwa uczestnictwo w tych badaniach jest calkowicie anonimowe. 
Otrzymane informacje dotycz^ce potrzeb edukacyjnych mlodych Polakow, sposobow 
nauczania oraz programow j^zykowych dostarczanych przez szkoly zostanq opisane 
i przyczyni^ si^ do ogolnego zrozumienia sytuacji spolecznej, w jakiej znajduj^ si^ 
Polacy w Irlandii.

Projekt ten ma na celu dobro wszystkich dzieci polskich w Irlandii, ich
edukacji, a co najwazniejsze pozwoli ustalic, co jeszcze moze zostac ulepszone 
i zmienione na ich korzysc.

Bylabym bardzo wdzi^czna za Panstwa uczestnictwo w tym projekcie 
i pozostawienie swojego numeru telefonu lub e-maila kontaktowego na tym 
liscie i zwrocenie go do szkoly.

Panstwa numer telefonu lub e-mail kontaktowy:................................................

Jesli macie Panstwo jakies wqtpliwosci lub pytania to bardzo prosz^ o 
kontakt ze mn^.

M6j numer tel: 0876857408 lub email machowsm@tcd.ie.

Pozdrawiam serdecznie

Maigorzata Machowska -  Kosciak
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2.1 Consent form template for parents

School of Linguistic, Speech and Communication Sciences 

Research Participant Information and Consent form
(Polish translation is provide for the parents)

Impact of ‘second language socialization’ on personal development of Polish
immigrants to Ireland.

Student’s name : Malgorzata Machowska-Kosciak 
Supervisor’s name: Dr John Harris

1 .Your child and you are invited to participate in this study of the PhD project which 
is being carried out by Malgorzata Machowska-Kosciak. I come from Poland and I 
have been studying in Trinity College in recent years. Your child participation is 
voluntary. Even if you agree that your child participates in this research now, your 
child can withdraw at any time without any consequences o f any kind.

2.The study will try to find out about Polish young people’s experiences of settling 
down in Ireland, and particularly how settling down is related to their attempts to 
improve their English and to keep their Polish. I’m interested in the different ways 
they become involved in Irish culture and with Irish people and how all that is 
connected to their school and their family..

3.If your child agrees to participate, this will involve him/her answering some 
questions about the topics just mentioned. The questions will be asked by me in 
Polish and I will write down the answers or perhaps make a sound recording of the 
conversation.

4.You or your child will not benefit directly from participating in this research. We 
hope that it will contribute to the better understanding o f how Polish immigrants 
engage with the multilingual Irish society and languages they speak.

5.You or your child will not be paid for participation in this research.

6.Any information or data which we obtain from you or your child during this 
research which can be identified with you will be treated as confidential. We will do 
this by coding your child’s name with a number. The data will be kept safely. Before 
the dissertation is completed the interview records will be locked at researcher’s 
home and then after submission of the project they will be stored in the supervisor’s 
office at the Trinity College in Dublin. Confidentiality will be maintained by coding 
your child’s name with numbers.

If you have any questions about this research you can ask me. You are also free, 
however, to contact any of the other people involved in the research to seek farther 
clarification and information. You can contact me at machowsm@,tcd.ie or Faculty 
supervisor Dr John Harris at harrisio@tcd.ie .

Signature o f  research partic ipan t’s parent
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I understand what is involved in this research and I agree to participate in the study. I 
have been given a copy of this form.

Signature of participant’s parent Date

Signature o f  researcher

I believe the participant’s parent is giving informed consent to participate in this 
study

Signature o f researcher Date

2.2 Polish translation of the consent form template for parents

Trinity College Dublin 
School of Linguistic, Speech and Communication Sciences 

( Uniwersytet Trinity w Dublinie, wydzial lingwistyki i komunikacji) 
Research Participant Information and Consent form 

(Infarmacja dla uczestnikow badah oraz pozwolenie)
Topic: First and second language socialization of young Polish immigrants in 

Ireland. (Wplyw socjalizacji jfzyka na rozwoj polskich nastolatkow 
mieszkaj^cych w Irlandii).

Student’s name : Malgorzata Machowska-Kosciak 
Supervisor’s name; Dr John Harris

1.Chciaiabym bardzo zaprosic Panstwo oraz Pahstwa dziecko do wzi^cia udzialu w 
badaniach naukowych prowadzonych przeze mnie. Mam na imi? Malgorzata 
Machowska-Kosciak i studiuj? od paru lat na uniwersytecie „Trinity College” w 
Dublinie. Wasze uczestnictwo w tych badaniach jest dobrowolne. Jesli zgodzicie si? 
panstwo w nich uczestniczyc mozecie zrezygnowac z dalszego brania w nich udzialu 
w dowolnym momencie bez zadnych konsekwencji.

2. Praca ta ma na celu zgromadzenie informacji o mlodych Polakach (w wieku 12- 
181at) zyj^cych w Irlandii, ich doswiadczeniach i prze^ciach zwi^zanych z 
zamieszkaniem w Irlandii a takze w jaki sposob wi^ze si? to z ich umiej?tnosciami 
j?zykowymi (uczeniem si? jez. angielskiego oraz staraniem utrzymania si? jez. 
polskiego). Praca ta rowniez ma na celu opisanie sposobow w jakich mlodzi Polacy 
angazuj^ si? w kultur? Irlandzk^, j?zyk angielski oraz w jaki sposob jest to zwi^zane 
z ich szkot^/szkolami do ktorych ucz?szczaj^ oraz ich :^ciem rodzirmym. Przede 
wszystkim jednak ma na celu dobro dzieci polskich; dzi?ki Pahstwa uczestnictwu 
informacje dotycz^ce skutecznych sposobow nauczania oraz dodatkowych
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programow j^zykowych dostarczanych przez szkoly zostan^ opisane i przyczyni^ si§ 
do ogolnego zrozumienia trudnej sytuacji w jakiej znajduj^ si^ miodzi ludzi.

3.Jesli Panstwo oraz Panstwa dziecko zgodzicie si^ na uczestnictwo w tym projekcie, 
zostaniecie poproszeni o udzieleniu wywiadu w sprawach powyzej wspomnianych. 
Pytania b^d^ zadawane w j^zyku polskim przeze mnie w nieformalnych 
okolicznosciach. B^d^ zapisywac odpowiedzi lub zostan^ one nagrane. B^dq 
Panstwo oraz Panstwa dziecko poproszeni o ocenienie swoich oraz swojego dziecka 
umiej^tnosci j^zykowych na podstawie krotkiego kwestionariusza.

4. Uczestnictwo w tych badaniach jest bezplatne. Nie przyniesie tez ono Panstwu 
zadnych bezposrednich korzysci. Mamy jednak nadziej^ ze przyniesie ono korzysci 
w postaci lepszego zrozumienia skomplikowanej sytuacji w jakiej niejednokrotnie 
znajduj^ si^ polscy imigranci w Irlandii oraz sposobow w jakich radzq sobie z 
wyzwaniami codziennego zycia tutaj.

5. Wszystkie informacje ktorych Panstwo lub Pariskie dzieci udzielicie b^d^ 
traktowane jako poufne zarowno w trakcie trwania projektu a takze po jego 
zakonczeniu. Wszystkie imiona i nazwiska b^d^ kodowane, numerami oraz innymi 
imionami. Kazdemu wywiadowi zostanie nadany numer identyfikacyjny. Przed 
zakoriczeniem badan dane te b^dq przechowywane w domu badacza a po ich 
zakonczeniu na uczelni w specjalnie przystosowanym do tego miejscu.

Jesli macie Panstwo jakikolwiek pytania dotycz^ce tego projektu w kazdej 
chwili mozecie skontaktowac si^ ze mn^ machowsm@tcd.ie (0876857408) lub 
skontaktowac z Dr. John Harris harrisio@tcd.ie .

Po przeczytaniu powyzszych informacji zgadzam si^ na uczestnictwo swoje 
i swojego dziecka w opisanym powyzej projekcie.

Podpis rodzica Data
Podpis dziecka Data

Wierz^ ze uczestnik jest poinformowany i zgadza si? na uczestnictwo w tych 
badaniach dobrowolnie

Podpis badacza
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3.1 Interviews with adolescents: interview session description and sample
questions

Each interview session uses a semi-standardised procedure and is going to be 
recorded. Each interview starts with expression of appreciation of interviewee’s 
willingness to participate in the interview. The interviewer tries to establish good 
rapport with the interviewee by creating natural questioning environment. This is 
achieved by asking some questions not related to the topic of the research, then 
moving on to an actual reason of interviewer’s visit. Then, the researcher 
(interviewer) and the student discuss how interview is going to be conducted and 
attempt to construct some ground rules, for example, if  the student is tired he or she 
should say it or if  the question is not clear enough we discuss it together and the 
student have some time to think over the answer. Interview sessions last for about 
one hour with one 10 minutes break. The student is also reassured that all answers 
are to be treated confidentially. The interview is entirely non-judgmental so 
participants are assured that no moral assessment o f what they say is involved. 
Participants are also assured that they can feel free to ask any questions or to stop 
interview at any time. During the interview the student and the interviewer discuss 
some of the issues or concepts that might be difficult for the student; they 
construct/negotiate mutual understanding of these concepts and topics. All interviews 
are conducted in Polish so interviewees can feel most comfortable and fluent. Each 
participant is interviewed individually.

The interviewer used pre-set questions which are asked in a predetermined 
order. Interviewer uses self-developed form of short-hand. As character o f questions 
is open-ended, participants provide unique perspectives to the phenomenon. In some 
quesfions related to linguistic strategies participants are asked to estimate the time 
spend on reading, writing, speaking etc. In this case, teacher or parents are asked to 
verify the students approximate calculafions. All the efforts were made to help the 
participants feel comfortable and relaxed. The interviewee was encouraged to 
provide his/her own perspective or views on some issues in an informal, friendly 
atmosphere.

Additionally, some supplementary interviews are going to be conducted with 
the students and their parents. Topics, however, will remain similar or the same as in 
attached interview schedule.

Interview schedule and questions fo r  adolescents

Name:
Age:
Grade:
How is it to be a Polish person in Ireland? Is Ireland different from Poland? 
(Have you noficed any differences?)

Vocational goals
Have you got any vocational plans for the future? (Who would like to be in the 
future?)
What languages do you need to achieve that?
Do you know what country would you like to work and live?

Linguistic goals
15



What languages are you learning at the moment?
What languages would you like to learn?

Polish language
Do you think learning Polish is important? Why? Why not?
(In scale 1 to 5) Ivery important, 2important, 3somewhat important, 4not really 
important, Snot at all
And for your parents do you think it is important? (1-5 the same scale)
Do you think you have enough contact with Polish language and culture? Would you 
like to leam more about Polish language and culture?
If you had a choice, would you like to leam Polish as one of the school subjects? 

Why? Why not?
English
Do you think learning English is important? Why? Why not?
(In scale 1 to 5) very important, important, somewhat important, not really important, 
not at all
And for your parents do you think it is important? (1-5)
Do you think you have enough contact with English language and culture? Would 
you like to leam more about English language and culture?
Is it important to be equally fluent in both languages or it is important to know one 
language very well and the other to some extent? Which one is then more important 
and why?

Do you think that school/schools you attend help you to achieve those goals? How? 
Why/why not?

Cultural strategies

In what language/languages do you watch TV?
What programs/ channels? Why?
If yes, how many hours a day?

Do you know Irish holidays? If yes how many do you know? Do you celebrate them? 
In what ways do you celebrate them? How often? (1-5)
1. Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, 5.very often

And Polish holidays? How many do you know? Do you celebrate them? How?
How often? (1-5)
1. Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, 5.very often

What culture is closer to your heart? Polish or Irish? (You can consider different 
aspects of it such as holidays, cultural behaviors of people, people in general, 
languages).
With whom do you feel better?

Social circles
Have your relations with your friends and family in Poland changed since you came 
here?
Did any of your friends from Poland come to Ireland and are you still in contact with 
any of them?

16



Are you in regular contact with any friends in Poland?
How important are the friends back home compared to those here now? And was like 
that always? Why?
With your family, what language/languages do you speak? And with your siblings? 

Polish friends
Do you have any Polish friends in Ireland? How many? (1-5), l.none, 2.one, 3.few,
4.quite a few, 5.many
Where do you meet them and how often?
In school
1. Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, 5.very often 
After school
1. Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, 5.very often

What language do you speak to each other? What do you talk about?
Are there any situations that you do not speak that language to each other? Why? 
Have you developed any slang/ private language in Polish when talking to your 
Polish friends?

Do you use Polish in any different way here in Ireland with you friends compared to 
the way you used it back home in Poland? Does it happen that you mix languages? 
Any examples? If you do, how often it happens? I. Almost never, 2.rarely, 
3.sometimes, 4.often, 5.very often

Do you think that your Polish accent, or your use of words, have changed since you 
came to Ireland? Any examples?

Irish/only English speaking friends
Do you have any English speaking/ Irish ftiends in Ireland? How many ? (1-5), 
l.none, 2.one, 3.few, 4.quite a few, S.many 
Where do you meet them and how often?
In school
1. Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, 5.very often 
After school
1. Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, S.very often
Do you feel any sort o f distance between you and your Irish ftiends? How often? Has 
it always been like that?
Now: 1.Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, S.very often 
In the past: 1.Almost never, 2.rarely, 3.sometimes, 4.often, S.very often

Or maybe it’s the opposite? These friends are closer than the Polish friends?

Your preferences towards social circles

With whom do you prefer to play/ spend your free time?
With whom do you feel more connected? Are you 
With whom is it easier to communicate?
With whom do you find more mutual topics o f interests?
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What about sense of humor? Do you have the same sense of humor? Exchange 
jokes?
Your best friend i s .........
Boyfriend /girlfriend
Are feelings easier to express in (Polish)/English any particular language?
How do you feel about expressing emotions in English?
Which language is more emotional?

Does it happen that you meet in mixed groups?
Using (Polish)/ particular langue make feel closer to your friends?

Do you feel that you have changed since you’ve came to Ireland? In what ways? ... 
(How do you perceive your old Polish friends/new friends; your family etc.) ?does 
language have anything in common with this?
Have you perceived yourself/thought o f yourself differently before you came to 
Ireland?

Social and linguistic identity
Are you going for a native speaker accent?
Forms of addressing; how do you address someone much older than you?
About the same age?
Authority person (e.g. bank employee)
What are the differences between Ireland and Poland?
How do you feel when addressing much older person than you with “you” fonn or by 
their name?
Do you try to take on linguistic habits o f your classmates/ speak/talk like your 
classmates to be one o f them?
What do you do to achieve that? Examples
Have you ever tried to share the same opinions about the teachers/some 
subjects/sport/football matches, social issues? Examples

Do you share emotional attitudes with your Irish fiiends; for example football mach 
(when Ireland lost in favour o f France because o f unfair decision of a referee) do you 
remember what did you feel then? Examples

Do you try to be like your fnends from the social circle you want to belong to? How 
do you achieve that?

*How important is it for you to be:
Scale: (l.very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little 5.Not at all)

1. Polish 1 .very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all
2. National 1 .very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all
3. European 1 .very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all
4. Human being 1 .very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all
5. Male/female 1 .very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all
6. Maintain your home culture l.very important 2.Important 3.Somewhat

4. A little S.Not at all
7. Part o f Irish society 1 .very important 2.Important 3.Somewhat

4.A little S.Not at all
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8. Fluent in English (with high level of literacy skills)
1. Very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all

9. Fluent in Polish (with high level of literacy skills)
1. Very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all

10. Equally fluent in both languages (with high level of literacy skills)
1. Very important 2.Important 3.Somewhat 4.A little S.Not at all

National identity

*How do you think of yourself? As a:
Polish (ethnic)
I am part o f Irish society, feel like an Irish person 
European
None of these (specify)

With what language and culture you identify yourself? Maybe it depends 
where you are or with whom you are? What language and culture is emotionally 
closer you? Why?

How do you feel about the culture and language you identify with? If you 
identify with both you can say how you feel about both. ...

I feel that;
I’m part of it
I’m proud of being Polish/European/National etc.
I’m happy about that 
I feel bad about that 
Confused 
Doesn’t bother me

Have you ever felt disorientated/confused when thinking o f who you are? And 
where is your place? Place you belong?

What do you think about your Polish origin? How do you feel about it?
How would you like to be perceived by others? How do you achieve that? 
Choose one from the following;

I think that:
1. I think that (ethnic groups such as Polish) should adapt to national language and 

culture and not try to maintain their own
2. I think that ethnic groups should maintain their culture and language and at the 

same time try to adapt to national ones
3. I think that ethnic minorities should either adapt to national culture and language 

or to maintain their own

Is this what you are trying to do?

School in Poland and school in Ireland

Have your experience of schooling have changed since you came to Ireland? In what 
sense? What exactly have changed?
Think of Polish school back in Poland...
Were you going to school in Poland? What age were you then?
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What can you say about that school? Was it different in any ways from the school 
here? (You can think of teachers, subjects, students of that school)

Your schools in Ireland
What schools you are attending now?
Do you like these schools? Why? Are you happy to go to these school/schools? 
*Would you like to attend Polish school? Or maybe you would like to learn Polish in 
the school you are attending now?
Do you think that going to polish school is important for Polish kids?
Is it important to know how to read and write in Polish? Know Polish history and 
culture? Why/why not?
Is it important to have roots? Know your roots?
Can you think of any advantages/di sad vantages o f belonging to Polish community?

Can you think of your Irish school now? Try to describe it?
Do you like this school? Why?
Do you have any subjects that you like/don’t like?
What subjects are most difficult for you and why?
Does it happen that you have difficulty with understanding?
Can you use the things that you’ve leamt before in Poland?
Can you think of something that you have leamt in Poland and it is useful here?
Do you have extra English in school? Or maybe you are learning extra English 
somewhere else? How long have you been learning? How many hours a week? 
Is/was this enough?
Do you think that school helped you become part of Irish community? Your school 
community?
What subjects or activities make you feel closer to your Irish friends? What do you 
do together?
Do you feel that school helped others to understand you?
Do you read or talk about different cultures or cultural differences between people? 
On what subjects do you do that? Or maybe during brakes?
Do you feel/have you felt accepted in school?
Do you feel comfortable in your class?
Have you ever felt rejected? Why?
What helped you/can help/ to become part of the group?
Have you ever laughed at or made jokes about your Irish fnends? /Polish fnends? 
Where do you prefer to go to school? Here or in Poland? Why?
Where can you learn more? Why?
Where would you like to continue learning/ third level education or vocational 
courses?
* Polish weekend school (same questions as above plus)
Do you like going to Polish school?
Do you think it is important for you to keep going to Polish school?
How would you describe your Polish school in Ireland? Can you think about your 
school teachers, friends, subjects?
What are you learning there?

Learning Strategies and development of literacy skills

Is it difficult to leam all the subjects through English? (How did it take you to be OK 
with it?) Do you like it?
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If you were to compare it with learning through Polish would it be easier or more 
difficult? Or maybe the same?
Do you think that the teachers were trying to help you?
Are you using Polish during classes/brakes?

Reading skills

In what language do you read?
Do you like reading?
How much time daily do you spend on reading something? E.g. books, magazines, 
face books, gg, bibo etc? (after school/in school?) in what language do you read those 
things?
What are you reading now/recent things you were reading in school/schools?
Do you like it? The texts you’re reading in schools? Do you like it?
Is it relate in any way to your personal experiences? ^e ing  immigrant student? (these 
questions are asked in relation to Polish weekend school as well)
And at home? Are you reading something ? in what language?
In what language do you read more often? Where?
Can you think how much time in total do you spend daily on reading in Polish? And 
in English?.....................

Writing

Do you like writing?
In what languages can you write ?
How much time daily do you spend on writing something? E.g. diary, texts 
messages, essays, communicators etc? In what languages do you write it? (Think of 
home and school?) can say it in percentages or hours?
In what language do you write more often? Why?
*Are you using internet? In what language?
What language do you use when texting? If you text in English, what percentage of 
your calls and texts would be in English? And with your Polish fiiends what 
language do you use?

WTiat are you writing in school now? Are you working on any particular project? Do 
you like it? Do you like topics or assignments you do in school (English classes)? 
Does it relate to your experiences, is it close to your interests and personal 
experiences? Would you like it to be more related?

Speaking

What languages can you speak ? where do you speak that language?
At school? .......................
At home?..........................
How much time daily do you spend on speaking English/Polish? (Think of home 
and school?) can say it in percentages or hours?
If you’re together with your classmates/your friends/people from different countries 
what language/languages do you speak?
What language do you speak to your parents/sibling/family members?

Why is that?.....................................................................................

In what language do you speak more often?......................
When you are with:

1. Your parents
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2. Your sibling
3. Your ftiends?
4. Your classmates?
5. Strangers
6. People from different countries

Do you mix languages? Add Polish or English words?

^General assumptions in relation to ideal educational situation

(Do you think that the factors listed below could play major role in achieving success 
in future vocational and personal life?) (1 strongly agree/agree/disagree / disagree 5 
completely)

children should speak/leam their mother tongue as well as be able to speak 
majority language o f the society they live in
the subjects you leam should be connected with what you did at school in 
Poland or with your culture
students should be allowed to make use o f their previous knowledge
(resources) e.g. knowledge gained in school in Poland
friendly atmosphere o f  the school, mutual respect and understanding o f the
students from different cultural backgrounds, lack o f  hostility and
discrimination between the students and the teachers is important in order to
leam
teachers should be sensitive to the cultural differences o f  the immigrant 
students, but at the same time the students should be aware o f  such 
differences

3.2 Interview questions for adolescents translated

Wywiad numer:
Imi?
Wiek
Klasa

Jak to jest bye Polakiem w Irlandii?
Czy Irlandia bardzo ro2iii si? od Polski? Jak tak to, w jakim  sensie?
Prompt if  needed: Czy ludzie sq tacy sami, jesli chodzi o codzienne relacje? Czy si? 
tak samo do siebie odnosz^? sobie pomocni itd.? Czy zauwazyles cos 
szczegolnego, jakies roznice pomi^dzy Polsk^ a Irlandi^?

Plany zawodowe
Czy masz jakies plany na przyszlosc?
Jakie s^ twoje plany zawodowe? Kim chciaJbys bye w przyszlosci?
Jaki poziom umiej?tnosci w danym jezyku b?dzie ci potrzebne zeby te plany si? 
speinily?
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A w jakim kraju chcialbys wykonywac ten zawod? Tutaj czy w Polsce/ w innym 
kraju?

Plany/cele zwiqzane z nauk^ jfzykow

Jakich j^zykow uczysz si^ teraz?
A chcialbys si^ uczyc i dlaczego?
Polski
Czy uczenie polskiego jest dla ciebie wazne?
Jak bardzo (w skali 1-5 ocen) b.wazne, wazne, troche, malo , wcale.
A dla twoich rodzicow jest wazne zebys si^ uczyl polskiego? (1-5)
Czy uwazasz ze masz wystarczaj^cy kontakt z j^z. polskim?
Czy chcialbys wi^cej si^ go uczyc?
Gdybys miai wybor to chcialbys zeby polski byl na liscie przedmiotow/j^zykow 
uczonych w irlandzkiej szkole?
Anglieski
Czy jest wazne dla ciebie uczenie angielskiego?
Jak bardzo?

Jak wazne jest dla ciebie zebys tak samo biegle poslugiwal si^ obydwoma jezykami? 
A jesli nie to, ktory chcialbys znac lepiej?

W jaki sposob szkola/szkoly pomagaj^ ci w spelnianiu tych celi? Czy w ogole ci 
pomagaj^?

Strategic kulturowe

Gdy ogl^dasz telewizje to, w jakim j^zyku/j^zykach?
Jakie programy? 
lie godzin dziennie?

Czy swi^tujesz swi^ta Irlandzkie? (jakie?, dlaczego je swi^tujesz?) W jaki sposob 
swi^tujesz?
Jak cz^sto?
Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz^sto ,prawie zawsze

A Polskie? Jakie i dlaczego? Jak cz^sto ?
Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz^sto ,prawie zawsze

Ktora kultura, polska czy irlandzka jest ci blizsza? Wez pod uwag^, zwyczaje, 
swi^ta, jezyki?
Czy gdzies si^ lepiej czujesz? Lub w obecnosci ktorych ludzi? Dlaczego tak jest? 

Twoi znajomi/przyjaciele/dalsza rodzina
Czy twoje relacje z krewnymi/przyjaciolmi w Polsce si^ zmienily od twojego 
przyjazdu do Irlandii??

Czy jacys stazi znajomi z Polski przyjezdzaj^ do Irlandii w odwiedziny do ciebie? 
Czy masz z nimi jakis kontakt ? W jaki sposob postrzegasz swoich starych polskich 
znajomych?
Teraz
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Przedtem

Patterns of language use in social circles 
Languages socialization In social circles

Rodzina

W jakim j^zyku ze sobq rozmawiacie? (np. z rodzenstwem) Czy zdarzaj^ si? takie 
sytuacje, w ktorych nie mowicie po polsku? Jakie?

Polacy

Czy masz jakis bliskich znajomych z polski tutaj? Ilu?
Rzadnego, jednego, paru, sporo, wielu 
Co robicie jak si? spotykacie?
Gdzie ich spotykasz i jak cz?sto?
W szkole
Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze 
Poza szkola
Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze

W jakim j?zyku ze sobq rozmawiacie? Czy zdarzaj^ si? takie sytuacje, w ktorych nie 
mowicie po polsku? Jakie?

Czy kiedy si? porozumiewasz z polakami to czy udalo wam si? wymyslic/uzywacie 
swojego wlasnego slangu? Czy wplatujecie angielskie slowa, zdania? Mieszacie 
polski z angielskim?
(jak tak to jak cz?sto) Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze 
O czym razem najcz?sciej rozmawiacie?

Czy U2ywasz polskiego w Irlandii w inny sposob niz w Polsce? Moze 
akcent/uzywasz innych slow? Podaj przyklady

Irlandcy znajomi
C27 masz jakis bliskich znajomych Irlandczykow? Ilu?
Rzadnego, jednego, paru, sporo, wielu 
Co robicie razem jak si? spotykacie?

Gdzie ich spotykasz? Jak cz?sto?
W szkole
Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze 
Poza szkol^
Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze
Czy odczuwasz dystans (ze duzo was dzieli) pomi?dzy tob^ a znajomymi 
Irlandczykami? Jak tak to jak cz?sto? A moze odwrotnie? SA ci blizsi niz Polacy? 
Kiedys: Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze; Dlaczego tak bylo? 
Podaj glowne powody:
Teraz: Prawie nigdy, rzadko, czasami, cz?sto, prawie zawsze :Dlaczego?

Z kim wolisz sp?dzac czas wolny i dlaczego?
Z ktorymi znajomymi czujesz si? bardziej zwi^zany? Dlaczego?

24



Z kim latwiej si^ porozumiec, dlaczego? Czy to si^ zmienilo z czasem?
Z kim znajdujesz wi^cej wspolnych tematow?
A Humor? Czy macie takie samo poczucie humoru?
Twoj najblizszy kolega/ kolezanka to Polak czy Irlandczyk?
Twoj chlopak, dziewczyna?
Czy iatwiej wyrazic uczucia w polskim czy angielskim?

Czy zdarzajq si^ gnapy mieszane Polakow, Irlandczykow itd? Jakich j^zykow wtedy 
uzywacie?

Teraz /Kiedys czy to si^ zmienilo?
Polakami mieszkaj^cymi w Irlandii Teraz/Kiedys
Polskimi znajomymi i krewnymi mieszkaj^cymi w Polsce? Teraz/Kiedys
Z jakie powodu myslisz ze tak jest?
J^zyka? Nie macie, o czym rozmawiac? ltd.

Czy to, dlatego ze nie znasz jeszcze wystarczajqco dobrze angielskiego czy moze z 
innych powodow? Np. nie macie wspolnych tematow/macie inne poczucie 
humoru/czasem nie ma sensu to, o czym o oni rozmawiaj^ wiec si^ wycofujesz i nie 
nawi^zujesz kontaktu?

Konstrukcja tozsamosci

Czy czujesz ze si^ zmieniles po przyjezdzie do Irlandii pod wzgl^dem tego jak 
postrzegasz innych, siebie albo tak ogolnie? Jak tak to, w jaki sposob? Czy j^zyk ma 
na to wplyw?
Czy tak samo myslales o sobie (o tym, kim jestes?) W momencie przyjazdu do 
Irlandii? Czy to si^ zmienilo z perspektywy czasu?

Czy czujesz si^ „confused”niepewny/zdezorientowany/ kim jestes i gdzie jest twoje 
miejsce?
Co bys odpowiedzial jak by ktos ci^ spytal, kim jestes?

Jak myslisz o kulturze, j^zyku, z ktorym si^ identyfikujesz? Jesli identyfikujesz si^ z, 
obydwoma ktory jest blizszy twojemu sercu?/jest ci blizszy? blizszy emocjonalnie 
Dlaczego?
Czy czujesz si^ cz^sciq tej kultury? Tych kultur? Ktorej bardziej?
A czy moze to zalezy z kim jestes? Albo o czym myslisz?

Jak wazne jest dla ciebie ze:
1 .Jestes Polakiem
2 Przynalezenie do kultury irlandzkiej/stanie si? tutejszym?
S.Europejczykiem
4.Czlowiekeim
5.Pki zenskiej/m^skiej
6.Podtrzymasz swoj^ narodowa tozsamosc

B.wazne 4 wazne 3. Troch? 2. Malo. 1 Wcale

8. Mowisz ptynnie po angielsku
9. Mowisz plyrmie po polsku
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10. Mowisz plynnie w obu j^zykach 

Tozsamosc
Czy chciaibys mowic z takim samym akcentem jak Irlandczycy? (a moze juz tak 
jest?)
Jak zwracasz si? do kogos obcego? Jak jest duzo starszy od ciebie? W twoim wieku? 
W urz^dach itd.
Czy sa jakies roznice miedzy Polska a Irlandia?

(Jak si? czujesz jak si? zwracasz do osob duzo starszych od siebie „you” przez ty lub 
po imieniu?)

Czy starasz si? nasladowac sposob, w jaki mowi^ twoi irlandzcy koledzy? Jak tak to, 
w jaki sposob?
Czy starasz si? tak samo mowic o nauczycielach (albo o footballu) w sensie ze 
dzielisz te same opinie, co inni koledzy?
Podaj przyklady jak mozesz

Czy podchodzisz emocjonalnie do tych samych sytuacji, co twoi irlandzcy znajomi? 
Np. mecz footbolowy miedzy Irlandia a Francja i zlq decyzj^ s?dziego?

Czy czasami zdarza si?, ze umyslnie starasz si? nasladowac swoich irlandzkich 
kolegow, dzielic ich poglqdy zeby si? im przypodobac?

Tozsamosc narodowa

Zdecyduj si? na jedno sformulowanie: My si?, ze:

1. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy powinni przejmowac kultur? i j?zyk 
danego kraju i nie probowac podtrzymac ich wlasnego j?zyka i kultury
2. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy powinni podtrzymywac swoj^ kultur? 
i j?zyk (tozsamosc narodowa), ale tez przejmowac dostosowywac si? do tutejszej 
kultury i j?zyka
3. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy powinni albo przej^c j?zyk i kultur? 
Irlandzka albo podtrzymac wlasn^

Czy ty tak wlasnie robisz? Jak to osiqgasz?
Co s^dzisz o swoim polskim pochodzeniu?
Jestes z niego dumny? Zadowolony/czujesz si? niekomfortowo/zawstydzony/?
Jak chcialbys zeby inni ci? postrzegali? osoba pochodzenia Polskiego/angloj?zyczna 
itd. a moze inaczej? Jesli tak to, co robisz zeby to osi^gn^c ?

Chodzenie do szkoly w Irlandii/w Polsce

Czy twoja doswiadczenia zwi^zane z nauka i chodzeniem do szkoly si? zmienily 
odk^d przyjechales do Irlandii? Pod jakim wzgl?dem? Co si? zmienilo?

Czy chodzilas/es do szkoly w Polsce?
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Jaka byta szkota w Polsce? A w jaki sposob byles uczony? Czy tamta szkola bardzo 
si^ roTmla od tej tutaj? Co mozesz powiedziec o nauczycielach, uczniach tamtej 
szkoty?

Do jakich szkol chodzisz teraz?
Czyjestes zadowolony ze szkoty/szkol do jakich ucz^szczasz? Dlaczego?
Lubisz szkoi^/szkoty? Dlaczego?

Czy chcialbys chodzic do szkoly polskiej? (czy chcialbys si? uczyc polskiego w 
szkole do ktorej teraz chodzisz?)
Czy chodzenie do polskiej szkoly/jest wazne/nie jest wazne? Dlaczego?
A czy wazne jest zeby umiec czytac i pisac po polsku, znac historic i kultur? polskq? 
Dlaczego?
Czy pomaga ci to w jakis sposob czuc si? lepiej w Irlandii?
Czy wazne jest wiedziec gdzie sq twoje korzenie?
Co daje ci przebywanie wsrod Polakow? Korzysci i minusy tego ?

Jaka jest szkola w Irlandii? Mozesz opisac?
Moje Szkoly w Irlandii
Czy jest cos, co sprawia ze lubisz/nie lubisz szkoly/szkol w Irlandii?
Czy masz jakies przedmioty, ktorych nie lubisz? Dlaczego? Albo jakie s^ 
najtrudniejsze dla ciebie i dlaczego?
Czy nie mozesz czegos zrozumiec z lekcji? Albo nie rozumiesz, co macie teraz 
robic?
Czy mozesz uzyc w szkole tych rzeczy, ktorych si? wczesniej nauczyles w Polsce? 
Np. symbole miary albo geograficzne nazwy? Czy mozesz ich czasem uzyc?
Czy cos, co wczesniej si? nauczyles przydaje ci si? teraz w nowych okolicznosciach?

Czy uczysz si? dodatkowo ang? Jak dlugo? Gdzie? He godzin, tyg.?
Czy to ci pomoglo na pocz^tku a teraz czy to wystarcza?

Do jakiego stopnia szkola tutaj pomaga ci w z zrozumieniu Irlandzkiej kultury, 
staniem si? cz?sci4 tego spoleczenstwa( szkoly)?
Jakie przedmioty albo zadania szkolne sprawiaja ze jestes blizej irlandzkich 
kolegow? Ze cos robicie wspolnie, np. sport albo???

Do jakiego stopnia pomaga innym zrozumiec ciebie i twoje potrzeby?
Czy rozmawiacie/czytacie z nauczycielami o roznych kulturach? Zwyczajach? Np. 
irlandzkich, Pol itd.
Na jakich przedmiotach o tym rozmawiacie?

Czy czujesz si? akceptowany w szkole/szkolach?
Czy czujesz si? dobrze w klasie/w grupie?
Czy kiedykolwiek czules si? odrzucony? Jak tak to, z jakiego powodu?
Co odgrywa/odegralo wam^ role w procesie stawania si? cz?sci^ klasy/grupy? 
(*jezyk? Cos irmego)

Czy kiedykolwiek smiales si? i zartowales ze swoich Irlandzkich kolegow/polskich 
kolegow z innymi Irlandczykami? Lub z roznic miedzy Polakami a Irlandczykami? A 
moze 0 tym nie rozmawiacie?
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Czy szkoia pomaga w tym zebyscie si? wszyscy wzajemnie szanowali?
Jak?

Podsumowanie
Gdzie wolaies chodzic do szkoJy w Polsce czy tutaj?
Gdzie wi?cej si? mozna si? nauczyc w Polsce czy mtaj? Dlaczego?
Gdzie chcialabys kontynuowac dalsz^ nauk?? Dlaczego?

Strategic Uczenia i Strategic j^zykowe
Czy trudno uczyc si? po ang ? czy lubisz uczyc si? po ang?

Czy myslisz ze nauczyciele staraj^ si? ci pomoc zrozumiec wszystko z lekcji? 
Mozesz ich spytac, o co chcesz?
Czy uzywasz polskiego podczas lekcji w szkole? Kiedy? Z kim? Na przerwach?
Czy lubisz uczenie po angielsku? Jest ci latwiej/trudniej/tak samo jak po polsku? 
Pisanie ile czasu poswi?casz na nauke pisania?

Co teraz piszecie w szkole? / szkolach?
Czy ci si? to podoba?
Czy w jakis sposob odnosi si? do twoich doswiadczen, jest ci bliskie?
Gdzie piszesz po angielsku?/ W domu/w szkole?
A po polsku? W szkole/ w domu?

W jakim j?zyku utniesz czytac?

Lubisz czytanie?
lie spedzasz czasu na czytaniu czegos? Np. magazynow, ksi^zek, facebook, etc. 
(Prywatnie i w szkole) w jakich jezykach to czj^asz ?
Co teraz czytacie w szkole? / Szkolach?
Czy ci si? to podoba? Czy lubisz czytanie podczas lekcji ang? Teksty, ksi^zki ktore 
czytacie?
Czy w jakis sbosob odnosi si? do twoich doswiadczen, jest ci bliskie?
A w domu? Czytasz cos w domu?/ po ang/polsku ? Jak duzo?
W jakim j?zyku czytasz cz?sciej? W domu w szkole? (okresl ile godzin spedzasz na 
czytaniu po angielsku a ile po polsku)
A czytanie w szkole polskiej? +te same pytania

Pisanie
Lubisz cos pisac?
lie spedzasz czasu na pisaniu czegos? Np. wypracowan, pami?tnika, smsow, gg, etc? 
etc. (Prywatnie i w szkole) w jakich jezykach to piszesz? A w domu? Piszesz cos w 
domu?/ po ang/polsku ? Jak duzo?
W jakim j?zyku piszesz cz?sciej? W domu w szkole? (okresl ile godzin/czasu 
spedzasz na pisaniu po angielsku a ile po polsku)
Co teraz piszecie w szkole?
Czy ci si? to podoba? Czy lubisz tematy na ktore piszecie podczas lekcji ang? I 
sposob w jaki si? tego uczycie?
Czy w jakis sbosob tematy na ktore piszecie odnosi si? do twoich doswiadczen, jest 
ci bliskie i wydaje si? to interesuj^ce?
W jakim j?zyku piszesz sms, i facebook, bibo etc. Do swoich kolegow/kolezanek 
cz?sciej? A jak sa Polakami?
A czytanie w szkole polskiej? +te same p}4ania
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Mowienie
W jakim j^zykach mowisz? (prywatnie lub w szkole)
Gdzie mowisz po angielsku najcz^sciej?/ w domu/w szkole? A po polsku? W szkole/ 
w domu?
(ile godzin dziennie spedzasz w otoczeniu w ktorym mowisz po angielsku?/ a po 
polsku?

W jakim j^zyku mowisz cz^sciej?
W jakim j^zyku mowisz, gdy:
Jestes z rodzicami 
Jestes z rodzenstwem 
Jestes ze swoimi przyjaciotmi 
Jestes z kolegami z klasy 
Jestes z obcymi
Jestes z ludzmi z roznych krajow?
Czy mieszacie j^zyki?

Powiedz czy si  ̂ zgadzasz z ponizszj'mi stwierdzeniami: czy w twojej 
szkole/szkolach te zasady obowi^zuj^?
Dzieci maja prawo do uczenia i poslugiwania si^ ich ojczystym j^zykiem a takze do 
tego by dobrze umiec i poslugiwac si^ j^zykiem spoleczenstwa, w ktorym zyj^ 
Przedmioty/materialy, z ktorych si^ uczysz sa powi^zane z tym, co uczyles si^ 
wczesniej
Uczniowie z innych krajow maja prawo do wykorzystania i podzielenia si? wiedza i 
doswiadczeniami, jakie zdobyli podczas nauki wczesniej w kraju, z ktorego przybyli 
do Irlandii
Atmosfera w szkole sprzyja wzajemnemu szacunkowi i zrozumieniu pomi^dzy 
uczniami z roznych krajow
Brak zrozumienia, wrogosc itd. utrudniaj^ a czasami sprawiaj^ ze nie mozliwe jest 
uczenie si? nowych rzeczy
Nauczyciele i uczniowie sa wrazliwi na kulturowe roznice uczniow z roznych 
krajow, ale tez i uczniowie sa ich wyrozumiali dla Irl.

Materiaiy z danej klasy grupy wiekowej przegl^dane na biez^co: poszczegolne teksty 
zostaty wybrane dla uczniow z pomocq nauczycieli, aby si? nad nimi zastanowili;

Jak oceniasz poszczegolne materiaiy w skali od 1-5 w zaleznosci do:
1. Twojego doswiadczenia jako imigrant
2. Twojego doswiadczenia nowej rzeczywistosci w Irlandii
3. Twojej tozsamosci narodowej, kulturowej, osobistej
4. Twojej kultury i korzeni polskich
5. Jak bardzo tekst do ciebie przemawia? Tzn. czy jest o tym, co dla ciebie jest
istotne i wazne?

O czym albo, jakie materiaiy bylyby lepsze i pomoglyby ci w uczeniu si??
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3.3 Parents interview questions

Parents interview sample questions

Child’s name:................................................................................
Child’s age;.....................................................................................
Relation to ch ild :.........................................................................
Sibling;............................................................................................

Date of arrival to Ireland:...........................
Reason: ......................................
Future plans:.................................................................
How often do you go to Poland?...............................................

Purpose of your visits home:
a) Business
b) Personal/Family
c) other (specify why, if you can)

When the child started school in Ireland for the first time?....................................
What is your current occupation?.............................................
What was your occupation in Poland?...................................................

What was your child’s reaction to your decision to come to Ireland? (specify if 
you can, otherwise mark one from the below)

Positive
Neutral
Negative
Other (specify)............................................................

How did the situation change over period of time? 
(specify).............................................

What was your child’s reaction to school in Ireland? (specify if  you can)

Positive
Negative
Neutral
Other

How did it change?(specify)
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What are the ethnic groups/living in your neighbourhood?

Language habits
What language do you speak at work?................................................................................

If you were to assess your English language skills you would say that your Ig is:
(use provided form)
6.C2
5.C1
4.B2
3.B1
2.A2
l.A l

What language/languages do you speak at home?..........................................................
What language do you speak with your child?................................................................
When your child started to learn
English?.......................................................................
Was it through: national school, private school, private lessons

Regular school
About the school/schools

Do you think that at present your child: (you can mark more then one)

National school
( )  Like the school 
( )  Doesn’t like it
( )  Is going to school because he/she has to 
( )  Feels uneasy about going to school in the morning 
( )  Wants to quit school for good 
( ) You do not know 
( )  Other
(specify)......................................................................................................................

Have your child ever complained about: (you can mark more then one)

( )  Having problems concentrating during classes (was it because of language or sth 
else ?)
( )  Having problems concentrating when doing homework (was it because of 
language, didn’t like literacy materials or sth else ?)

( )  Feeling lonely at school 
( )  Having no friends
( )  Being treated unfairly or negatively by the: teachers, other adults outside the 
school, other students, other kids outside the school 
If yes, please specify:
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Polish weekend school

( )  Like the school 
( )  Doesn’t like it
( )  Is going to school because he/she has to 
( )  Feels uneasy about going to school in the morning 
( )  Wants to quit school for good 
( ) You do not know

Have your child ever complained about:

( )  Having problems concentrating during classes 
( )  Having problems concentrating when doing homework 
( )  Feeling lonely at school 
( )  Having no friends
( )  Being treated unfairly or negatively by the: teachers, other adults outside the 
school, other students, other kids outside the school 
If yes, please specify;

Language and culture goals

Please indicate how much do you agree with the statements below:
4. I think that (ethnic groups such as Polish) should adapt to national language 

and culture and not try to maintain their own
5. I think that ethnic groups should maintain their culture and language and at 

the same time try to adapt to national ones
6. I think that ethnic minorities should either adapt to national culture and 

language or to maintain their own
7. I prefer social activities that involve nationals only
8. I prefer social activities that involve Polish people only
9. I prefer social activities that involve both nationals and Polish

Do you think preserving your own native heritage is important?

If yes, do your children learn Polish language and about Polish culture at 
school?

If not, do they learn their native language and culture at home or in private 
Polish schools?
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Do you help your children to practise Polish or English or both by reading or 
writing with them?

Do you think good command of English is important for you and your child? 
(please justify)

Do you think it is more important for your child to be good at English than at 
Polish? Or maybe fluent in both?
Why?......................................................................................................................................

On the whole are you satisiled with the life you’re leading here in Ireland? 
(specify)

*General assumptions in relation to ideal educational situation
(Do you think that the factors hsted below could play major role in achieving success 
in future vocational and personal life o f your child) (strongly agree/agree/disagree / 
disagree completely)

children should have right to speak/leam their mother tongue as well as be 
able to speak majority language of the society they live in 
responsive curriculum -  the subjects you leam should be connected with what 
you did at school in Poland or with your culture
responsive pedagogical/instructional strategies used by the teachers as well 
as internal school policy should facilitate your learning and socialization 
process
students should be allowed to make use o f their previous knowledge
(resources) e.g. knowledge gained in school in Poland
fiiendly atmosphere o f the school, mutual respect and understanding of the
students from different cultural backgrounds, lack of hostility and
discrimination between the students and the teachers is important in order to
leam
teachers should be sensitive to the cultural differences of the Polish students, 
but at the same time the students should be aware o f such differences
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3.4 Parents interview questions translated into Polish

Wywiad rodzice:

Imi^ dziecka 
Wiek dziecka
Relacja/pokrewienstwo z dzieckiem: ojciec/matka 

Rodzehstwo dziecka
Kiedy dziecko zacz^lo ucz^szczac do szkoiy w Irlandii?

Data przyjazdu do Irlandii 
Powod:
Plany na przyszlosc:
Czfstotliwosc wyjazdow do Polski:
Cel wizyt

a) prywatny
b) zawodowy
c) inny (prosz^ podac jaki)

Czym si^ Pan/Pani obecnie zajmuje?
Czym si^ Pan/Pani zajmowala w Polsce?
Jaka byla reakcja dziecka na paristwa decyzj^ przyjazdu do Irlandii? ( Jesli mozliwe, 
prosz^ podac jaka, w innym przypadku zaznaczyc jedna z ponizszych mozliwosci)

Pozytywna
Negatywna
Neutralna
Inna

Czy w jakis sposob si§ zmienila na przestrzeni czasu? ( Jesli mozliwe, prosz^ podac 
jak)

Jakie narodowosci mieszkajq w panstwa okolicy? Czy utrzymujecie blizsze kontakty 
z jak^s grup4, jak tak jak^ i jak cz^sto si^ spotykacie? W jakim j^zyku si^ 
porozumiewacie?

Jakie narodowosci dominuj^ w miejscu panstwa pracy? W jakini j^zyku/j^zykach si^ 
komunikujecie?........................................................................................................................

Jesli mialby Pan/Pani ocenic swoj^ znajomosc j^zyka angielskiego to powiedzialby 
Pan/Pani ze zna jez. angielski:

a) bardzo dobrze (potrafi? biegle uzywac tego j?zyka, bez wzgl^du na 
okolicznosci i sytuacje nawet skomplikowane i nerwowe)

b) dobrze (biegle poshiguj^ si^ tym j^zykiem na co dzien)
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c) na poziomie samodzielnosci, sam/sama zatatwiam wszystkie sprawy 
zwi^zane z ^ c iem  w Irlandii, rowniez te formalne

d) na poziomie wzgl^dnej samodzielnosci (wi^kszosc spraw zaiatwiam 
sam/sama)

e) podstawowo, podstawowa znajomosc j?zyka potrzebnego w zyciu 
codziennym (potrafi^ komunikowac si^ w codziennych sytuacjach, uzywam 
podstawowych slow, zwrotow)

f) minimalnie, (minimalna znajomosc j^zyka potrzebnego w ^ c iu  codziennym)

Jakiego jezyka uzywa Pan/pani w domu?
W rozmowach z dziecmi?

Stosunek dziecka do szkoly/szkol
Czy mysli Pan/Pani ze panskie dziecko w obecnym momencie: 
l)Szkola irlandzka

a) Lubi szkol^
b) Nie lubi szkoly
c) Chodzi do szkoly bo musi
d) Nie czuje si? dobrze/denerwuje si? rano kiedy musi isc do szkoly
e) Che? rzucic szkole
f) Nie wie Pan/Pani
g) Inne (podaj)

1) Szkola polska

h) Lubi szkol?
i) Nie lubi szkoly
j) Chodzi do szkoly bo musi
k) Nie czuje si? dobrze/denerwuje si? rano kiedy musi isc do szkoly 
1) Che? rzucic szkole 
m) Nie wie Pan/Pani 
n) Inne (podaj)

Jesli Pana/Pani dziecko ucz?szcza do szkoly polskiej prosz? to uwzgl?dnic:

Czy dziecko Pana/Pani kiedykolwiek skarzylo si? na:
a) posiadanie problemow z koncentracja w czasie lekcji z powodu j?zyka, 

materialow pomocniczych takich jak ksiqzki (prosz? podac powody)
1) Szkola irlandzka
2) Szkola polska
b) posiadanie problemow z koncentracja w czasie odrabiania pracy domowej 

(prosz? podac powody)
1) Szkola irlandzka
2) Szkola polska
c) poczucie osamotnienia w szkole
1) Szkola irlandzka
2) Szkola polska
d) braku przyjaciol
1) Szkola irlandzka
2) Szkola polska
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e) bycie traktowanym niesprawiedliwie, zle przez nauczycieli, irniych uczniow, 
doroslych itd. z powodu swojego pochodzenia, j^zyka lub innych.

(prosz^ podac powody)
1) Sz. irlandzka ?

2) Sz. Polska ?

Z jakimi znajomymi dziecko najczesciej spedza czas? W jakich jezykach wtedy 
mowia?
Czy dzicko po powrocie ze szkoly relacjonuje co sif tarn dzieje? Jak tak to w 
jakim jezyku opowiada?

Tozsamosc narodowa

Zdecyduj si^ na jedno sformuiowanie: Mysl^, ze:

1. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy powinni przejmowac kultury i j^zyk 
danego kraju i nie probowac podtrzymac ich wlasnego j^zyka i kultury
2. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy powinni podtrzymywac swoj^ kultury 
i j?zyk (tozsamosc narodowa), ale tez przejmowac dostosowywac si? do tutejszej 
kultury i j^zyka
3. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy powinni albo przejqc j^zyk i kultury 
Irlandzka albo podtrzymac wlasnq

Twoje wlasne preferencje. Co wolisz?

1.Preferuje spotkania towarzyskie wyi^cznie z Irlandczykami
2.Preferuje spotkania towarzyskie wyl^cznie z Polakami
3.Preferuje spotkania towarzyskie z obydwoma grupami kolegow/kol

Czy uwazasz ze zachowanie wlasnej kultury, j^zyka (tozsamosci narodowej) jest 
wazne ? dla ciebie i dla twoich dzieci?

W jaki sposob twoje dzieci ucz^ si? j?zyka i kultury polskiej? ( moze w domu, 
w szkole, na prywatnych lekcjach itd.?) jak zach?cacie dziecko do nauki Polskiego?

Gdzie twoje dziecko ma stycznosc z kultura i jez. Polskim?

Czy jestes z tego zadowolony/a ? Czy to twoim zdaniem to wystarcza?

Czy twoje dziecko uczy sif polskiego / chce si§ uczyc polskiego?

Czy zauwaiyli panstwo cos szczegolnego w sposobie w jaki mowi Pani/Pana 
dziecko?

Czy rodzina w Polsce cos zauwazyla?

Czy rozmawiaj^ Panstwo z dziecmi o roznicach kulturowych z dziecmi? Dlaczego?

Czy uwaza Pan/Pani ze dobra znajomosc jfz. angielskiego dla waszego dziecka 
jest wazna? Dlaczego? Jak zach^cacie dziecko do nauki?
Czy wazniejsze jest aby umialo ono lepiej j?z. polski czy ang.? Czy moze obydwa 
j?zyki w tym samym stopniu? Dlaczego?
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Czy chcieliby Panstwo aby panstwa dzieci kontynuowaly nauk^ w Irlandii czy 
w Polsce? Dlaczego?

W jakim stopniu zgadzasz ze ponizsze czynniki odgrywaj^ wazn^ rolf 
w ogolnym rozwoju twojego dziecka i powi^kszajq jego szanse na sukces 
w przyszlosci:
Wszystkie dzieci powinny miec prawo do uczenia i posiugiwania si^ ich ojczystym 
j^zykiem a takze do tego by dobrze umiec i poslugiwac si^ j^zykiem spoieczenstwa, 
w ktorym z y j q
Przedmioty/materiafy, z ktorych si^ uczysz powinny bye powi^zane z tym, co uczyks 
si^ wczesniej
Uczniowie z innych krajow powinni miec prawo do wykorzystania i podzielenia si^ 
wiedza i doswiadczeniami, jakie zdobyli podczas nauki wczesniej w Icraju, z ktorego 
przybyli do Irlandii
Atmosfera w szkole powinna sprzyjac wzajemnemu szacunkowi i zrozumieniu 
pomi^dzy uczniami z roznych krajow
Brak zrozumienia, wrogosc itd. utrudniaj^ a czasami sprawiaj^ ze nie mozliwe jest 
uczenie si^ nowych rzeczy
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APPENDIX 4: SAMPLE CLASSROOM OBSERVATION CHECKLISTS
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4.1 Sample classroom observation cheklist 

Childs’ Name : Year: Date:

Subject:________________________ Subject teacher:

(The number of times that the 
pupil carries out the following 
responses/initiations etc. can be 
indicated with a series of V or 
marks.) Activity

No. of
examples (V )

No
response

Poor
response

Good/averag 
e response

Evidence of social 
relationships in the classroom

Use o f English with peers

Engagement with others in 
group work

Following teacher’s 
instructions

Answering teacher’s questions

Asking for clarification

Taking cues from other pupils

Evidence of personal strategies 
for dealing with classroom 
learning

Completing tasks assigned 
during class

Evidence of previous learning 
retained and used

Comment:
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APPENDIX 5: SAMPLE TRANSCRIPT OF AUDIO RECORDING
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Transcript 21: Janek

IG: (xxx) to CO b^dzie nam teraz przeszkadzac? Do:bra jest. + No;. + Do:bra: + To 
mi-to powiedz mi ile masz lat najpierw?
2J: Szesnascie.
3G: A chcesz sobie tego soku nalac? Nalac ci? + Nie? + Szesnascie, dobra.
4J: Znaczy prawie szesnascie.
50 : Ehym, kiedy?
6J: W  lipcu.
70 : O::: (x) tuz, tuz. + No:: jeszcze troche:. + Zartuje (xxx). + Powiedz mi: y:: + w 
ktorej jestes klasie?
8J: Trzeciej.
9 0 : Gimnazjum, [tak? 
lOJ: [Tak.
1 ] O: Czyli teraz b^dziesz mial (x). Nie (x) tylko [wiesz co. Ehym 
12J: [(xx).
130: I co przygotowany? []Do tego? + Nie? Jeszcze nie?
14J: [Nie.] + To, narazie dobrze szlo, wi^c + raczej nic z tego sobie nie robie.
150: Tak? A::: to spoko. + Jak to jest bye Polakiem w Irlandi? + Fajnie? Niefajnie? 
16J: Normalnie. + Siedze. + Tak. + Malo przyjaciol raczej jest.
170: Ehym. + Cos jeszcze?
18J: Nie.
190: E::: Czy Irlandia bardzo rozni si^ od Polski? + W jakim  sensie?
20J: A::: + Nie zwazalem na to, raczej. + No: + nie szukalem roznic.
210: Albo podobiehstw? No nie wiem. + A w relacjach. na przyklad mi^dzy:: + tob^ 
a kolegami tutaj?
22J: A: dobrze. + Raczej tak + oni uwazaj^, ze Ci w Polsce wszyscy sq tacy m^dzi, 
ze ta[cy 
230 : [Jacy?
24J: M^drzy.
250 : Mqdrzy, aha. + Ehym, dobrze chyba@ To pozytywnie co? + Dobry wizerunek. 
+ A czemu tak uwazaj^?
26J: Tylko dlatego, ze ja  jestem  dobry.
270 : Aha. Czyli tak mysl^, ze wszyscy w Polsce sq tacy?
28J: No i jeszcze, ze dwuj^zyczni ludzie to + lepiej + myslq.
290: Aha. Aha, czyli przez to ze-ze znasz j^zyk angiels:ki i polski super.
30J: Jeszcze trzeci.
310: Jaki j^zyk jeszcze znasz?
32J: Francuski.
330: Dobrze znasz?
34J:N ie:. + Ale
350: Uczysz si^? Ehe. + Co mozesz po francusku powiedziec? Nie zartuje, nie no 
nie musisz. + Y:: y: do:bra. A czy zauwazyles jakies roznice pomi^dzy tego jak, no 
nie wiem, tutaj si^ ludzie do siebie odnoszq albo cos? Cz>̂  s^ jacys inni? + Nawet w 
szkole?
36J: No::, w szkole s^ inni-nie dokuczaj^ nawet.
370: Nie: dokuczaj^?
38J: Nie:, []ale to pewnie przez te uniformy.

41



39G: [Mniej?] + Tak? Myslisz, ze to pomaga? + Bo::, dlaczego?
40J: Bo si? nie nasmiej^ z innych.
41G: Aha. Em:::
42J: Chociaz i tak (xx)
430: Znaczy chodzi o je uni-uniformy, tak? + (xx) + Dobra. + Ym:::, jakie masz 
plany na przyszlosc? Nie wiem, w sensie kim bys chcial bye w przyszlosci?
44J: Bogatym!
450: Do:bre:. + Cos jeszcze?
46J: No:. Z a lo ^c  jak^s firm?.
47G: Ehym. Ale zwi^zan^ z czym?
48J: Z komputerami raczej. [] + Albo architektur^.
49G: [Ehym.] + Aha. + To s^ takie:: d:wie rzeczy, ktore ci? interesuj^.
50J: Ehym. + Technologia.
51G: Ehym. + A z-a w jakim na przyklad, nie wiem, zastanawiaies si? w jakim kraju 
chciaibys wykonywac ten zawod? Gdzie?
52J: Raczej tutaj.
53G: Tak? Dlaczego?
54J: Nie wiem jeszcze. Ale ten + bardziej patrze tam gdzie mieszkam teraz. + Raczej 
tam zostane.
55G: Ehym. + Czyli:: jaki j?zyk Ci b?dzie, no nie wiem, bardziej potrzebny na-w 
przyszlosci? [(xxx)
56J: [Na pewno angielski, bo jeszcze + do ameryki.
57G: Prosz??
58J: Ze z ameryk^. + Wsz?dzie mozna si? porozumiec po angielsku.
59G: Ehym. + Y:; + A jakich j?zykow uczysz si? teraz, tutaj w tej szkole-w szkole? 
60J: Angielski i francuski.
61G: I jeszcze w szkole:: polskiej uczysz si?::
62J: Polskiego.
63G: Ehym. + A chcialbys si? uczyc?
64J: Czego?
65G: Jeszcze jakiegosj?zyka?
66J: Jeszcze jednego nie:::.
67G: Juz wystarczy, tak?
68J: Ehym.
69G: Dobrze. + A teraz powiedz mi, y: jak dla ciebie, trzeba ocenic w skali jeden do 
pi?c. Skala jest bardzo wazny, wazny, troch? wazny, malo wazny i wcale nie wazny. 
Y::m::: + Jak bardzo wazne jest dla Ciebie uczenie si? j?zyka polskiego? Bardzo 
wazne, wazne, troch?:
70J: Czyh ze pi?c to jest wazne?
71G: Pi?c to jest bardzo wazne, nie? Masz pi?c bardzo wazne, potem jest wazne 
72J: No to cztery.
73G: Ehym. Czyli cztery. Ok. Dla twoich rodzicow?
74J: No chyba tez.
75 G: Wazne? Malo wazne? Czy bardzo wazne? To zebys si? uczyl [j?zyka?
76J: [To tez cztery.
77G: (xxx) + Y:::m, dobra. + A:, czy masz-czy uwazasz, ze masz wystarczaj^cy 
kontakt z j?zykiem polskim?
78J: Tak.
79G: Czyh::
80J: Jeszcze nie zapomnialem.
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81G: Jeszcze nie zapomniates. + Y:;m + Czy chcialbys wi^:kszy miec ten kontak 
albo nie wiem + Wi^cej si^ uczyc?
82J: Raczej tyle mi wystarczy.
83G: Aha. + A gdybys mial wybor, to: chciatbys zeby + y: na przyklad j^zyk polski 
ze-byi uczony w szkole, w irlan-w irlandzkiej szkole? [] Czyli jakbys mogl na 
przykiad uczyc si^ dalej tarn. Wiesz normalnie jak przedmiot taki i chodzic sobie 
z innymi kolegami.
84J: [No: tak] + No bardzo bym chciat.
850: Tak? + Czulbys si^ wtedy lepiej? + [Tu]taj w szkole, ze chodzisz sobie na cos 
takiego ze? Ehym. + Mozesz uzasadnic odpowiedz czy?
86J: [No:] + To:: bylbym najlepszy w tym calym.
870: Ehym:::. + Ah ta::k. + Takie. + A teraz angielski. Jak dla Ciebie jest wazne 
uczenie si^ angielskiego? Bardzo wazne, wazne, troch^ wazne, malo wazne, wcale 
nie wazne.
88J: No:: tutaj to pi^c.
890: Bardzo wazne. Ehym. + A jak jest dla Ciebie wazne, zebys tak samo biegle 
posiugiwal si^ tymi obydwoma j^zykami na przyklad?
90J: Bardzo wazne.
910: Czyli zeby tak samo, ehym. Bardzo wazne. + Em::: w jaki sposob szkola, 
w szkole pomagaj^ Ci w speinieniu tych celi?
92J: Jakich celi?
930: No: tych j^zykowych.
94J: To: ja nie mam j^zykowych celi.
950: Masz wlasnie. @ Teraz wlasnie si^ deklarowales. @ To byty twoje cele, ze 
chcialbys si^ nauczyc, chcialbys si^ biegle poslugiwac [] obydwoma j^zykami. + 
Sluchaj to s^ ambitne cele@
96J: [Aha:] + I jak si^ do tego sluzy?
970: No, jak Ci szkola pomaga? + Czy Ci pomaga?
98J: No: kazq mi chodzic na lekcje.
990: Ehym. + Ale generalnie uwazasz, ze co? No w sumie co, ro-wa + w irlandziej 
szkole uczysz si^, w sumie duzo masz, wszystkie przedmioty masz po angielsku, tak? 
I generalnie caty czas: + ten angielski. Y:: no: a: w polskiej szkole? W sumie 
chodzisz do polskiej szkoly, nie? 
lOOJ: Tak.
lOlO: No i jak tam w tej polskiej szkole? Pomaga Ci ten-ten-ta szkola, zeby ten 
polski jakos nie zapomniec?@
102J: Nie:: ja  tam chodze tylko, zeby si?: z Polakami spotkac.
1030: Tak? Ehym. + Czyli wlasciwie nie w celu jakiejs nauki wi^kszej, tylko
104J: Ehym, tylko tam siedz? i ucze si?, zeby nie narzekali nauczyciele, ze nic nie
robie.
1050: Coby-zeby si? posmiac z kolegami pewnie, tak? [(x)
106J: [Raczej nie smie::je: si?::. + (xx)
1070: Z biednych nauczycieli, ja  to znam takie gagatki. @ Nie no zartuje. + Zeby 
w Polsce sp?dzic czas, tak? + Y:: jak oglqdasz telewizje to w jakim j?zyku? + [I jakie 
programy?
108J: [Polskim.
1090: Jakies programy ulubione? Jakies nie wiem [na 
1 lOJ: [To naukowe.
1110: Tak? + (xxx?)
112J: Nie wszystkie.
1130: Jakis ulubiony? @
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114J: Gdzie 54  bajki.
115G: I ba:j[ki. (x) oczywiscie, ze powiem naukowe. Znam tylko bajki.
116J; [Ale pewnie z tcgo w>TOsne zaraz. + Nie tylko.
117G:No.
118J: Ale: raxzej cz^sciej ogl^dam.
1190: Bajki?
120J: Nie:: te drugie. @
1210: @ No: nie da sie no tak wiesz. + Co + tez jest, mozna si^ przynajmniej wiesz, 
zrelaksowac jak  jakies bajki lec^, nie? Dobrze a internet? W jakim  j^zyku korzystasz 
z intemetu?
122J: Po angielsku.
1230: Po polsku? Nie?
124J: Po angielsku raczej. + Czasami trz:a si^ podzielic z innymi kolegami ze szkoly, 
wi^c po polsku raczej nie b^d^ czytac.
1250: No widzisz no. A jak, a w polskiej szkole? + Tez po angielsku? Na przyklad 
[ty::
126J: [Tak. W polskiej. [+ Ale
1270: [ Ale widzisz. Ale w pol-w polskiej szkole jak  na przyklad bys robil to samo i 
chciabys si? czyms podzielic z kolegami.
128J: A: no to po polsku raczej.
1290: Czyli tez si? zdaza, ze korzystasz.
130J: Tak, zeby pasowalo tym drugim.
1310: Aha, czyli generalnie, y:: co + 70% korzystasz z irland-z intemetu po 
angielsku.
132J: 80.
1330: 80 albo wi?cej. + Cos takiego.
134J: Zalezy na jak^ trafie strone.
1350: A:ha:. Dobrze. + Jakies ulubione? Nie wiem?
136J: Strony?
1370: Zwi^zane z twoimi zainteresowaniami? + [Ehym. A:: + Prosz??
138J: [To:: + S^takie. + takie.
1390: Aha. + A ten a::: + Korzystasz z jakis komunikatorow, na przyklad MSN po 
angielsku? + Albo:: + Bebo. Na-jestes [Bebo zalogowany?
140J: [Z Oadu-ga + Oadu-gadu uzywam. + Z polakami.
1410: Ehjon. + 1: tyle? Innych nie?
142J: Tak to na Facebooku raczej.
1430: Ehym. A ta:m duzo jestes na przyklad na czacie na tym Facebooku?
144J: Raczej nie chce si? mi konwersowac wtedy.
1450: Ehym.
146J: Ale jak  + komus si? chce to wtedy mog? z godzine siedziec nawet.
1470: Tak?! Aha em:: + W tedy po angielsku czy:? + Po polsku?
148J: Z a le ^  z kim rozmawiam.
1490: Ehym. Czyli masz tam roznych znajomych. + Em:: Czy swi?tujesz swi?ta 
irlandzkie? Jakie? I dlaczego?
150J:N:ie.
1510: Nie? Zadnych?
152J: Nie. + W czwartek siedziatem w domu.
1530: A:: + Rozumiem w czwartek siedziales w domu. A rozumiem, zadnych nie 
swi?tujesz.
154J: Nie. + Irlandzkich nie.
1550: Polskie? + Swi?ta polskie swietujesz?
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156J; No:: na swi^to zmartych, do kosciola idziemy. []+ A tak to nie przychodzi mi 
nic do glowy.
157G: [Ehym] + Teraz by:to: jedno takie, to znaczy nie swi^to zadne, tylko taka + 
Tylko byto + przed-sroda-srod^ popielcow^, cos takiego fajnego.
158J: A: no to, to te:z.
159G: To?! @ Czyli? Nie pami^tamyjak si^ nazywa. @
160J; Co bylo przed srod^ popielcowq?
161G: No CO. Cos dobrego si? je w Polsce. I tu tez si? je. + Tlusty 
162J: A: wtorek.
1630: Tiusty wtorek@ Dobrze to juz Ci si? zmiksowato.
164J: Ale ja zawsze myslalem, ze to by! czwartek.
165G: Tlusty czwartek je-jest. [+ Oni tu maj^ wtorek.
166J: [Ale tutaj wto:rek, jest z [nalesnikami 
167G: [Tak, pancake Tuesday, tak.
168J: To tez jakos nie ma (xx) + Wszyscy w szkole ‘O::! Naresz::cie.’
169G: Ehym. To ty. + Y:::m + A: w: + A nie wiem. A polskie swi?ta obchodzisz lub 
obchodzicie? (xx) obchodzisz?
170J: No::: jesli mama se przypomni, ze jest jakies.
171G: Ehym, rozumie. Tak sam z siebie nie inicjatywy wielkiej nie wykazujesz?
172J: Nie.
173G: Ehym. + Ktora kultura jest Ci blizsza. Polska czy irlandzka?
174J: Polska.
175G: Dlaczego?
176J: No bo: + bardziej si? ni^ interesuje raczej.
177G: A dlaczego? Nie no zartuje.
178J: Bo:: + nie:: + Na przyklad irlandzki taniec, to w ogole nie wiem co to jest. +[] 
W ogole nie wiem jak to si? tahczy. + Z resztq nikt tutaj nie wie + oprocz 
irlandczykow, a tak to ci ktorzy przyszli to + nie obchodzi ich w ogole. [] + A jak 
prosz^, zeby zatanczyc cos polskiego to wtedy czlowiek mowi, ze jest dwadziescia 
roznych tahcow, a oni maj^ tylko jeden. 1 nie mogq tego (x).
179G: [Ehym] + Gdzie si? lepiej, nie wiem. Czy gdzies si? lepiej czujesz? Albo w
obecnosci ktorych ludzi, chodzi mi tutaj o Polakow?
180J: Raczej (xx) lepszych albo gorszych.
181G: Ehym. Znaczy si?, ze ty si? dobrze czujesz, wiesz o co chodzi. Gdzie ty si?
lepiej czujesz? Albo z kim ty si? lepiej czujesz?
182J: W swoim pokoju.
183G: Sam?
184J: Ehym, raczej na samotnosci lepiej jest. Wtedy du:zo mysle.
185G: Tak? + Czyli ty b?dziesz bardzo dobrze przygotowany, na pewno 
przemyslenia ^c iow e masz rozne, tak?
186J: Tak.
187G: Nie no zartuje.
188J: Czasami mysle za duzo.
189G: Tak? + Ale na tematy takie ^c io w e  czy +[czy ze tam na przyklad o 
komputerach?
190J: [Rozne + co przyjdzie do glowy. + 1 to i to.
191G: E::: dobrze. + A teraz powiedz mi:: + A wlasnie, twoi znajomi, przyjaciele i 
dalsza rodzina. + Y:: no i tak, czy twoje relacje no nie, zmie-zmien-zmie-z 
przyjaciolmi z Polski si? zmienily? Od twojego wyjazdu z Polski?
192J: Na pewno. Raczej: ich dawno juz nie widzialem.
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193G: Ehym. A w ogole ich widujesz? Jak w sumie, moze Cie odwiedzali tutaj, 
albo no nie wiem, albo w jaki sposob utrzymujesz z nimi kontakt?
194J: No: przez internet i: wlasnie mialem kolege zaprosic na wakacje tutaj.
195G: Tak? + Czyli nadal utrzymujesz z nimi kontakt.
196J: Tak.
197G: Fa::jnie.
198J; Z niektorymi.
199G: Ehym. + (x) tak ze si^ nie da z wszystkimi. + A czy:;? Czyli jest taka szansa 
ze na wakacje przyjedzie + kolega. + A czy zauwazyies, no nie wiem + Y::m: + Czy 
zauwazyles jakies zmiany no nie wiem w:-s:woimi relacjami z nimi, ze jakos. Czy w 
jakis sposob inaczej ich postrzegasz teraz? T[ych znajomych z Polski? Ze wiesz 
jakos inaczej mysl^ niz Ty albo cos albo nie wiem 
200J: [Nie;:. + W ogole si^ nie zmieniaj^ raczej.
201G; Tak? Czyli raczej nie, nie widzisz wielkiej roznicy. Dobry masz z nimi 
kontakt po prostu, z tymi co-co mowiles paroma przyjacioimi i tym. + Czyli + A:: z 
rodzin^? Te kontakty jakby si^ pourywaly czy nie?
202J: Ktor^?
203G: No: z Polski?
204J: Aha. + [Na] wakacje przyjezdzam + albo oni tutaj na jakies swi^to.
205G; [(xxx)] + Czyli + relacje s^ [ok]? + Nie pourywaly si^, jestes zadowolony z 
tego? + Ehym. E:;: dobra + W jakim ze sobq j?zyku rozmawiacie na przykiad? No 
nie wiem, jak jestes z mlodszym rodzehstwem. To; z Krzysiem, tak? Krzysio jest 
najmlodszy?
206J: [S^.] + On to nawet po angielsku umie mowic, wi^c.
207G: Ehym. A z: + Czyli rozmawiacie czasem po an-i rozumie ci^ po angielsku? A 
jakies slowa nie wtr^cacie do siebie po angielsku czasem do siebie? Jakies takie nie 
wiem.
208J: O: Bartek wtr^ca, tak.
209G; Bartek. tak? On najwi^cej?
210J: Tak, ze go (x) i takie tam.
211G: Aha: aha:. Tak sobie zmienia. Aha:. + To Krzysiu pewnie tez b^dzie.
212J: E;; pewnie nawet wi^cej.
213G: Ehym. Bo on to: y: szczegolnie bo nie chodzil do szkoly w Polsce, co?
214J: Chyba do przedszkola.
215G: Do przedszkola chodzil? + On teraz ma siedem lat? + Nie, ile on ma?
216J: On teraz juz dziewi^c.
217G: Dziewi^c. No prosze.
218J; Chociaz nie:;, chyba zacz^l dopiero tutaj chodzic.
219G: Ehym. + Czyli+czyli czasami + Czasami sobie tam cos wtrqcacie. Em;: + Czy 
masz jakis bliskich znajomych z Polski tutaj?
220J: Tu nie.
221G: Wiasnie ty nie masz, nie? Moja (x) ma tak^ kolezanke. Ty nie masz tych + To 
(x). + A;; powiedz mi, z tymi kolegami z polskiej szkoiy, no to nie wiem, jakies + to 
masz jakis kolegow? Jak to bylo, co ty mowiles, ze nie ma w twoim wieku, tak? W 
polskiej szkole.
222J; No:;, tam. + S;;^ taci-tacy, tyle, moze o rok mlodsi.
223G; Aha. To w sumie ok. + Teraz z nimi, nie wiem, nie kumplujesz si^?
224J: Kumpluje, tylko no.
225G: Nie ma jak, bo tro:che za daleko mieszkacie.
226J: No:, tylko w szkole si? widujemy.
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227G: Ehem. E:: + Ro::zu::mie, tylko w szkole. Czyli w sumie rzadko, co sobote. + 
+ No nie wiem, nalezysz do jakiegos, nie wiem, klubu::? (xx) albo cos? + No 

prosze. Tam nie ma + nikogo takiego + kto by si^ nadawal na?
228J: To tez ci z polskiej szkoly, ktorzy tutaj mieszkaj^. + Bo z nimi si^ wtedy 
widuje dwa razy w tygodniu.
229G; Ehym. + A czy z tymi znajomymi z polskiej szkoly, czy zdarzaj^ si^ takie 
sytuacje wam, ze nie raz, ze rozmawiacie po angielsku tam albo jakies cos wtr^cacie 
po angielsku? +[] Mieszacie j^zyki? Nie? Raczej po polsku caiy czas. Y:::m;. + 
Aha:::, czyli + nie wplatasz, ani nie masz jakiegos, nie wiem + specyficznego, nie 
wiem. J^zyka: polskiego uzywasz w bardzo tradycyjny sposob, nie ma tam zadnych 
23OJ: [Nie.] + Czysta polszczyzna.
23IG: Ehym. Jakis tam wiasnie (xx), nie wiem + jakies + Jakies inne, nie wiem, jak 
jest [go away
232J: [moze dwa razy mi si^ zdazylo jak nie moglem znalezc odpowiednika 
polskiego.
233G: A to czasami, tak? + Ehym, rozumie. Y:::m: + Czy uzywasz j^zyka polskiego 
w irlandii w jakis inny sposob niz w polsce? No nie wiem, czy zauw a^les jakies 
roznice, zeby-ze ci jest czasami trudniej albo nie wiem cos-cos z tym polskim si^ 
dzieie? Czy, czy wlasciwie tak samo uzywasz. Nie czuiesz zadnej zmiany.
234J: No cos (x) R (x)
235G: (xxx) Na prawde?
236J: Juz zaczyna si^ przeksztalcac na tamto, angielskie. + [ To mniejsze.
237G: [Aha. + A jak piszesz?
238J: A:: + pi + [Latwo.
239G: [To:-to nie ma + problemu po polsku + zeby, na przyklad nie wiem + nie-nie 
robisz, zeby zamiast jakiegos wiesz y::: + jakies na przyklad ‘V ’ wstawiasz albo ‘Q’ 
albo [cos] takie ‘X ’ + Jakies takie rozne, nie, nic takiego? (x) ci si^ (x) + Y:m; 
dobrze, a teraz o znajomych. Czy masz jakis bliskich znajomych irlandczykow?
240J: [Nie::] + Bardzo bliskich? [Nie::
241G: [No:: takich bliskich wie:sz, w sensie kumpli takich fajnych, wiesz 
242J: No: tak to ma:m. + Sporo.
243G: Nie no takich bardzo. A takich bliskich bliskich?
244J: Takich bliskich bliskich, to raczej nie moge miec, bo daleko mieszkamy, od 
siebie.
245G: Aha. Ehym. + Y::m: no to, no nie wiem, a tych takich kumpli fajnych to ilu? 
Jednego? Paru? Dziesi^ciu? Dwudziestu?
246J: Z:: pi^ciu.
247G: Ehym. + Jak cz^sto si^ spotykacie razem albo co robicie razem? Czy si^ 
spotykacie po szkole po prostu czy tylko w szkole generalnie na przerwach?
248J: Generalnie w klasie, obok siebie siedzimy. + Na przerwy wychodzimy razem. 
+ Szczegolnie jest taki jeden, ktory caly czas mi dokucza.
249G: To on jest taki fajny?
250J: Denerwuj^cy. + Z takimi najlatwiej si^ zaprzyjaznic.
25IG: Ehym, z takimi denerwuj^cymi?
252J: Tak.
253G: O ma::sz. + No, to prawda, z takimi-z takimi si^ najlatwiej zaprzyjazniac. + 
Y:: czyli-czyli ty jestes zadowolony z tego, chcialbys bys pewnie cz^sciej si^ z nimi 
widywac czy nie?
254J: No, jasne.
255G: Y:, a nie wiem, piszecie do siebie czasem na facebooku albo na czyms, jakims 
tam + czy[ raczej
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256J: [Jak tylko ich zastane to tak.
257G: Ehym. + E::m czy na przykiad, no nie wiem. + Czy odczuwasz jakis dystans 
pomi^dzy tob^, a nimi? Z powodu tego, ze irlandczykami i czasami, ze nie 
rozumiejq twoich zartow albo nie rozumiej^ tego: w jaki t>' sposob myslisz? + Ze [po 
prostu czujesz si^
258J: [Zartu to nie rozumiej^ @
259G: Zartu nie rozumiej^ takiego?@
260J: Nie.
261G: Aha. + Jakis przykiad? + Cos ci przychodzi do glowy?
262J: Hm. Teraz akurat nie.
263G: No dobra, to jak [ci si? kiedys przypomni to
264J: [Nie mogli zrozumiec, ze + ktos nie mogl widziec lasu, bo drzewa go 
zaslaniaiy.
265G: Aha: + @ + Nie mogH tego zrozumiec, tak?
266J: Nie.
267G; Nie byio po prostu smieszne dla nich?
268J: Nie. Dla nich, ale polacy si? z tego smiej^.
269G: No no no, ja  si? smieje, no fajne. A; ten + a powiedz mi czy ty rozumiesz tez 
na przykiad wszystkie zarty ich. Wiesz o co mi chodzi. Ze jak oni [zartujq 
270J: [Tak, ale raczej + wtedy dopiero gdy mi je przetlumacz^ doslownie.
271G: Znaczy wtedy kiedy je przetiumaszycz sobie doslownie?
272J: To wtedy ich nie rozumi?. Ale jesli je  tak jakby ogolnie, to [+ to s^ smieszne. 
273G: [To tak. Rozumiem. Aha. + E::m + Dobrze: + Czyli-a cos jeszcze innego 
zauwazyles, ze cie dzieli od nich?
274J: Nie.
275G: Ze jednak.
276J: No:: ci sq tacy technologiczni inaczej.
277G: Ktorzy?
278J: Koledzy, ci irlandczycy.
279G: Ehym. W sensie? Ze s^:, nie wiem
280J: Kazdy ma kom-[musi miec komputer, PlayStation
281G: [A:: wie::m, (xx) wydawalo mi si?, ze w sensie, ze s^: strasznie: + Aha-aha- 
aha. A ty taki nie jestes?
282J: Nie, mi wystarcza komputer.
283G: Ehym. Czyli nie przywi^zujesz takiej wagi do tego, wszystkiego. Nie widzisz 
w tym, ze to jest takie super wazne.
284J: Ale telefon musze sobie kupic w kohcu.
285G: A masz-nie masz telefonu?
286J: Nie::, do tej pory jeszcze nie: potrzebowalem.
287G: Nie miales [telefonu.
288J: [Ale zaczynam potrzebowac.
289G: Aha i nigdy nie zalowales w sumie, ze nie miales wczesniej?
290J: Nie:: jeszcze nie. + Chociaz czasami jak szkola si? wczesniej konczyla + to do 
sekretariatu musialem isc zadzwonic po tat?.
29IG: Aha. + Czyli sq teraz jakies powody, zeby sobie kupic telefon. + Ehym. 
Do::bra. A jakbys mial, no nie wiem, no bo ty konkretnie nie masz + takiego 
najblizszego przyjacie:la tutaj, to bylby polakiem czy irlandczykiem?
292J: Gdybym mial + czy jesli?
293G: Znaczy, no bo ty mowiles, ze nie masz no nie?
294J: Raczej mam takiego jednego, ale jest irlandczykiem.
295G: Jest irlandzykiem tak? I to jest taki super przj^jaciel? + Dobra.
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296J: Ja jestem dziwny, on jest dziwny, wi^c si? trzymamy razem.
297G: Fa:jne. + Czyli + z nim, nie wiem, dobrze si? sp?dza czas i nic was takiego nie 
dzieli? Jakbys na przyktad, nie wiem, mial jakies takie, no nie wiem osobiste 
problemy czy cos, to bys si? mu mogl zwierzyc? On by zrozumial i by ci cos 
doradzil? No faceci sobie pewnie dzisiaj nic, z tego si? bardzo nie [zwierza:]^, ale + 
No wiesz o co mi chodzi, mozesz mu zaufac w roznych takich sprawach powaznych. 
298J: [(x) nie + nie + nie doradziiby mi, bo jest troche glupi, ale + zrozumialby 
raczej.
299G: Zrozumialby? I byl-wspol-byl przynajmniej wspieral cie jakos?
300J: Tak.
301G: Czyli to taki, dobry przyjaciel tak? @ Tylko troche glupi. @ To brzmi + 
wesolo. + Em rozumie +
302J: Dziwnie kontrastujemy ze sob^, on tak wolno my::sli, ja  jestem taki 
btyskotliwy i + smiesznie to wygl^da.
303G: Aha. Rozumiem. + Pewnie siedzisz z nim albo cos, tak ? Siedzicie?
304J: Znaczy nie jestesmy w tej samej klasie.
305G: Nie jestescie. Czyli sk^d si? w ogole znacie? + Ze szkoly czy jak?
306J: Z-z przerw.
307G: Z przerw? Tak-tak przez przypadek poznaliscie-wpadliscie na siebie.
308J: Mamy tych samych kolegow.
309G: Ehym. + Rozumiem. + E::m + Czyli jak mialbys to wszystko tak 
podsumowac, to w suniie jacy znajomi ci blizsi. Polacy czy irlandczycy?
310J: Irlandczycy.
31IG: Ehym. + E:; + Czyli wolisz z nimi sp?dzac wolny czas, tak?
312J: Jesli si? da.
313G; Ehym.
314J: To tak.
315G: Y::m, ale wolalbys z nimi sp?dzac wi?cej czasu wolnego czy z Polakami, czy 
z Polkami?
316J; Tutaj, gdyby byli polacy, to wtedy raczej z polakami. + Latwiej mozna si? 
porozumiec.
317G: Czyli jednak troche s^ problemy z porozumieniem nadal? + []Masz troche 
problemow czasami.
318J: [Ta;k] + Z akcentem.
319G: A:: to z akcentem. Przejmujesz si? tym? + Wydaje ci si? [wazne
320J: [Caly czas mam problem, bo z tym R jest jakby po srodku. + Z polskiego i z
angielskiego mi czasem
32IG: Ehym, ehym. + Szkoci tez tak mowiq, wyraznie mowig R. Mozesz mowic, ze 
jestes ze szkocji. Ze w szkocji byles i tam si? nauczyles 
322J: Raz nabieralem ich, ze z Brazyli jestem.
323G: Z Brazyh?
324J: Chociaz im juz powiedzialem przedtem, ze z Polski, ale oni nie lapali jakos i 
uwierzyli.
325G: Nie mowiles, ze jestes z Polski?
326J: Ta:k.
327G: Czemu?
328J: No bo im potem powiedzialem, ze z Brazjdii, wi?c uwierzyli.
329G: Ehym, czyli tak ich po prostu robisz w konia.
330J: Tak. Fajniejest.
33IG: Y;:. Czyli z kim latwiej si? porozumiec z Polakami czy z Irlandczykami i 
dlaczego? + Troche odpowiedziales na to pj^anie cz?sciowo, ze z Polakami jednak.
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332J: Tak z Polakami, z Polakami.
333G: A dla kogo-a dlaczego dokladnie? Naczy-dlaczego-co brakuje ci jeszcze. 
Uwazasz, ze brakuje ci troche umiej^tnosci j^zykow>'ch?
334J: Tak, bo jak, po polsku to mog^ skladac takie + ba:rdzo skomplikowane jakby 
zdania, a po angielsku to [+ czasami tak prosto to wychodzi raczej.
335G: [(xx) + Ehym. Jeszcze jednak troche musisz si^ namyslec.
336J: Nie czuj? si? z tym tak dobrze.
3370: Ehym, ehym. + A jak ty dhigo tu jestes?
338J: No: juz trz-cztery lata;.
339G: Cztery lata jestescie wszyscy, tak? Calq rodzin.4. + Ehym. Em::: + Dobrze::. Z 
kim znajdujesz wi^cej wspolnych tematow. No nie wiem jak jestes w szkole polskiej, 
z tymi polakami tutaj czy z irlnadczykami?
340J: Chyba z irlandczykami.
341G: Ehym.
342J: Oni wi^cej maj^ takich jak ja  zainteresowan. + To na przyklad jak, w polskiej 
szkole to + raczej nikt nie chodzi na muzyke +[] dobrowolnie.
343G: [Tak?] + Ehy:m. A irlandczycy chodz^, tak?
344J: Tak. Przynajmniej jednak (xx).
345G: Ehym. A ty lubisz chodzic na muzyk^.
346J: Nie::, jakos nie lubie tego.
347G: No: chodzisz, nie rozumiem juz nic z tego.
348J: Chodz?.
349G: Powiedziales, ze lubi^ chodzic na muzyk?.
350J: Nie, oni lubi^.
35IG: A: oni lubi^, aha:: a ty nie. + A to tak, za to ich lubisz, zeby z tob^ chodzili na 
muzyk?? Nie rozumiem. Zawi-zap^tliiam si?.
352J: Ja juz si? troche [pomieszalem.
353G: [Tez zap?tliles? + No-no bo mowisz, ze ten. Bo ja si? pytam. polacy, bo lubi^ 
chodzic na muzyk?.
354J: Nie:: mowilem, ze irlandczycy lubi^ muzyk?.
355G: Aha lubiq muzyke.
356J: Ze maj^ zainteresowania [+ szersze.
357G: [Ze wi?ksze zainteresowania, szersze tak?
358J: Szersze + niz polacy.
359G: Aha i to jest fajne i za to ich cenisz i lubisz.
360J: Tak, bo jest o czym rozmawiac.
361G: Rozumiem. + O humorze rozmawialismy juz. + Ym: + o::: najblizszym 
koledze/kolezance. A masz chlopak-dziewczyne?
362J: Nie.
363G: To-to-to te pytania cie omin^. Y::
364J: A szkoda.
365G: No szkoda. + Czy latwiej wyrazic uczucia w j?zyku polskim czy angielskim? 
366J: Po polsku raczej.
367G: Ehym. Dlaczego?
368J: Wi?cej slow znam.
369G: I mozesz lepiej wszystko wyrazic, tak?
370J: Okreslic.
371G: Aha. + Do:bra. + A nie wiem czy w szkole zdarzaj^ ci si? takie sytuacje, ze s^ 
jakies takie mieszane grupy na przyklad polakow, irlandczykow i jeszcze innych 
narodowosci? I tam sp?dzacie jakos czas razem?
372J: Na jednej klasie sami tacy + inni.
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373G: To znaczy [jaka to klasa?
374J; [Na: + irlandzki. Bo wtedy wszyscy cudzoziemcy idq do innych klas. Wtedy 
375G: Czyli ty:-ty nie po prostu nie chodzisz na irlandzki, jestes zwolniony z 
irlandzkiego. I wtedy czego si^ uczysz?
376J: Niczego. Robie zadanie, czytam. Rozrabiam.
377G: Aha czyli-czyli nie musisz nic takiego robic.
378J: Nie.
3790: Aha. + Ro;zu:niie:m. + E::hm:: + Teraz nie wiem, to juz wlasciwie zesmy 
rozmawiali o tych twoich relacjach, jak one si^ zmienialy mi^dzy: y:: + A na 
przyklad no nie wiem jeszcze + tak na pocz^tku tutaj jak przyjechales to: + no nie 
wiem, znales angielski czy [jednak], I co trudno bylo ogolnie? Na samym pocz^tku? 
Tutaj si^jakos?
380J: [Nie.] + Na samym pocz^tku byio trudno + potem dwa stowa co zacz^lem 
rozumiec i one wszystko przelamaiy i od wtedy [latwiej byio zrozumiec.
3810: [ Jakie slowa zacz^les rozumiec? Co to za magiczne slowa?
382J: “See. Say”.
3830: “See” i “say”?
384J: Ehym. + Nie wiem czemu + ale jakos od tego zacz^lo mi szybciej isc poprostu. 
3850: Tak? Ale chodziles na dodatkowy angielski?
386J: Tak.
3870: Pomoglo?
388J: No-m:-chyba tak. Nie wiem.
3890: No popatrz si^, teraz jestes cztery lata i:: generalnie co. No wszystko 
rozumiesz tak? Jak jestes na lekcjach.
390J: Tak. To, z tym nie ma problemu.
3910: Dobra. 1 zadanie jak robisz to tez nie masz problemu.
392J: Raczej jesli mam napisac cztery strony z angielskiego to 
3930: To jest jednak problem troche?
394J: Jednak tak. + Ale to raczej z:: osobistych.
3950: Nie lubisz pisac tak? + Po polsku tez?
396J: Raczej po polsku moze moglbym si^ jakos rozpisac 
3970: Po angielsku nie bardzo proste [zdania budujesz.
398J: [Z pot strony. + Jezeli bym, wszystko + za dobrze okreslal to za krotko. Nie 
wiem 0  CO w tym chodzi.
3990: Po prostu moze umysl scisly, mam racje?[] Jestes bardziej scisly. No moj brat 
na przyklad jest-ma umysl scisly. Ile-nie to teraz b^dzie troche takie okropne co 
powiem, ale jak on pisal wypracowania, jak ja si^ z tego osmialam. Myslalam, ze 
padne. + Jak on-jak on mi myslalam, ze kiedys mnie zatiucze, ze on chcial, zebym ja 
mu pomagala z tym z kolei, bo: ja  bylam lepsza wlasnie z j^zyka polskiego, on by! 
lepszy z wlasnie z matematyki na przyklad. I ten, i on zawsze piszal-pisal. To bylo 
tak, ze on miai zawsze p61 strony, no nie i nie mogl nic wymyslic wi^cej. I-i takie 
dziwne proste zdania mial zawsze + [(xx)
400J: [Ehym]. + [Tak samo ze mn^ jest.
4010: @ Na przyklad o „Panu Tadeuszu” to napisal + jakies takie glupoty, ze Zosia 
nosila krotkie sukienki. Ja mowie „co-co ty pleciesz? Po co takie rzeczy tam 
piszesz?”. „Co no mowila jakis opis osoby zrobic”, ja mowie „no, ale wiesz, gdzie to 
znalaztes?”. Wi^c moze to tez troche wynikac wiesz z tego, ze-ze ty masz umysl 
scisly, ze notujesz raczej takie, okxeslasz, po prostu nie widzisz powodu, pewnie 
zeby. Jesli cos jest zielone to nie widzisz powodu, zeby opisac, ze-jaki ma dokladnie, 
nie wiem, ze i:: sciemniac. (x), ze w tym swietle wygl^da na bardziej zielone, ale 
w tym wygl^da na mniej zielone. Cos w tym rodzaju, nie?
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402J: Dla mnie jest zawsze jest [tylko jeden kolor 
403G: [A wiersze? Analizowanie wierszy?
404Mama: Jak idzie?
405G: A [dobrze, jeszcze-jeszcze chwile i ten. + Jeszcze-jeszcze chwile musze 
wiasnie kontrolowac czas, zebysmy si^ tu nie ten. (xxx)
406J: [Nie przeszkadzaj.
407G: Dobrze teraz (x) inaczej, zeby nam ziapaio.
408J: Ciekawe czy ten szum si^ nagral.
409G: Prosze?
41OJ: Czy ten szum si^ nagral.
41IG: Mogl si^ nagrac, ale ja  i tak pozniej jak slucham to ten to, wiesz przez 
shjchawki i pozniej musze to przepisac. To tak naprawde tylko ja  musze to slyszec to 
ja rozromie no nie. Jak nie to powtorzymy nic si^ nie martw. @ Nie no zartuje, nie 
trzeba b^dzie.
412J: No: wiem.
413G: To jest dob-dobry-dobry sprz^t. + Rzeczywiscie musial si^ ten szum nagrac. 
414Mama: Zimno tu, nie?
415G: Nie::, nie:: ja  tez jest, mi nie jest zimno.
416J: Mi nigdy nie jest zimno.[] Mamie [zawsze jest zimno.
417G: [Nie?] + [To dobrze. No:: mi nawet ok. + A to sluchaj to na przyklad jak s^ 
analiza wierszy to tez pewnie trudno, nie?
418J: No::. Jesli cos jest + oczywistego w tym to wtedy widac.
419G: Aha, rozumiem.
420J: Ale tak + cos ukrytego to raczej nie widze tego.
421G: Ehym. A czy w szkole polskiej, znaczy (xx) w-w polsce jak chodziles do 
szkoiy to tez tak bylo tak samo miales? Czy te problemy nagle tu si? zacz^ly 
pojawiac? Ze tu bardziej nagle.
422J: Wtedy jeszcze nie, nie znalizowalismy wierszow.
423G: To-to w ktorej ty klasie byles?
424J: W czwartej.
425G: Jak przyjechales tu? + Nie mogies bye w czwartej. Edyta byla w czwartej. 
426J: W polowie, w polowie pi^tej bylem.
427G: A bo ty jest o rok starszy od Edyty tylko? + To ona mowila, ze ma 14 lat. 
Myslalam, ze 2 lata jest mi^dzy wami.
428J: Nie. Jam am  15, prawie juz 16.
429G: Aha, aha rozumiem. A ona pewnie prawie 15.
430J: We wrzesniu.
431G: We wrzesniu, [a ty
432J: [Czyli, ze w pewnym momencie jestem o 2 lata starszy + od lipca do wrzesnia. 
433G: No: prawie. + Tak? Nie:, to jest to-to. A z ktorego ty jestes roku, a z ktorego 
jest ona?
434J: Ja jestem z 95, a ona z 96.
435G: No:: to jest mi^dzy wami tylko ten prawie rok kalendarzowy roznicy. + I pare 
miesi^cy.
436J: Ale przez pare miesi^cy jestem o dwa lata starszy.
437G: No, no: mozna to tak i tak okreslic. + No:.
438J: A dokladnie przez::
439G: No-no przez, a dokladnie przez 
440J: Pohorej.
441G: Przez poltorej miesi^ca. No dokladnie. + No:, y:: Dobra:. + Ym::: + Teraz 
takie pytanie, czy ty czujesz, ze si? zmieniles po przyjezdzie do Irlandii?
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442J: Tak.
443G: W jaki sposob? Czujesz, ze si^ zmienites.
444.T: Czyli, przestajesz bye dziecinny.
445G: No tak, no dorosles troche, nie? No bo byles, tak jak mowisz + Byles w pi^tej 
klasie teraz juz jestes-konczysz gimnazjum, idziesz do liceum. Ale czy moze szybciej 
musiaies dorosn^c przez to, ze tutaj przyjechales? No nie wiem.
446J: No; + Zawsze jak + wszyscy si^ tak smiali w klasie i ja  taki powazny.
447G: Ale tutaj czy [w polsce?
448J: Tu[taj
449G: Tutaj. + Dlaczego? Nie rozumiales czy po prostu byles powazny.
450J: Czasami, jak wszyscy wybuchaj^ smiechem w klasie, to ja  se mysle, ze pewnie 
znowu nie doslyszalem albo nie zrozumiaiem, co ktos powiedzial. Wtedy zawsze 
musze si^ kogos z boku spytac co kto powiedzial, ze tak si^ smiej^.
45IG: Aha. No:.
452J: Zawsze si^ smieje na koncu sam.
453G: Ehym. + No:: to tak, to-to-to troche tez moze bye wlasnie z tego, ze wiesz no 
czasem moze czlowiek cos nie doslyszec, a czasem to si^ od razu automatycznie nie- 
nie koniecznie wyda ci si^ tak smieszne. Wiesz w tym samym momencie, no nie, bo 
to jest jednak taka troche roznica. + A:: + nie wiem, czy zmieniles si^ w jakis sposob 
pod tym wzgl^dem jak postrzegasz innych ludzi albo siebie samego? + Nie wiem. W 
sensie, czy uwazasz, ze nie wiem, no ze twoje pogl^dy na swiat si^ zmienily.
454J: No ra-teraz [bardziej si^] interesuj^ ze-na zewn^trz swiata.
455G: [Wiesz, no.] + A przedtem? Tylko 
456J: Przedtem to tylko moja wioska si§ liczyla.
457G: Aha. I Polska pewnie?
458J: Tez. Tez jeszcze (x) za bardzo.
459G: Aha. Czyli-czyli teraz tak bardziej si^ interesujesz swiatem dookoia.[]+ Ehym. 
A w jaki sposob, nie wiem + postrzegasz inaczej swoich rowiesnikow w Polsce albo 
+ nie wiem, w jakis sposob inaczej o nich myslisz? Jak tam kogos spotykasz jak 
jedziesz nie wiem, do babci na wakacje.
460J: [Ehym] + No: to: teraz + po tym co tutaj slysze od irlandczykow, to tam si^ 
zdaje, ze strasznie przeklinajq.
461G: W Polsce? [] Czyh tu mniej?
462J: [Ehym] + Chociaz tutaj tez uzywaj^ + pewnych slow, tylko ze dla mnie, jako 
Polaka, te slowa nic nie znacz^, bo jakos ich nie przetlumaczalem sobie doslownie, 
wi^c to sq po prostu puste slowa. Sam mogl bym uzywac bez urazy, ale po polsku nie 
moglbym raczej przeklinac, wtedy j a wiem raczej co to znaczy.
463G: Takie dziwne no nie? Troche to jest. Bo tak jakby dogl^bnie czujesz, ze 
przeklinasz, ze [wiesz co robisz. A tutaj] to jest tak jakby to bylo takie, takie obok, 
takie jakby ciebie to nie dotyczylo, no nie? Cos takiego. + No::, znam to uczucie. 
Ehym.
464J: [Tak. A z irlandzkim nie.] + Dlatego raczej mi nie przeszkadza jak (x) kln^ co 
drugie slowo.
465G: Aha:, te przeklehstwa.
466J: Ale jak do Polski zajade to
467G: To tak. To przeszkadza ci tam. + Az-az ci uszy puchn^. @ + Dobrze. Y::m. 
Czy tak samo myslales o sobie + em:: no nie wiem, w momencie przyjazdu do 
Irlandii? Cz}' cos si^ zmienilo z perspektywy czasu.
468J: Nie rozumiem pytania.
469G: Znaczy, no nie wiem czy-czy teraz cos si^ zmienilo takiego wiesz, ze nie 
wiem, ze teraz wydaje si^ ze moze nie wiem, jestes inni niz Polacy, ale nie tacy-ki
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sami jak Irlandczycy. Alb[o: ze;] + Ehy::m. Na przyWad, ze jakby, ze troche jestes 
zagubiony, ze nie pasujesz nigdzie. Albo czy tak si^ czujesz w ogole. Bo moze si? 
tak nie czujesz, moze w ogole nie masz takich problemow.
470J: [ O sobie pogl^d.] + Troche pomi^dzy.
47IG: Czujesz sie troche pomiedzy?
472J: Ehym.
473G: I:: jest to fajne uczucie, niefajne? Czasem ci to przeszkadza i cie stresuje? 
474J: Troche dziwne, bo; + dzi^ki temu mam jakby przewage nad ob + nad 
irlandczykami i nad polakami. No bo tak jakby + wiem to co irlandzycy, a to co 
polacy nie wiedz^.
4750: Rozumiem.
476J: I wiem to co polacy, ale nie to co irlandzycy, wi^c + jakby sumuj? to oba i + 
u ^w am  to u tych, ktorzy tego nie wiedz^.
477G: Rozumiem.
478J: Dlatego pewnie uwazaj^ mnie za m^drego.
479G; Ehym. + Co bys odowiedzial a:: jakby cie ktos zapytal kim jestes? No krotkie 
pytanie. + Mozesz interpretowac jak chcesz.
480J: Powiedziaibym jak si? nazywam.
48IG: Ehym. Ok. + Dobrze. Co myslisz e::m o kulturze i j?zyku. + No wlasnie z 
ktorym j?zykiem bardziej si? no nie wiem, ktory j?zyk i kultura jest blizsza twojemu 
sercu, moze najpierw.
482J: Polski. Bo irlandzki jaczej jeszcze nie znam. [+ Chociaz tutaj 
4830: [Ehym, czyli polski jest ci blizszy. + Ehym. + Dlaczego?
484J: Bo tam si? urodzilem.
485G: Ok. + E::m + Czy czujesz si? cz?sci^ tej kultury?
486J: Polskiej?
4870: Ehym.
488J: Raczej teraz to juz takim jakby + samym ubocznym kawalkiem.
4890: Rozumiem.
490J: Nie taki srodka jakby calkiem. []+To jakby, ze pokazuje t^ kulture innym, na 
zewn^trz.
4910: [Ehym.] + Ehym. + A czy na przyklad gdy: + Na przyklad tez troche zale:^ od 
sytuacji ogolnie, jak y:, jak na przyklad + czy to zale:^ z kim po prostu przebywasz, 
no nie? Ze jak na przyklad jestes w polskiej szkole to mimo wszystko ci to pomaga 
jakos i czujesz si? bardziej w centrum tego wszystkiego. A jak jestes jednak poza i z 
irlandczykami duzo przebywasz to jednak sie czujesz juz w ogole + jakby poza, nie? 
+ [Jestes
492J: [ Jak dobudowka, do domu
493G: Rozumiem @ Jak dobudowka do domu. + Dobra, teraz jest takich dziesi?c 
stwierdzeh i trzeba stwier-i trzeba powiedziec co jest dla ciebie, znowu, bardzo 
wazne, wazne, troche wazne, malo wazne i wcale niewazne. No i, jak wame jest dla 
ciebie, ze jestes Polakiem? + [Bardzo wazne 
494J: [To jest bardzo wazne.
4950: Wazne. Troche wame.
496J: Bardzo wazne.
4970: Dobra. Ze przynale-y jak wazne jest dla ciebie przynalezenie do kultury 
irlandzkiej albo stanie si? tak troche bardziej tutejszym? Bardzo wazne, wazne, 
troche wazne, malo wazne, wcale niewazne.
498J: Nie, malo wazne.
4990: Malo wazne. E: europejczykiem? Ze jestes?
500J: A: to jest wazne.
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501G: Ehym. Cziowiekiem?
502J: To. Bardzo wazne.
503G: Ze jestes m^zczyznq, no pici m^skiej?
504J: Tez jest wazne.
5050: Wazne czy bardzo wazne? Czy troche wazne? [Czy mato wazne?
506J: [Bardzo wazne.
507G: E: podtrzymanie swojej naro-e swojej tozsamosci narodowej. CzyH, 
wszystkiego co si? wi^ze z-z byciem Polakiem?
508J: Aha, czyU, ze nie przestaje bye polakiem. + A to tez jest dose wazne.
509G: Mowienie plynnie po angielsku?
510J: To wazne.
5110: Mowienie plynnie po polsku?
512J: Tez wazne.
5130: Mowienie plynne w obu j?zykach.
514J: Tez wazne.
5150: Ale nie bardzo.
516J:Nie.
5170: Dobrze. + Czy chcialbys mowic z takim samym akcentem jak irlandczycy? 
518J:Nie::.
5190: 1 zeby tak si? nie odrozniac od nich.
520J: Raczej jak brytyjczycy.
5210: Jak brytyjczycy. + Ehym. + [Uwazasz, ze brytyjski jest lepszy?
522J: rCzysciej, latwiei zrozumiec ich. + Ehym.
5230: Czemu?
524J: No bo to od nich si? wszystko zacz?lo i nie maj^ zadnych przeksztalconych 
rzeczy. + Jak tutaj albo w ameryce. + Najlatwiej si? slucha oryginalu.
5250: Ehym. A tutaj nie jest jak (x)?
526J: Przeci^gaj^ i takie tam.
5270: Ehym. Jak zwracasz si? do kogos o::-aha + Dobrze to leci takie pytanie + y:m 
tutaj w irlandii jak zwracasz si? y: do osoby duzo starszej, znaczy troche starszej od 
ciebie, zalozmy no nie wiem + y:: mlodszej moze troche od rodzicow. W jaki 
sposob, no nie czy tam z ludzmi jak si? z nimi witasz, no nie. Czy zwracasz si? tam, 
no nie wiem. Co mowisz?
528J: “Hello, Sir”.
5290: Sir?
530J: “Hello, Ms”, jesli to jest + kobie
5310: Tak? + Nie mowisz tam ,,Hello Frank”? Do s^siada?
532J: A: nie. + Raczej nie.
5330: A pytasz si? jak tam „How are you?” albo cos takiego?
534J: Raczej [oni + to si? pierwsi pytaj^.
5350: [Oni si? pytaj^? + I co i ty-ty odpowiadasz?
536J: Tak. + Ti wtedy [czasem.
5370: [I co? I czasem sie cos pytasz?
538J: Tez.
5390: Ze na przyklad?
540J: Jak oni si? maj^.
5410: Ehym. + Y:: + A jak jestes w Polsce? + To jak si? zwracasz do ludzi? Tak 
podobnie jak?
542J: No: + [Prosze pana.
5430: [Te:z. + (xxx) do s^siadki?
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544J: Czyli + jesli + dobrze znam s^siadke to + wtedy mowie na przykiad „Pani 
Zosiu”.
545G: Pani Zosiu, tak? No ale pani, nie mowisz do niej Zosiu, tak? @ Czy Zosiu? @ 
+ Em:, czy zdarza ci si^ nasladowac sposob w jaki mowiq twoi irlandczycy koledzy? 
+ Czy cos nasladujesz z tego [j^zyka.
546J: [(xx). Szczegolnie na Facebooku na czacie jak oni to tak wszystko skrotami 
pisz^ to tez si^ staram.
547G: Tak? Znasz wszystkie skroty?
548J: Nie:@
549G: Ale duzo, albo (x)
550J: Czasem musze si^ ich pytac co to znaczy.
5510: Ehym. + O: fajnie by bylo cos ten, tylko ze nic takiego z prywatnej waszej 
konwersacji. Jakbyscie, jakbys mi mogl, jak bym se mogla cos ten. Albo mi cos 
pokazesz jakies skroty. + Czyli to s^ takie te::n. + A z Polakami tez masz jakies takie 
skroty jak jestes na czacie albo cos?
552J: Nie:, oni nie uzywaj^ nic takiego.
553G: Polacy nie uzywaj^ czegos takiego.
554J: Chyba ze tylko nie uzywajq tych + ogonkow. + [(xx) + (xx)
555G: [A::: + A ty uzywasz?
556J: Nie. + Zeby szybko napisac. I tak wiadomo co to znaczy.
557G: Ehym. + E::m. + Jakies inne przyklady takiego wlasnie czegos? Nasladowania 
cos wyrazow albo na przykiad, nie wiem. + (x) + Nie. + Nie przypominasz sobie, 
dobra. Czy starasz si^ tak samo mowic na przykiad nie wiem, o nauczycielach, 
footbalu czy innych tematach? Y:: + Albo dzielisz te same opinie co twoi inni 
koledzy.
558J: Jak z nimi rozmawiam?
559G: Ehym. + (xx) tak wiesz.
560J: Przewaznie mam inn^ opinie.
561G: Przewamie masz innq opinie i si^ trzymasz swojej innej opini.
562J: Tak, chyba ze mnie na prawde przekonaj^.
563G: Ehym. + Ro:zu:mie:m. + A ten, a + Czyli tak naprawde nie-nie starsz si^ jakos 
tak na sile, nie wiem, dzielic tej opinii, zeby moze, nie wiem stac si^ bardziej cz^sc- 
cz^sc-cz^sci^ tej grupy czy cos takiego? Wr^cz odwrotnie.
564J: Raczej wystaje.
565G: R:ozumiem. @
566J: Wtedy wszyscy zwracaj^ uwag^ na mnie.
567G: Aha. Ok. To taki inny sposob. + E::m czy podchodzisz emocjonalnie do tych 
samych sytuacji co twoi irlandczycy znajomi? Na przykiad no nie wiem ja  tu mam 
taki stary przykiad, nie wiem czy to pami^tasz, ze byl jakis tam mie-mecz football- 
mecz foootballowy mi^dzy irlandiq a francj^. No i wtedy byla taka zla decyzja 
s^dziego. I z tego co ja wiem to tam wszyscy to przezywali strasznie. + Czyli na 
przykiad w takich sytuacjach ty tez z nimi to przezywasz, (xx) powiedziec, ze tak 
powiem. + Wa[zne.
568J: [Zale:^ + o co chodzi.
5690: Ehym. + [Czyli?
570J: [Czyli + pitk^ si^ raczej nie interesuje.
571G: Rozumiem. A czyms irmym?
572J: Raczej cokolwiek by to bylo, zawsze (xx). Bym pomyslal im na zlosc.
5730: Tak?
574J: Tak. + Zawsze bym powiedzial „dobrze warn tak” + [(xxx) drug^ druzyn^.
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575G: [Aha. Czyli zeby + zeby si^ odroznic w sumie, znowu tak? W pewnym senise, 
zeby jednak odroznic si§.
576J: Szczegolnie jak z Polsk^ graj^.
577G: A:: to wtedy bys trzymai czyjq strong?
578J: Polsk^. Chociaz i tak bym wiedzial, ze przegraj^.
579G; No:. Ale solidarnie myslisz, ze na Polsk^ strone, tak? Dobra. To teraz + trzeba 
si^ zdecydowac albo na jedno sformulowanie albo si^ zgodzic na jedno. Cos w tym 
rodzaju. No i jest tak + Mysle, ze ludzie innych narodowosci niz irlandczycy + 
powinni przejmowac kultur^ i j^zyk st^d i nie probowac podtrzymywac ich wiasnego 
j^zyka i kultury. Zgadzasz si? z tym czy nie?
580J: Czyli ze jesli ktos przyjdzie do irlandii to b^dzie [musiai zostac irlandczykiem? 
581G: [No::, dokladnie.
582J: Nie, nie zgadzam si? z tym.
583G; Ludzie innych narodowosci niz irlandczycy powinni podtrzymywac swoj^ 
kultur? i j?zyk, ale tez powinni przejmowac i dostosowywac si? do tutejszej kultury i 
j?zyka.
584J: E:. Y:. Nie zgadzam si?.
585G: Nie? Dlaczego"^
586J: Bo;, to od nich zalezy czy chcq si? uczyc + obcej kultury.
587G: Prosze?
588J: No::. Jesli nie chc^ si?
589G: Ale to nie oni. Ty. + Mysle, ze jak ty jestes, na przykiad ty przyjezdzasz no 
nie. E::m + Czyli ludzie innych narodowosci niz irlandczycy, ktorzy tu na przyklad 
przyjezdzaj^ no nie. Powinni podtrzymywac swoj^ kultur? i j?zyk. [Ale] tez powinni 
uczyc i przyjmowac st^d kulture i j?zyk. Czyli w dwie strony. Ze tu i tu.
590J: [Czyli] + Nie, tak nie.
591G: Tez nie? A trzecia jest. Ludzie innych narodowosci niz irlandczycy, powinni 
albo przej^c j?zyk i kultur? irlandzk^ albo podtrzymac wlasnq.
592J: To: moze bye.
593G: Czyli co, czy:li
594J: Bo nie zmuszajq ich do tego albo tego.
595G: Czyli chcesz, decydujesz si? na jedno 
596J: Ehym.
597G: Ehym.
598J: Jesli chcesz to na dwa. [ + jesli ktos na przyklad chce.
599G: [Ale chodzi + ale na przyklad ktos si? decyduje, ze w Irlandii prze-b?dzie 
chcial tylko j?zyk. Na przyklad no nie wiem podtrzymac kultur? polsk^. To::-to 
generalnie nie powinien uczyc si? angielskiego. + Albo-o [troch? mniej.
600J: [Jesli chce.
601G: Jesli chce. Jesli nie to nie. Czyli to:
602J: Raczej, tylko sobie szkodzi, ale: + [] Jesli tak naprawde nie chce to [nie.
603G: [Aha.] + A ty jak w ogole robisz, no nie? Co ty si? starasz? Jaka jest twoja 
strategia? Masz jak^s tutaj? Nie wiem, co robisz? Zeby sobie z tym wszystkim 
poradzic. Starasz si? jakos stac si? troche cz?sciq tutaj tej kultury czy po prostu.
604J: Raczej nie.
605G: Nie? + A + z Polsk^? Co si? dzieje?
606J: Co si? dzieje?
607G: No w sensie co? No nie wiem. Jestes Polakiem, ale + mieszkasz tutaj, nie? To 
troch? moze jestes, nie wiem, nie wiem + Pomysl, no nie wiem jestes, no dalej nie 
wiem. + Jakby ta kultura polska no caly czas, no bo pewnie w domu jest jakby 
kultjwowana, tak?
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608J: Ehym.
609G: Czyli + czyli iednak polska.
610J: Tak.
61IG: Ehym. + I jak  zm^czony? [] + Chesz odpoczqc? Glupie pytania?
612J: [Nie.] + Nie.
613G: Mo;ga bye nie? + Nawet niektore mi si^ wydaj^ ciekawe. No ale mi! si^ 
wydaj^, ze s§ ciekawe, ale nie wszystkie. Ale dobrze nam idzie sluchaj, bo my 
szybko rozmawiamy. Szybciej chyba. Chociaz juz rozmawiamy godzin? sluchaj.
614J: Edyta to potrafi tak plesc.
615G: A:: Edyta [wlasnie tak tego (xx)
616J: [Gadac. Gadac. Gadac. + I nudzic.
617G: No;: nie;:, no tez ciekawie.
618J: Tylko pami^c zabiera na tym @
619G: @ Famine zabiera. Bardzo dobre. Dobry zart. Dobrze, ze jej tu nie ma i tego 
nie slyszy, ze tylko pami^c zabiera. Y:: dobrze. + Co s^dzisz o swoim polskim 
pochodzeniu? Jestes z niego dumny? Zadowolony? Czujesz si^ niekomfortowo, 
czasami zawstydzony?
620J: No jestem  dumny, ale: zawstydzony przez innych rodakow tutaj.
621G: Rozumiem. Bo? Poniewaz?
622J; Bo oni + tak jak  ktos kiedys powiedzial, ze niby nikt nie wie, ze s^ Polakami, 
wi^c + robi^ rozne rzcczy, pijq i takie tam. I przez to wszyscy wlasnie widz^, ze s^ 
Polakami.
623G; Rozumiem. + Czyli z tego nie jestes dumny? Ze s^ tacy. Sam:-rozumiem. + 
Jak bys chciai, zeby inni ci^ postrzegali? Nie wiem, ze jestes Polakiem? + N ie wiem, 
ze jestes:: europejczykiem? Osob^ angielskoj^zyczn^? Albo: inaczej? No nie wiem, 
tak ogolnie.
624J: Tak^ dwuj^zyczn^.
625G; Dwuj^zyczn^. Aha. + A co robisz, zeby to osi^gn^c?
626J: Jak si^ inni pytaj^ jak  rozmawiam w domu, to mowi^, ze po polsku. + Wszyscy 
wiedz^, ze w sobote do polskiej szkoly chodz^.
627G: Aha. Czyli jestes z tego dumny?
628J; Ehym.
629G: Zadowolony? + I chcesz chodzic do szkoly polskiej.
630J: Tak.
63IG; Ehym. + Y;:; + Do::bra:. + Czy twoje doswiadzczenia zwi^zane z nauk^ i 
chodzeniem do szko-i chodzeniem do szkoly zmienily si^ odk^d przyjechales do 
irlandii? Pod jak-do irlandii pod jakim  wzgl^dem? No: chodziles do szkoly w  Polsce, 
no nie? I teraz moze sobie moze najpierw przypomnij jak  tam bylo w Polsce w  tej 
szkole.
632J: Ostro.
633G; Ok. Dlaczego?
634J; No duzo zadania.
635G: Duzo zadania? He ci schodzilo robic zadanie?
636J: No;; w sumie z godzine.
637G; Godzine? + No to to strasznie duzo.
638J; Jak na czwart^ klase.
639G: A; jak  na czwart^ klase. I pi^ta tez, tak?
640J: Pol pi^tej. Ale tam, tylko polrocze, to nie chcialo mi si^ nic w  ogole robic, 
same jedynki mialem.
64IG; Tak? + A tutaj?
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642J: Tutaj juz zacz^tem, wzi^lem si^ do roboty. Ale tarn to nauczycielki wszystkie 
„0::: Jerzyk si^ nie stara, bo wie, ze do Irlandii jedzie”.
643G: Aha::. I tylko tyle [byio?
644J: [A to tylko z zazdrosci.
645G: Tak?
646J: Ta:k. + Tak mama powiedziala.
647G: A powiedz mi: + hm:: + A tam na przykiad, no nie wiem + A:: + S:-na 
przyklad bylo latwiej, trudniej w tej szkole, no nie wiem? + W Polsce. Jakbys mial 
porownac z t^ tutaj.
648J: Trudniej bylo.
649G: Tylko pod wzgl^dem zadawania zadania czy cos jeszcze wi^cej trzeba bylo na 
pami^c si^ nauczyc? No nie wiem. Wi^cej w ogole trzeba bylo si^ uczyc?
650J: Raczej uczyc to tutaj tez dosyc duzo si^ ucz^.
65IG: No wlasnie.
652J: Bo [(xx)
653G: [Tez angielski musiales przeciez nadrobic, to to nie jest latwe, prawda?
654J; Ale na przykiad + Obecnie teraz jestem w gimnazjum i nie wiem jak byloby 
tam w gimnazjum. Wi^c nie mog^ tego teraz porownac.
655G: Ehym. + E:::m.
656J: Ale z tego co koledzy mowiq, to podobno tam duzo zadania daj^.
657G: Ehym.
658J: Bezsensownego.
659G; A na przyklad czy + Czy: ja nie wiem, czy zdarzalo si^ tak, ze jak z jakis 
przedmiotow byles lepszy? Jak tu przyjechales? + Na przyklad czules, ze juz 
przerabialiscie material w Polsce i ty fbazowales na tej wiedzy? + Z jakich?
660J: [No tak. + Z matematyki.
66IG: Tylko z matematyki?
662J: Tak.
663G: Ehym.
664J: Nic innego tutaj nie ro-nie majq wspolnych przedmiotow, raczej.
665G: No bo + a masz geogra-geografia jest inna i historia, bo jest historia bardziej 
tutejsza i geografia tez tego kraju.
666J: Nie wlasnie [geografia 
667G: [A chemia? Biologia?
668J: Wlasnie w geografii to nie jest geografia kraju, []tak jak w Polsce. [W Polsce 
to jest na przyklad geografia Polski, jak zostaly-jak te powierzchnie si^ zrobily 
669G: [Tutaj?] + [No bardziej tak. + Mia::sta. + Tak tak tak tak tak. Geologiczne 
jakies tam.
670J: A tutaj na przyklad jak powstajq gro:ty 
671G: Aha.
672J: Jak-jak sie tam + plaze tworz^. Populacja na swiecie.
673G: Ehym. Cieka[we rzeczy?
674J: [Po-pomoc z ameryki do Libii. + Etiopii czy czegos takiego.
675G: Ehym. Ciekawe rzeczy?
676J: I rozne bardziej takie infonnacyjne rzeczy, a nie takie + Kto by tam si^ 
interesowal, ile milionow lat temu gdzies tam Karpaty sie zrobity. + Kogo to 
obchodzi.
677G: Aha, czyli uwazasz, ze to jest tak bardziej przydatna wiedza. + Bardziej si? 
przyda w prz>^szlosci po prostu. + Ehym. + W ktorym roku wypietrzyly si? Karpaty? 
+ Y::, a ten a:: + dobra. + Co to mialam si? pytac jeszcze. A o nauczycielach, na 
przyklad, w Polsce? Fajni by-znaczy fajni. Fajni, niefajni, co-cokolwiek.
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678J: Czyli zalezy jakie stosunki 5 4 .
679G: Ehym. A zauwazyles jakies roznice pomi^dzy ta:mtymi stosunkami z 
nauczycieiami, a tymi tutaj? No nie wiem.
680J: Nie. [] +Jakos nie widz^ roznicy.
6 8 IG: [Nie?] + Tak po prostu, tacy 5 4 . A uczniowie tamtej szkoiy, no nie wiem na 
przyklad z klasy twojej.
682J: Oni raczej si^, polacy mniej si^ przejmuj^ + edukacj^.
683G: Tak? Irlandczycy bardziej?
684J: Tak, chociaz tez nie wszyscy, ale + wi^kszosc.
685G: Bardziej si^ przejmuj^, tak? + Ok:.
6 8 6 J: Zwykle jest tak, ze + na miesi^c przed egzaminem si^ opami^taj^.
687G: Tutaj.
6 8 8 J: Wtedy pracuj^. Ale i tak za zwyczaj juz  za pozno wtedy.
689G: Ale w Polsce czy tutaj?
690J: Tutaj.
691G; Tutaj. W Polsce bo-w Polsce si^
692J: W Polsce w ogole.
693G: Po prostu w og61e si^ nie opami^taj^, tak? I si§ nie ucz^. + Rozumiem. + No 
bo ty w sumie. Jak ty tu przyszedles do + Czekaj no bo ty w sumie tutaj przyszedles 
do ktorej klasy jak  przyjechales [do 
694J: [Do:: pi^tej.
695G: Do pi^tej? No tak, bo by-bylo polrocze i ty akuratnio wskoczyles na drugie 
p61rocze do pi^tej klasy.
696J: Tak.
697G: No i generalnie tez, jak  sobie poradziles z tym wszystkim na pocz^tku? Bylo 
okropnie trudno? Czy bylo po prostu, no nie wiem. Siedziales na lekcjach i co? [+ I 
sluchasz i siuchasz i usmiechasz si^ do pani.
698J: [Na przyklad. + Tak. Na pocz^tku bylo bardzo wlasnie latwo, bo + nie chcialo 
mi si^ robic zadania, to zawsze moglem powiedziec, ze nie rozumialem.@
699G: Rozumiem.
700J: Chociaz i tak rozumiaiem.
701G: Czyli to bylo nie-nie-uchodzilo ci to na sucho, nie [zeby nie bylo, ze 
702J: [Tak.+ Przez cai^ piat^ klase.
703G: Ehym. + No rozumiem.
704J: Tak jak  (xx) zeby si^ j^zyka uczyc.
705G: Ehym. + Ok. + A:: cos ci pomoglo szczegolnie w tym, ze:by: si^ + nie wiem, 
zeby szybciej, ze tak powiem nadrobic te-te braki j^zykowe. Cos ci szczegolnie, nie 
wiem, pomoglo?
706J: Rozmowa raczej.
707G: Rozmowa? Ale z kolegami?[] Moze koledzy ci poma-pomagali, byli nie wiem 
jakos pomocni? A moze nie moze ktos inny? Moze nauczyciele? Moze 
708J: [Tak.] + Wlasnie z-z kolegami najwi^cej si? rozmawialo wtedy.
709G: Tak? I co byli + nie wiem, pozytywnie nastawieni? Czy „o jejku znowu jakis 
obey”?
710J: Nie::, raczej u nich bylo malo obcych, wi^c to bylo raczej + [ciekawe.
71IG: Takie fajne? Ciekawe, tak? Cieszyli si^, ze ktos przyjechal i chcieli pomoc. + 
Czyli nie masz zlych wspomnieh z tego okresu?
712J:N ie.
713G: Y:::, dobra. Super. Czy jestes zadowolony + ze szkol, no bo chodzisz do tak w  
sumie do polskiej i do irlandzkiej, do jakich teraz chodzisz? + Czy lubisz szkol?? 
Szkoiy? Czy jestes zadowolony?
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714J: Tak.
715G: Tak? + No to dobrze. + To dlaczego? + Mozesz-nie wiem jak chcesz mozesz 
uzasadnic, jak nie bardzo, to nie musisz.
716J: Raczej (xxx) dlatego, ze lubi^ si? uczyc.
717G: Y:::, dobra. + Czy chodzenie do szkoly pols-polskiej jest dla ciebie wazne. 
Jaki taki catoksztah, nie tylko uczenie si? polskiego. Bo przedtem rozmawialismy o 
uczeniu si? polskiego i o kulturze. A teraz chodzi o sam^, o szkole po prostu + ze tez 
mozesz wzi^c pod uwag? te spotkania z roznymi ludzmi z Polski i bycie cz?sci^ tego 
wszystkiego, po prostu. I tego klubu.
718J: To jest to bardzo wazne, wazne?
719G: No.
720J: To wazne.
7210: Ehym. + A czy wazne jest dla ciebie, no wlasnie jak wazne: bardzo wazne, 
wazne, mniej wazne + zeby umiec czytac i pisac po polsku tak na prawde wiesz 
super, zeby moc kiedys, nie wiem, pisac sobie, nie wiem jakies artykuly czy cos 
jakbys potrzebowal.
722J: Tak narazie +[ nie mam z tym problemu, wi?c 
723G: [Czy jest to + bardzo wazne, wazne
724J: Czyli narazie malo wazne, bo umiem + ajak  juz mi si? skonczy to 
725G: To b?dzie bardzo wazne, bo b?dziesz musial nadrobic.
726J: Tak, jak mi si? juz skonczy ten zapas +[ ktory uzbieralem w Polsce.
727G: [Aha, zeby znac histori?. + Rozu-o przepraszam, bo ci przerywam.
728J: Bo ten jakbym mial taki zapas.
729G: Rozumiem.
730J: Ktory si? w kohcu wyczerpie i + wtedy trzeba b?dzie zacz^c pracowac.
73IG: Rozumiem. Czyli teraz jeszcze caiy czas na zapasie + jestes? + No teraz jak 
dla ciebie wazne jest znac historic i kulture polsk^? + Bardzo wazne, wazne + troche 
wazne.
732J: Wazne.
733G: Wazne.
734J: Zeby si? chwalic potem.
735G: Zeby co?
736J: Chwalic si?.
737G: Ehym. Czyli:: dobrze. + Czy pomaga: + czy to chodzenie w ogole do szkoly 
polskiej i to wszystko. Czy to pomaga ci w jakis sposob czuc si? lepiej w Irlandii? 
738J: Raczej nie.
739G: Nie? + Dlaczego? + Nie ma to znaczenia czy nie?
740J: No bo to::, raczej nie ma wpiywow na + na + te rzeczy, ktore lubie + 
w irlandzkiej jakby. + Nie ma ze sob^ kontaktu polska szkola z irlandzk^. Je:st 
741G: Czyli nie wplywa to tez na twoje samopoczucie, ze czujesz si? jakos?
742J: Nie.
743G: Czy wazne jest wiedziec gdzie sq twoje korzenie?
744J: Tak, wazne.
745G: Bardzo wazne?
746J: Bardzo wazne.
747G: Malo? Bylo bardzo wazne. Co daje ci przebywanie wsrod polakow?
748J: Nie zapominam mo:wy.
749G: Ehym
750J: Czasami s^ takie slo:wa + co inni by u ^ l i ,  a ja  bym nigdy nie u ^ l  i w kohcu 
bym ich zapomnial. A tak to, jeszcze je pami?tam.
75IG: Jakis przyklad?
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752J: Nie;:.
753G: Ale, tak zauwazyles, ze tak jest? + Ehym. + Dobra. Nie wiem, jak chcesz? No 
bo tu-dot^d doszlismy z Edytk^. Chcesz dalej isc? Jcszcze? Czy chcesz juz sobie na 
dzisiaj dac spokoj? Jest 13 po-po-po osmej teraz.
754J: A duzo zostalo?
755G: Zostalo jeszcze, powiem ci szczerze jestesmy teraz y::
756J: W polowie?
7570; Nie nie;. Jeszcze nam zostaly raz, dwa. Dwie i p61 stro;ny. No; ale to jeszcze 
moze tak zejsc z p61 godziny.
758J; Dobra.
7590; Tak? Ok?
760J; Nie mam nic do roboty.
7610; No to dobra. Y;;; Albo jakbys byl zm^czony, to mozesz sobie pojsc przerwe 
zrobic, ale nie jestes? To dobra. + Y;;m czy jest cos tutaj w irlandii, ze to sprawia, ze 
czasami nie lubisz szkoly? Czyli masz na przyklad jakies przedmioty ktorych nie 
lubisz.
762J; Tak, angielski.
7630; Angielski. + Dlaczego?
764J; No bo musze pisac te dlu;;gie rzeczy i jeszcze 
7650; I masz [y;;
766J; [Dhagie-dhagie odpowiedzi w ogole pisac trzeba + zamiast tak scisle.
7670; Ehym. + A masz z tym wlasnie trudnosci.
768J; Tak.
7690; A powiedz mi;;; em;; + A czy chodzisz dalej na dodatkowy angielski?
770J; Nie.
7710; Nie. Po-po ilu latach ci si^ skohczyl?
772J; Chyba po roku.
7730; Po roku czasu? Przestales go miec? + Rozumiem.
774J; Najpierw mialem w szkole dodatkowy angielski zamiast irlandzkiego. I w tym 
samym jeszcze czasie prywatne lekcje. + I obie si^ na raz skonczyly. + Jak do 
[gimnazjum przeszlem
7750; [Chciatbys miec wi^cej teraz lekcji takich? Nie wiem, moze jakos prywatne 
lekcje zeby ci pomogly czy po prostu jestes zadowolony?
776J; Jestem.
7770; Tylko ze po prostu ogolnie jest ci trudniej. Ale stresuje cie to? + Ze jest wiesz, 
przejmujesz si^ tym bardzo jakos? Ze na przyklad nie mozesz czasami napisac? 
Dlugiego tekstu albo cos?
778J; No raczej + [mysle, ze to jest
7790; [Masz przez to gorsze oceny i zty na to, no nie wiem. Cos [w tym rodzaju? 
780J; [Nie;;; wiasnie + dobra jest odmiana po tym, ze wsz^dzie dostajesz szostki. 
I zawsze moge si^ pochwalic, ze dostalem czwork^ z angielskiego.
7810; Aha, czyli jest cos takiego co;;-co wcale nie jest, nie czujesz si? przez to 
gorzej, tylko [po prostu tak bardziej normalniej.
782J; [Wlasnie chyba lepiej.
7830; Lepiej?
784J; Tak.
7850; Rozumiem.
786J; I zawsze traktuje to jako tak + usprawiedliwienie, ze nie musze takich dhagich 
pisac.
7870; Czyli w sumie taki powod to troche ci si? nie chce.
788J; Nie;; nie chce mi si?.
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789G: No::. + E:m. Czy masz czasami trudnosci ze zrozumieniem czegos z lekcii? 
790J: Nie.
79IG: Ehym. Z zadnych przedmiotow?
792J: Z zadnych. + Chociaz + czasami + jak + to jest ta biologia, ale kazdy nie moze 
tego zrozumiec, bo + nigdy tego nie slyszal. [ + To si^ chyba nie liczy 
793G: [Aha, rozumiem.+ Ehym. Ale w sensie rozumiesz slowa?
794J: Slowatak
795G: Poj^cia? Jak s^ na przykiad poj^cia? Czyli, ze jest jakas defmicja do czegoi 
Rozumiesz t^ defmicje?
796J: Tak.
797G: Na przyklad no nie wiem + m::: fotosynteza? Braliscie cos takiego?
798J: Tak. + To jest, ze roslina przemienia swiatio w + jedzenie. [(xxx)
799G: [Ehym. To takie rzeczy to juz jest 
800J: Raczej, dwutlenku w^gla @
801G: @ + Tak jest. + Y:: + A wczesniej bylo tak wiasnie, na pocz^tku jak 
przyjechales. Tak, ze nie mogies czasami zrozumiec co macie teraz zrobic albo 
musiales si^ kogos zapytac albo:: w ogole?
802.T: Ojej + (x) + zaraz po tym jak si^ przeprowadzilismy tutaj, to czasami + tak 
sobie siedze, siedze. Wszy-znaczy si^ rozmawiam i nagle wszystko cichnie i ja  dalej 
siedze przy tych jakies dzieci^c minut. Potem dopiero ja  si^ rozgl^dam wszyscy cos 
pisz^ i ja  musze dopytac co sie dzieje. + A oni mowi^, ze jakis esej mamy pisac. 
803G: A ty siedzisz.
804J: A ja rozmyslam.
805G: I jak tutaj-to fajne to bylo uczucie czy takie nie bardzo?
806J: Bardziej takie + e:m + takie dyskomfortowe, bo nie wiedzialem o czym 
w ogole mam pisac. Kazdy juz by! zaj^ty pisaniem, wi^c.
807G: Rozumiem. A teraz si^ zdarza cos takiego?
808J: Nie::, teraz juz nie.
809G: Czy mozesz uzywac w szkole rzeczy tych, ktorych nauczyles si^ wczesniej 
w Polsce? Czasami, czy zdarzaj^ si^ [takie sytuacje?
810J: [A: to z matematyki.
811G: Z matematyki glownie. Z innych przedmiotow raczej nie ma czegos takiego 
czego bys si? nauczyi i [tu korzystal?
812J: [Nie::, bo nie-nie maj^ wspolnych przedmiotow raczej niz matematyka.
813G: No w sumie w pi^tej klasie to ty tam niewiele miales jakiejs biologii czy 
czegos, nie?
814J: Wszystko si? tutaj nauczylem. + Tak samo na przyklad z chemii to jakby te 
wszystkie pierwiastki na polski mial przetlumaczyc to ze dwa moze bym 
przetlumaczyi. + A tak to + raczej po-po angielsku. Tak si? nauczylem i tak zostanie. 
815G: Ehym. + A cos mam twoja wspominala, nie wiem, ze ten. O maturze z 
polskiego, zebys zdawal. To co to tylko j?zyk polski na maturze? Czy bys zdawat 
ca}^ polsk^ mature? + [Czyli tam jakies inne przedmioty?
816J: [No ale jak. + J?zyk polski.
817G: Tylko j?zyk polski. + I co? Jak ty myslisz o tym? Fajny pomysl?
818J: Nie wiem, za dwa lata b?de myslal.
819G: Narazie si? tym nie przejmujesz. + Dobra e:. + Czyli wiasnie jakies, nie wiem, 
symbole miary ge + albo + no nie wiem sym:: + Geograficzne nazwy takie co si? w 
Polsce nauczyles to raczej nie mogies tu u ^ w ac  i nie przydaJy si? tu.
820J: Nie, nie moglem przetlumaczyc. Z reszt^ wtedy jeszcze gografii nie mielismy. 
82IG: Ehym. No teraz: + No: to w sumie. To nie miaies geografii w tamtej klasie? 
822J: Nie.
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823G: Przyroda jest teraz? W szkole?
824J: A:: przyroda byla.
825G: I tylko przyroda?
826J: To wlasnie ta przyroda to jest cos podobnego do geografii tutaj.
8270: No wlasnie wiem. + No to. Aha. + Czyli w sumie z matematyki duzo rzeczy 
si^ przydaje. A jest cos konkretnego z matematyki co si^ przydaje, a co si? nauczyles 
wczesniej?
828J; To wszytsko co si? nauczylem.
829G; Czyli? Jakis przyklad?
83OJ: Zawsze polacy byli + do przodu z programem niz irlandczycy.
83IG: Ehym. + Dobrze, a powiedz mi jak-co na przyklad? Jeden przyklad (xx). 
Co bylo do przodu? + Pami?tasz? + Albo co ci si? do dzisiaj
832J; Pisemne dodawanie i dzielenie. Dzie-dzielenie i mnozenie. Oni jeszcze tego 
nie wiedzieli, a ja juz wiedzialem.
833G; A: cos jeszcze w Polsce na pami?c si? uczy tabliczke mnozenia. Uczyles si?? 
W Polsce?
834J: No::: dobryjestem z tego.
835G: No widzisz. I przydala si? tutaj? Na pami?c wszystko umiesz?
836J: Tak, tu wszyscy umiej^.
837G: Tutaj wszyscy umiej^? + Ehym. + Czyli w sumie, nie bylo jakiejs wielkiej 
838J: Nie s^ tacy zacofani.
839G: Nie bylo jakiegos wielkiego bu:m, ze nagle tylko ty umiales.
840J: No: czasami si? zdazalo. + Czasami z historii + [] Ale to glownie dlatego, ze + 
w pierwszym roku gimnazjum mialem inne rzeczy niz tutaj w drugiej. Bo w:: innym 
gimnazjum bylem wtedy.
841G: [Z tej?] + A: rozumiem, czyli wlasciwie to nie jest dlatego, ze byles w Polsce 
w szkole tylko, ze byles po prostu w irmej szkole tutaj. + Y: dobrze. Czy uczysz si? 
dodatkowego angielskiego teraz? Mowiles, ze nie. Nie chodzisz na lekcje prywatne. 
+ Y :: dobrze.
842J: Raczej chodze, ale nie angielskiego.
843G: Rozumiem. + Na jakie? Moglbys wymienic?
844J: Em, rysunki techniczne.
845G: A:: czyli myslisz moze zeby bye 
846J: Architektem.
847G: Architektem. + Podoba ci si?? Mi si? tez podobala architektura, tez mialam 
bye architektem. (x) chcialam bye.

Case 4 Marcin’s mother
G: W ktorym roku dziecko zacz?lo ucz?szczac do szkoly w Irlandii?

I: W 2005. we wrzesniu.

G: Uhum. A Ty przyjechalas kiedy? Bo Ty przyjechalas pierwsza. To byl
pazdziemik?

I: 10 pazdziemik 2004r.

G: To chwile temu!

I: 11 pazdziemik, przepraszam.
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G: Powod przyjazdu?

I: Chcielismy sprobowac przede wszystkim lepszego zycia. Pracowalismy w
Polsce obydwoje, bardzo duzo godzin i te pieni^dze, ktore zarabialismy nie 
wystarczaly nam, zeby normalnie, przyzwoicie zyc. W momencie, kiedy pojawila si^ 
taka mozliwosc postanowilismy skorzystac, sprobowac.

G: I si^ udalo. Plany na przyszlosc jakies? Zwi^zane z pobytem tutaj, z
zostaniem?

I: Wydaje mi si^, ze to jest kwestia bardzo otwarta. Teraz myslimy bardzo na
biez^co, raczej o sprawach codziennych, nie planujemy odleglej przj'szlosci. Dopoki 
mamy prac^, dopoki wszystko si^ dobrze ukiada b^dziemy tutaj, a co b^dzie dalej, to 
czas pokaze. Zostawiamy sobie takie .... Nie staramy si^ nastawiac na cos 
konkretnie, ze zostaniemy w Irlandii, czy wrocimy [do Polski.

G: [Czy w jakim s innym kraju.

I: To jest kwestia otwarta.

G: Czy cz^sto jezdzicie do Polski?

I; Ostatnio coraz rzadziej.

G: Czyli na pocz^tku duzo cz^sciej?

I: Na pocz^tku to bylo co 3 miesi^ce, a w tej chwili, to ja  bylam ostatnio rok
temu. Takze coraz rzadziej.

G: A cel tych wizyt do Polski jest jaki? Prywatny, zawodowy, czy inny?

1: Przewaznie, wiadomo, odwiedzic rodzin^, czyli prywatnie. Ale tez przy
okazji, zeby skorzystac z usiug dentystycznych, lekarzy i takie sprawy.

G: Czym si^ obecnie zajmujesz?

I: Wychowuj^ dzieci.

G: A wczesniej, czym si^ zajmowaias?

I: Pracowalam w sklepie.

G; Bylas zadowolona?

I: Czasami tak, czasami nie, zalezato od dnia. Ale generalnie w sumie bylo w
porz^dku.

G: A czym si^ zajmowaias w Polsce?

I: Tez pracowalam w sklepie.

G: 1 tez pewnie czasem bylas zadowolona, czasem nie, roznie bywalo. A jesli
chodzi 0 zarobki, tak jak wczesniej powiedzialas, to jednak bez porownania?

I; Bardzo duze wymagania, ktore niestety nie byly wynagradzane.
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G: A chodzi mi o stanowisko, ktore tarn zajmowalas, czy to byio wyzsze
stanowisko?

I; Tam bylo duzo wyzsze stanowisko ...

G: Czyli tam bylo odpowiedzialne stanowisko?

I; Tak, tutaj zaczynalam od wykladania to warn, pozniej byia kasa, a pozniej
pomalu, pomatu i wydawalo mi si^, ze moi przetozeni nabierali do mnie coraz 
wi^kszego zaufania i pozwalali mi na nadzorowanie kas i wydaje mi si^, ze gdyby w 
dalszym ci^gu Ci sami wtasciciele prowadzili ten sklep, to bye moze udaloby mi si^ 
takie wyzsze stanowisko zajqc.

G; Czyli to pewnie tez byioby to samo, co robiias tam?

I: To w sumie tez podobnie wygl^daio: tez zaczynalam jako na jakims tam
dziale, pozniej na kasie i stopniowo coraz wyzej.

G: A teraz przejdziemy do M. On dojechal tutaj do Irlandii?

I: W lipcu 2005 r.

G: A jaka byla jego reakcja pierwsza, jak mu powiedzieliscie, ze on wyjedzie?

I; On si^ nie mogl doczekac, bo my juz tutaj obydwoje bylismy i on chcial
dol^czyc do nas.

G: A jaka byla sytuacja. jak mu powiedzialas, ze Ty sama wyjezdzasz? Mowilas
mu, czy zalatwiliscie to w inny sposob?

I: Juz nie pami^tam, jak to dokladnie bylo. Pami^tam jedynie, jak przyjechalam
po trzech miesi^cach pracy tutaj do Polski na tydzien i jaka byla reakcja, jak ja 
musialam wrocic.

G: I jaka byla ta reakcja?

I; On byl zrozpaczony! Nie chcial mnie puscic, nie pozwalal mi si^ pakowac, po 
prostu dramat dla niego, ze ja  musz^ wracac i zostawic go znowu.

G: I pozniej jeszcze tato wyjechal?

I; I pozniej jeszcze tato wyjechal, on zostal z dziadkami. W sumie wydaje mi
si^, ze dziadkowie nie przekazywali nam ziych wiadomosci. Wiedzielismy, ze on to 
bardzo przezywa. Ale potem dalo si^ odczuc t^ t^sknot^.

G : J ak j uz dol^czyl?

I; Tak. On bardzo potrzebowal bliskosci, jakby chcial nadrobic ten czas. I 
wydaje mi si^, ze nie wiem, czy to jest kwestia charakteru, czy czegos, ze on w 
dalszym ci^gu ma taki niedosyt. Ze caly czas jest tak do nas nastawiony, tak ...

G: Taka przylepa?

I: Cos w tym stylu wlasnie. Potrzebuje czulosci, uwagi.
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G: Czyli jak dowiedzial si^, ze dot^czy do Was, to pewnie by} bardzo
szcz^sliwy?

I: Bardzo, bardzo szcz^sliwy!

G: Jak przyjechal, to w sumie by! za maty, zeby czuc rozczarowanie, ale
generalnie, jak przyj^i to no we miejsce na pocz^tku?

I; Bardzo mu si? podobalo. Pierwszy spacer nad morze, pierwsze wyjscie do 
Funtasji, mial nowego koleg? z Polski, K. z ktorym si? szybko zaprzyjaznil. Obaj 
byli w tej samej sytuacji, takze ...

G: .. .to pomoglo im obu si? zaklimatyzowac.

I: Tak. Czuli si? pewniej razem.

G: A czy pozniej, jak  zacz^l szkot?, czy ta znajomosc z K. mu jakos pomogla?

I: Oni zostali rozdzieleni, ale w klasie M. byl chlopiec z Rosji, znaczy mama
jest Rosjank^, znaczy Litwinko-Polkij, lata jest z Rosjaninem, takze ten chlopiec 
mowi po rosyjsku i oni si? w miar? rozumieli. Jednak potrafil si? z kims tam dogadac 
i to mu tez moim zdaniem pomoglo. A poza tym, z tego co opowiadal, to dzieci z 
klasy bardzo staraly si? mu pomoc, uczyc go j?zyka, bawic si? z nim, takze on 
mowil, ze si? nim opiekuj^ i mu pomagaj^.

G: Czyli ma bardzo mile wspomnienia z tego okresu? Nie bylo to stresuj^ce,
straszne, ze on przychodzil do domu i plakal?

I: Nie, absolutnie nie!

G: To teraz wrocimy jeszcze do ogolnych pytan. Jakie narodowosci mieszkajq w
waszej okolicy i czy utrzymujecie kontakty z jak^s konkretn^ grup4 ? Jak cz?sto si? 
spotykacie i w jakim  j?zyku si? porozumiewacie?

I; Glownie z Polakami.

G: W 80%?

I; Moze nawet wi?cej. Znamy par? osob i utrzymujemy z nimi kontakty, ale
jednak najblizsze z Polakami.

G: Jak cz?sto si? spotykacie?

I: Bardzo cz?sto!

G: A jakie narodowosci dominuj^ w waszej okolicy? S4  w s^siedztwie Polacy?

I: W najblizszym sqsiedztwie tak, na naszym osiedlu mieszkaj^.

G: Czyli s^, znacie si?, rozmawiacie?

I” Tak. A jesli chodzi o narodowosci, to bardzo rom e.

G: Mieszane.

I: Tak. I slysz? j?zyk francuski, i wloski, s^ i Chinczycy, chtopak z Bialorusi,
dziewczyna z Wielkiej Brytanii, takze bardzo roznie.
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G; Czy znacie si^ tak mi^dzy sob^ troszk^?

I: Czasami rozmawiamy, ale to nie takie znajomosci, zeby si? umawiac na
kaw?, tylko jak si? spotkamy, to rozmawiamy. Nie s^ to bliskie znajomosci.

G: Jakbys miaia ocenic swoj^ znajomosc j?zyka angielskiego, to powiedzialabys,
ze:

a. bardzo dobrze; potrafi? biegle uzywac tego j?zyka, bez wzgl?du na 
okolicznosci i sytuacje, nawet skomplikowane i nerwowe,

b. dobrze; biegle potrafi? si? postugiwac tym j?zykiem w zwyklych 
sytuacjach codziennych,

c. na poziomie samodzielnosci; sama zalatwiam wszystkie sprawy zw i^ane z 
zyciem w Irlandii, rowniez te formalne,

d. na poziomie wzgl?dnej samodzielnosci; wi?kszosc spraw zalatwiam sama, 
czasami zwracam si? o jak^s pomoc,

e. podstawowo; potrafi? komunikowac si? w codziennych sytuacjach, 
u^w am  bardzo podstawowych zwrotow i slow,

f. minimalnie albo w ogole.

I: Wydaje mi si?, ze to trzecie.

G: Na poziomie samodzielnosci.

I; Tak. Nie pami?tam, zeby zdarzylo mi si? kogos poprosic o zalatwienie
czegos, jakiejs tam sprawy. Raczej sama wszystko.

G: Jakiego j?zyka uzywasz w domu?

I: Polskiego.

G: W rozmowach z dziecmi tylko polskiego? Czy czasem nie zdarzaj^ si? jakies
sytuacje?

I: Zdarza mi si? uzywac pojedynczych slow angielskich, ale wydaje mi si?, ze to
jest zwi^zane z pobytem tu, ze nie wyobrazamy sobie juz uzywac innych slow.

G: A CO do mlodszego A., czy jak on si? bawi z M. to czy oni mi?dzy sob^
uzywajq angielskiego?

I: A. probuje. M. wiadomo, ma duzy zasob slow angielskich i jak rozmawia z
A. to uzywa czasem.

G: Ale wy raczej trzymacie si? tego, ze rozmawiacie po polsku?

I: Tak, po polsku.

G: A czy mialas kiedykolwiek jakies w^tpliwosci, co do tego, czy uzywac
polskiego, czy nie/ czy cos Ci? zalatwilo?

I: Wczoraj np. mialam problem w przedszkolu, jak odbieralam A., pani
stwierdzila, ze A. nie potrafi si? odnalezc w grupie z tego wzgl?du, ze ...

G; A. ma ile?
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I: 3 lata. Z tego wzgl^du, ze nie rozumie, co dzieci mowi^, nie rozumie polecen
i nie jest w stanie ich wykonywac i zaproponowala mi, zeby rozmawiac z dzieckiem 
po angielsku.

G; A Ty jak na to zareagowalas generalnie?

I: Ja bylam generalnie zdziwiona i powiedzialam pani, ze on w tej chwili
probuje uzywac angielskich slow i jak ja zaczn? mowic po angielsku, to on nie 
b^dzie uzywal polskiego, a mi za le^ , zeby jednak ten j^zyk byl j^zykiem ...

G: ...zywym ...

I: .. .tak i byl jego j^zykiem podstawowym, zeby si^ jednak tym j^zykiem
posiugiwal.

G: Dobra, to potem jeszcze do tego wrocimy, a teraz jesli chodzi o M., jego
stosunek do szkoty w obecnym momencie: lubi szkol^, nie lubi, chodzi, bo musi?

I: Bardzo lubi, podoba mu si^, lubi dzieci, ktore z nim chodzq do klasy, nie ma
zadnych problemow, takze na szkol^ nie mozemy narzekac.

G: Czyli jest zadowolony i nie ma zadnych problemow?

I: Jest bardzo zadowolony.

G: Nie mial problemow z nawi^zywaniem kontaktow, ani innych?

I: Nigdy si^ nie zdarzylo.

G: Czyli ta cala zmiana przeszla u niego bezbolesnie?

I: W sumie by! w miar^ ..., on mial 6 lat dopiero.

G: A chodzil do jakiejs zerowki?

I: Chodzil do przedszkola.

G: Czyli bawil si? z polskimi dziecmi, a tu nagle przyjechal i mial kontakt tylko
z dziecmi mowi^cymi irunym j^zykiem. To mogl reagowac roznie?

I: Dokladnie, ale na szcz^scie ...

G: Moze atmosfera tez byla dobra w szkole do ktorej chodzil i dzieci, ktore mu
pomagaly. Czy chodzil kiedys do szkoly polskiej?

I: Nie.

G; A czy tutaj chodzil?

I: Tutaj chodzil. To byla taka weekendowa szkola w Droghadzie. W sumie nie
trwalo to zbyt dJugo, bo szkoia zostala zlikwidowana, ale trudno mi powiedziec, czy 
mu si? podobalo.

G: Za krotko to trwalo?

I: Za krotko to trwalo, to po pierwsze, a po drugie: wiadomo, dzieci, jak to
dzieci, jak chodz^ do normalnej szkoly i w momencie, jak jeszcze mial w weekendy
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chodzic dodatkowo, zamiast pojsc na podworko si^ bawic, to jednak czasami nie by! 
zadowolony z tego, ze tam chodzi.

G: Czyli t^ szkoi^ przyj^l mniej [entuzjastycznie,

I: [tak

G; [poniewaz to byio cos dodatkowego i wi^zalo si^ z dodatkowym jakims ...

I: Za strata czasu wolnego.

G: A dlaczego przestai chodzic?

I: Szkol^ zhkwidowano. A inne szkoly daleko, w Dubhnie i my nie mamy
mozliwosci dojazdu do tej szkoly.

G: A czy rozwazaliscie, czy chciehbyscie zeby chodzil do takiej szkoly?

I: Tak, ja chcialabym. Tylko dodatkowo jest jeszcze za Dublinem, w Blackrock
jest dobra szkoia, ale dojazd do tej szkoly jest dla nas w ogole ...

G: Nie jest blisko i trzeba by byio poswi^cic pewnie cal^ sobot^?

I: Tak. dokladnie. Ja z dwojk^ malych dzieci po prostu nie byiabym w stanie
tego zorganizowac. Takze dost^p do tej szkoly jest bardzo utrudniony, niestety.

G: Jak juz mowilas M, si§ nigdy nie skar^ la  na t^ szkoly w Irlandii, ale czy
czasem sk a r^  si^, ze by! potraktowany niesprawiedliwie przez nauczycieli albo 
uczniow, albo czy mial jakies nieprzyjemnosci z powodu swojego pochodzenia? Tak 
czasem mi^dzy dziecmi?

I: Tzn. raz byla taka sytuacja. juz nie pami^tam szczegolow, to byio w czasie
zabawy na boisku i jakas dziewczynka mowila: „ty jestes z polski, to cos tam”, ja 
naprawd^ nie pami^tam.

G: Ja z nim chyba kiedys o tym rozmawialam i chodzilo chyba o to, ze on nie
umial grac w pilk^ nozn^. Ale on jej chyba wytlumaczyl, ze dla nas ten football, ta 
pilka nie jest taka wazna.

I: Ale pami^tam, ze M. powiedzial, ze dziewczynka zostala za to bardzo
pouczona.

G: Czyli ktos to uslyszal, jakis nauczyciel i zwrocili jej uwag^?

I: Tak, tak, musiala przeprosic, tlumaczyla si^, ze nie chciaia, ze tak nie mysli,
ze jest jej przykro, itd. Takze to byio od razu, jakis tam incydent i od razu wszystko 
zostaio zaiatwione.

G; A na podworku? Mial kontakt z roznymi dziecmi, bawili si^ razem ...

I: Tez nie.

G: Pewnie mieli rozne zatargi, ale nie byiy na tie narodowosciowym, tylko tak
zwyczajnie.
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I; Tak, jak to dzieci, roznie si? bawi^. Ale generalnie, to wszystko pozytywnie,
nie bylo wi^kszych problemow.

G: Z jakim i dziecmi M. najcz^sciej sp^dza czas?

I: W tej chwili z Irlandczykami. Ma kolegow na osiedlu tutaj, umawiaj^ si?, jak
jest ladna pogoda wychodz^, bawi^ si? razem.

G: Czy zawsze tak bylo?

I: Nie. Na poprzednim osiedlu bylo wi?cej polskich dzieci. Bylo wi?cej dzieci
roznych narodowosci i oni si? wszyscy razem bawili. A w tej chwili glownie wlasnie 
z Irlandczykami.

G : A wtedy w j akim j ?zyku si? porozumiewali ?

I: To bylo zabawne, bo bylo dwoje polskich dzieci, dziecko z Rosji, jeszcze z
jakichs innych krajow i M. z K. mowili do siebie po angielsku, zeby wszyscy 
rozumieli, co on i mowi^.

G: Czyli starali si? fair zachowywac w stosunku do innych dzieci?

I: Tak. M. tlumaczyl, ze chodzi o to, zeby wszyscy rozumieli, o co chodzi.

G: Czyli wszyscy starali si?, na tyle na ile znali ten angielski, starali si? i pewnie
wzajemnie si? uczyli.

1: Tez, tak.

G: Ale teraz to si? zmienilo. Ma kolegow Irlandczykow i sp?dza z nimi glownie
czas. Rozumiem, ze jeszcze ma jakichs polskich kolegow?

I: Tak, K., kolega, z ktorym praktycznie tutaj zaczynal. Ale rzadziej si?
spotykajq ostatnio.

G; A jak  wraca ze szkoly, to pewnie relacjonuje, opowiada, co tam si? stalo, albo
COS.  Opowiada czasami?

I: Trzeba go bardziej ...

G; ...podejsc ...

1: ... to jest chlopiec wi?c on inaczej niz dziewczynki. Trzeba mu zadawac
pytania szczegolowe i trzeba z niego wiadomosci wyci^gac. Ale przewaznie, jak 
przychodzi ze szkoly i pytam, ,jak  bylo?”, „dobrze.” .

G: A  opowiada cos?

I: Opowiada, ze np. jakies projekty robili.

G: W jakim  j?zyku opowiada?

I: Zaczyna po polsku, ale cz?sto si? zdarza, ze pyta: „ Mamo, czy mog? mowic
po angielsku?”. Jest mu po prostu latwiej. Jezeli ogl^daj4 jakies filmy i on mi probuje 
opowiedziec w domu, 0 czym byl ten film, to tez przechodzi na angielski.

G: A jak  porozumiewa si? telefonicznie z Tob^? Albo jak wysyla smsy?
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I: Smsy w j^zyku angielskim. Ja mu wysytam wiadomosc po polsku, dostaj^
wiadomosc po angielsku.

G: Tzn. pisze po polsku i po angielsku, tak?

I: Po polsku niestety za dobrze nie pisze.

G: A czyta?

I: Dobrze czyta, ale nie za dobrze pisze.

G: A jesli chodzi o j?zyk polski, to staracie si§ go jakos mobilizowac, zeby si^
go uczyl? Bo nie chodzi do szkoly polskiej, ale moze w jakis sposob w domu si^ 
uczy?

I; Staram si^, zeby czytal ksi^zki po polsku.

G: Lubi to robic?

I: Nie, nie. To jest kara! Stara si^ co wieczor negocjowac ...

G: ... zeby tego nie robic?

I: Tak. W momencie, gdy zaczyna czytac, robi si^ strasznie zm^czony.

G: A jak czyta po angielsku? To taka sama jest reakcja, czy inna?

I: On sam sobie czyta po angielsku.

G: Czyli nie ma wielkiej kary.

I; Tak. tylko jak czyta po polsku to jest zm^czony, brzuch go boli, jest giodny 
..., ale czyta naprawd^ dobrze. W porownaniu z tym, jak zaczynalismy go uczyc, to 
w tym momencie czyta bardzo dobrze. Malo bl^dow robi.

G: A z pisaniem, co robicie? Probujecie mu robic jakies cwiczenia?

I: Niewiele robimy, prawd^ mowi^c z pisaniem. A to z powodu braku czasu.

G: A wczesniej cos probowaliscie?

I; Probowalam go uczyc.

G: I w jaki sposob?

I: Tzn. probowaiam np. podawaiam mu jakies wyrazy i prosiiam, zeby u lo ^ l
zdania z tym wyrazem.

G: Czyli tak wlasciwie, jak po angielsku?

I: Dokladnie tak, jak go w szkole uczyli angielskiego, tak ja si^ staralam na tej
zasadzie. Z tym, ze strasznie duzo bl^dow robi i pisze tak, ze mi by do glowy nie 
przyszto, zeby cos takiego napisac. Stara si? tak jakby z angielskiego, angielskie ...

G: Chodzi o szyk zdania?

I: I o szyk, ...
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G: A masz moze jakies probki, moze cos zachowalas?

I: No mialam, cos tarn jeszcze mogiabym znalezc. Kiedys wlasnie prosilam go,
zeby mi zrobil list^ zakupow, to byJy tak napisane niektore \vyrazy ... A w  
momencie, kiedy prosz^ go, zeby mi zrobil jak^s list^, to on si^ mnie pyta, czy po 
polsku, czy po angielsku. Jak mowi^ mu, jak chcesz, to jest przewaznie po angielsku.

G: Czy uwazacie, ze zachowanie wlasnej kultur>', tozsamosci i j^zyka jest wazne
dla was i dla waszych dzieci?

1: Wydaje mi si^, ze to si^ zmienia bardzo. Tzn. nie przywi^zujemy do tego tak
strasznie wielkiej wagi. Staramy si^ podtrzymywac tradycje: sp^dzamy swi^ta w 
tradycyjny sposob, tak jak my sp^dzalismy, jak bylismy mali, prawda, niektore 
zwyczaje tak, ale staramy si^ tez bye otwarci, bo mieszkamy tutaj i staramy si^ tez 
niektore irlandzkie zwyczaje znac. Tak zeby naszym dzieciom bylo latwiej, zeby 
wiedzialy, o co chodzi, zeby np. A. jak b^dzie w grupie rowiesnikow, to zeby 
wiedzial, co to jest Halloween, co to jest St. Patrick Day, itd. Takze staramy si? bye 
otwarci.

G: Czyli nie ma takiego nacisku?

1: Nie ma takiego szalonego patriotyzmu, takiego (3.0) nie wiem, jak to
okreslic?

G; Wiem, takiego nacisku, zeby za wszelkq cen? te [wszystkie polskie ...

I: [.. .swi^towac te wszystkie polskie obyczaje .

G: Ale mowilas, ze swi^ta obchodzicie po polsku?

1: Po polsku, tak, ale staramy si? tez otwierac na swi?ta irlandzkie.

G: A teraz trzeba si? zdecydowac na jedno sformulowanie, jesli chodzi o
tozsamosc narodow^, a jest ich trzy;
1. Ludzie innej narodowosci niz Irlandczycy powinni: a. Przejmowac kultur? i j?zyk 
danego kraju i nie probowac podtrzymac swojego wlasnego jerzyka i swojej kultury.

1; Nie zgadzam si?.

G: b. Podtrzymywac swoj^ kultur? i j?zyk, ale tez i przejmowac i dostoso\\ywac
si? do tutejszej kultury i j?zyka.

1: No wlasnie chyba to mowiiam przed chwil^.

G: c. Albo przej^c j?zyk i kultur? tutejsz^, albo zdecydowac si? na swoj^ wlasn^.

I: .. .i wrocic do swojego kraju.

G; Na to wygl^da, chyba tak. Czyli nie?

I:
nowe.

Zdecydowanie nie! Pami?tac sk^d jestesmy, ale jednak bye otwartym na

G: Twoje wlasne preferencje, co do grupy znajomych, z ktorymi sp?dzasz czas:
czy wolisz spotkania towarzyskie wylqcznie z Irlandczykami, wyl^cznie z Polakami,
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czy ogolnie z obydwoma grupami znajomych i to nie ma zadnego znaczenia? Czy 
zalezy od sytuacji moze?

I: To z a le ^  od sytuacji w jakiej jest spotkanie. Tzn. mamy grup^ bliskich
przyjacioi, z ktorymi si^ spotykamy, ale jest tez duzo osob, z ktorymi pracowalam 
wczesniej, to osoby z roznych krajow. Rozmawiamy cz^sto po angielsku. Tez 
lubi^ si^ z nimi spotykac, takze to sq ludzie, z ktorymi tez si^ lubi? spotykac. I to nie 
ma znaczenia sk^d s^. Po prostu lubi^ z nimi rozmawiac.

G: A najblizsi przyjaciele wasi lub twoi to Polacy, Irlandczycy, grupa mieszana?

I: Jednak Polacy.

G: A zastanawiaias si^ kiedys, dlaczego tak to wyszlo?

I: Wydaje mi si^, ze to tak, ze przyjechalismy tutaj, bylismy w podobnej sytuacji
i pierwsze momenty, ktore tutaj sp^dzilismy bardzo nas zblizyly do siebie, np. 
pierwsza Wigilia, czy pierwszy Sylwester, pracowalismy w tych samych miejscach, 
jakos tak zaprzyjaznilismy si?.

G: Dzieliliscie ten sam los w pewnym sensie.

I; Dokladnie.

G: Kazdy z nas ma swoj^ wlasn^ historic, jak tu przyjezdzal i dlatego te
znajomosci byly. A czy masz moze jakichs bliskich znajomych Trlandczykow tez?

I; Tak bardzo, bardzo bliskich to raczej nie.

G: A czy rozmawiacie z dziecmi, czy z M. o roznych kulturach, o roznicach
kulturowych. ktore zauw a^liscie? Albo, czy na pocz^tku rozmawialiscie z nim i 
tlumaczyliscie mu, albo czy czegos takiego nie zauwazacie, jakies dziwne 
zachowania kulturowe?

I; Np. Irlandczycy sp^dzaj^ inaczej swi^ta niz my, wi^c staralam si? M.
Powiedziec mniej wi?cej, jak to wygl^da, (3.0), jakos nic mi nie przychodzi do glowy

G: Np. na pocz^tku wydaje mi si? przechodzi taki okres, ze si? duzo zauwaza, no
nie? A po pewnym czasie, jak si? przyzwyczaisz, to przestajesz zauwazac pewne
roznice.

I: To tak dawno temu! Trudno sobie przypomniec, jak to bylo.

G: A czy M. jak wracal ze szkoly, to nie mowil: „a tu to jest inaczej!”, albo cos?
Moze z polskimi kolegami cos zauwazal, np. podawanie sobie r?ki, albo cos?

I: Nie, nic.

G: Czyli nie rozmawiacie z nim o roznicach?

I: Tzn. on si? czasem cos pyta. Poza tym, wydaje mi si?, ze on si? w szkole
duzo dowiedzial.

G: O roznicach kulturowych?
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I; Tak. Bo ta szkoJa jest bardzo ... Oni staraj^ si? uczyc dzieci szacunku do 
innych kultur: organizuj^ dzieciom dni kulturowe, ze dzieci z innych krajow 
przedstawiaj^ swoje zwyczaje.

G: Uwazasz, ze to byio dobre?

I; Super. To bylo wspaniaie. I tak byio tez w poprzedniej szkole.

G: A tez warn jakos pomoglo? Wy si? dowiedzieliscie czegos?

I: No tez M. nam opowiadal o jakichs roznych ciekawostkach, co mu
najbardziej utkwito w pami?ci. I wydaje mi si?, ze to bardzo dobrze swiadczy o 
szkole, ze staraj^ si? dzieci uczyc szacunku i staraj^ si?, zeby dzieci poznaiy irme 
zwyczaje. A M. tez na lekcjach historii uczy si?, ze tak powiem (3.0) duzo o Irlandii, 
o zwyczajach, tak, ze on duzo ze szkoly wynosi.

G: Czy uwazasz, ze dobra znajomosc j?zyka angielskiego dla waszych dzieci,
szczegolnie dla M., bo o nim rozmawiamy, jest wazna?

I: Wydaje mi si?, ze w dzisiejszych czasach znajomosc j?zyka angielskiego, nie
wazne w jakim kraju, jest bardzo przydatna i moze ulatwiac zycie. Niewazne, czy to 
jest dziecko z Polski, Niemiec, czy jakiego kol wiek innego kraju.

G: A dlaczego?

I: Wydaje mi si?, ze to jest j?zyk uniwersalny i mozna si? nim porozumiec w
kazdym kraju.

G: A jakby wrocii do Polski, czy byloby to dla niego [korzystne?

I: [Jak najbardziej. W Polsce j?zyk angielski staje si? wszechobecny, np. w
mediach. takze czasami, zeby zrozumiec wiadomosci w TV trzeba par? slow 
angielskich znac.

G: I to pewnie nawet nie tych najprostszych?

I: Dokladnie.

G: Trzeba si? wykazac jak^s znajomosci^ j?zyka.

I: Ja czasami mam problemy ze zrozumieniem. Powstaj^ jakies nowe zawody i
ja musialabym si?gn^c do slownika, zeby sobie ...

G: Wy macie telewizj? polsk^?

I; Tak.

G: Telewizji irlandzkiej nie macie?

I: Nie mamy, zrobilismy to swiadomie ze wzgl?du na dzieci. Chcielismy, zeby
mieli ...

G: Wi?cej kontaktu z j?zykiem.

I: Tak. Zeby wiedzialy co si? dzieje.

G: M. ogl^da telewizj? polsk^?
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I: Ogl^da, ale ...

G: Ma jakies ulubione programy?

I: Tak, tak. Lubi takie naukowe programy typu Discovery Chanel, z tym, ze
zauwazylam, ze on bardzo lubi, jezeli jest taka mozliwosc, przel^czac na j^zyk 
angielski.

G: A czy uwazasz, ze znajomosc j^zyka polskiego jest dla niego wazna? Albo
jak wazna?

I: Wydaje mi si?, ze jest wazna, bo np. nasza rodzina, dziadkowie, s^ tylko
polskoj^zyczni i w momencie kiedy on by si? przestawil na j?zyk angielski mieliby 
problem w porozumiewaniu si?. Poza tym jestesmy Polakami. Wydaje mi si?, ze to 
musi bye dla niego wazne.

G: A jakies tam korzysci ekonomiczne albo zawodowe przyszle widzisz, takie
dla niego plyn^ce z tego, ze zna j?zyk polski?

I: Nie myslalam jeszcze w tych kategoriach szczerze mowi^c. Dla mnie nie ma
zadnych w^tpliwosci, ze on powinien znac j?zyk polski. Urodzil si? w Polsce, ma 
polskie korzenie.

G: A czy zastanawialas si?, czy wazniejsze jest, zeby umial lepiej j?zyk polski,
czy angielski? Wiadomo, ze idealna sytuacja bylaby taka, zeby znal obydwa w takim 
samym stopniu. Albo moze si? z tym nie zgadzasz?

I; Nie zastanawialam si? nad tym.

G: Trudne pytanie?

I: Bardzo trudne pytanie. (3.0) Dla mnie wazniejsze jest jednak, zeby znal
polski. Chyba jednak tak. Chociaz ciesz? si?, ze zna dobrze angielski, ze potrafi si? 
porozumiec, nie ma zadnych problemow w szkole z czytaniem itd., no ale jednak w 
momencie, kiedy przestalby u ^ w ac  polskiego dla mnie to byloby bardzo przykre i 
staralabym si? to zmienic, zeby jednak uzywal tego j?zyka polskiego.

G: Czy uwazasz, ze to jest wazne, zeby znai te j?zyki tak samo? Zeby potrafil si?
porozumiewac i angielskim i polskim w roznych sytuacjach, kiedy jemu jest 
wygodnie? Zeby to bylo na tym samym poziomie?

1: W naszej sytuacji wydaje mi si?, ze to byloby super. Idealna sytuacja, kiedy
on zna oba j?zyki na tym samym poziomie. Dla mnie najwazniejsze jest jednak, zeby 
mowil po polsku.

G; I w tym celu on czyta ksi^zki, mowi po polsku ...

I: Rozmawiamy po polsku, musimy jeszcze jakos popracowac nad pisaniem, ale
tak jak mowilam ...

G: Czasu nie ma.

I; Na razie jest problem, bo male dzieci s^ tak absorbuj^ce, ze ja  po prostu juz

G; A nie mysleliscie go gdzies zapisac na jakies dodatkowe lekcje?
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I: Myslelismy, wystalismy go do polskiej szkoly, ale zostala zamkni^ta, a do
polskiej w Dublinie jest za daleko. Zobaczymy, moze z czasem uda si^ to [jakos 
rozwi^zac.

G: [Jakos rozwi^zac.

I: To jest tak: jezeli pojawilaby si^ taka mozliwosc, to ja  bym si^ nie
zastanawiala, tylko od razu bym go zapisala, po prostu.

G: Czy zauwazylas jakies roznice w sposobie mowienia po polsku?

I: Tzn. (3.0)

G: Czy inaczej mowi niz jego rowiesnicy w Polsce?

I: Wydaje mi siq;, ze tak, bo uzywa duzo zwrotow wlasnie angielskich, nie mowi
poprawnie gramatycznie po polsku, ale panie mowi^, ze jak  pisze wypracowanie, to 
zdarza mu si^ uzywac polskiego szyku.

G; A czy duzo slow sobie wplata angielskich, jak  mowi?

I: Zdarza mu si^. Roznie. Czasami, jak chce cos opowiedziec, cos, co si^ w
szkole wydarzylo, to wtedy uzywa angielskich wyrazow.

G: A czy rodzina w Polsce cos zauwazyla?

1: Tak. zauw a^ li.

G; 1 w jaki sposob to przyjmujq? Nie martwiej si^?

I: Nie, no nie martwi^. Staraj^ si? go uczyc niektorych slow. Pozytywne
podejscie maj^. Cieszq si? raczej, ze potrafi si? odnalezc tutaj.

G: On si? caly czas komunikuje z nimi po polsku, wi?c ...

I: Tak. caly czas si? rozumiej^.

G: Czy jak jedziecie do Polski, to ma tam kolegow? Czy raczej si? to zatarlo?

I: Mial paru kolegow, jak  my juz  tutaj bylismy w  Irlandii, on mieszkal u moich
rodzicow i tam mial takiego dobrego koleg? Patryka. I za kazdym razem jak 
jechalism y do Polski, to on si? spotykal z Patrykiem. Ale to bylo jakis czas temu, a 
teraz ten kontakt si? urwal. Ale kiedys poprosilismy go, zeby wyszedl do chlopcow 
przed blok, zeby sprobowal jakis kontakt nawi^zac z nimi. I M. wrocil po paru 
godzinach, powiedzial, ze ma nowego koleg?, ktory przyjechal do dziadkow z 
Kanady. Takze znalazl dziecko, ktore byio w takiej samej sytuacji. Z tym chlopcem 
mogl si? porozumiec. Mogi si? z nim dogadac. A z reszt^ juz  nie bardzo.

G: W jakim  stopniu zgadzasz si?, ze ponizsze czynniki odgrywajq wazn^ rol? w
ogolnym rozwoju twojego dziecka i powi?kszaj^ jego szans? na sukces w 
przyszlosci; wszystkie dzieci maj^ prawo do uczenia si? i poslugiwania si? j?zykiem 
ojczystym, ale takze prawo do tego, zeby umiec i poslugiwac si? j?zykiem 
spoleczenstwa, w  ktorym zyjej..

I: Bardzo wazne.
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G: Przedmioty i materialy, z ktorych uczy si^ wasze dziecko powinny bye
powi^zane z tym, czego uczylo si^ wczesniej, szczegolnie w tym pierwszym 
momencie, zeby to przejscie bylo plynniejsze.

I; Na pewno to pomaga, zeby nie czuie si^ oderwane od tego, tylko zeby to byla
jakas ci^gtosc.

G: Czy uwazasz, ze to jest wskazane?

I; Tak, bo to pomaga dzieciom. To bardzo wazne.

G: Uczniowie z irmych krajow powinni miec prawo do podzielenia si^ wiedzq,
jak^ zdobyli podczas nauki we wlasnym kraju.

I: Tak, tak, to wazne.

G: Atmosfera w szkole powinna sprzyjac wzajemnemu szacunkowi i
zrozumieniu mi^dzy uczniami z roznych krajow.

I: Bardzo wazne.

G: Brak zrozumienia, jakas wrogosc uczniow do siebie, czy nauczycieli
utrudniaj^ czasami, sprawiaj^ czasami, ze niemozliwe jest uczenie si^ dla dziecka.

I: Zgadzam si§ calkowicie.

5.1 Sample coded transcript translated into English

The transcripts (all children participant audio recordings) were coded for
narratives and then translated into English. For example: Janek’s audio recordings
were transcribed and coded for narrative activities and organized according to 
occurring themes. The following example illustrates theme: Janek’s friends.

Narrative TJ257-268:

257. G: Ehym. + E::m czy na przyklad, no nie wiem. + Czy odczuwasz jakis
dystans pomi^dzy tob^, a nimi? Z powodu tego, ze s^ Irlandczykami i 
czasami, ze nie rozumiej^ twoich zartow albo nie rozumiej^ tego: w 
jaki ty sposob myslisz? + Ze [po prostu czujesz si^
[Ehym. + E :: m or, for example, I do not know. + Do you feel a
distance between you and them? Because they are Irish and sometimes
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258. J:

259. G:

260. J:

261. G:

262. J:

263. G:

264. J:

265. G:

266. J:

267. G:

268. J;

TJ273-290

273. G:

274. J:

275. G:

276. J;

277. G:

278. J:

279. G:

280. J:

281. G:

they do not understand your jokes or they do not understand how you 
think? + It’s [just that you feel]
[Zartu to nie rozumiej^ @
[They do not understand jokes@
Zartu nie rozumiej^ takiego?@
[They don’t understand jokes? @ ]
Nie.
[No.]
Aha. + Jakis przyklad? + Cos ci przychodzi do gtowy?
[Aha. + Some examples? +Something comes to your mind?]
Hm. Teraz akurat nie.
[Hm. Not right now.]
No dobra, to jak [ci si^ kiedys przypomni [to 
[Oh right, if  you remember about something [then]
[Nie mogli (oni) zrozumiec, ze + ktos nie mogl widziec lasu, bo 
drzewa go zaslanialy.
[They could not understand that one could not see the forest for the 
trees hid it.]
Aha: + @ + Nie mogli tego zrozumiec, tak?
[Aha: + @ + They could not understand this one, yeah?]
Nie.
[Y eah]
Nie bylo po prostu smieszne dla nich?
[It was just not furmy for them?]
Nie. Dla nich, ale Polacy si^ z tego smiej^.
[No. For them, but Poles are laughing from it.]

To tak. Rozumiem. Aha. + E::m + Dobrze: + Czyli-a cos jeszcze 
innego zauwazyles, ze cie dzieli od nich?
[Just that. I see. Aha. + E::m + Right: + So have you noticed 
something else as well as something that separates/you from them? 
Nie.
[No]
Ze jednak.
[But maybe.]
No:: ci tacy technologiczni inaczej .
[Well:: they are so technologically different/other.
Ktorzy?
Who?
[Koledzy, ci irlandczycy.]
Friends, these Irish.
Ehym. W sensie? Ze s^:, nie wiem
[Ehym. In what sense? that they’re:, I don’t know]
Kazdy ma kom-[musi miec komputer, PlayStation 
[Each of them has- [ has to have a computer, PlayStation]
[A:: wie::m, (xx) wydawalo mi si^, ze w sensie, ze s^: strasznie: + 
Aha-aha-aha. A ty taki nie jestes?
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[oh:: I know, (xx) I thought that in a sense, that they are terribly: + 
Aha-aha. And are you not like that?

282. J: Nie, mi wystarcza komputer.
[No, computer is enough for me.]

283. G: Ehym. Czyli nie przywi^ujesz takiej wagi do tego, wszystkiego. Nie
widzisz w tym, ze to jest takie super wazne.
[Ehym. So you don’t pay so much attention to all that. You don’t see 
it as super important.]

284. J: Ale telefon musze sobie kupic w kohcu.
[But I have to buy a new phone at least.]

285. G: A masz-nie masz telefonu?
And do you have-you don’t have a phone?

286. J: Nie::, do tej pory jeszcze nie: potrzebowaiem.
[No:: I haven’t needed one so far]

287. G: Nie miales [telefonu.
[You have never had a [phone.

288. J: [Ale zaczynam potrzebowac.
[But I start to need one.]

289. G: Aha i nigdy nie zalowales w sumie, ze nie miales wczesniej?
[Aha and in all, you have never regretted that you haven’t had it 
before?]

290. J: Nie:: jeszcze nie. + Chociaz czasami jak szkola si^ wczesniej
kohczyla + to do sekretariatu musialem isc zadzwonic po tat^.
[No:: not yet. + But sometimes when school closed earlier I had to go 
to school’s reception to make a phone call to my dad. ]

Code: TJ297-308

297. G: Fa:jne. + Czyli + z nim, nie wiem, dobrze si^ sp^dza czas i nic was
takiego nie dzieli? Jakbys na przyklad, nie wiem, mial jakies takie, no 
nie wiem osobiste problemy czy cos, to bys si^ mu mogl zwierzyc? 
On by zrozumial i by ci cos doradzii? No faceci sobie pewnie xx nic, 
z tego si^ bardzo nie [zwierza:j4, ale + No:o wiesz o co mi chodzi, 
mozesz mu zaufac w roznych takich sprawach powaznych.
[Co:ol. + So + with him, I do not know, it’s good/fun to spend time 
together and there is nothing in particular to make you different/to 
separate you/put you apart? Like you, for example, I do not know, if 
you had any such, I do not know, personal problems or something, 
would you be able to confide in him? He would understand and would 
advise you something? Well, guys probably do not [confi:de in each 
other so much x, but + You know what I mean, you can trust him in a 
variety of serious matters.]

298. J: [(x) nie + nie + nie doradzilby mi, bo jest troche glupi, ale +
zrozumialby raczej.

298. J: [(x) no + no + he would not advise me, because he's a little stupid, but
he’d rather + understand.

299. G: Zrozumialby? I byi-wspol-byl przynajmniej wspierai cie jakos?
[Would he understand? And was-support was at least supportive in 
some ways?]

300. J: Tak.
[Yes]
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301 G:

302 J:

Czyli to taki, dobry przyjaciel tak? @ Tylko troche glupi. @ To 
brzmi + wesolo. + Em rozumie +
[So he is just a good friend, right? @ Just a little stupid. @ It sounds + 
fiinny. I see + Em + I understand+]
Dziwnie kontrastujemy ze sob^, on tak wolno my:;sli, ja  jestem taki 
blyskotliwy i + smiesznie to wygl^da .
[We contrast with each other in a strange way, he thi::nks so slowly. 
I'm so bright/smart and + it looks so funny.]
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6.1 Kasia’s interviews transcript

Kl-938 (interview with Kasia)
1. G: To dobra, pierwsze pytanie: + w sumie, w sumie to wlasciwie ja juz nie 

wiem ile ty masz lat dokladnie?
2. K: + 13
3. G: Sobie to nawet zapisze, zeby ten i w klasie jestes, to jest jaka szkoia i ten 

[(xx)
4. K: [(xx) klasa:: (xx)
5. G: Jaka?
6. K: (xxx)
7. G: (xxx)
8. K: Nie ma na drzwiach zadnych numerow, [ zadnych znakow, napisow, 

ani nic.
9. G; [Nie ma? E:, nie wiedziaiam. Widzisz, mozna si^ duzo rzeczy

dowiedziec. Tak si^ nazjwa, tak?
10. K: Tak.
11. G: D:obra. + A to jest klasa w takim razie, pie, pie, jakby [pierwsza?
12. K: [Pierwszoroczna.
13. G; Pierwszoroczna tak? Dobra. To Super. No to dobra, a jak to jest bye 

Polakiem w Irlandii? Piervvsze pytanie, jak to jest bye?
14. K: (3.0)Fajnie.
15. G: Tak?
16. K: Tak. Co jedynie czuje si§, ze jakbym byla z Polski, bo jest tak, np. 

mam takie dni, ze na polskim i na irlandzkim sobie np (x), ogolnie fajnie jest.
17. G: Uhum.(3.0) A czy Irlandia rozni si^ bardzo od Polski? W jakim 

sensie, no nie?
18. K: (3.0) Tak rozni si^ (xxx) ludzie sq jakby tacy milsi, [ i jest inne 

podejscie
19. G: Wlasnie (xx)
20. K: Jest troch^ latwiej w szkole, niz np. jak bylam trzeciej klasie, to tutaj

wszystko jest na kalkulator itd., nie musisz znac tabliczki mnozenia, nie musisz 
takich rzeczy, ale chociaz znam, to np. nie potrzebujesz takich rzeczy, nie jest 
tak trudno jak [w Polsce.

21. G: W Polsce? Uhum, a, a np. jak Ci, jesli chodzi o takie codzienne 
relacje mi^dzy ludzmi, no nie, to czy zauwazylas, jak ci ludzie si^ tutaj do 
siebie odnosz^ albo w ogole wiesz, jak si^ odnosz^ do Ciebie, a jak si^ odnosili w 
Polsce, no nie? Takie, takie wiesz [kontakty zwyczajne.

22. K: [(3.0) Ogolnie to tutaj wszyscy s^ bardzo mili, (3.0) a w Polsce,
wlasnie za bardzo nie pami^tam, tylko np. pami^tam, ze mialam po prostu, bylo
strasznie podobnie chyba z kolezankami, jak tutaj i w Polsce jest.

23. G: Ze podobnie mi^dzy Wami bylo?
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24. K: Tak.
25. G: Uhum, uhum.(3.0.) No dobrze, a jakie masz plany na przyszlosc, np. 

chodzi mi, np., czy zastanawiaias si^ kiedys kim bys chciala bye w przyszlosci?
26. K: E bardzo chcialabym bye aktork^, ale np. tez prawnikiem.
27. G: Naprawd^? (xx) @ prawnikiem.
28. K: @
29. G: A ezy zastanawiaias si^, no nie wiem, w jakim kraju eheialabys 

wykonywae ten zawod?
30. K; Na pewno Ameryka.
31. G: Tak? [ A dlaczego?
32. K: Bo [Ba;rdzo mi si^ podoba. Bo tarn zazwyczaj jest s^, takie najw^, 

najpopulamiejszych jest takieh, wi^e moze bye naj, np. uslyszy wi^eej o Ciebie, 
o Tobie ludzi np.

33. G: Uhum, czyli eheialabys pojeehac tam?
34. K: Tak.
35. G: Uhum. ezyli, ezyli np. zastanawiaias si^, jaki j^zyk b^dzie Ci tam 

potrzebny do zrealizowania tyeh Twoieh pianow? [Czy, czy
36. K: Angielski.
37. G: Czyli przede wszystkim, no nie i, i, i, i, jaki poziom umiej^tnosci w 

tym j^zyku?
38. K: No taki, taki ze mozna si^ porozumiec i znasz takie wi^kszosc rzeczy.
39. G: @ albo wszystkie, nie? No dokladnie.+ No dobra, a jakich j^zykow 

uczysz si^ w tej ehwili, np. no nie wiem, no nie tylko w szkole, zale:^?
40. K: + Francuski, angielski i irlandzki.
41. G: Aha, francuski, angielski i irlandzki tak?
42. K: Tak.
43. G: (3.0) A polskiego uczysz si^ w jakis sposob, czy nie?
44. K: Nie.
45. G: Uhum, a eheialabys si? uczyc jakos no nie wiem, ktoregos z tych 

j^zykow nie eheialabys si? uczyc, czy wszystkie Ci odpowiadaj^, ze tam jest 
francuski, angielki i irlandzki?

46. K; Na pewno bym zamienila francuski na jakis hiszpanski, nawet 
japonski @

47. G: @ (xxxx)
48. K: Z franeuskim nie jest to moj najlepszy ten,
49. G: @ tak, nie lubisz francuskiego?
50. K: Nie za bardzo.
51. G: Uhum, uhum, (3.0) no nie wiem, powiedzialas, ze nie uczysz si? 

polskiego w szkole, ale w pewnym sensie, jak gdyby no, mowisz po polsku, bo 
rozmawiamy teraz, czyli umiesz polski.

52. K: Tak.
53. G: Czyli, czyli w domu moze si? jakos uczysz?
54. K: Nie.
55. G: W ogole?
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56. K: Nic. Zadnego
57. G: Czytasz? (xxx) si? b?d? pytala. Czy byloby dla Ciebie wazne uczenie

si? polskiego? Chcialabys si? go uczyc?
58. K: Nie:, mog? nawet zapomniec.
59. G: Tak?
60. K: Po prostu bardziej [(xxx)
61. G: [(xxx). Czyli, czyli jakbys miala okreslic tam nie wiem, taka skalajest

bardzo wazny, wazny, troch^, prawie w ogole nie jest dla mnie wazne uczenie si^ 
polskiego, czy w ogole nie jest dla mnie wazne, to co bys powiedziala?

62. K: Prawie w ogole.
63. G: Prawie w ogole. Dobra. (3.0) A dla Twoich rodzicow? @ Czy to jest 

wazne? Wiesz o co mi chodzi, nie?
64. K: + Nie s^dz^ (xx), np. jak ja  pisz^, to np. poprawiajq mnie (xxx) 

sprawdzac, ja  nie umiem np. tych „z”, itd., poniewaz tego np. nie ma [w 
slownictwie

65. G; [Uhum, uhum, czyli myslisz, ze ich zdanie nie jest bardzo wazne?
66. K: Nie. Nie wiem, nie sqdz^.
67. G: Dobra. (3.0) A dlaczego tak myslisz? Masz jakies przesianki ku 

temu?[(xx) si^ zastanowic?
68. K; [Nie wiem. bo jakos tak, np., chyba wiesz, nie b^dzie mi tak bardzo 

potrzebny polski, znaczy, gdybym mogla bye tutaj, np. zostac, np. tak jakos 
odczuwam, bo nic nie mowi ani mama, ani tato, wi^c nie s^dz^.

69. G: [Uhum, uhum, super. Czyli generalnie uwazasz, ze masz 
wystarczaj^cy kontakt z j^zykiem polskim w tej chwili?

70. K: Tak, (xxx).
71. G: No a teraz powiedz mi, a jakbys miala np. taki wybor, zeby polski by!

na liscie przedmiotow, zebys zamiast francuskiego uczyla si^ polskiego, albo 
zamiast irlandzkiego, to chcialabys zeby tak bylo, czy nie? [Myslisz, ze mogloby 
tak bye?

72. K; (3.0)Nie, bardziej bym wolala chyba francuskiego, poniewaz nie 
wiem, tak jakos chyba, to jest cos, co jest bardziej trudniejsze (xxx)

73. G: Czyli dlatego, ze wydaje Ci si^ francuski nawet latwiejszy niz[ polski
74. K: [ (xxx)
75. G: [I dlatego wolalabys, zeby byl?
76. K: No, bo np. gdybym si^ uczyia polskiego to bylabym na tym trudnym

tym, a na francuskim jak si^ ucz^, to jeszcze jestem na tym prostym, ze dopiero 
si? uczymy.

77. G: Podejrzewam, ze by bylo tak jak jest, bo wiesz, kazdy by mogl wybrac 
zaiozmy, to wtedy mogiabys sobie poziom wybrac, czy prosty, czy trudny, z a le ^  
jaki bys chciala z tego polskiego. Byloby tak samo, jak no nie wiem, z 
francuskim.

78. K: (3.0) @ To jest trudne pytanie, poniewaz (3.0) nie wiem, chyba bym 
zostala przy francuskim, jakby ten.
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79. G; No ok. Jakbys czegos wiesz, jakbys chciala sobie zrobic przerw^ albo 
czegos nie, nie ten, nie rozumiaia i chciala si^ o cokolwiek zapytac, czy tarn 
wiesz, to tez mozesz zadawac pytania. Tak, tak, to nie jest tak, ze z jednej strony 
idzie, ja  zadaje pytania, Ty tylko odpowiadasz. Nie ma problemu, no nie. To 
mozemy nawet na chwil^ zrobic przerw^, czy zastopowac i ten.

80. K: [Ok.
81. G: [To potem wrocimy do tego. A teraz z tym angielskim, to jak dla 

Ciebie jest wazna ta nauka angielskiego, jak tarn np. masz od jeden do pi^ciu, 
bardzo wazne, wazne, @, troch^ wazne, malo wazne, nie wazne w ogole?

82. K: Bardzo wazna, poniewaz wol? [(xxx) nauczyc tego, zeby miec np. w 
przyszlosci lepiej, zeby np. mozna, zebym znala np. si^ umiala porozumiec i 
pojsc np. na aktorstwo albo np. na jakies tarn (xxx).

83. G: Czyli, czyli dlatego to jest wazne, bo uwazasz, ze Ci to pomoze w 
przyszlosci, tak?

84. K; Tak.
85. G: (xxx), ze spelni^ si^ te twoje marzenia i plany?
86. K: Uhum.
87. G: Uhum. A jakbys, (3.0), nie zastanawialas si? kiedys nad tym, zeby 

poslugiwac si? dwoma j^zykami tak samo biegle? Zeby znac dwa j?zyki tak 
samo?

88. K: Tak. to tez + moze bye, np. + ten, bo mozesz bye tez np. [tlumaczem, 
itd., ten

89. G: [Tlumaczem,
90. K: Fajnie bylo by, np.
91. G: A np. polski i angielski, nie sqdzisz, ze to by bylo latwe dla Ciebie?
92. K: Tak, tylko, ze bardzo trudno b^dzie mi zapami^tac te wszystkie [ „u” 

itd., te takie,
93. G; [@
94. K: No ale fajnie byloby znac np. wiele bardzo dobrze, np. dwa j?zyki.
95. G; Uhum, a jakbys, to bys chciala tak np. polski tak? Zastanawialas si?, 

zeby polski tak np.. znac?
96. K: Wiadomo, polski nie b?d? na super znaia, ale + no, tak.
97. G: No dobra, a mozesz powiedziec, w Ajki sposob szkoly pomagaj^ Ci 

w spelnieniu tych Twoich celow, no nie? [(xxx)
98. K: [(xx) w szkole tez np. mam jakies tam proby, jak np. chce zostac 

jakims tam + (xxx), albo tam jest angielski, ze uczysz si? na nauczyciela 
angielskiego i znasz to wszystko lepiej i wiesz jest taka (xx) normalnie jakbys nie 
uczyla si? w szkole, to byloby Ci tak trudniej w angielskim ten, w szkole mozesz 
zalapac akcent, (xxx)

99. G: Uhum, uhum, dobra. + Teraz pytanie takie (3.0) o(xx), takie 
kulturowe, czy ogl^dasz telewizj? i w jakim j?zyku?

100. K
101. G
102. K

Wi?kszosc ogl^dam po angielsku, ale to zmieniam [na,
A jakie programy ogl^dasz?
„Disnay Chanel”, @, „Comedy Central”, takie bardziej komediowe.
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103. G: Uhum, uhum, komedie lubisz, tak?
104. K: Uhum.
105. G: A ile godzin dziennie @
106. K: (3.0) znaczy, ja  ogl^dam to na komputerze, poniewaz tarn mam

najnowsze odcinki po angielsku, to + z 3, 4.
107. G: Uhum, to lubisz, tak?
108. K: Tak, (xxx).
109. G: A w sumie interesujesz si^ filmem, tak?
110. K: Tak.
111. G: Ogl^dasz np. (xxx)@
112. K: Mowi^ mi np. niektorzy, np. ze mam bardzo amerykanski akcent,

przez to [ze duzo filmow ogl^dam,
113. G: [DUZO FILMOW OGLADASZ
114. K: I duzo seriali i kazdy odcinek jaki tylko moze bye, [to oglqdam
115. G: [A jakie seriale ogl^dasz?
116. K: Np. „Seet Live”, albo (xxx),
117. G: Ogl^dasz to sobie normalnie na komputerze?
118. K: Tak. Wchodzisz sobie na specjaln^ strong, klikasz na odcinek i, i si^

pokazuje.
119. G: A swi^tujesz swi^ta irlandzkie, ktore tutaj s^?
120. K: Np. [Sw. Patryka?
121. G: [Sw. Patryka wczoraj?
122. K: No bylam wczoraj w Droghedzie na paradzie z kolezankami.
123. G; Aha,
124. K: Tak, szlismy.
125. G; A jeszcze jakies inne?
126. K; (3.0)
127. G: (xxx)
128. K; Bank Holiday [(xxx)
129. G: [(xx) wolne od szkoly, no nie? Czyli generalnie, jak si^ zdarzaj^ te

swi^ta irlandzkie, to, jak cz^sto, znaczy [zawsze je swi^tujesz?
130. K; [Raczej zawsze.
131. G; Uhum, uhum, zawsze. Dobra. A polskie swi^ta?
132. K; (3.0) No tak, tylko jak jet np. dzieh matki, to s^ inne [daty,
133. G; [Wiasnie, wiasnie,
134. K: To swi^tuj^ irlandzki
135. G: Uhum. A polski?
136. K: Nie znam polskiej daty, znam (xxx), a jak nie znam irlandzkiej daty,

to swi^tuj? polk^
137. G: A np. swi^ta takie, jak Bozego Narodzenia? Tutaj tez majq, ale majq

troch^ inne zwyczaje pewnie, wiesz.
138. K; Tak, no jak ja, no tak same, jak (xxx) polskie.
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140. K
141. G
142. K
143. G
144. K
145. G
146. K

139. G: Uhum. A powiedz mi, tak jakbys si^ miala zastanowic, no nie, tak
wzi^c pod uwag?, ktora kultura jest Ci bardziej bliska, polska, czy irlandzka? Czy 
ta polskosc, czy ta [

[Irlandzkosc @
Tak?
Bardziej, bo juz si^ tak przyzwyczailam jakos.
Uhum. Mozesz wzi^c pod uwag^ j^zyk i swi^ta i ludzi,
CHYBA BARDZIEJ [PODOBA Ml SI^ MOWIC PO ANGIELSKU 
[Wszystko, no nie?
Poniewaz jest takie, prosciej si^ wymawia i si^ mowi i jest taka 

iatwiej do mowienia. Nie wiem, tak jakos prosciej mi. Znaczy jest praktycznie 
tak samo, jak  si^ mowi, bo np. rnowi^ po angielsku, to mysl? po angielsku. Nie 
mowi^ sobie po polsku i nie prze, prze,

147. G: No wiem, nie thamaczysz
148. K: Nie przetlumaczylam tego na angielski, tylko po prostu mam umysl po 

angielsku (xxx). Czyli bardziej chyba [ (xxx)
149. G: [A gdzie si^ lepiej czujesz, w  obecnosci ktorych ludzi, no nie?
150. K: (3.0) Znaczy, chyba je st tak 50/50, poniewaz mam kolezanki i rodziny

po polsku, wi^c [chyba jest po (xxx)
151. G: [I tu i tu
152. K: Tak.
153. G: Po polow^ i nie ma ten. Tak, Twoi znajomi, przyjaciele i otaczaj^ca

rodzina (3.0). Czy Twoje relacje z krewnymi i przyjaciolmi w Polsce si^ zmienily 
od Twojego przyjazdu do Irlandii? W jaki sposob si^ to zmienilo?

154. K: No np. rozmawiam jeszcze troch^ z nimi, np. na ,,Naszej Klasie” albo
cos takiego.

155. G: Z Twoimi przyjaciolmi? Z kolezankami jakim is? (xxx)
156. K: (3.0) Z dwoma, trzema ale nie za bardzo.
157. G: 1 CO na takie tematy, jakie? [(xxx)
158. K: [(xxx) Co tam u Ciebie? Czy cos nowego? Tylko takie cos. Ja

odpisuje tylko „ Wszystko ok.”, „ Co tam u Ciebie?” . To chyba wszystko.
159.
160. 
161.

G
K
G

Aha. A (3.0) z krewnymi w Polsce [z Twoimi np. dziadkami?
To dzwonie czasem do babci albo ten, do cioci.
Uhum. (3.0) A czy jacys znajomi z Polski, czy si^ tak zdarzylo, ze

przyjechali tutaj Ci^ odwiedzic albo nie wiem?
162. K; (3.0)
163. G : Czy rodzina raczej ?
164. K: Tak, rodzina tak, ale znajomi raczej nie.
165. G; Znajomi nie, a rodzina tak. A czy cz^sto przyjezdzali?
166. K; Z dwa razy w roku? Cos takiego.
167. G; A przyjaciele, znajomi raczej nie? Nie mialas tam takiej bliskiej

kolezanki, ze tak strasznie chcialas, zeby ona tu przyjechala i tak moze na 
pocz^tku tak bylo, czy raczej nie?

168. K: Nie: nie s^dz^.



169. G: Uhum. A w jaki sposob teraz, jakbys tak miala popatrzec z 
perspektywy czasu, w jaki sposob postrzegasz Tyc znajomych z Polski swoich 
starych? [Co si^ zmieniio, wiesz o co mi chodzi, Pomysl o takich ludziach, z 
ktorymi bylas wczesniej, jak bylas w Polsce blisko zwi^zana, [a teraz cos si^ 
stato.

170. K: [No miatam np. takie z dwie kolezanki, z ktorymi si^ kolegowalam,
ale to nie byJy takie moje najlepsze przyjaciolki, tak si^ z nimi kolegowalam na 
przerwie itd.

171. G: A teraz juz nie? A masz jakies spostrzezenia na ich temat?
172. K: Teraz juz ich tak bardzo nie pami^tam, nie wiem dlaczego, moze

zapomnialam, (xxx) teraz s^dz^, ze bym bardziej t^skniia za tymi kolezankami, 
niz tarn ten, teraz bardziej mam takie przyjaciolki, wi^c byloby mi bardziej brak 
ten,

173. G: Rozumiem. (3.0) A w jakim j^zyku, teraz jakby w jakich j^zykach Ty
rozmawiasz, np. jezeli rozmawiacie sobie tutaj w domu, to rozmawiacie [po 
polsku

174. K: [Po polsku.
175. G: caly czas. A jak jestes siostrq?
176. K: Tezpo polsku.
177. G: Tezpo polsku.
178. K: Tak np. jak jakies piosenki, to po angielsku, jakies tam filmy, to tez

po angielsku, np. SZINA ma wi^kszosc tu plyt po angielsku, wi^c bardziej [ten 
takie

179. G; [preferowaia po angielsku.
180. K: Ale [w domu, w domu rozmawiamy po polsku itd.
181. G: Uhum. (3.0) To tylko piosenki generalnie, jakies filmy, to wtedy

sluchacie po angielsku, ale wtedy Ty nie mowisz do niej o tym co si^ dzieje. Nie 
zaczynasz czasem do niej po angielsku? [(xxx)

(3.0) Nie ona tylko sobie wtedy [ogl^da i 
[Aha, @
Ona wie po prostu bardziej, co si^ wtedy dzieje w tym filmie.
Czy masz jakichs bliskich znajomych z Polski tutaj? Chodzi mi o 

nie?
Czy tutaj? To mam, ale [nie znaiam ich w Polsce wczesniej 
[Tak, tak, tak, poznalas ich tutaj, ale s^ Polakami, no nie?
Ale nie w moim wieku, tak mamy i taty 
@  tylko mamy [i taty,
[i SZINY, albo dzieci np.,
Albo dzieci? CzyU nie masz tu kolezanek w Twoim wieku z Polski? 
Byl tylko jeszcze Mateusz, ale jego znaiam z Polski, i byli w Irlandii, 

ale on mieszkal w Longford, czyli trzy godziny st^d, wi^c tak z trzy razy na rok 
[widzialam go,

193. G: [Czyli, jakbys miala zdecydowac, to zadnego, jednego, paru, sporo lub
wielu, czyli co, zadnego, prawie nikogo takiego tak w Twoim wieku?
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194. K: Nie, nie. [Tylko Irlandczycy.
195. G: [(xxx)
196. K: On ma np. tarn w Longford to on mial tak z czterdziesci, pi^cdziesiqt

Polskow we szkole, czy on bardziej trzymal si^ z Polakami, wi^c ja tutaj nie mam 
zadnych, wi^c bardziej si^ trzymam z Irlandczykami. S^dz^, np.. ze tak chyba 
jest lepiej,

197. G: Jak jest tak?
198. K: Jak jest tak, no.
199. G: Uhum. A jak np. jest tak, bo tak troch^ np. wspomniaias, ze tylko

znajomi rodzicow, to oni tez sq jakby i Twoimi znajomymi, no bo powiedzmy 
sobie, jakby s^, to wtedy jak z nimi rozmawiasz, to mowisz do nich czasem po 
angielsku caiy czas?

200. K; Nie, bardziej po polsku tylko.
201. G: Uhum. (3.0) Powiedz mi, czy w jakis sposob zauwazylas, ze np. tutaj

w Irlandii uzywasz j^zyka polskiego inaczej niz w Polsce?
202. K: Tak, na pewno akcent si^ troch^ zmienii niz np.., (3.0), tam znalam

wi^cej takich (3.0), np. (3.0), np. czasem si^ pomyl^ i mowi^ do mamy po 
angielsku, np. raz si^ bawiiam tutaj z dwojka Polakow, ale nie w moim wieku, 
tak z 9, 10 lat, tak si^ bawiiam z nimi i ja i mowi^ do nich i nagle zaczynam 
mowic do nich po angielsku @ i ja nawet nie zdalam sobie z tego sprawy, ze po 
prostu zacz^lam mowic do nich po angielsku. 1 oni si^ tak na mnie patrz^, 
poniewaz oni nie za bardzo znaj^ angielskiego i oni i tak spojrzalam i oni dopiero 
mi powiedzieli i dopiero wtedy sobie to uswiadomilam, ze mowilam inaczej.

203. G; A jak jestes tutaj w sklepie albo cos i wiesz, ze tutaj ktos jest
Polakiem, kto obsiuguje [to mowisz po

204. K [Angielsku.
205. G [Angielsku, ale dlaczego tak wybierasz?
206. K Nie wiem.
207. G Jest to bardziej naturalne dla Ciebie, czy jak?
208. K Tak jakos automatycznie.
209. G Tak jakos wiesz, ze jak idziesz do sklepu, to w sklepie si^ mowi po

angielsku, w szkole si^ mowi po angielsku. Czyli mowisz, ze @ automatycznie 
raczej angielski.

210. K: @
211. G: A zdarza si^ tez, ze jak wiesz, ze ktos jest Polakiem, to do niego

mowisz po polsku?
212. K: (3.0)
213. G: Starasz si^ tak robic, czy raczej nie?
214. K: Raczej nie.
215. G: Raczej nie. A dlaczego tak robisz? Mozesz mi powiedziec, dlaczego?

Tylko b^dz szczera.
216. K: Nie wiem, po prostu bardziej, tak
217. G: A jak jestes z kolezankami np. ze szkoly?
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218. K: O to wol? mowic po angielsku. Bo jakos tak bardziej, nie lubi^ si§ tak
jakos odrozniac tylko wol^ mowic po, wol^ po angielsku.

219. G: Nie chcesz, zeby Ci^ postrzegaly tak, jak +zeby nie byio takiej roznicy 
Uak

220. K: [No, no
221. G: [zeby Ci^ postrzegaly w ten inny sposob. Myslisz, ze one by, ze one

by w jakis sposob zareagowaly albo, ze no nie wiem, ze widz^, ze Ty tak mowisz 
dwoma j^zykami, to dal nich jest tak dziwnie?

222. K: Nie, tylko tak mowi^ „wow””, ze np. ze jak to jest trudne i jak to jest
inaczej brzmi.

223. K: [Ale ogolnie, to...
224. G: Uhum. [ Ale ogolnie to sq pozytywnie do tego nastawione?
225. K; Uhum, bardziej pozytywnie.
226. G: A jak juzjestes w tym sklepie i decydujesz si^ mowic po angielsku

przy nich, to czy chodzi o nich, ze nie rozumialyby, co Ty mowisz i tez jest Ci 
tak jakos dziwnie? [(xxx)

227. K: [Nie, oni tez mi odpowiadaj^ po angielsku, jak [jest np. ktos tam
228. G: [Ale nie, chodzi mi o te Twoje kolezanki. Wiesz, idziesz sobie z

kolezankami, rozmawiacie caly czas po angielsku, bo one nie umiej^, nie znaj^ 
innego j^zyka i nagle spotykasz kogos na ulicy i zaczynasz z nim mowic po 
polsku i uwazasz, ze to by bylo jakie, w stosunku do tych kolezanek? Czy byloby
to dla nich [mile, grzeczne?

229. K: [Dla nich, dla nich
230. G: Czy one nie zwracajq na to zbytnio uwagi?
231. K; Nie zwracaj^ na to uwagi.
232. K: Czyli to nie jest tak, ze Ty bys si^ glupio czula, ze im jest przykro, bo

one nie wiedz^ o co chodzi w tej rozmowie, ja sobie z kims tam rozmawiam, a 
one nic nie rozumiej^. prawda.

233. K; Nie, nie, nie zwracaj^. Ja sobie np. pogadam z kims, a potem sobie
pojdziemy i normalnie z powrotem po angielsku mowimy.

234. G; NO dobra, teraz o tych Twoich znajomych tutaj, bo masz tych bliskich
znajomych tutaj, jak ja zrozumialam, to s^ dziewczyny i koledzy pewnie tez, to s^ 
pewnie Irlandczycy sami?

235. K: Takwszyscy.
236. G: Wszyscy No dobra A to duzo masz tych znajomych?
237. K: Mam z szesciu takich bliskich kolezanek, a tak ogolnie to znam tak

wszystkich w szkole. A ze mamy takq mniejsz^ szkol^, to tak mamy ok. dwiescie 
dzieci.

238. G: O super.
239. K: Teraz mamy tylko pierwsze i drugie klasy, bo to jest nowa szkola. Ale

teraz b^dq przychodzili trzecioroczni, dlatego teraz tylko mamy, ale teraz b^d^ 
tutaj budowali szkol^, wi^c po szostym roku b^dzie juz tutaj tysi^c. [Czyli b^dzie 
juz tutaj

240. G: @[czyli b^dzie juz trudno znac wszystkich w szkole.
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241. K: Na razie to wszystkich znam z tego co wiem. Ale tylko tak na „czesc” 
i w ogole.

242. G: NO, no, a takich bliskich to masz ze szesc?
243. K: Szesc takich kolezanek.
244. G: A mozesz powiedziec, co robicie, jak si^ spotykacie, gdzie si^

spotykacie i jak cz^sto?
245. K: Ale tak w szkole?
246. G: Nie, no wlasnie nie, no [np. z t^ szostk^ twoj^, to s^ Twoje

przyjacioiki, przyjaciele?
247. K: [Tak, to mamy (3.0) Poza szkol^ to spotykam si§ z jedn^, ale dwie

jeszcze tak czasami, czasami
248. G: I co wtedy robicie?
249. K; Idziemy do niej do domu i jestesmy na komputerze, albo idziemy po

kogos zapukac, zeby wyjsc, albo na plaze, albo do parku, albo na zakupy, albo 
cos takiego.

250. G: Uhum, uhum, uhum.
251. K: A w  szkole wszyscy usi^d^ i tak b?d^ gadac, albo idziesz do swojego

klubu, albo cos takiego.
252. G: A jak cz^sto si^ z tymi znajomymi spotykasz? Codziennie, czy raz w

tygodniu?
253. K: + Codziennie si^ spotykam z tak^jedn^, ale no z dwoma, a tak z

reszt^ no widzimy si^ codziennie, ale nie bawimy razem, albo cos takiego.
254. G: Uhum, uhum. uhum. Czyli na komputerze to wchodzicie najakies

czaty, albo cos, tak?
255. K: Na „MSN” albo na „BeeBo”.
256. G: Uhum, uhum. (3.0) @@@ No dobra, a powiedz mi, czy kiedykolwiek

odczuwalas dystans pomi^dzy Tob^, a tymi dziewczynami, kolezankami? 
Dystans, albo cos co Was dzielilo, jakby, ze nie mialas z nimi o czym rozmawiac, 
albo czulas si? tak obco? [Tak na pocz^tku moze bylo?

257. K: [Tak na poczqtku najbardziej bylo, bylam, ja  np. nie bardzo umialam 
rozmawiac po angielsku, poniewaz tylko wiesz, tak „czesc”, tylko takie proste 
slowa, podstawowe, ale teraz juz nie.

258. G: Nie?
259. K: Nie. Teraz juz jest po prostu, normalnie.
260. G: Normalnie. A jakbys te pocz^tki sobie przypomniala, to zdarzaly si?

takie momenty, ze wydawalo Ci si?, ze coraz lepiej juz umiesz mowic, ale jakbys 
^ l a  troch? innq rzeczywistosci^ i ogl^dala jakies inne programy albo nie 
korzystala z tych samych stron np. intemetowych i [ one o tym rozmawialy, a ty 
nie wiedziaias o czym troch?, nie?

261. K: Na pocz^tku nie wiedzialam o czym, ale potem dowiedziaiam si? o
tym Msn i BeeBo i weszlam na strony i nie wiem, jak to si? nagle wszystko tak 
stalo, ze zacz?lam lepiej rozmawiac po angielsku i tak si? porozumiewac lepiej, 
ale tak ogolnie (3.0), og61nie to fajnie byio, tak lepiej si? polepszylo, widac, ze 
mozna si? porozumiec .
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262. G: A czy wydaj Ci si?, ze kolezanki pomogly Ci troch? w tym, ze si? z
nimi spotykalas, albo ze byiy takie otwarte do Ciebie, bo Ty [na pocz^tku nie 
mowilas po angielsku.

263. K: Na pocz^tku mialam tak^ jedn^ dziewczyn?, ktora byia troch? ruska,
ale znaia angielskiego, ale potem, jak juz si? tarn poktocilismy i jakos tak ona 
odeszia, wi?c zacz?lam si? kolegowac z Irlandkami i ogolnie tak zacz?lam si? 
uczyc angielskiego niej wi?cej.

264. G: Czyli na pocz^tku ta dziewczyna odegrala tak^ rol?, a potem to
wlasciwie \ty sama juz zacz?las na tyle umiec, ze rozmawialas sobie z tymi 
Irlandkami juz bardziej na luzie i samo si? to juz uioi^lo, tak? [Dobrze to 
rozumiem?

265. K: [tak, tak
266. G: Ok. (3.0) Czyli, jakbys miala podac powod dla ktorego ten dystans

odczuwalas, to bylo przede wszystkim z powodu j?zyka?
267. K: Z powodu j?zyka i tego, ze nie bylam jeszcze z nimi zaprzyjazniona,

wi?c taka bylam inna, [taka nowa,
268. G: [Nowa i nie wiedzialas, co si? troch? tu dzieje i nie mialas troch? o

czym z nimi rozmawiac, bo nie wiedziaias o tym Msn, o BeeBo,
269. K: I nie wiedzialam, jak cos tam, byli na jakiejs paradzie i cos si? stalo i

nie wiedzialam i tak slucham (xxx), jakies sleep overy, spanie w domu i oni sobie 
0 tym opowiadaj^. a ja stoj? i slucham

270. G: Rozumiesz, co mowi^ ale nie potrafisz wl^czyc si? do rozmowy, bo
czujesz jakby tak^ granic?, cos co Ci? oddziela, bo jakby nie jestes jeszcze 
cz?sci^ taj grupy i stalo si? to dla Ciebie jakos tak bezbolesnie? I nie bylo czegos 
takiego, ze przychodzilas do domu i bylo Ci jakos tak strasznie przykro, albo 
troch? mialas dose wszystkiego, ze wiesz

271. K; Nie, ogolnie si? non stop cieszylam
272. G: Powoli coraz wi?cej (xxx) wi?c to tak
273. K: Np. nowe kolezanki, itd., a potem bylo juz troch? lepiej.
274. G; Teraz mam pytanie, ktore si? wlasciwie nie odnosi do Ciebie, bo Ty

nie masz polskich znajomych, bo jest pytanie: Z kim wolisz sp?dzac wolny czas 
dlaczego? Jakbys miala wybor, to z kim wolisz z Polakami, czy Irlandczykami? 
Czy macie tez prawdopodobnie jakies inne narodowosci w szkole. Z kim
naj bardziej lubisz sp?dzac czas?

275. K: Na pocz^tku mialam takq dobrq kolezank?, z ktor^ do tej pory si? 
koleguj?,

276. G: Ona byla stqd?
277. K: Ona si? urodziia w Niemcach, ale jak miala dwa miesi^ce to

wyjechala i jej rodzice s^ Irlandczykami.
278. G: Caly czas s^ tutaj jej rodzice?
279. K: Tak. I teraz mam kolezank? tak^, ktor^ dopiero poznalam, jak

przyszlam do nowej szkoly i ona jest taka bardzo podobna do mnie wi?c dobrze 
mog? si? z ni^ porozumiec, wi?c tak idealnie

280. G: Super, taka bratnia dusza.
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281. K: No i teraz najbardziej z ni^.
282. G; Z Irlandii, tak?
283. K: Tak, ona jest Irlandk^. I np. jest tak, ze spotykamy si^ codziennie, ona

po mnie przychodzi, albo ja  po ni^ i idziemy gdzies tarn,
284. G: A jak to jest np. humor. Wg mnie jest taki dose ciqizki, duzo ludzi tez 

tak mowi w j^zyku. Jak to na pocz^tku bylo, ze one sobie cos opowiadaty i cos 
bylo smieszne, czy dla Ciebie to tez bylo smieszne? @ Czy na pocz^tku nie bylo, 
a dopiero p6zniej@ zacz^lo bye?

285. K: Ja tylko tak ich shichalam i jak one si^ smialy to ja tez si^ smiaiam,
zeby si^ nie odrozniac, ale potem juz zalapalam to wszystko i teraz juz [jestem w 
temacie.

286. G; [Coraz wi^cej @ Teraz jestes juz w temacie, tak?@ Juz teraz to samo
jest dla Ciebie smieszne?

287. K: Tak.
288. G; Ale widzisz roznicq;, zauwazasz roznic? mi^dzy polskim humorem a

irlandzkim? Czy juz teraz nie zwracasz na to uwagi, nie myslisz o tym?
289. K: (3.0) Ogolnie teraz jest tak, jakby, np. jak jestem na Msn, np.

rozmawiasz sobie o czyms tam, jak sobie powiesz np. cos tam, to kolezanka to 
zrozumie, np. inna osoba obok Ciebie nie zrozumie tego, np. zapytasz ja np. czy 
pami^ta to wczoraj i powiesz jakies slowo zwi^zane z tym, i ona to rozumie, a 
ktos kto stoi obok nie zrozumie tego, poniewaz nie wie, o co chodzi.

290. G: Uhum, uhum. A np. jakies kawaly albo jokes, opowiadasz czasami,
albo one opowiadaj^?

291. K: Bardziej tak z filmow, jak s^ np. jakies filmy to opowiadamy,
slyszaias jakie to bylo smieszne i ha, ha, ha.

292. G: Uhum. No, no rozumiem. (3.0) A np. zdarzylo si^, ze mialas
stycznosc z jak^s Polk^, albo w Polsce jak jestes, to znajdujesz z nimi jakies 
wspolne tematy?

293. K: (3.0)
294. G: Czy znajdujesz z nimi jakies porozumienie mi^dzy Tob^, a nimi, tymi

Polakami?
295. K: Tak nie bardzo juz teraz, oni np. cos tam mowi^, cos tam, o czyms,

tam, np. o jakiejs gwiazdzie, a ja  np. nawet nie wiem, kto to jest, wiesz. Albo 
sluchaj^jakiejs innej tam muzyki polskiej, no to ja slucham bardziej angielskiej 
muzyki, no to na pewno juz nie b^dzie praktycznie tak samo. Tutaj znam 
angielsk^ muzyk^ i oni znajq, to tutaj mam o czym rozmawiac, to jest taki ten, 
zwi^zane jest.

296. G: Uhum, uhum.
297. K: To raczej nie bylabym w temacie, jakbym teraz pojechaia do Polski,

zeby pogadac z kims.
298. G: NO, no. (3.0) A czy zdarzaj^ si^ takie grupy, czy jak jestescie w 

jakiejs grupie, Ty jestes Polk^, ktos jest z Litwy, s^ Irlandki, to w jakich j^zykach 
wtedy rozmawiacie?

299. K: Wszyscy rozmawiamy po angielsku.
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300. G; Wszyscy zawsze po angielsku, czyli, bo \ty nie masz teraz w szkole
kolezanki z Polski, wczesniej mialas jakies kolezanki z Polski, albo kolegow?

301. K: Tak, tylko, ze one nie byly w mojej klasie i ja  si^ z nimi nie
kolegowalam (xxx)

A w klasie, jak ten dodatkowy angielski mialas?
Tam byly z innych krajow, np. z Francji, albo cos takiego, ale nie bylo

302. G:
303. K: 

z Polski.
304. G: Czyli co, tylko po angielsku?
305. K: Tylko po angielsku.
306. G: Nic, nawet jak wiedzialas, ze ktos by! z Polski obok Ciebie/
307. K: Ale nie bylo, poniewaz wszyscy z innych krajow byli i nikt nie byl
308. G: @@ Sama, jedna@, dobra. (3.0) Powiedz mi, wiem, ze to pewnie jest

dziwne pytanie, ale jakby si^ ktos Ciebie zapytal, kirn jestes?, co bys 
powiedziala?

309. K: Ale np. w jakim  sensie? Jak mam na imi^, albo z kirn,
310. G: No ogolnie @, gdybys miala tak powiedziec o sonie, kim jesles?
311. K: Wejdzie np. to ja  powiem, mam na imi^ Marika i np. ile mam lat i

potem, np. jak^ muzyk^ lubisz i wiesz, tak, tak,
312. G: Ale powiedzialabys, np. „kim jestes? Jestem Polk^”, no wlasnie,

jakbys si^ do tego odniosla np.?
313. K: (3.0) nie no [powiedzialabym,
314. G: [A jakby spytac Ci^ o narodowosc, to mowisz, ze sk^d pochodzisz?
315. K: Z Polski. A oni mowi^ „aha, super”. Np. kiedys tam, wczesniej, tak

mnie pytajq o to i mowi^, np. „mojego taty dziewczyna jest z Polski”. 1 tak 
bardziej,

316. G: Uhum. (3.0) Czy zmienilo si^ cos po przyjezdzie do Irlandii pod
wzgl^dem tego, jak postrzegasz innych ludzi, albo jak siebie postrzegasz? Czy Ty 
si? zmienilas?

No:
W jaki sposob si? zmienilas?

Bardziej, tak chyba doroslam,[ poniewaz 
[No tak, to na pewno.
Bardziej zalapalam takie, takie, ze w Polsce bardziej si? tak wszyscy 

obgadywali, itd., a tutaj czegos takiego nie ma, tutaj tak bardziej sq milsi, tak 
bardziej zalapalam tak^ kultur?, tutaj jest tak inaczej, tak, nawet nie wiem, jak to 
wytlumaczyc,

322. G: No wlasnie fajnie, sprobuj to wytlumaczyc, jak chcesz mozesz po
angielsku, albo na jakims przykladzie moze, np. jak Ty si? zmienilas, tak jak 
zacz?las mowic.

323. K: Ze np. tak, ze np. bylo cos takiego, ze (3.0), ze np..jak mialam
kolezanki, a jak kolegowalam si? z jakimis innymi kolezankami, (3.0), tak si?, 
wiesz, tak si? bardziej, tak, jak one obgadywaly, [to, np.

324. G: [To od razu za Twoimi plecami cos mowily, bo TY odeszlas, bo
chcialas miec inne kolezanki, a one byly tak jakby zle,
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325. K: Cos takiego. A teraz tutaj mam kolezanki, no to tak kiedys nie lubitam
zakupow, a teraz posziam na zakupy z kolezank^ i polubiiam zakupy.

326. G: @ Dobre.
327. K: Albo (3.0), no nie wiem @, np. kiedys nie lubilam wychodzic i teraz

zacz^lam wychodzic z kolezankami bardziej, a wtedy nie moglam, bo bylam za 
mala, mama mi nie pozwalala, wi^c teraz zacz^lam wychodzic i ten (3.0) ogolnie 
to polubialam, bo mog^ se isc gdzies tam, pogadac z kolezankami, nie wiem, to 
chyba tak jakos bardziej si^ zmienilo.

328. G: Uhum. (3.0). A czy myslisz, ze j^zyk mial na to wplyw, ze to si^ tak
zmienilo? Ze si^ tak nauczylas, i ze tak to wszystko, jakos?

329. K: Np. ogl^dam jakies tam programy i z programow bior^ jakies tam
zarty po angielsku, czyli tez np. jakas tam muzyka po angielsku i np. nie wiem, 
pewnie tylko to z tym j^zykiem.

330. G: A gdyby si^ ktos np. zapytal Ciebie, tak jak rozmawialysmy
wczesniej, czy bys chciala zostac tu, czy pojechac gdzie indziej, czy wrocic do 
Polski, tak jak gdyby, no nie wiem?

331. K: Nie chcialabym na pewno wrocic do Polski, poniewaz tam jest tak
strasznie trudno. Pami^tam np. jak chodziiam tam do szkoly, to uciekalam ze 
szkoly, albo cos takiego, bo tak byly takie straszne nauczycielki, ale chociaz tutaj 
nie przepadam za niektorymi nauczycielkami, to tutaj s^ takie lepsze w 
porownaniu do tych z Polski. (3.0)

332. G: A czemu tych w Polsce nie lubilas? Pami^tasz czemu ich nie lubilas?
333. K: Bo np.[ krzyczaly na Ciebie,
334. G: A tutaj si^ to nie zdarza raczej? W sensie, jak jest dyscyplina w klasie,

ze kazdy cos mowi, jest glosno, kazdy cos mowi i widzisz, ze nauczyciel siedzi 
juz taki zdenerwowany, czy?

335. K: Nie, tutaj jest bardziej, nauczyciel na takie cos nie pozwoli.
336. G: Tak? [(xxx)
337. K: Wchodzi nauczyciel i wszyscy musz^ wstac, np. nie ma gadac, bo np.

oni mog^ Ci nawet tutaj kar^ dac, zostajesz na przerw^ i piszesz esej na dwie 
strony o tym, jak nie powinienes gadac w klasie.

338. G; Czyli nauczyciel nie krzyczy tutaj, ale daje kary, albo jakby [w inny
sposob dyscyplin^ w klasie utrzymuje, tak?

339. K: [Kary, albo zle uwagi, albo cos takiego.
340. G: Czy odbierasz pozniej jakies punkty, czy co, ze tak si^ wszyscy boj^

tego?
341. K: Nie, my mamy np., cos takiego, ze , nie wiem czemu si^ boj^, ale my

mamy takie dobre i zle uwagi we w tym i tutaj jest, jak np. miales dobre zadanie 
domowe i dostajesz jedn^ uwag^, a czasami np. bylas w czyms dobra, albo cos 
wygraias, to znaczek taki, to dobre dwie uwagi, a trzy dobre uwagi, to takie cos i 
tutaj tak ogolnie Ci podpisuj^ takie rozne te. A tutaj Ci np. pisz^ z kazdego 
mojego przedmiotu jest napisane, jak si^ ucz^ i jaki procent, np. mialam trzy 
testy, to podliczajq jaki mam swoj average.

342. G: Uhum. I procentowo piszq ile to.
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343. K:
344. G:
345. K;
346. G:

Tak i tutaj np. miaJam ostatni.
A za A jest ile procent? Do stu? Wiesz, jak to przeliczaj^?
Tu jest tez napisane.
Bo jak to mialam na studiach, to tez to bylo inaczej i tez musiaJam si? 

;aic do tego. Wlasnie, chc? zobaczyc, czy to jest tak samo, jak mysmy 
mieli, czy inaczej to jest.

347. K; Ja mam tutaj tabelk?.
348. G: Aha, to macie wlasnie podziat tutaj tego.
349. K: Tutaj mamy napisane, jak mielismy egzaminy, dwa takie wielkie

egzaminy w szkole, o tu jest napisane.
350. G; Aha, no tutaj jest 90-100.
351. K; Czasami tak tu jest, ze zapisujemy swoje zadanie domowe i dobre

uwagi.
352. G; Uhum. I to jest najnizszy co si? zdaje? 40-44%?
353. K: To jest chyba D i D-.
354. G: A to jest juz chyba, ze nie jest zaliczone, 0 to?
355. K: To juz jest [oblany
356. G: [Oblany?
357. K: Tak. Chyba jak si? zalapujesz na te wysokie, to zdalas, a jak na te 

dwa. to oblalel Jakos tak jest @.
358. G: (3.0) Jak myslisz o kulturze i j?zyku, to z ktor^ bardziej si? 

identyfikujesz? To znaczy, ze jest blizszy Tobie, Twojemu sercu. ktory, ktory 
j?zyk, ktora kultura?

359. K: (3.0) S^dz?, ze angielska, irlandzka, bo jest taka, ze tak bardziej na
luzie jest wszystko.

360. G; A emocjonalnie? Emocje tez latwiej jest wyrazic po angielsku Tobie?
361. K: Uhum, bo s^ prostsze slowa do wyrazenia tego, jest prosciej tak s^dz?.
362. G: Aha. A w domu, bo w domu m6wicie po Polsku, to wolalabys

zebyscie w domu m6wili po angielsku? Zeby rodzice mowiU po angielsku?
363. K; Wolalbym, zeby rodzice mowili po angielsku, ale mowimy po polsku.
364. G; Ale ja  si? Ciebie nie zapytalam na pocz^tku, ile Ty tu wlasciwie juz

jestes?
365. K: Od wakacje przed czwart^ klas^.
366. G; Czyli mialas lat?
367. K; 9, na pewno 9.
368. G: Czyli to Ty jestes tylko cztery lata tutaj, tak?
369. K: Tak.
370. G: Cztery lata. Czyli generalnie czujesz si? cz?sci^ tej kultury irlandzkiej,

tak?
371. K: [Tak troch? bardziej
372. G: [Zadecydowanie. A czy to nie z a le ^  troch? z kim jestes? Jak

przebywasz w domu, to nie czujesz si? jakos bardziej w polskiej kulturze?
373. K: Nie, nie s^dz?. Ja lubi? przebywac w domu i na dworzu z

kolezankami. Jest fajnie i tak, i tak.
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374. G: A jak jestescie w Polsce, jak jezdzicie do babci, do dziadka?
375. K: Tam jest tak bardziej nudno, bo nie ma nic takiego. Np. nie wiem,

bardziej si^ nudzi tarn, bo nie ma nic takiego do roboty. Kolezanek niema, bo juz 
za bardzo si^ nie kolegujesz tam z kolezankami, tylko np. tarn do kuzyna, albo do 
babci, do dziadka, cos takiego.

376. G; Ale czujesz si^ cz^sci^ jakby dalej tej kultury? Czy troch^ si? juz
oddalilas?

377. K: Oddalilam si? juz chyba jakby bardziej, poniewaz tak to pami^tam do
babci codziennie przychodzilam, teraz juz id? raz na rok albo dwa razy na rok.

378. G: Dobra, teraz tez b?dzie par? takich krotkich dziwnych pytan, na ktore
trzeba odpowiedziec. Ale ja jestes zm?czona, to powiedz.

379. K: A nie, nie jestem.
380. G: To dobra. Tutaj tez b?dzie taka skala, ze cos jest bardzo wazne, niniej

wazne, troch? wazne albo wcale nie jest wazne. Jak wazne jest dla Ciebie, ze 
jestes Polakiem?

381. K: (3.0)
382. G: Zdecyduj, bardzo wazne, wazne, troch?, malo, wcale?
383. K: S^dz?, ze malo.
384. G: Dobra. Przynalezenie do kultury irlandzkiej, czyli tutaj, stanie si?

tutejszym, jak bardzo jest dla Ciebie wazne? Bardzo wazne, [wazne,
385. K: [Czyli jak?
386. G Jak bardzo jest dla Ciebie wazne przynalezenie do tej kultury

irlandzkiej, czyli bycia takq, jak (3.0)
387. K Inni?
388. G Uhum.
389. K Wazne.
390. G Bardzo, czy wazne?
391. K (3.0)
392. G Bardzo wazne, czy wazne?
393. K Bardzo wazne.
394. G Dobra. Jak dla Ciebie jest wazne, ze jestes Europejk^,

Europej czykiem?
395. K (3.0) Wame.
396. G Uhum. Czlowiekiem? @@@
397. K Zwierz?ciem@@@@
398. G @@@@  (xxx)
399. K Wazne @@@
400. G No pewnie@@@, jakbys miala bye zwierz?ciem@@ Bardzo wazne,

czy wazne?
401. K @@ Bardzo wazne.
402. G No pewnie. Ze jestes plci zenskiej?
403. K Wazne.
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404. G: Zeby podtrzymac swoj^ narodowq tozsamosc, czyli zeby pami^tac
trochq: tej tradycji polskiej, o polskim j^zyku, czy to jest bardzo wazne, wazne, 
troch? malo wazne, czy wcale?

405. K Malo.
406. G Malo. Zeby mowic plynnie po angielsku? Bardzo wazne, wazne?
407. K To jest bardzo wazne.
408. G Zeby mowic plyrmie po polsku? Bardzo wazne, wazne?
409. K Troch^.
410. G Zeby mowic plynnie w obydwu j^zykach?
411. K S^dz^, ze wazne po prostu.
412. G Czy chcialabys mowic z takim samym akcentem, jak Irlandczycy, czy

moze juz tak jest? Czy tak samo Ci si^ wydaje, ze juz mowisz, jak oni?
413. K S^dz^, ze juz mi si^ wydaje, ze juz tak podobnie.
414. G Uhum. A jak to jest dla Ciebie wazne, bardzo wazne, zeby tak mowic

jak oni?
415. K Tak.
416. G Zeby Ci^ nie rozrozniali np.?
417. K S^dz^, ze to jest dla mnie bardzo wazne.
418. G I s^dzisz, ze to juz si^ stalo, ze Ci^ nie rozrozniaj^, ze jestes z Polski?
419. K No tak jakos juz nikt nic nie m6wi, wi^c chyba jest juz tak.
420. G Uhum. Jak si^ zwracasz do kogos obcego? [Jakich zwrot6w uzywasz?
421. K [Nie mowi^ np. „pani” albo „pan”, ale do nauczyciel6w musisz

mowic np. po irlandzku „(xxx)”.
422. G Aha. musicie tak mowic, tak?
423. K Tak. [(xxx)
424. G [(xxx) A to znaczy „pani”, „pan”?
425. K Tak
426. G Ale to po irlandzku, nie po angielsku?
427. K W tamtej szkole mowilismy tez po angielsku.
428. G A jak np. to nie jest ktos ze szkoly, ktos obey? Np. mama Twojej

kolezanki, Irlandka? Bo ona jest duzo starsza od Ciebie, wi^c jak si^ do nie
wtedy zwracalas?

429. K: Na „ty”.
430. G: Normalnie po imieniu?
431. K: Np. jedna taka mama powiedziaia mi, „mow do mnie na imi^”, po

imieniu.
432. G: A jak nie, to?
433. K; Im to bardzo nie za le^ , ale bardziej na „ty” mowi^. Nie mowi^ np.

9 miss” .
434. G: Nie ma nienaturalnego dystansu, tak? A jak jestes tutaj, no nie wiem?,

czy zdarzylo Ci si^ tutaj, ze rodzice wyslali Ci^ gdzies, cos zalatwic, np. do 
banku albo w urz^dzie cos? Tak?

435. K: Uhum.
436. G: I CO wtedy? Jak do ludzi si^ zwracasz?
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437. K: Tak bardziej dorosle mowi?.
438. G: To znaczy?@@@
439. K: Tak bardziej mi si? zmienia glos, nie mowi?, jak do kolezanki, tylko.

ale nie mowi? tez ”pan” albo „pani”, tylko po prostu mowi? tak bardziej dorosle.
440. G: Czyli, ze uzywasz ich stow, takich innych troszeczk??
441. K: Nie, czyli uzywam bardzo podobnych slow, bo oni tutaj nie uzyw'aj^

trudnych slow. Mowi? normalnie, ale takim bardziej doroslym glosem.
442. G: Uhum, uhum. Dorosle slowa i doroslym glosem. A wtedy mowisz

„miss: albo „mr”, czy raczej bezosobowo?
443. K: Bez, bez, ogolnie bez.
444. G: Dobra, a czy zauwazyias jakies roznice mi?dzy Polsk^ a Irlandiq?

Teraz wyobraz sobie, ze jedziesz do Polski, jestes w Polsce i np. idziesz do 
kolezanki i jest jej mama, to mowisz do niej [„Marysiu” albo @@@

445. K: [Nie, nie @@@ raczej nie. S^dz^, ze to tak, raczej (3.0) znaj^c 
polskiego, to raczej nie chc^, zeby tak mowic. Bardziej chyba „pani”, „pan”.

446. G: A tutaj,jak jestes?
447. K: Tutaj nigdy nie zwracaj^ uwagi.
448. G: Czyli podejrzewam, ze dla Ciebie, to nie jest dziwne, ze zwracasz si^ 

na „ty” do doroslych osob, no nie, ze mowisz „you”,
449. K; No tak.
450. G: To nie jest dziwne. A dziwnie si^ czujesz, jak [
451. K: [Chociaz dziwnie si^ czuj^, jak jestem w Polsce i si? czasami zdarza,

ze mowi? po polsku, tak mowi? po prostu do nich, np. na „Ty”, no to mama 
zawsze zwraca mi uwag?, np. „nie mow tak”, „nie mow po imieniu” albo „nie 
mow na ty”.

452. G: A Ty tak mowisz trochu?
453. K: Np. ja tak jestem przyzwyczajona do mowienia do kolezanek, to tez

przychodz? do domu i mowi? na „ty” do rodzicow i oni mowi^ „mow do mnie 
mamo”, „mow do mnie tato”.

454. G: Uhum. A kolezanki mowi^ po imieniu do rodzicow?
455. K Nie mowi^ po imieniu, ale, np. mam tak^ kolezank?, ktora mowi po

imieniu do mamy, ale mam tez takie, ktore mowiq „mamo, tato”.
456. G Uhum, to tak jak Ty w sumie.
457. K Tak.
458. G Czy starasz si? nasladowac, tak umyslnie sposob w jaki mowiq Twoje

kolezanki i Irlandczycy?
459. K (3.0)W sposob taki bardziej tekstowy.
460. G No, no, jak akcent ich nasladowac i wiesz.
461. K Nie no, ale akcent to jakos tak naturalnie
462. G Czyli nie robisz [tego umyslnie?
463. K [Ale, ale tak bardziej stowa, tak jakos, nie, ze to jest umyslnie, ale tak

jak si? przyzwyczaj? rozmawiac z kims, to jakby przejmujesz [takie same ten
464. G [Slowa i taki sposob jego mowienia.
465. K Tak.
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466. G: A czy starasz si? np. tak samo mowic np. o nauczycielach albo o
footballu, w sensie, ze dzielisz ich opinie albo jak np. ogl^dacie film i cos jest dla 
nich smieszne, moze tak na pocz^tku bylo, ze staralas si? @@ tak troch? [zeby 
ten

467. K: [Na pocz^tku troch? tak juz [bardziej mam swoje opinie
468. G; [Bardziej swoje opinie i swoje zdanie, awczesniej bylo [tak, ze
469. K; [Probowalam si?
470. G: Tak jakby stac cz?sci^ grupy, tak?
471. K: No, zeby tak jakos ladnie wyjsc.
472. G: Aha. A teraz jest tak, ze juz tak nie robisz raczej? Ze nie starasz si?,

ze jak ktos tarn mowi, to i to, to Ty myslisz inaczej, ze masz swoje zdanie.
473. K: Tak, mam bardziej swoje zdanie.
474. G: A moze irmi nawet probujq za Tob^ powtarzac, czy cos, tak? Raczej

jestes takq siln^ osobowosci^, tak mi si? wydaje.
475. K: Tak, coraz bardziej tak.
476. G; Wczesniej tak bylo?
477. K: Wczesniej probowalam, tak na samym pocz^tku, zeby si? ten, to

probowalam, zeby si? ten, zeby zaczqc pogadac, to probowalam si? dopasowac 
do innych. A teraz mam bardziej swoj^ opini?, itd.

478. G; Uhum. A masz jakis przyklad, pami?tasz, jak probowalas cos ten?
479. K: Np. jak mialam powiedzmy, bylismy np. lecial jakis tam odcinek i ja

ogl^dalam po polsku, to oni mowili po angielsku, a ja  nie skojarzylam i oni 
mdwili, „ta scena byla smiesznie”, a ja mowi? „no, no byla smiesznie”, czy cos 
tam.

480. G; Uhum, uhum. (3.0) A czy podchodzisz tak samo emocjonalnie do tych
samych sytuacji, co Twoi znajomi, np. ze w Irlandii si? cos dzieje takiego, jak np. 
ostatnio byl taki mecz, nie wiem, czy Ty si? interesujesz footballem albo tam u 
Ciebie w szkole ktos, nie wiem, mi?dzy Francjq a Irlandiq i tam byla t zla decyzja 
s?dziego i tam wszyscy Irlandczycy, ten, pami?tasz, taki byl moment, albo

481. K: Ja nie za bardzo ogl^dam,
482. G: Bo to jest bardziej dla chlopakow. To pomyslmy, no nie wiem, chodzi

mi o emocjonalnie, ze np. rozmawiacie czasami, ze w Irlandii ludzie trac^ prac?, 
mowicie tak w szkole czasem o tym?

483. K: Nie, my to tak bardziej, nie mowimy 0 pracy.
484. G: A cos, co dla Twoich kolezanek mogloby bye np. wazne, ale co nie

dotyczy bezposrednio Ciebie. Masz takie sytuacje?
485. K: Ze np. dla nich [jest cos wazne
486. G: [Tak, tak, tak, a dla Ciebie moze niekoniecznie
487. Np. moja kolezanka lubi bardzo football, a ja nie cierpi? tego, a jej na tym 

zale:^, to pewnie tylko jedyna taka rzecz, bo ja ogolnie to na tych klubach to si? 
nie znam, wi?c,

488. G: A 0 co chodzi z tymi klubami?
489. K: Np. podczas przerwy albo po szkole mamy kluby, np. aktorskie albo

(xxx)
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490. G: I wtedy inacie jak^s sal^? Pokoj?
491. K: To nie jest jeden pokoj, bo jak jest duzo tych klubow to jest w kilku

pokojach,
492. G: I idziesz sobie do takiego pokoju i tarn si^ spotykaj^ wszyscy co si§

interesuj^?
493. K: I pan zaczyna albo pani.
494. G: Czyli tarn pani albo pan jest, tak?
495. K: Tak, bo jak tarn mamy np. nauczyciela od angielskiego i on sobie

zatozyl Debatink Club, no to on przychodzi np. na swoim lunchu i na naszym i
np.,

496. G I Ty n a le^ sz  do takiej grupy jakiejs?
497. K Do takiej geo(xx)
498. G Do jakiej?
499. K Goe(xx) i np. teraz mamy taki taniec Zumba, czy jakis, ale to jakas

inna dziewczyna przychodzi albo z innej szkoly, nikt z naszej szkoly.
500. G Do tego klubu nale^sz , tak?
501. K: Tak.
502. G Do jakiegos aktorskiego albo cos?
503. K Aktorski dopiero teraz b^dzie jakos tak otwierany poniewaz

nauczycielka poszla wi^c b^dziemy teraz, wi^c na pewno pojd^ na ten klub.
504. G Super. A b^d^ mogla przyjsc tam zobaczyc, jakby co?
505. K Tak, tylko ona przyjdzie po swi^tach.
506. G No to dobra.
507. K Bo tak to kazdego dnia jest jakis klub, no., w poniedzialek b^dzie ale

my nie b^dziemy miec zaj^c.
508. G Uhum. Teraz ta, przeczytam Ci trzy zdania i chcialabym, zebys

wybrala. co uwazasz, ze jest najlepsze dla ludzi, dla emigrantow takich jak 
Polacy tutaj: 1. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy, czyli np., Polacy, 
powinni przyjmowac kultury i j?zyk danego kraju, czyli np. Irlandii i nie 
probowac, nie podtrzym j^ac ich wtasnego j^zyka i kultury. 2. Ludzie innej 
narodowosci niz Irlandczycy powinni podtrzymywac swoj^ kultury i j^zyk, ale 
tez przejmowac i dostosowywac si^ do tutejszej kultury i j^zyka. 3. Ludzie innej 
narodowosci niz Irlandczycy powinni albo przejqc j^zyk i kultury irlandzkq albo 
podtrzymac wlasn^.

509. K: Co to bylo to przedostatnie?
510. G: Powinni podtrzymac swojq kultur? i j?zyk ale tez przej^c i

dostosowac si? [do
511. K: Zeby miec dwie, zeby nie bylo tylko np..
512. G; A dlaczego tak powinno bye?
513. K: S^dz?, ze powinno tak bye, poniewaz, jak juz jadq do innego kraju, to

juz musz^ tez si? porozumiec, zeby np., zeby,
514. G: Chodzi tez o ich kraj ojczysty, bo przyjezdzaj^, np., Ty przyjechalas z

Polski, ktos przyjechal Litwy albo Francji, wazne jest, myslisz dla niego, zeby 
zachowal te @ linki @ networks, z tym danym krajem, czy nie?



515.
516.
517.
518.

K
G
K

S^dz?, ze powinien,
Uhum, tak jakby masz rodzin^ albo znajomych,
Tak, tak
A czy Ty tak wiasnie robisz? Starasz si^ robic wlasnie tak, jak

powiedzialam?
519. K: Tak, probuj^ si^ podtrzymac swoj^, [ze swoj^
520. G: [rodzin^, tak?
521. K: [i z irlandzk^ kultur^ tez.
522. G: Uhum, a jak to robisz? Z irlandzk^ juz wlasciwie wiele powiedzialas,

jak to robisz, to juz mozesz wlasciwie mniej na ten temat powiedziec, ale z 
polsk^ jak to robisz, jak to osiqgasz?

523.
524.
525.

K
G
K

Np., obchodz^ np., jak jest imieniny,
Obchodzisz imieniny, a tutaj nie obchodzi si^ imienin.
Albo jakies tarn swi^ta, ktore w Polsce, np. dzieri babci,[ dzien

dziadka,
526. G: [Obchodzisz, tak? Dzwonisz np.
527. K: Jeszcze ten (3.0)
528. G: Inne zwyczaje, np., Wigilia,
529. K: No to tak samo, jak w Polsce
530. G: Czyli nie obchodzisz tak jak tutaj, bo oni wlasciwie nie majq Wigilii,

wiesz o tym, nie?
531. K: No, tak, tak.
532. G: Dopiero maj^ „turkey and ham”, Boze Narodzenie.
533. K: I dopiero chyba na nast^pny dzien dostajq prezenty,
534. G: St. Stevens Day maj^ potem. Nie, w Boze Narodzenie maj^ prezenty.

Nie wiem, jak jest u Was, ale mysmy pod choink? dostawali prezenty, jako 
dzieci. A u Was jest jak? W Wigili^ dostajecie te prezenty pod choink^? [Czy 
dopiero nast^pnego dnia?

535.
536.
537.

K
G
K

[Po kolacji, nie?
Po kolacji, tak, tak. A tutaj czekajq dopiero na nast^pny dzien.
Tak, tak, wiem, bo slyszalam ,juz  nie mog^ si^ doczekac na nast^pny

dzien"
538. G: A CO s^dzisz o swoim polskim pochodzeniu? Jakbys miala powiedziec 

to jestes z tego dumna, zadowolona albo czujesz si^ czasami niekomfortowo?
539. K: Tak bardziej, gdybym mogla wybrac wolaiabym by Irlandk^,

poniewaz tak bardziej czuj^ si^ inaczej, np.
540. G: Czujesz si^ tak jakos niekomfortowo, czyli tak „unkomfortable” z

tym?
541. K: Tak. Tak bardziej si^ czuj^ z tym inna, poniewaz, jak przychodzq

jakies kolezanki to moj tata i moja mam gadaj^ po polsku i nie rozumi^ tego. Jak 
ja  np. id? do nich [to rozumiem.

542. G: [To rozumiesz. (3.0) A jak chcialabys, zeby Ci? inni postrzegali?
Osoba pochodzenia polskiego, czy osoba angloj^zyczna?

543. K: Po prostu, zeby bylo normalnie, zeby to nie mialo zadnego [znaczenia.

103



544. G: [Znaczenia. Czyli wtasciwie „manifa” i tyle albo, ze mowisz po 
angielsku i tyle. (3.0). Dobra, teraz mamy szkol^ tutaj (3.0), troch^, zesmy juz o 
szkole powiedzieli, to tak krotko, no nie. Czy Twoje doswiadczenia z nauk^ i 
chodzeniem do szkoly si^ zmieniiy odk^d przyjechatas do Irlandii? I pod jakim 
wzgl^dem i co si^ zmienilo? Np. jakbys popatrzyla na szkoly, to tarn mieliscie,

545. K: Tarn byio trudnie, na pewno bylo trudniej poniewaz tarn [(xxx)
546. G: [(xxx). A T chodzilas tarn 1, 2, 3 klasa, przedszkole, tak? Pozniej 4

klas^ juz zacz^ias tutaj, tak?
547. K: Tak. Np. tarn byio to, ze mielismy juz ulamki, w trzeciej klasie nawet 

i drugiej i mnozenie, i dzielenie, [a tu
548. G: [A tu jak przyszlas to wlasciwie juz to um ialal
549. K: Tak, to wlasciwie juz umialam i do tej pory pami^tam to, bo dostalam

jedynk^ i potem musiatam si^ uczyc z mam^ i dostalam pi^tk^.
550. G; Uhu, to ze szkoly z Polski to pami^tasz?
551. K: Tak. I potem,
552. G: A czy tu inaczej uczy si? mnozenia? Bo wiem, ze oni tutaj inaczej

ucz^ si? dodawania, tak? Tutaj w szkole inaczej si? uczy mnozenia, czy tak samo 
tabliczki mnozenia uczylas si? w Polsce? Czy nie pami?tasz?

553. K: Oni nie musz^ znac za bardzo tabliczki mnozenia, bo na koricowe
egzaminy mog^

554. G: korzystac z tego
555. K: kalkulatora.
556. G; Kalkulatora. Czyli nie musisz znac, w pami?ci liczyc?
557. K: Tak, ale ja znam, wi?c nie potrzebuj? akurat tabliczki mnozenia na

kalkulatorze, ale inne rzeczy, ktore normalnie non stop robi? na tym, na, w tym
558. G: A jestes zadowolona. ze tego si? nauczylas, ze to umiesz? W sumie

fajnie, nie?
559. K: No, fajnie jest znac dwa j?zyki, poniewaz juz nie musisz, jak znasz

tylko polski, lepiej si? uczyc, jak jestes dzieckiem, bo jak jestes dorosly, to Ci si? 
ci?zej nauczyc, np., angielskiego, tak slyszalam.

560. G; Fajnie tez znac tq tabliczk? mnozenia, nie, bo szybciej moze niektore
rzeczy robilas, zadania, latwiej tez pewnie bylo w tej szkole tutaj. A oprocz tego 
w Polsce, no tutaj szkola si? zaczyna o 9, no nie?

561. K: Nie, o 9 to w tamtej szkole, a tutaj zaczynamy o 8.30.
562. G: O 8.30? A w Polsce jak bylo?
563. K: O 8? Albo o 7 cos tarn. Ale konczylismy wczesniej, np. mielismy 3

dni kiedy zaczynalismy o 8, 7.30 do 12.45, albo od 12.45 do 16.10.
564. G: I to bylo fajniejsze, czy gorsze?
565. K: S^dz?, ze fajniejsze, poniewaz i tak wstaj? wczesnie, a konczysz

wczesniej szkol? i masz wi?cej czasu na rozne inne rzeczy albo i nie musisz tak 
wczesnie wstawac i spisz sobie do 12.45 dopiero sobie wychodzisz do szkoly i 
konczysz o 16.10 i to jest latwiejsze.

566. G: Uhum, uhum. Cos jeszcze z t^ szkoly?
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567. K: Bardziej wolaiam, tzn., nie lubi^ uniformow, np. nie lubi^ tego, ze sq
uniformy @@ .

568. G: @ Dlaczego tego nie lubisz, powiedz mi.
569. K; Poniewaz wolalam, jak mozesz sobie wiasne ciuchy zaiozyc, np.

idziesz sobie do szkoty, a tutaj trzeba nosic to codziennie, to jest takie,
570. G: A dlaczego wolalas nosic wiasne ciuchy, bo co? Bo pozwalalo Ci to

bardziej pokazac, jaka jestes? (xxx)
571. K: Nie, po prostu tak (3.0)
572. G: Bardziej na luzie bylo?
573. K: Tak bardziej na luzie, tak i np. slodycze moglas miec w szkole, a tutaj

nie mozesz miec slodyczy w szkole albo np. zobaczq cos, co jest zwi^zane z
czekolad^. nauczyciel, albo z lizakiem jakims takim, to np. od razu masz kar^. 
Nie mozna tego jesc.

574. G: A czy, czyli ta szkola jest bardziej surowsza niz ta w Polsce?
575. K: (3.0) Znaczy pod wzgl^dem nauki nie, ale pod wzgl^dem np. lunchu,

ciuchow, tak, s^dz^, ze jest tutaj trudniejsza.
576. G: Uhum (3.0), a mowilas 0 tym, 0 nauczycielkach w Polsce, ze byly

takie surowe, ze krzyczaly, cos Ci si^ jeszcze przypomina. cos bys chciala dodac 
na ten temat?

577. K: Np., ze probowaly, ze tylko non stop jak byl (xxxx), to np., np., np.,
wiesz jak nauczycielka powiedziaia, pozwolila, czy jakas mama moze zostac po 
lekcjach, a tam by powiedziaia przy innych rodzicach np.

578. G: Aha. czyli chodzi Ci o to, ze tam bylo tak, ze nauczycielka nie brala
pod uwag^, nie byla taka „sensitive”, tak?

579. K: No.
580. G: Np. ze Ty nie chcesz, zeby ktos inny to usiyszal, ze (xxx)
581. K: Albo, ze np. tutaj bardziej, Ci^ np. ten, albo tutaj tak nie mowiq przy

rodzicach czegos takiego, tylko maj^ takie zebrania, ze wchodzisz do szkoly i 
masz, ze jedna nauczycielka tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj i jest w kolejce, ze 
wchodzi si^ i kazdy na osobnosci gada z nauczycielem.

582. G: Aha, a nie, ze wszyscy razem?
583. K: Nie wszyscy razem, to jest jeszcze iatwiejsze, ze nie musisz zwracac

uwagi, ze ktos tam slucha, jakies tam innych problemy.
584. G: Czyli jest tak bardziej anonimowo, no nie? I to jest lepsze. A co

mozesz powiedziec o uczniach w tamtej szkole, czyli tych Twoich kolegach ze
szkoly?

585. K Tam w Polsce?
586. G Tak. Tak ogolnie, czy byli nie wiem
587. K A teraz, czy w Polsce?
588. G 0  tych w Polsce co miaJas?
589. K Ogolnie to (3.0)
590. G Dobrze si^ uczyli? [(xxx)
591. K [(xxx) wiem, ze probowali si^ pokazac z jakimis tam ciuchami,

bardziej tak, [zeby zazdrosc, takie rzeczy.
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592. G: [Wzbudzic w innych, bo tutaj macie, wszyscy majq unifonny, 
mundurki i k a ^ y  jest taki sam, tak.

593. K: A tarn probowali tak bardziej wzbudzic zazdrosc i tak dalej, a tutaj nie
ma czegos takiego, nie mozna tak zrobic, poniewaz wszyscy musz^ nosic 
mundurki, wszyscy tak samo si? ubieraj^, wi?c nie ma takich tych.

594. G: Czyli to jest lesze, czy gorsze?
595. K; W jednym sensie dobre w innym sensie zie, poniewaz nie lubi?

mundurkow, ale tez nie musisz si? pokazywac, jestesmy wszyscy tacy sami, a tarn 
np. (xxxxx), ale wszyscy si? probuj^ pokazac i tak dalej, z ciuchami. Czyli jest po 
polowie.

596. G: Po polowie. Dobra, jakby Ci si? jeszcze przypomnialy roznice mi?dzy
tymi szkolami, to najwyzej, no nie. No dobra, a teraz juz wiem, do jakiej szkoly 
chodzisz, bo to jest ta szkola w Bettystown, ta nowa, jak ona si? nazywa?

597. K: (xxxx)
598. G: Po irlandzku. Czy jestes zadowolona z niej, lubisz t^ szkol??
599. K: Nie lubi? np. kilku nauczycieli, np. z trzy nauczycielki nie lubi?, ale

ogolnie jest fajna, np. ale wolalam bardziej tamt^ szkol?, tamta byla taka 
bardziej na luzie, ta stara, np. jednq rzecz zrobi? zle i dzwoni^ do Twoich 
rodzicow, [ale

600. G: [@Tutaj tak jest?
601. K; [Tak^ glupot?, np. poklocisz si? z kims, to dzwoni^ do Twoich

rodzicow, zrobisz cos nie tak, dzwoni^ do Twoich rodzicow, zrobisz cos nie tak. 
dostajesz jak^s tam kar? albo dostajesz dwie uwagi i to jest takie bezsensowne, 
poniewaz nawet nic nie zrobisz, a dajq Ci jakies kary, [albo, albo

602. G: [@@
603. K: nic nie mowisz, zapytasz si? 0 dlugopis i mysl^, ze rozmawiasz i

dostajesz kar? albo cos takiego. Tak miala taka moja kolezanka, np. zapytala si? o 
dlugopis, koniec, zostajesz tam na przerwie.

604. G: Taka surowa jest ta szkola?
605. K: Bardziej taka surowa jest, taka inna.
606. G: A czy tak jak powiedzialas, nie jest dla Ciebie takie wazne uczenie si?

polskiego, ale czy chcialabys chodzic do szkoly polskiej?
607. K: Nie, nie s^dz?.
608. G: A jakbys musiala jeszcze chodzic przez weekendy, no nie, [w soboty i

niedziele
609. K: [O to, to nie, to by byla tragedia, jeszcze w weekendy do szkoty.
610. G: Jeden dzieri, np. sobota albo niedziela? Nie dwa.
611. K: + Na pewno nie bylabym zadowolona, nie, nie chcialabym, po prostu,
612. G: [Za duze obci^zenie, tak
613. K: [Nie sqdz?, zeby az tak mi byl potrzebny polski j?zyk, bardziej b?dzie

mi potrzebny angielski w przyszlosci
614. G: A nie chcialabys si? uczyc historii Polski?
615. K: Nie, nawet po co mi te wszystkie krole, zeby si? uczyc, np. na ten
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616. G Dobra, to mniej wi^cej opisalismy jaka ta szkola w Irlandii jest, a
masz jakies przedmioty, ktore szczegolnie lubisz albo szczegolnie nie lubisz?

617. K Za bardzo nie lubi^ francuskiego i polityki.
618. G To jest „politics”?
619. K Nie to jest ,,CSP”
620. G ,,Politican siences”, to jest takie bardziej o tym, co si^ tutaj dzieje?
621. K Tak, irlandzkie bardziej.
622. G Tak, tak irlandzkie.
623. K 1(3.0)
624. G W Polsce si^ to nazywalo WOS, „Wiedza o spoleczenstwie”.
625. K WOS @@
626. G Tak, WOS, to bylo to samo, co, uczysz si^ teraz co si^ tutaj dzieje w

telewizji, w polityce.
627. K Tak, musisz wiadomosci ogl^dac, nie, nie cierpi^ tego, poniewaz to

jest takie nudne.
628. G No.
629. K Ja lubi^ angielski i (3.0),
630. G Historic?
631. K Historia i geografia nie jest takim moim w jednym z takich, ze nie s^

najlepsze. Ale lubi^ angielski i SPHG, to jest taka bardziej gadatliwa klasa, a
tylko raz na tydzien masz.

632. G To CO tam robicie?
633. K Rozmawiamy, albo robimy cos, to jest taka jakby wolna klasa.
634. G A czy czasami zdarza si^ tak, ze nie rozumiesz czegos z lekcji? Np.

wiesz tak z powodu j^zyka, czy juz si^ tak nie zdarza?
635. K Raczej si? nie zdarza, chyba, ze si? ucz?, ze takie slowa

niezrozumiale dla wszystkich, to wtedy.
636. G A jak kiedys si? zdarzalo, to nauczycielka Ci w tej starej szkole

pomagala troch^?
637. K Tak, tak bardziej mi pomagala albo si? zapytalam kogos obok mnie.

co to znaczy.
638. G A probowali nauczyciele zrobic cos, zeby Ci pomoc?
639. K Byly np. te klasy [angielskie.
640. G [Angielskie, te dodatkowe, tak? I przez ile lat to mialas, przez trzy?
641. K Nie, chyba mialam mi si? skonczylo w szostej klasie juz nie mialam
642. G To miaias przez dwa lata, tak?
643. K Tak, przez [czwart^ i piqtq.
644. G [Czwarta i pi^ta, a w szostej juz nie mialas.
645. K Nie, w szostej juz nie.
646. G A mialas jakis test na koncu?
647. K Bo byl taki test w szostej klasie, chyba na drugi dzieh szkoly, zeby

sprawdzic jaki mam angielski i dostalam najwyzszy i powiedzieli, ze juz nie
potrzebuj^.
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648. G; Wiem, wiem. I uwazasz, ze dobrze to bylo ocenione, ze nie
potrzebujesz juz tego?

649. K: Nie, nie s^dz^, zebym tego potrzebowaia.
650. G: Nie czujesz, nie potrzebowatabys?
651. K: Tam byiy jakies takie bezsensowne slowa nawet takie jakie mi nie sq

teraz potrzebne.
652. G; Takie za proste calkiem? A np. to, ze nauczylas si^ tej tabliczki

mnozenia w Polsce, czy, ze tam nie wiem, uczenie liczenia w pami^ci, czy tego 
mogtas uzywac tutaj i nauczyciel nie zwracal uwagi, ze wszystkie dzieci licz^ 
@@ na kalkulatorach, a Ty pierwsza wszystko wiesz?

653. K: Znaczy, nie zwracali tam za bardzo uwagi, ale byioby tak szybciej mi
cokolwiek robic, bo zanim oni zapisali na [kalkulatorze

654. G: [No tak @@, to Ty juz wiesz.
655. K; Ale ogolnie, to w Polsce to bym to chyba lepiej wiedziala, bo np.

mama mi mowila, ze tam nie mieli kalkulatorow, tylko wszystko w glowie, wi^c 
bardziej giowa myslaia, wi^c to jest chyba lepsze, ale ogolnie jest chyba iatwiej z 
tym kalkulatorem.

656. G: A jak bylas w Polsce, to nie uczylas si^ geografii ani historii, prawda?
Jeszcze?

657. K: Nie, jeszcze nie w trzeciej klasie. Ale tam byla jeszcze taka zmiana, ze
w 4, 5 i 6 klasie zmienialismy klasy, jak teraz, a tutaj w 4, 5 i 6 klasie jest ta sama
nauczycielka, tak jak w 1, 2 i 3 klasie.

658. G: 4, 5 i 6 jest jedna nauczycielka, do wszystkich przedmiotow?
659. K: Tak. tak. A wlasnie w Polsce masz 1, 2 i trzeciqjedn^ nauczycielka, a

4, 5 i 6 masz juz zmieniane. A tutaj jestem juz w gimnazjum i mam zmieniane.
660. G: I jestes juz w klasie?
661. K: Pierwszej gimnazjum.
662. G: Ale jakby to policzyc, to 7 klasa, czyli 1 gimnazjum. Ale to nie jest

community collage, jaki to jest typ szkoly?
663. K: Secendary school.
664. G: Teraz w ogole nie masz dodatkowego angielskiego? Tylko normalny

angielski w szkole, tak? Nie chodzisz tez na zaden dodatkowy prywatnie, ani nic?
665. K: Nie. Ale powiem jedn^ rzecz z naszej ostatniej wizyty, jak si^

spotkalismy, to powiedzialas mi, ze jestem tylko trzy lata tutaj, a sq szesc, jest 
szesc.

666. G: Ty juz jestes szesc lat tutaj, tak?
667. K; Nie, nie, nie, ale szesc lat gimnazjum.
668. G: Jest 3 lata gimnazjum i 3 lata szkoly sredniej. Teraz jestes tak jakby

w gimnazjum, to jest byla osma, pierwsza,
669. K: [Jestem teraz w gimnazjum, to jest
670. G: [Patrz osma, pierwsza, no nie, tak jak kiedys byla siodma, osma, Twoi

rodzice tak chodziU, teraz w Polsce jest tak, ze jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, ze to jest 
podstawowka, 6 klas podstawowki.

671. K: No.
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672. G A pozniej 7, 8, juz nie ma siodmej [i osmej klasy, tak jak bylo kiedys.
673. K [Jest tylko pierwsza i druga gimnazjum.
674. G [Jest tylko pierwsza, druga i trzecia gimnazjum, a pozniej jest liceum,

no nie?
675. K No dobra, ale tutaj[ mamy.
676. G [A tutaj macie,
677. K Gimnazjum przez szesc lat. Bo szesc lat w tej szkole b^d^.
678. G Tak, tej szkole, ale ona si^ zmienia, „tranzytion” tak zwane
679. K No tak, ale nie trzeba zostac jakby cztery lata.
680. G Nie, nie, ale na kohcu gimnazjum musisz zdac egzamin.
681. K Tak wiem, b^d^ miala po trzecim roku egzamin, a potem po szostym.
682. G Dokladnie, czyli [juniorcert.
683. K [junior cert
684. G a potem seniorcert.
685. K Tak.
686. G Teraz jest tak samo w Polsce i to jest wlasnie to, tak jakby

gimnazjum, ,junior hight school” i „senior hight school”.
687. K To jest tak jakby liceum?
688. G To jest tak jakby liceum, [
689. K [A co to jest college?
690. G [Junior hight school i senior hight school, no nie.
691. K Tak. tylko, ze hight school jest w Ameryce.
692. G Tak, tak dokladnie, a tutaj jest secendary school.
693. K A ten, a co to jest college?
694. G College? Np. nazywa si^ Trinitty College Dublin, no nie.
695. K Czyli to jest jakis uniwersytet?
696. G W Stanach college to tez jest uniwersytyet. Ja np. w Polsce chodzilam

tez do Amerykahskiego Collegu, no nie, trzy lata i to si^ nazywato „Fine linguage
college”, jakos tak, j^zykow obcych i to sq jakby licencjackie college, no nie. A
nonnalnie to jest „university”, [czyli to jest takie zamieszanie, no nie?

697. K: [Czyli idziemy, czyli idziemy tak.
698. G: [Czyli Ty jestes w secendary school, no bo tutaj jest secendary school

i Ty tez jestes w secendary school, no nie.
699. K: No ale wiesz, jak mamy podstawowk^, potem [the secendary.
700. G: [To Ty jestes to junior cert, te pierwsze trzy lata.
701. K: Tak. Potem mamy secendary school, potem mamy college, potem

jeszcze university
702. G: No to mozliwe tez, ze niektorzy' mowi^ college na te trzy lata kolejne,

to tez jest mozliwe, bo tez si^ spotkalam.
703. K: Aha.
704. G: Wiesz, o co chodzi, na jakby, bo Ty jestes [pierwsza, druga, trzecia

(xxxx)
705. K: [To Ty jestes teraz w university, czy w college?
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706. G: Ja university, ja  skonczylam uniwersytet i jestem po, robi^ prac^, np.
jak koriczysz liceum, jak 6 lat konczysz, to masz livingcert, robisz livingcert 
i[tam masz

707. K: [A jaki jest, trudny jest livingcert?
708. G: Nie, no przeciez dasz sobie bez problemu rad^. Wazne jest tylko, zeby

duzo czytac, np. jak chcesz zdawac na aktorstwo, czy na cos takiego lub na 
przedmioty humanistyczne, to warto si^ zdecydowac juz teraz, no nie. Podoba Ci 
si^ to i to i chcesz si^ tego uczyc.

Cz. II.

709. G: Do jakiego stopnia szkola tutaj pomaga Ci w zrozumieniu irlandzkiej 
kultury, ze stajesz si^ cz^sci^ tej calej kultury, szkoly i tego spoleczenstwa tutaj? 
Czy s^ organizowane jakies, czy cos specjalnego jest organizowane dla 
emigrantow, jakies international days, ze mowicie o roznych kulturach?

710. K; Mielismy cos takiego, ze byly inne kultury, wyszedi taki jeden z 
Afryki i zacz^l spiewac tak po afrykarisku, takq fajn^ piosenk^, ale ja bym nie 
chciala, jakby mnie zapytali, to ja  bym powiedziala nie, dzi^ki.

711. G Nie chcialas. A czemu, bo nie umialas?
712. K Ja nie umiem spiewac. Lubi?, ale nie mam glosu do spiewania.
713. G To tak jak ja. Ja tez nie mam glosu do spiewania. @@@
714. K @@@@@ No bylo cos takiego, ale to nie bylo caly dzieri, tylko taki

(xxx) i nic nie mowilam o tym.
715. G: A inne dzieci, jak chcialy, to mogly zrobic?
716. K Uhum. Byly ze trzy osoby, ale bardziej Francuzi. Dwojka francuzow,

jeden Chinczyk i jeden z Afryki.
717. G Uhum. A w szkole, jak dzieci wiedzq, ze Ty jestes pochodzenia

polskiego, to pytaj^ si?, interesuje ich to?
718. K Nie::.
719. G Nie pytaj^, czy sq jakies roznice, czy cos? Rozmawiasz o tym?
720. K Nie. Nie zwracaj^ na to uwagi.
721. G Nie. Nauczyciele tez nie?
722. K Nic.
723. G Uhum. I wlasciwie nie rozmawiasz o tym z nikim, tak?
724. K Nie.
725. G Ok. A w szkole, jak si? czujesz? Akceptowana? Spoko?
726. K Tak, spokojnie.
727. G W swojej klasie, w swojej grupie, tez jak si? czujesz? Dobrze?
728. K Tak. Wszystko jest ok.
729. G Tak, ze nie ma zadnych problemow, a czy kiedykolwiek czulas si?

odrzucona? Z perspektywy czasu, no nie? Na pocz^tku, czy tak bylo?
730. K (3.0), nie, nie s^dz?. Tylko tak na pocz^tku.
731. G Tak? Jak j?zyka nie umialas, to tak wtedy troch?, tak?
732. K Tak, tylko na pocz^tku samym.
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733. G: (3.0) czyli, to byto wiasciwie tylko z powodu nieznajomosci j?zyka,
ale 0 tym rozmawialysmy wczesniej, to nie b^dziemy do tego wracac. No 
wlasciwie to wyprzedzilysmy niektore pytania @@@@

734. K: No jak si^ rozmawia, to potem wchodzi si^ na inne pytanie [i tak si?,
735. G: [I jedno z drugiego naturalnie wychodzi. Ale z kazdym czlowiekiem

jest inaczej, no nie, bo czasem ktos poruszy ten temat, a czasem nie i dlatego 
warto tez miec zapisane, nie, bo czasem si? automatycznie nie uda poruszyc 
danego tematu. Czy kiedykolwiek smialas si? albo zartowalas ze swoich 
irlandzkich kolegow, albo z polskich kolegow z Irlandczykami? Czy oni tego nie 
robi^ w ogole, takich jokes na temat?

736. K: Nie, nie robiq takich, nie robiq. W ogole traktuj^ bardziej tak
nomialnie. Oni tylko zwracaj^ uwag?, ze jestes n. z Dublina, just tak, tylko jakby 
inne cz?sci swiata.

737. G: Tak? Czyli nie ma takiego jakby, nie czujesz si? obco, tylko jakbys
byla st^d, no nie?

738. K; Tak. Tylko po prostu inna cz?sc.
739. G: Uhum. Ciekawe to. Czy uwazasz, ze szkola pomaga, zeby si? wszyscy

wzajemnie szanowali i umieli zyc ze sob^ w pewnym sensie.
740. K: Bardziej si? przez szkoi? poznaje chyba nowe przyjaciolki.
741. G: A wiesz, CO to szanowac si?? Co znaczy respect?
742. K: Wiem, wiem.
743. G: Czy uczy szkola tego wzajemnego poszanowania?
744. K: No tak rozmawiamy na tym np. PHE jak si? np. ktos wyzywa, trzeba

wiedziec, co si? robi itd. Nie ma czegos takiego powiedziala bym.
745. G: A np. rozmawiacie, ze trzeba wiesz, jak ktos ma inn^ religi? albo

pochodzi z innego kraju, albo inne rzeczy, bo kazdy moze w cos innego wierzyc, 
wyznawac, czy szkola uczy w jakis sposob takiego szacunku, zeby to uszanowac 
i tyle, np.

746. K: Nie uczy, ale nie ma czegos takiego.
747. G: Nie spotykasz si??
748. K: Tylko mowili, ze b?d^ mowili takie chyba wst?pne te po swi?tach

chyba cos tarn o rasizmie itd.
749. G: No wlasnie, o rasizmie np. moze bye kulturowy, moze bye kolor

skory, moze bye religijny, bo ktos np. nie jest szanowany z powodu tego, ze 
wierzy w cos innego. Nie ma czegos takiego mi?dzy uczniami, mi?dzy Wami? 
Nie spotkalas si? z czyms takim raczej?

750. K Nie
751. G Dopiero teraz b?dziecie o tym rozmawiac, tak?
752. K Uhum.
753. G Spoko, super. No a jak bys teraz takie podsumowanie, wybor Twoj,

jakbys miala chodzic do szkoly w Polsce albo tutaj, to gdzie bys wolala?
754. K Tutaj.
755. G Zdecydowanie tutaj?
756. K Tak, zdecydowanie tutaj.

Ill



757. G: Ok, dlaczego?
758. K: Bo tarn jest trudniej, a tutaj jest tak iatwiej. Tak si^ bardziej

porozumiewasz z nauczycielami, z kolegami.
759. G: A gdzie si?, wg Ciebie wi^cej mozna nauczyc w Polsce, czy tutaj?
760. K: W Polsce, bo tarn jest chyba taki wi^kszy level.
761. G; Tak Ci si? wydaje, ze jest? A wydaje Ci si?, ze ze wszystkich

przedmiotow, czy np. z matematyki tak bylo?
762. K: S^dz?, ze (3.0) tutaj jest inaczej, bo tarn byl polski, a tutaj jest

angielski, tarn jest np. inna historia wi?c, s^dz?, ze w Polsce jest wi?cej dat 
takich,

763. G ktore trzeba zapami?tac,
764. K no i w matematyce chyba tez wi?cej si? uczysz.
765. G Geografia tez musisz pami?tac te wszystkie stolice [(xxx)
766. K [(xx), ktora wi?ksza itd.
767. G I tez musisz pami?tac rzeki wszystkie, pami?tam, ze w Polsce si?

uczylam, a tu si? uczysz np.?
768. K Tutaj tylko o irlandzkich miastach, o eksplozjach wulkandw.
769. G A uczycie si? o krajach swiata? Jakie s^ stolice albo cos?
770. K Tak. tylko nie uczymy si? tak jeszcze stolicy itd., ale b?dziemy

dopiero do tego wchodzili, a teraz tak ogolnie populacji innych kraji, itd.
771. G Czyli praktycznie to samo?
772. K Praktycznie to samo.
773. G A jak bys miala wybor, to gdzie bys chciala kontynuowac dalszq

nauk?? Juz powiedzialas wlasciwie, gdzie chcialabys pojechac.
774. K Tutaj.
775. G; Tutaj albo? Mowilas cos wczesniej o Stanach.
776. K: A no tak. w Stanach. Gdybym mogla, to przeprowadzilabym si? do

Stanow.
777. G; Dlaczego? Sk^d w ogole ten pomysl?
778. K: Tam jest tak bardziej, bo oglqdarn te wszystkie filmy, tyle fajnych

produkcji, tyle wi?cej fajnych rzeczy do zwiedzenia, tarn masz np. w jednej 
cz?sci Stanow masz zimno, a w drugiej jest ciepio, czyli nawet nie musisz
wyjezdzac stamt^d, bo masz wszystko.

779. G: Stany sq ogromne. Europa, np. tak ja my teraz jestesmy to tez s^ tego 
typu odleglosci, tez masz wszystko na miejscu.

780. K; Tylko tam chyb nie trzeba latac samolotem, zeby ten
781. G: Tak, mozesz jechac samochodem. Ludzie mowi^ tez w jednym j?zyku

wsz?dzie, nie?@@
782. K: No wi?c jest latwiej.
783. G: Np. jedziesz do Szwecji, jest zimno, ale nie mowiq po angielsku. Nie,

no mowi^ po angielsku, w Szwecji dobrze mowi^ po angielsku. A uczycie si? 
troch? o krajach Europy, o Unii Europejskiej i o tym, co jest w romych krajach?

784. K: Tak troch?

112



785. G 
cos?

786. K

A nauczyciele Ci? kiedys pytali, zebys cos opowiedziala o Polsce albo

787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.

G
K
G
K
G
K
G
K

Nie, tylko jak byl ten dzien taki, to zeby cos tarn powiedziec.
Czy uwazasz, ze trudno si? uczyc po angielsku? Czy iatwiej?
Nie, bardzo latwo.
Latwiej niz po polsku?
Na pewno latwiej si? uczyc po angielsku, bo to tez szybko wchodzi. 
Tak? A dlaczego?
Po prostu lepiej zapami?tac te slowa, s^ np. nie ma tych „q”, „6”.
Ale speling po angielsku tez nie jest latwy.
Ale jest wszystko prostsze do wymowienia jakby, tak szybciej 

wchodzi, bardziej takie, latwiejszyj?zyk, tak sqdz?.
795. G: Czy Ty s^dzisz, ze nauczyciele starajq si? pomoc wszystkim

zrozumiec wszystko z lekcji, s^ tacy pomocni?
796. K: Tak. Oni np. (3.0) mamy np. takiego nauczyciela, ktory sobie zartuje,

a np. francuska nauczycielka jest taka, ze o wszystko si? zlosci, wchodzi i juz ma 
zly humor i dlatego z angielskimi nauczycielami tak si? lepiej uczy, np., jest 
prosciej, zarty, itd.

W jakim j?zyku umiesz czytac?
Po angielsku.
A po polsku?
Ci?zko z wymowieniem tych „u” i tak dalej.
Ale czytasz po polsku?
Uhum. s^dz?, ze tak. Tylko np. te trudne slowa b?d^ ci?zkie.
Lubisz czytanie ogolnie?
Nie jest to moja najlepsza rzecz, ale jest ok.
No to np. ile sp?dzasz czasu na czytaniu czegos?
Nie czytam.
Ale magazyny mog^ bye albo np. facebook, albo np. Beebo,
[Tam jest
[Albo Internet, tam jest jakis news albo jakies tam informacje o

Ale np. ja  sprawdzalam na Beebo, ale tam nie pisze slow calych tylko 
ol
(xxx) ale wiesz, ze te skroty tez w Polsce wchodz^ na tych roznych 

komunikatorach, wlasnie z angielskiego duzo jest. Czyli ksi^zek nie czytasz? 
Magazyny jakies kupujesz sobie?

812. K: Magazyny kiedys kupowalam i ogolnie fajnie si? czyta magazyny, ale 
ksi^zek nie lubi? czytac. Wol? filmy.

813. G: Ogl^dasz filmy, a ogl^dasz z napisami filmy sobie, czy po angielsku?
814. K; Bardziej wol? np. gdybym mogla np. jak jest np. ze mam do wyboru z

polskimi napisami, to bym tak bardziej sluchala angielskiego,
815. G: Za szybko bys musiala czytac?
816. K: No.

797. G
798. K
799. G
800. K
801. G
802. K
803. G
804. K
805. G
806. K
807. G
808. K
809. G

filmach
810. K:

wdc albo
811. G:
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817. G: Nie dalabys rady przeczytac tak szybko, jak  tak mowiq, tak?
818. K: Nie, no mog^ czytac, ale wol^ np. niemiecki film, no to bym chyba

czytala, ale jak  jest angielski, no to wol? sluchac, poniewaz to bardziej 
rozumiem.

819. G: Rozumiem. A jak po angielsku zdarzylo Ci si^ miec napisy?
Nonnalnie po angielsku film ogl^dasz i po angielsku 5 4  napisy, tez tak si^ robi,
jak  si? uczy.

820. K: No to po prostu po angielsku.
821. G: No dobra, a jak  bys miala powiedziec ile czasu sp?dzasz na czytaniu

czegokolwiek, w domu? [Np. nawet odrabianie zadania, tez.
822. K [No lekcje, (3.0), to tak z godzin?.
823. G Jedn^ godzin? lekcji i to tylko [po angielsku?
824. K [Moze pohorej.
825. G 1 to jest tylko po angielsku, tak, bo po polsku nie masz?
826. K Tak. Albo czasem po fi'ancusku, jak  mamy jakies fi-ancuskie zadanie

domowe, albo irlandzki.
827. G No tak. To tak godzin? ogolnie. A po polsku czytasz cokolwiek?
828. K (3.0)
829. G W Intemecie? W chodzisz na jakies strony?
830. K Tylko moze na Naszej Klasie, bo to jest Interia to wszystko.
831. G 1 to ile godzin dziennie mozesz bye?
832. K 15 min?
833. G Mniej nawet?
834. K 15 min na tydzien.
835. G 15 min na tydzieh?@ @ Zeby tylko to sprawdzic, tak?
836. K No, tylko.
837. G A CO teraz czytacie w szkole?
838. K Teraz wlasnie od swi^t b?dziemy mieli wlasnie jak^s ksi^zk?, ktor^

b^dziemy czytac (3.0), jak  ona si? nazywa? (3.0) „Private peacefiall” przez 
Michaela (x), to b?dzie jakas nowa ksiqzka, ktor^ b?dziemy czytac, a tak, to nie 
czytalismy nic, tylko mielismy jakies, pisalismy jakies prace, ktore si? nazywaly
(xxx), ja  i moja kolezanka [pisalysmy to.

839. G Taki projekt, project?
840. K [taki projekt, 25 stron, taki film jakby.
841. G Podobalo Ci si? to, tak?
842. K 0  tak, poniewaz to bylo takie bardziej smieszno-dziwny film @

ulozylysmy.
843. G Aha, to byl W asz film, tak?
844. K Tak, sobie sami ukladalismy.
845. G I to [scenariusz pisalyscie, tak.?
846. K [I to byla parodia.
847. G Tak jakby scenariusz pisalyscie do tego?
848. K Tak, scenariusz.
849. G Kto CO mowi, itd.? Super.
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850. K Tak i wydrukowalismy, itd.
851. G I to bylo na angielskim, tak?
852. K Tak.
853. G To bylo wlasciwie z pisania, ale jak do tego si? przygotowywalas?

Czytalas cos?
854. K (3.0)
855. G Musialyscie cos czj^ac, czy nic? Czy z glowy?
856. K Nie, po prostu z glowy wszystko. Parodia, wiesz.
857. G Wymyslalyscie pewnie na podstawie tego, co widziatyscie czasem w

filmie, czy cos, albo tak troch?.
858. K No to np., mam tam np. u g6ry w szafie,
859. G No to moze kiedys pokazesz co napisalyscie, jak masz w szafie, co?
860. K Ok. @, bo to jest taki np., ze spiewa Hanna Monthana i np. na kazdej

po kazdej scenie jakas gwiazda umiera. @@@ Pod koniec @@ Ale w smieszny 
sposob. To jest troch^ jakby taki film, nie wiem, tez by! taki film, parodia,
Disaster movie”, ale tam nie, nie

861. G: Albo „Scerie movie”?
862. K: No. No to tez jest parodia. I my zrobilysmy parodi? tego, ze np.

bardzo, bardzo duzo gwiazd wsadzilismy.
863. G; Aha @@@. A lubisz czytanie podczas lekcji, bo jeszcze to, no bo

czytaliscie podczas lekcji, no nie? Kiedys?
864. K: No tak przeczytaj cos tam w historii, jak tam
865. G: A po angielsku czytaliscie juz kiedys ksi^zk? w czasie lekcji, ze pani

czyta kawalek i wy czytacie i analizujecie tekst?
866. K; Nie, to b?dziemy robili po swi?tach. To jest nowe.
867. G: No to wtedy najwyzej pogadamy o tym, zobaczysz, czy Ci si? to

podoba, czy nie.
868. K: Robilismy to w tamtej szkole.
869. G: I co? Fajne?
870. K: Mozna si? wci^gnqc w ksi^zk?, ale nie jest tak fajnie, jak, ja  np. nie

lubi^ czytac, bo to mnie nudzi. Zasypiam na ksi^zce. Dobry sposob na zasypianie
dla mnie.

871. G: Wiasnie, trzeba znalezc ksi^zk^ tak^, ktorq si^ lubi, no nie. Sq
niektore ksi^zki, ktore wciqgaj^, ale lektury w szkole, to cz^sto bywa, ze

872. K: No, nudnejakies wojenne filmy takie.
873. G: No, to tak wlasnie jest. Pozniej, jak si? stajesz doroslym to

zauw a^lam , ze zaczynajq Ci si? te ksi^zki podobac, ale one jakby troch? 
obok, niedostosowane do wieku, tak mi si? wydaje, no nie?

874. K: Np. w pi^tej klasie mielismy takiego nauczyciela, ze wszystko robil
wi?cej, np. mielismy tak^ ksi^zk?, ktor^ mielismy czytac w szostej klasie, a 
przeczytalismy ja w pi^tej.

875. G: No. (3.0) Czyli wlasciwie, to juz wszystko powiedzialysmy o czytaniu
w domu. No bo w domu to wlasciwie wchodzisz na te strony i magazynow raczej
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nie czytasz i jeszcze jakies tarn rzeczy/Nie, chyba nie. Dobra. (3.0). Z pisaniem, 
to np. ten projekt,

876. K: I tez np. zauwazyiam, ze poogl^dalam odcinek w telewizji i po
angielsku [ten

877. G: [Czyli tutaj po polsku?
878. K; I bardzo zmieniaj^, bardzo zmieniajq [siowa,
879. G: [Sens,
880. K: Sens tego wszystkiego, nie smiejesz, bo np. jak to ogl^dniesz po

angielsku, to jest takie bardziej smieszniejsze, a jak to jest po polsku, to jest 
zmieniony glos i nie odczuwasz tego tak fajnie. Np. jak ja  ogl^dam w telewizji, to 
sobie zmieniam na angielski, np. ten, n angielski sobie zmieniam. Jest prosciej.

881. G: Nie ma tego samego, ja  thimacz^ rozne tytuly albo cos, to zupelnie
inaczej, no nie? Teraz jeszcze cos tym pisaniem. Piszesz czasem smsy? To jak 
piszesz, w jakim j^zyku smsy jak piszesz?

882. K: Po angielsku. Albo tekstowym tym, tekstem.
883. G: No wiem, no. Tymi skrotami. A po polsku smsy? Do rodzicow?

Piszesz do mamy?
884. K: Nie, tylko dzwonie.
885. G: Tylko dzwonisz!@@ Po angielsku piszesz smsy@@@. Dobra, jakbys

miala powiedziec, ile czasu sp^dzasz na tym pisaniu w domu, to ile godzin 
dziennie?

886. K Po angielsku?
887. G Po angielsku, bo po polsku raczej nie piszesz.
888. K Godzina, poltorej. Czasami mam tak, s^ takie dni, ze np. 3 godziny.

bo jakis projekt mam, to trzeba siedziec do osmej.
889. G Po polsku? 15 min?
890. K Praktycznie teraz juz tylko na Naszej Klasie.
891. G Raczej nie piszesz, tylko dodajesz komentarze @@
892. K Tak ogolnie, no. Nic praktycznie.
893. G No dobra, to mowienie, to tylko to mowisz po polsku, bo bardziej po

angielsku, bo kolezanki masz irlandzkie?
894. K: @ tak, tylko.
895. G: Tylko w domu. To teraz sprobujmy okreslic to czasowo. W szkole ile

sp^dzasz czasu? Od godziny 8.30, do ktorej macie lekcje?
896. K: Od 8.30 do 15.30.
897. G: A pozniej wychodzisz gdzies? Np. codziennie wychodzisz gdzies, to

mowisz po angielsku. Codziennie wychodzisz gdzies, czy raczej nie?
898. K; Nie, po szkole to juz raczej w czasie szkoly nie, no chyba, ze ktos po

mnie zapuka, no to wychodz^ na dwor, [no to
899. G: [To wtedy?
900. K: Do gory, np. do mojego pokoju, bo tak to juz zanim zrobi^ lekcje, to

juz jest pi^ta i juz jest ciemno.
901. G: No, teraz byla jeszcze zima w dodatku. Ale wi^cej czasu sp^dzasz na

mowieniu po angielsku, czy po polsku?
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903. G
904. K
905. G
906. K
907. G
908. K
909. G

902. K: S^dz^, ze po angielsku, poniewaz w szkole sp^dzam wi^cej czasu, to
jest angielski, a tutaj jak jestem w domu, to jak jestem na telewizorze albo na 
komputerze, to za bardzo nie 

Tez po angielsku?
Tak.
Czyli, jakbys miala okreslic to procentowo, to ile?
S^dz^, ze 
[80%?
[80%, moze tak 70%) po angielsku, a 30 
Dobra, no. Super. (3.0) I tera mam takie ostatnie zdania i mam 

pomysi, zeby je usun^c, ale dobra @@@@ jeszcze caly czas mog^ zdecydowac 
nad niektorymi rzeczami.

910. Powiedz, czy zgadzasz si^ z ponizszymi rzeczami? I to jest o Twojej szkole: 
czy w Twojej szkole dzieci maj^ prawo do poslugiwania si? i uczenia ojczystego 
j^zyka, takze do tego by dobrze umiec i poslugiwac si? j^zykiem spoleczenstwa, 
w ktorym zyjq? Czyli, czy no nawet nie masz mozliwosci

911. K: Bo nie mam jak. Bo nikogo nie ma,
912. G: Nie ma zadnych lekcji, ale czy np. stwarza to dobre warunki, zebys si?

uczyla [angielskiego, jako j?zyka spoleczenstwa?
913. K: [No lepiej si? uczysz, bo wtedy lepiej zalapujesz ten akcent np.

Mateusz si? bardziej koleguje z., nie mial zadnych tych, tylko bardziej si? 
kolegowal z Polakami mial z 50 Polakow, to jeszcze mial taki bardziej polski, nie 
miala takiego, mial bardziej taki polski akcent.

A Ty juz mialas taki bardziej irlandzki, bo mialas st^d, no nie? 
Poniewaz ja miatam st^d.
A gdybys miala wybor, to?
Caly czas bym zostala tak jak jest.
Czy zgadzasz si?, czy materialy, z ktorych si? uczysz SA w jakis 

sposob powiqzane z tym, co uczylas si? w Polsce? Czy tak jakos bylo Ci si? 
ci?zko przestawic z tej polskiej szkoly?

Na poczqtku bylo, bo 
Z powodu j?zyka, tak?
Tak, ale tutaj ogolnie jest lepiej niz w Polsce.
Uhum. Czy Ty np. czulas, ze moglabys si? podzielic t4 swojq wiedz^ i 

doswiadczeniami wczesniejszymi ze szkoly w Polsce? Czy mialas mozliwosc 
tak^? Zeby z innymi porozmawiac o tym, ze bylo to mile widziane?

923. K: Z Polski tutaj?
No, no, ze np. uczylas kogos tutaj, ze to bylo mile widziane, nie

914. G
915. K
916. G
917. K
918. G

919. K
920. G
921. K
922. G

924. G: 
wiem?

925. K:
926. G:

Nie wiem, po prostu szybciej mi szlo z takimi, nie wiem, sumami.
A czy czulas, ze masz do tego np. prawo, bo nauczyciel nie zwraca 

uwagi, jak Ty nie korzystasz z nauczyciela, czyli nie bylo jakichs, albo problem 
to byl? Czy w Twojej szkole atmosfera sprzyja temu, zeby si? uczyc i czy panuje 
taki szacunek mi?dzy wszystkimi uczniami z roznych krajow?
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921 . K: Tak, ogolnie w szkole jest fajnie i wszyscy tak si^ bardziej szanuj^.
928. G: Czy Ty uwazasz, ze brak zrozumienia i wrogosc w szkole

spowodowalyby i utrudnilyby nauk^? Czy gdyby byla taka wrogosc, czy te rzeczy 
utrudniaj^ nauk^? Wrogosc i brak zrozumienia.

929. K: Nie s^dz^, zeby to jakos, np. gdybys si^ klocil,
930. G: Ale to nie chodzi o klotnie, chodzi bardziej o dyskryminacje, no nie.

Wiesz, jakby ktos wytykai, ze ktos jest czamy i z niego si^ smiej^. Albo, ze ktos 
wierzy w muzulmanizm, to si^ z niego smiej^.

931. K: S^dz?, ze byloby trudniej, poniewaz nie b?d^ tak nic inaczej i
932. G: Nie byliby tak traktowani na rowni, wiesz o co chodzi?
933. K: Uhum, takie dyskryminowanie.
934. G: Czyli wazne jest to, zeby uczniowie byli wyrozumiali dla siebie

nauczyciele, tak?
935. K: Tak.
936. G; To shichaj tyle na dzisiaj, bo reszt? b^dziemy mieli, jak  tam cos

poczytasz, bo ja  tez rnusz^ si? zapytac nauczycielki jaki jest ten Reading List, 
zebysmy wtedy mogiy porozmawiac. Np. bysmy wzi^ly ksi^zk? i bys mi 
powiedziala, co Ci si? w niej podoba, a co nie. I tylko, bo to o to b?dzie chodziio. 
I ja  tam zrobi? takie kryteria, np. punkty b?dziemy przydzielac albo cos takiego.

937. K; Ok.
938. G: To tyle i dzi?ki wielkie.

6.2 Kasia’s mother interviews transcripts

(Part 3 o f the interview number 2)

Cz. Ill R1-286

1. G Od kiedy K. zacz?la tutaj do szkoly ucz?szczac? lie to bylo temu?
2. R W iesz CO (3.0)
3. G Juz 3 lata jest?
4. R Juz 3 lata, teraz jest czwarty rok.
5. G Teraz jest czwarty rok, tak?
6. R To bylo w czwartej klasie szkoly podstawowej, jak  prz^'szla tutaj. 4, 5,

6  i teraz czwarty rok.+
7. G Aha, czwarty rok. A Wy przyjechaliscie wczesniej, czy od razu z.
8. R Nie, my przyjechalysmy we wrzesniu i K. od razu do szkoly byla

zapisana, poszla troszeczk? pozniej niz rozpocz^cie roku szkolnego, polowa 
wrzesnia, czy cos takiego, no bo ja  juz  w ci^:^  zaawansowanej bylam, do 
porodu tylko w zasadzie.

9. G: Aaa powod, dla ktorego przyjechaliscie tutaj? Czysto ekonomiczny, 
czy bardziej prywatny?

10. R: Czysto ekonomiczny. Powod flnansowy. Mial bye tylko rok, P mial 
przyjechac na rok, a juz tutaj jest ile? Od 2004 r, w maju przyjechal, 3 lata byt 
tutaj sam i dopiero my dojechalismy i mial bye rok czasu, ale to wiesz
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w'yremontowalismy sobie mieszkanie w Polsce, znowu P jakis tarn samochod 
kupil

11. G: I tak si^ przeci^gn^io?
12. R: I tak jeszcze z p61 roku tego, ale on juz powiedziai po trzech latach 

tutaj, ze nie odnalazl by si^ w Polsce wracaj^c. Ja tarn mieszkalam, 
pracowalam, P. wracaj^c mowil; „ Boze, nie mam juz znajomych, wszyscy 
powyjeMzali”, jakas Anglia, Francja, Norwegia, nie mial si^ do kogo 
odezwac. Przyjezdzal rzadko, raz na p61 roku, raz na jakis czas tak na tydzien 
czasu, tak ze wiedzial, ze chyba nie ten. Ja przyjechaiam tutaj na tydzien 
czasu i w sumie mowi^; „ Nie, to my chyba jednak tu zostaniemy”. Jak juz 
zasziam w ci^z^, to taka decyzja juz zapadla.

13. G: Nie no pewnie, samatam ...
14. R: Bo P. mowil, ze wroc^ tutaj i b^d^ pracowal normalnie, to nie ten, 

wiesz, wyplata raz na miesi^c ...
15. G: No, no ...
16. R; A tutaj tygodniowki, to juz inaczej przyzwyczajeni, do innego zycia i 

w sumie zdecydowalismy si^ wtedy, zeby zostac.
17. G: I teraz wasze plany na przyszlosc, czyli zostajecie raczej?
18. R: Raczej tak, ze wzgl^du na to, ze w Polsce nie widac poprawy.

Naprawd^ tyle ludzi narzeka: moi rodzice, czy moja siostra, m^z bezrobotny, 
stracili prac^, nie ma pracy, fmanse, te miesi^czne wyplaty przerazaj^ce, ze 
wzgl^dow fmansowych chyba tylko. I tak nawet, jak rozmawiam ze 
znajomymi, z A. tez maj^ dzieci, to tez ze wzgl^dow fmansowych. A. mowi, 
nie majq mieszkania itd., pojechali do Bydgoszczy, wracaj^c tam. to tak z
1200 za wynajem mieszkania, znajdz tak^ prac?, zeby to mieszkanie wynaj^c, 
oplacic czynsz, pr^d i jeszcze cos tam, to nie ma szans

19. G: Dokladnie. (3.0) A cz^sto jezdzicie do Polski?
20. R; Juz w tej chwili nie, raz na jakis czas, raz na rok.
21. G: Czyli na pocz^tku pewnie bylo cz^sciej?
22. R: Tak, tak. W tej chwili nie bylismy pohorej roku i pojechalismy na

swi^ta i teraz jedziemy w maju ze wzgl^du na to, ze b^d^ chrzestn^ u mojego 
brata. Mala si^ urodzila i ten, ale tak ogolnie, to teraz juz nie. Cz^sciej do nas, 
tak jak np. moja mama raz na p61 roku przyjezdza, czy moja siostra. Lepiej 
zreszt4, jak ktos przyjezdza do nas, niz...

23. G: wy tam, nie?
24. R: Dokladnie. Zreszt^ sama wiesz, jedziesz tam i duzo kasy si^ traci.
25. G: No, no. Niewiadomo gdzie to idzie, a to nie jest potrzebne, [bo ...
26. R: [Tak, tak i w sumie wcale si^ dobrze nie zabawisz, bo ja teraz jad^c 

przez dwa lata bylismy na Teneryfie, placilismy, nie wiem, 1400e chyba, w 
cztery osoby, mielismy halfboard, czy jakos tak si^ mowi, nie wiem, wiesz z 
jedzeniem; sniadanie, obiad i kolacja, najedzeni, wypocz^ci i stracilismy 
mniej kasy, niz jad^c na tydzien do Polski i nagle znika za w>^o^czenie 
samochodu 6 ty i Zl, cos tam jeszcze kupisz, kasa idzie niewiadomo gdzie i 
nagle mowisz: „0  Boze, za to bym miala jakies wakacje fajne”...
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27. G: Noo i tak jest. To widz^, ze kazdy tak samo.
28. R: Naprawd^, bo szkoda, juz lepiej zaprosic tutaj rodzicow. Moja mama 

np. cieszy si^ z tego wzgl^du, ze pojdzie si^ przejsc nad morze, zobaczyc 
sobie. A ja  co: pojd^ sobie od mamy do mamy, od tesciowej, do mamy? 
Posiedz^ u nich na kawie? Takie to bez sensu.

29. G: Uhum, uhum.
30. R: A tutaj przynajmniej ktos sobie u ^ je , np. moja siostra przyjedzie z 

dzieciakami, Fantazja blisko, karuzele, i powiem Ci, ze mniej czasu si^ straci 
niz jad^c do Polski.

31. G: Wierz^, no. A te powody byly raczej prywatne? Nie zawodowe, ani 
jakies tam inne tez nie?

32. R: Nie.
33. G: A czym teraz si^ zajmujesz?
34. R: Zajmuj^ si^ wychowywaniem dziecka.
35. G: A w  Polsce, czym si^ zajmowalas?
36. R: W sumie ostatnia moja praca, to na informacji pracowalam w 

Cauflandzie, bylam fakturzystk^ i to wszystko.
37. G: Uhum.
38. R: Faktury wystawialam i na informacji.
39. G: Uhum. (3.0) Jaka byla Twoja reakcja na t^ decyzj^ tez, ze 

wyjezdzacie?
40. R: Wielki placz.
41. G: Placz.

R: Placz, nerwy M. ze nie pojdzie do szkoly juz nigdy w zyciu. Strasznie!
My po pierwszym razie balismy si^, P. dzwonil z pracy, nie wiem, chyba z 20 
razy: „czy M. wrocila, juz ze szkoly?, czy M.wrocila juz ze szkoly?”. 
Pierwszy raz poszla tutaj z tak^ kolezankq Rosjank^, bo ona j^ zaprowadzila 
do tej klasy itd. Byly takie nerwy, codziennie awantury: „Ja nie pojd^ do 
szkoly”, ,ja  chc^ po polsku rozmawiac”. A wiesz, jeszcze znajomi 
naopowiadali, ze ta szkola w Dublinie, wiesz, to jest normalna, tygodniowa 
szkola, a nie to, ze douczasz si^ polskich przedmiotow i zdajesz sobie tam 
swiadectwa ukohczenia klas itd., tylko, ze nonnalnie mozesz sobie chodzic 
do tej szkoly. Wi^c my stwierdzilismy, ze to fajnie, tylko, ze potem okazalo 
si^, ze nie ma takiej szkoly. Rozumiesz? I bylo wielkie rozczarowanie. A po 
jakims czasie bylismy zaskoczeni mile, bo M. stwierdzila; „ 0  Boze, jacy tu 
wszyscy fajni nauczyciele, usmiechni^ci”. Ja si? zdziwilam, bo ona nic nie 
rozumiala, a byla taka szcz^sliwa i przej^ta tq szkolq i bardzo szybko sobie 
poradzila. Te ksi^zeczki, ktore dostawala od pani, jakies prace, takie no, np.: 
„na p la ^  l e ^  muszelka”, wiesz od takich zaczynala.

42. G: Tak, tak, tak, od takich prostych.
43. R: No i w szoku bylam, ze tak szybko, ze byla taka szcz^sliwa, 

zadowolona, myslalam, ze b^dzie wielki krzyk „ze do szkoly jutro nie pojd?”, 
chyba ta ^czliw osc, bo w podstawowce trafila na bardzo nauczycielk? 
surow^, wi^c miala porownanie, ze tutaj wszyscy usmiechni^ci...

44. G: Aha, czyli ona w podstawowce w Polsce miala t^ ...
45. R: Strasznie. Ona w ogole nie chciala chodzic do szkoly.
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46. G: Czyli 1, 2, 3 klasa, bo od czwartej zacz^ta chodzic tutaj?
47. R: Tak, tak.
48. G: Trafila na tak^. I to byia tylko jedna?
49. R: Jedna, jedna i strasznie byta surowa dla dzieci, M. w ogole nie chciata 

chodzic do szkoiy, uciekala...
50. G: Byty problemy?
51. R: Tak, wiesz, taka mala osoba [...]
52. G: Pewnie stres byl ogromny na pocz^tku? I pozniej nagle si^ okazalo, ze

53. R: Ze zupelnie inaczej, wiesz, szcz^sliwa, o jeny!, „pobieglam
najszybciej, dostalam od dyrektora 2e”.

54. G: Co dostala?
55. R: A dostalismy zelki. Nie wiem, czy bylas tu w podstawowce? Jak

traktuj^ tu dzieci?
56. G: Aa, tak!
57. R: Jakies tain cukiereczki...
58. G; Tak, tak, tak, wiem, w iem ...
59. R: ... slicznie napisalas, macie zelki, czy, czy...
60. G: Tak, tak, albo przed sprawdzianem, czy po? Albo jak jakies testy sq,

to tak. zeby dzieciom nie kojarzylo si^ to ze stresem. Czy jak jest jakas taka 
sytuacja, to zeby bylo na luzie, a nie jakis stres i nerwy.

61. R: Tak.
62. G: 1 to w wg mnie bardzo dobrze, ze jest takie inne podejscie do tych 

samych sytuacji. Nie, my juz zlani zimnym potem siedzimy.
63. R: Ale naprawd^, te dzieciaki w podstawowce, pocz^tek roku dyktanda, 

mnozenie, tabliczka mnozenia w drugiej klasie na pami^c wszystko wykute! 
Tutaj do szostej klasy M. pani jej kazala kalkulator kupic i to jakis 
nowoczesny, ktory oblicza ulamki, procenty, wszystko, co mozliwe! No jaja! 
Nikt tabliczki mnozenia nie znal, jak M. przyszla tu w czwartej klasie. 
Wszyscy mieli z tabliczki mnozenia na sci^gach i z tego mogli korzystac. 
Dopiero w pi^tej klasie trzeba bylo umiec na pami^c. A tam wszystko tak na 
przymus do zrobienia, no nie? Tabliczka mnozenia w drugiej klasie, jakies 
ulamki wprowadzane i wszystko stres, stres, nerwy, nerwy. Czy jakis wiersz 
do nauczenia. Tu tego nie ma. Tu si^ na luzie idzie do szkoly.

64. G: Czyli w sumie, no nie wiem, tak jak ja  pami^tam szkoly, to bylo w ten 
sam sposob. Myslalam, ze moze cos si^ zmienilo, ale widz^, ze M. podobne 
ma odczucie. I Ty tez bylas przy niej i widziaias co si^ dzieje, to bylo 
podobnie.

65. R: Tak, tak. [To samo
66. G: [To samo. Wyklepac na pami^c i koniec.
67. R: Tak, caly czas to samo, nic si^ nie zmienilo. 1 s^ pupilki takie

nauczycieli ...
68. G: [ze wsz^dzie, zawsze...
69. R; [od pierwszej klasy i to zostaje tak, wiesz, z klasy, do klasy.
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70. G: Jakie narodowosci mieszkaj^ tutaj blisko w waszej okolicy, z ktorymi 
utrzymujecie blizsze kontakty? Bo nie chc^ tutaj mowic, ze Polacy, bo 
wiadomo, ze Polacy na tym osiediu, prawda? A jeszcze oprocz Polakow z 
jakimis innymi?

71. R: No tak, zeby porozmawiac, to Rosja (3.0), tylko wlasciwie.
72. G: A z Irlandczykami jakimis, bo wiadomo, ze? A w tym miejscu, gdzie

kiedys mieszkaliscie? Bo tutaj si^ teraz przeprowadziliscie si??
73. R: Tak, tak.
74. G: A wczesniej?
75. R: Nie, nie, raczej Polacy.
76. G: A tak na „dzien dobry”? Z ludzmi normalnie? Jak z s^siadami?
77. R: Tak, tak.
78. G: Na takiej zasadzie jakies kontakty.
79. R; Tak jak P. w pracy ma jakichs znajomych, to gdzies pojd^, albo si?

umowi^ ...
80. G: No wlasnie.
81. R; To tak, to on z Irlandczykami.
82. G: Z Irlandczykami pracuje, a Ty jestes troszeczk? odizolowana w tej

chwili
83. R: Tak. tylko tyle, co mamy znajome, co porodzily dzieci, to si? 

spotykamy.
84. G: A to dobrze, to jest wazne, fajnie,
85. R: Ale to Polki, nie.
86. G; A Polki. Myslalam, ze moze ...
87. R: Nie, nie, nie.
88. G: A na jakis plac zabaw moze chodzicie albo cos?
89. R: Ale tez wlasnie Polki. Umawiamy si?, ze si? przejdziemy nad morze, 

czy plac zabaw z dzieciakami. Na tej zasadzie.
90. G: Na tej zasadzie.
91. R: I powiem Ci, ze tak jak A. pracowala, bo ona tutaj opiekowala si? 

dziecmi, czy tez O ., to one utrzymywaly kontakty, czy chodzily do baru. A 
teraz jak poprzychodzily dzieci, to one tez nie utrzymuj^ juz kontaktow. Tak 
si? skupilo, ze spotykamy si? tutaj, czy tez na swi?ta oni przyszli do nas.

92. G; Uhum. Bo wygodniej tez moze tak?
93. R: Tak. No M. jedynie, ze w szkole. Ona tak si? zmienila. Tak si? 

zmienil jej stosunek do Polski, ze si? wstydzi, ze jest Polk^! Nie chce bye 
wyrozniana! Nie chce, zeby ktos wiedzial tutaj, ze jest Polk^! Tutaj obok nas 
mieszkaj^, ona jest Polk^, majq dwojk? dzieci. Ona kiedys wyszla, one 
zaczepily j4, zacz?Iy do niej rozmawiac, ona juz byla zdenerwowana. Ja 
mowi?; „to wyjdz sobie do nich, jak kolezanki nie maj^ czasu”, ona: „nie, nie 
wyjd?!”. Mowi?; „no co Ci odbija?”. Albo jej mowi?: „przyjdzie do nas ta G. 
co tu kiedys byla, podejdzie sobie do szkoly, bo masz fajne dzieci, dyrektorka 
taka mila”, „o Jezu, wszyscy b?d^ wiedzieli, ze jestem Polk^, ja nie chc? si?
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wyrozniac!”. Ja mowi^: "M. przestan! Jak Ty si^ zachowujesz?”. Ja nie 
wiem, sk^d to si^ bierze w ogole? Nie mam poj^cia.

94. G: Uhum. Powiem, Ci, ze ona po prostu chce strasznie ... Dla niej jest 
lepiej, kiedy nie wyroznia si^ niczym, bo wiadomo, ze w t>'m wieku chcesz 
bye cz^sci^ grupy, to raz.

95. R: No mozliwe, zeby si^ nie wyrozniac.
96. G: zeby bye lubianym, ze m bardziej jestes z jak^s grup^, wybierasz

sobie, chcesz do niej nalezec, nalez^ do niej, czyli zalezy Ci na tym bardzo, 
no nie? Nawet bardziej w pewnym momencie wpiyw tej grupy jest wi^kszy, 
niz tych rodzicow naszych, no nie? Tak mi si^ wydaje. A poza tym na pewno 
tez z tego ptyn^ korzysci, ze inni nie rozrozniaj^, ze ona sk^ds jest. Wiadomo, 
ze ptynq super korzysci, z tego, ze si^ danym j^zykiem, wr^cz 
nierozro^ialnym, no nie? Jednak cos w tym jest.

97. R: No, mozliwe, mozliwe.
98. G: Mi si^ wydaje, ze to z tego wzgl^du. Ona jest teraz w takim wieku, ze 

to tak jak gdyby stalo sit? takim pragnieniem dominuj^cym, no nie?
99. R: [
100. G: No trzeba jej to jakos mowic, warto jej to jakos tlumaczyc,

zeby ona si^ nie odwracaia, zeby rozumiala, ze to tez trzeba umiec w pewnym 
stopniu, nikt nie ma prawa Ci^ w jakikolwiek sposob gorzej traktowac, czy 
klasyfikowac do jakiejs szufladki z tego powodu, ze jestes innej narodowosci.

101. R: Tak, tak.
102. G: Bo na tym, to wszystko polega.
103. R: Zwlaszcza, ze tu duzo chodzi [
104. G: [Nie, nie. Oni nie s^ tacy, nie zwracaj^ uwagi.
105. R: Nie zwracajq uwagi.
106. G: To jest naprawd^ taki pi^kny sposob, ze dzieci si^ tak

nastawia, ze kolorowy, nie kolorowy jest kazdy taki sam.
107. R: Tak, tak.
108. G: Ale to jest takie typowe...
109. R: Ale powiem Ci, ze zauwazyiam to z kuzynem, czy z kolezank^

z podstawowki piszq i jest na Gadu-Gadu nie chce jej si^ rozmawiac i nie 
pisze prawie w ogole, za to na jakims Beeboo, czy mms, czy nie wiem na 
czym ona tam jest zalogowana i z kolezankami, gdzie przyszla dopiero ze 
szkoly, siedzi juz i z jedna, z drug^ i piszq. 1 mowi^, „zobacz, tu Julita pisala 
z Polski”, „A ja nie mam z niq o czym rozmawiac" i w ogole. Albo np. pytam 
si^ jej: „M. jak piszesz po polsku?”, „nie lubi? pisac po polsku”, wiesz...

110. G: Ikoniec.
111. R: I koniec. Nie cierpi pisac po polsku i koniec. Nie ma ochoty.

Pyta i rozmawia, bo robi bl^dy, do trzeciej klasy chodzila tam, nie chce pisac, 
nie lubi czytac, ogolnie, nie cierpi czytac, gdzie ja  powiedzialam w jej wieku 
czytalam ksi^zki, biblioteka, biblioteka, bo ja  lubilam czytac ksiqzki, a ona 
ma jak^s lektur^ zadan^, bo teraz przerabiaj^ i jest: „M. idz poczytaj, to tylko 
par^ stron dziecko kochane'’, o Jezu, zeby weszla tam na 20 min, „oczy nie
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bol^”, „Ile przeczytaias?”, „3 strony , ale oczy mnie bol^, Izawi^ mi”, wiesz, 
strasznie nie lubi czytac! Jezei czytasz, to chociaz widzisz wzrokowo wyrazy 
[np.

112. G: [tak,tak]
113. R: te z „6”, zeby pisac poprawnie, bo jak jej zwrocisz uwag^, to

juz w ogole nie ma ochoty pisac i juz. Woli po angielsku pisac.
114. G: No dobrze, a jakbys teraz miala ocenic swoj^ znajomosc

j^zyka angielskiego.
115. R; Bardzo slabo.
116. G: Bardzo slabo? Tak?
117. R: Tak.
118. G: A jakbys miala tak: podstawowo, podstawowa znajomosc

j^zyka potrzebna mi w :^ciu codziermym, potrafi^ komunikowac si^ w 
codziennych sytuacjach, uzywam podstawowych slow i zwrotow. Moze cos 
takiego? Albo minimalna, to mam takie, ze (...), no takq absolutnie 
minimaln^.

119. R; Powiem Ci, ze to tak: duzo rozumiem, od czasu kiedy 
przyjechalam, uczylam si^ i starala si^ komunikowac i tak dalej, ale to 
siedzenie w domu i brak kontaktu z Irlandczykami doprowadza do tego, ze 
[to si?

120. G: [ cofa si?, tak?
121. R: [cofa si? calkowicie. Ale tak jak pojd? na zebranie z M.

nauczyciele do mnie rozmawiaj^, wiem co mowi^, rozumiem, co mowi^, cos 
tam odpowiem, czy Tm do sklepu pojd?, no taka podstawowa komunikacja.

122. G: Czy Ci to bardzo przeszkadza?
123. R: Tak, bardzo mi to przeszkadza. Chcialabym isc np. do pracy,

jak SZINA! Pojdzie w przyszlym roku do szkoly i chcialabym znac ten 
angielski i dlatego jest zawsze; „musz?, musz?, musz?!”. Na pewno 
przeszkadza to, ze nie mam z tymi ludzmi kontaktu, bo tak jak M. np. idzie 
do szkoly i rozmawia i musi, tak [jak P.

124. G: [rozmawia, bo musi
125. R: nigdy nie mial kontaktu zj?zykiem angielskim w szkole

podstawowej, czy sredniej, nigdzie.
126. G: A Ty uczylas si? moze wczesniej?
127. R; Tak, ja mialam przez dwa lata w liceum, takie wiesz podstawy,

kolory, takie tam.
128. G: Aha.
129. R: Ale z tego niewiele pami?tam, ze szkoly. Ale ogolnie pomaga

to, jak praktykujesz, jak musisz si? nauczyc jakichs zwrotow, cos, co 
potrzebne Ci jest w pracy, nie wiem. Takze zabieram si? i obiecuj? sobie, ze 
wiesz „M. b?dziemy si? uczyc, b?d? rozmawiala z Tobq”, ale to wiesz ... 
„dobra, to jutro, bo dzisiaj mi si? nie chce”. Inaczej, jak rozmawiasz i musisz 
wiedziec, zeby cos powiedziec.
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130. G: No bo to tak wtasnie jest. Inaczej by bylo, gdyby np. bylajakas 
taka potrzeba, jacys znajomi moze, tak? Jakies kolezanki, ze si? spotkac 
gdzies na placu zabaw, [bo jak

131. R: [Tak, bo jak musisz rozmawiac, to rozmawiasz.
132. G: [musisz rozumiec i rozmawiac. Tak.
133. R: Ja widz?, jak dziewczyny np. O., K., nie K. nie, bo onajak

przyjechala, to juz znala j?zyk angielski, ale moze, jak A. przyjechala bez 
j?zyka angielskiego, ale poszla pilnowac dzieci ...

134. G: I si? tam nauczyia?
135. R: i pomalu, ale wiesz: ,,zr6b sniadanie'’ i musiala si? nauczyc i

odezwac. No bo tu, nie musz? si? odezwac. Mog? powiedziec „dzi?kuj?” i 
odejsc ze sklepu, czy cos.

136. G: No tak, tak.
137. R; Nie musz? zagadac z nikim. a ona wiesz musiala miec kontakt,

bo pilnowala trojk? dzieci.
138. G; No to pewnie. Nawet z tymi dziecmi w jakis sposob, cos

trzeba bylo.
139. R: No tak. ale teraz juz poltora roku. dwa lata siedzi w domu i ma

to samo. Mowi, ze si? jej cofa. Nie ma kontaktu, nie rozmawia z nikim, wi?c 
si? jej cofa, cofa. cofa. az zapominasz, nie uzywasz i w ogole. No nie musisz 
tego robic, no nie.

140. G: No, no.
141. R: Na pewno to przeszkadza, na pewno, bo wiesz chcialabym

pojsc do pracy gdzies, jak mamy tu zostac.
142. G; No tak.
143. R: Jak SZINA pojdzie do szkoly w przyszlym roku, bo tu dziecko

jak konczy 4 lata to idzie do szkoly, takze musialabym isc si? do jakiejs 
szkoly zapisac, czy cos. Chociaz K., probowalam kiedys z ni^, ale ona nie jest 
w stanie mnie nauczyc, bo ona ma zupelnie inne podejscie do tego j?zyka, 
takie ...

144. G: Jakby w inny sposob nauczyia si?, tak jakos naturalnie. A my,
jako dorosle osoby inaczej si? uczymy. Nam jest troszeczk? gorzej. Ty 
potrzebujesz wyjasnien, ona nie jest w stanie dac Ci tych wyjasnien, bo ona 
nauczyia si? tego tak (3.0), jak po polsku, bo przeciez my nie potrafimy 
wszystkiego wyjasnic komus. Tak, czyli planujesz szkol?, lekcje angielskiego 
jakies?

145. R: No na pewno, na pewno! Bo zawsze jest jakas rozmowa
kwalifikacyjna, zeby to przejsc, nawet do giupiego wykladania towaru do 
TESCO, czy jakbys sama cos sobie zalatwiala, to musisz isc porozmawiac, 
musisz rozumiec.

146. G: Musisz si? dowiedziec w szkole u K., bo s^ organizowane
kursy dla dorosiych i za darmo nawet mozesz miec, bo mozesz bye obj?ta 
programem dla rodzicow, ktorych dzieci chodz^ do szkoly.
A w domu, jakiego j?zyka uzywacie? Polskiego, tak?
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147. R Polskiego.
148. G Nie rozmawiacie po ... [
149. R [nie, nie
150. G Nawet jak  K. ...
151. R K. wpadla na genialny pomysl, zeby w domu rozmawiac po

angielsku to K. sama sobie rozmawiala. Nikt si^ na to nie skusil.
152. G A teraz stosunek K. do szkoly: czy lubi szkoly, czy zawsze tak

bylo?
153. R Lubi od kiedy przyjechala do Irlandii. W Polsce nie lubila.
154. G W Polsce nie lubila, ale tutaj lubi?
155. R Tak.
156. G A czy mow cos na temat szkoly, np. dlaczego j^  lubi, cos sobie

chwali?
157. R: Ogolnie ona bardzo duzo m6wi: lubi szkoly, lubi nauczycieli.

nie lubi pani od j^zyka francuskiego, co powtarza non stop, ale ogolnie 
chwali nauczycieli. W ogole ma takiego gadanego, gdzie z niq wyjdziesz to o 
szkole, CO si§ dzieje w klasie, jakie kolezanki, ogolnie bardzo lubi szkol^ i 
wychwala wszystkich. Zadowolona jest.

158. G: Czy skarzyla si^ kiedykolwiek, ze ma jakies problemy z
koncentracj^ w czasie lekcji albo cos takiego?

159. R Nie, nie.
160. G A ze jest osamotniona w szkole? Ze si^ czuje jakos tak

niepewnie?
161. R Nie.
162. G Ze nie ma przyjaciol?
163. R Nie.
164. G Albo, ze jest traktowana niesprawiedliwie, albo w jakis tam

spos6b inny?
165. R Nie.
166. G Z jakim i znajomymi najwi^cej sp^dza czasu?
167. R Chodzi 0  narodowosci?
168. G Uhum. W jakich j^zykach wtedy rozmawia?
169. R Angielski.
170. G Po angielsku, czyli to s^ kolezanki st^d? Irlandki?
171. R Tak, przew am ie z klasy kolezanki, do ktorych idzie i si^

spotyka po szkole. Chociaz s^ i takie co do Droghedy ucz^szczaj^, ale to 
Irlandki. Tam zapoznaia sobie gdzies na ..Brabazonie” i chodzi. W jej wieku, 
albo tarn rok mlodsze.

172. G: Uhum. Super. A czy po powrocie za szkoly cos tam
relacjonuje, opowiada, co si§ dzialo?

173. R: Tak, godzinami.
174. G; A wtr^ca wtedy cos po angielsku, jak  opowiada?
175. R: Tak. Czasami zapomina slow albo j^zyk polski tak

przeksztalca, ze ja  mowi^: „zalozymy slownik i b^dziemy sobie zapisywali,

126



np. mama, ale mi si^ slizdze albo cos w tym stylu”. No wiesz, zupelnie nie te 
koncowki, nie te stowa. Albo cos tarn po angielsku, albo si^ zastanawia, czy 
jest cos do przetiumaczenia po angielsku, takie jakies zachowania, ze mowi^: 
„prosz^ Ci^ skoncz! Nie denerwuj mnie!”

176. G: Aha, czyli taka jest pochloni^ta jakby tym wszystkim, co chce
opowiedziec, ale do konca nie wie, jak [powiedziec

177. R; [Tak, tak, zauw a^lam , ze ona [cos tam mowi
178. G: [Tak, tak, ja  widzialam.
179. R: Nawet nie wiem teraz jakiegos przykladu. Nawet wczoraj

szlismy na plaz^ si^ przejsc i ona opowiada cos i uzywa angielskiego slowa i 
mowi po angielsku i mowi: ,.no wiesz, o co chodzi?”. To tak, jakby cos tam i 
probuje thimaczyc.

180. G; Aha. A teraz mam takie inne, ze trzeba si^ zdecydowac, bo
mam takie trzy jakby stwierdzenia i trzeba si§ na jedno zdecydowac.

181. R: Aha.
182. G: 1. Ludzie irmych narodowosci niz Irlandczycy powinni

przyjmowac kultur^ i j?zyk danego kraju i nie probowac podtrzymac ich 
wlasnego j^zyka i kultury? 2. Ludzie innych narodowosci niz Irlandczycy 
powinni podtrzymywac swoj^ kultury i j?zyk, ale tez przejmowac i 
dostosowywac si^ do tutejszej kultury i j^zyka? 3. Ludzie innych 
narodowosci niz Irlandczycy powinni albo przejsc kultury i j^zyk, kultury 
irlandzk^, albo podtrzymac swoj^?

183. R: B. powinni zatrzymac swoj^ i dostosowac si^ do tego, jak oni

184. G: Czyli to s^ tez Twoje, wasze wtasne preferencje, co do tego?
185. R: Uhum.
186. G: Dobra. A teraz jeszcze o Tobie. Jak sp^dzasz wolny czas, to

raczej z Polakami, czy Irlandczykami, czy moze roznymi narodowosciami?
187. R: Polacy.
188. G: Z Polakami, tak? Mysmy juz tu rozmawialy, jak to si§

wszystko tu objawia, [ze to jakos ...
189. R: [Jakos tak si? poszukalo kontaktow, tak zeby jakos nie wiem,

zeby blizsze byty. Gdyby si? jeszcze znalo bardzo dobrze j?zyk, to moze? 
Pami?tasz E. ona w Centrze pracowala?

190. G: Tak, pami?tam.
191. R: To ona miala bardzo duzo znajomych i szlo si? do nich na

urodzinki albo cos, a tu kolezanka Irlandka, brat mial dziewczyn?, tez 
Irlandka, jakos tak, ze troch? si? rozinawiaio po angielsku, a pozniej, to juz 
tylko po angielsku rozmawiali, zeby te osoby si? nie czuly, tak wiesz?

192. G; Tak, tak.
193. R: Tak zle, to stawialo si? na ten j?zyk.
194. G: No a Ty, czy chcialabys zeby bylo inaczej? Ba tak jak mowisz

w tej chwili nie do konca jest tak z Twojej woli. Chcialabys miec wi?cej tych
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znajomych z innych krajow, czy wydaje Ci si^, ze z powodu tego j^zyka 
jeszcze nie jestes gotowa, zeby si§ tutaj ...

195. R: Z powodu j?zyka na pewno [nie jestem gotowa.
196. G: [Byloby Ci po prostu trudno.
197. R; Tak, tak. Chociaz oni maj^ takie inna (3.0)
198. G: Podejscie.
199. R: Tak. Wyjscie do baru, czy cos, poznac sobie nowe kolezanki

Irlandki, czy cos takiego. Oni troszeczk^ inaczej zyj^ tutaj. Nie ma jakichs 
takich wielkich spotkari w domu, jakichs imprez, tylko jedynie wyjscie. Po 
pracy przebrac si^, zjesc cos, nawet nie, bo jedzenie tez na miescie.

200. G: To prawda.
201. R: Zupeinie inaczej tez lunche: jak widz^ te kolezanki o godzinie

20-tej one maj^ obiad, bo do poludnia to jest lunch, tylko przek^sz^ cos, 19-ta 
-  obiad, wracaj do domu. Tak jak kolezanki K. przychodz^ no to widac to, 
no nie.

202. G: Inny taki sposob zycia jest.
203. R: Tak
204. G: (3.0) Czy uwazasz, ze zachowanie kultury i j^zyka, tej naszej

personalnosci narodowej jest wazne dla Ciebie i dla Twoich dzieci? B^dqc 
tutaj oczywiscie.

205. R: (3.0) Powiem Ci, ze na pocz^tku tak myslalam, myslaiam o
polskiej szkole i w ogole, tylko, ze myslelismy, ze to jakis czas potrwa i 
wrocimy do Polski. Potem tak dwa lata, trzy lata i wrocimy do Polski, K. z 
powrotem wroci do szkoly, to juz miato bye gimnazjum. zacznie K. w Polsce. 
Ale po jakims czasie takie, wiesz co? Zmiana zdania. Nie bylo to juz takie 
konieczne. Przestalam juz mowic K. zeby czytala po polsku, a jak jezdzilismy 
do Polski, to ona zawsze kupowala czasopisma, zeby czytala po Polsku, zeby 
wiedziala, jak si^ pisze, jak si^ czyta. A w tej chwili ona w ogole nie chce.
Jak uslyszala, ze o szkoly mi si^ zapytasz, to ona zrozumiala, ze o szkoly dla 
niej, polsk^ i tu byla taka awantura! I mowi^; ,,K. opanuj si?! Posluchaj do 
konca, co mam do powiedzenia. To dla mnie szkola, nie dla Ciebie”, „0  
Jezu! Juz myslaiam, ze dla mnie! Ze jakiegos j^zyka polskiego b^dziesz mnie 
uczyla!”. Ona juz sama nie chce ...

206. G: Czyli absolutna niech?c?
207. R: Niech?c. Tak. Do tego j?zyka.
208. G: Ja my si?, ze to by bylo tez takie dodatkowe obci^zenie dla

Was, bo to jest weekendowa szkola.
209. R: Tylko jakby SZINA poszla, to ja  bym chciala, bo ona w ogole

nie b^dzie umiala. No bo wiesz, jak dziecko w domu: chodz, nauczysz si? A, 
B, C, literek i slowka po polsku, to juz nie jest to samo, co w szkole si? 
nauczy. A SZINA, jakby tak zacz?la od 7-go roku zycia, bo tak zaczynaj^ w 
Polsce, bo tu jest szybciej: 4-ty rok skonczy, idzie do szkoly. Czyli w 
przyszlym roku by poszla do szkoly, bo w listopadzie konczy cztery lata. To 
siodmy, czy szosty rok jakos tak zerowki zaczynaj^ w Polsce, a nie wiem, jak
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tutaj w Dublinie. Wolatabym, zeby ona poszla tarn, no nie wiem, na kilka lat, 
na dwa, trzy lata, zeby nauczyla si^ pisac, czytac po polsku, zeby znaia te 
wyrazy, jak u to ^c . No bo co z tego, ze ona b^dzie rozmawiala, no nie?

210. G: No bo czytac, ani pisac wtedy raczej nie, nikle szanse.
211. R: Tak.
212. G: A mysleliscie, zeby w domu si^ jakos uczyla? Rozwazaliscie,

zeby zamiast do szkoly ...
213. R: Myslalam o szkole, bo ona raczej ... nie b^d^ w stanie jej

nauczyc w domu. Chyba, ze tak jak tutaj byla taka kolezanka E., oni 
wyjechali, gdzie indziej mieszkaj^ w Irlandii, to ona mowita, ze nie 
problemu, jak ten, bo ona jest polonistk^. Prywatnie lekcji by udzielala. Jezeli 
cos takiego bym miala..., bo chodzi mi nie o jakies tam biologia, czy cos w 
tym stylu, tylko chodzi o j^zyk polski, o gramatyk?, zeby nauczyla si^ slow, 
czytac pisac.

214. G: A czy Twoje dzieci maj^ stycznosc z kultur^, j^zykiem
polskim? Gdzie?

215. R: Telewizja na pewno [chociaz K.
216. G: Moze, ze w domu mowicie po polsku, bo to jest takie wazne.
217. R: Tak, mowimy. Oprocz tego wlasnie telewizja, chociaz K. juz

ma takie sklonnosci, ze przel^cza sobie na angielski telewizor. Woli sluchac, 
czy jak cos tam ogl^da jakis ciekawy serial, czy jak cos j^ interesuje, to 
wszystko po angielsku slucha, bo mowi, ze zle tlumacz^.

218. G: A tutaj mam pytania, czy dziecko chce si^ uczyc polskiego, co
juz zesmy ustalily ...

219. R: Nie, nie chce. No wlasnie nie chce i nie wiem, czemu? No tak
jest.

220. G: A Ciebie to w jakis sposob martwi, ze ona nie chce?
221. R: Tak. Bo nawet napisanie listu do babci sprawia jej trudnosc.

Babcia jej pisze jej list, moja mama, bo zawsze byla od malenkosci, bo ja jak 
ona miala 6 m-cy, to ja poszlam do pracy, babcia si^ ni^ opiekowaia ...

222. G: 1 teraz nagle ten kontakt [si^ urwal.
223. R: [pisze list do niej i pisze: „ K. odpisz”. Zabiera jej to tydzien,

dwa: „dobra, to si^ zbior^. A co mam napisac?” i to jest wiesz: „Kocham Ci^ 
babcie. Bylo fajnie, ble, ble, ble.” I patrz?: „ No napisz cos tej babci! Babcia 
czeka na list!” O Jezu, samo pisanie w j^zyku polskim. Potem jeszcze 
przestudiuj^ ten list, a tam jest sto tysi^cy bl^dow. I jest: „K. poprawisz ten 
list? No jak napisalas? Zapytaj mnie, jak nie wiesz czegol Sprawdz sobie, 
nawet w slowniku”. Zero ch^ci. Po angielsku moze pisac godzinami i jest ok, 
a po polsku nie chce. Denerwuje mnie to strasznie. Moze kiedys.

224. G: Zastanawialas si^, jaka moze bye przyczyna tej niech^ci?
Dlaczego nie chce? (3.0) Moze dlatego, ze ma znajomych ...

225. R: Chyba tak. Ma w swoim wieku kolezanki, przyjaciol,
znajomych, ktorz>' rozmawiaj^ w j^zyku angielskim i chyba z smolo czasu 
sp^dza w ogole w j^zyku polskim. Bo za szkoly przychodzi, gdzie ma iles tak
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godzin w tym, dwie godziny robi lekcje, to zalezy co jest zadane, tez j^zyk 
angielski, potem wchodzi najakies Beebo, tezj^zyk angielski. No jezeli nam 
cos opowiada, to w j^zyku polskim.

226. G: Kolezanki w j^zyku angielskim, telewizor moze sobie
przel^czyc ...

227. R: Tak, tak, tak. Nawet j^  zach^calam ostatnio, mowi^: „ K.
kupi? jakies gazetki polskie, poczytasz, bo tarn jakies plotki s^, twoje idolki, 
to sobie poczytasz”, „a co ciekawego tarn pisz^?”, takie, wiesz. Nawet nie ma 
ch^ci, zeby poczytac cos sobie, zobaczyc, wiesz. Nie wiem, dlaczego? A 
kiedys naprawd^, jak babcia wysylala

228. paczk^, to chciala, zeby jej wyslala kilka czasopism, byla wtedy 
mlodsza, jakas czwarta klasa, bo chciala sobie poczytac. W [ogole j^ nie 
interesowaly angielskie czasopisma.

229. G: [Lubila.
230. R: A pozniej, jak si? przestawiala, to chodzila sobie kupowac

angielskie i juz. I nawet w Polsce, jak jedziemy z powrotem, pytam: „A nie 
chcesz sobie kupic jakichs gazetek?, ,,Nie”. Jakos niezainteresowana w ogole. 
Nie wiem, dlaczego. Moze rzeczywiscie za malo znajomych? Nie wiem, nie 
mam poj^cia.

231. G: Czy zauwazylas cos szczegolnego w sposobie, jaki mowi?
Rozmawialysmy o tym, ze wtr^ca te slowa itd., a czy akcent tez jej si? 
mienil?

232. R (3.0) Powiem Ci, ze ja  uwazam, ze tak. Troch? zmi?kcza i
jakos tak inaczej mowi. Ale zauwazylam to dopiero, jak znajomi mowili. 
Pojechalismy do Polski i „o jeny, K. juz zupelnie inaczej mowi, jakis akcent 
ma”. Tak samo, jak tu przyjechali rodzice, to mowili: „o, ona juz zupelnie 
inaczej mowi”. Bardziej ludzie mowili.

233. G: Bo to jest tak, ze jak si? codziennie przebywa z kims, to
trudniej zauwazyc, a znajomi chwil? jej nie widzieli ( . . . . ) . !  dopiero wtedy do 
Was dotarlo, ze „o! Rzeczywiscie!” .

234. R: No tak, tak, tak.
235. G: A rozmawiacie z dziecmi, z K. szczegolnie, o roznicach

kulturowych jakie s^ tutaj, albo ogolnie o tej sytuacji? Czy takie tematy 
poruszacie, czy raczej nie, albo w tej chwili nie?

Jak j^ cos interesuje bardzo,
Jak o cos pyta, tak?
Jak o cos pyta. Ale raczej rozmawiamy na wszystkie tematy z

Czyli, to z a le ^  od tego, co wyniknie. Nie ma tak, ze o tym

Tak, czasem jest cos do opowiedzenia, czasem do 
w)1;lumaczenia: „Czemu babcia nie przyjedzie?, „Bo babcia jest na rencie i 
nie moze sobie przyjezdzac co dwa miesi^ce, np.”, albo „Jest inaczej z 
pieni^zkami”, albo jeszcze cos innego. Czasami ma takie dziwne pytania.
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241. G: Aha. No to wtedy. A o swi^ta np. jakies historyczne, albo
wydarzenia?

242. R: No to miaia [np. teraz ...
243. G; [ tak jak teraz byl ta katastrofa, to czy ona to w jakis sposob

odczuta, czy jakby byla w jakis sposob juz zdystansowana do tego zupelnie? 
Jakby jej to nie dotyczylo? Jakas reakcja na to?

244. R: Rozmawialismy o tym, ale czy ona ...
245. G; Czy odczula to jakos powaznie?
246. R: Nie, chyba nie. I nawet powiem Ci, ze jakis taki temat byl, cos

rozmawialismy, ze ta zaloba, ze tylu waznych ludzi zgin^lo, itd.; „Mnie to nie 
obchodzi, przeciez ja nie jestem w Polsce”.

247. G: Czyli dystansuje si^ od tego, nie identyfikuje si^ juz w ogole z
t4 polskosci^?

248. R: Tak. Juz nawet nie ma ch^ci wyjazdow do Polski. Ja mowi^:
„Wyjezdzamy w maju, b^d^ chrzestnq, b^d^ chrzciny, itd.”, a ona: „Ja nie 
jad§”. To potern P. mowi: „ To wiesz co, moze ty pojedziesz z S. a ja zostan^ 
tutaj, a potem pojedziemy w lipcu, czy czerwcu na dluzej?”, no to: „0k., czy 
b^d^ mogla wychodzic sobie na te sleep over do kolezanki? Fajnie sobie 
sp^dz^ czas, jak wy b^dziecie razem”, czyli nie ci^gnie jej juz babci^ 
odwiedzic, czy cos tarn, kontaktj' z kuzynami, kuzynostwem, nic! Nie do 
wytlumaczenia. I tlumaczysz, ze rodzina t^skni za tob^. i to, i tak ... ona juz 
ma zupelnie inny swiat. A jak rozmawialismy, ze wracamy do Polski, to bylo: 
„ Ja nigdzie nie wracam! Ja tu zostaj^! W zyciu!”.

249. G: Niesamowite to, naprawd^. Jak dzieci reaguj^. A czy
uwazacie, ze znajomosc j^zyka angielskiego jest dla waszego dziecka wazna, 
albo bardzo wama? Bo generalnie, jak zdecydowaliscie, ze tu zostaniecie to 
wiadomo, a jakby tam wrocila?

250. R: Wazna, bardzo wazna. Najwamiejsza, bo wszystko moze
zalatwic tylko dzi^ki j^zykowi, czy dogadac si$ ze znajomymi, z 
kolezankami, odrabiac prace w tych wszystkich szkolach. Bardzo wazna.

251. G: A czy chcialabys moze bye w takiej idealnej sytuacji, zeby
znaia dwa j^zyki tak samo? Polski i angielski, zeby byly tak ...

252. R: Chcialabym, tak.
253. G: Ty bys chciala.
254. R: Tak, ja bym tego chciala.
255. G: A P. tez, czy on juz tak nie bardzo do tego ci^gnie?
256. R: P. nie przywi^zuje do tego uwagi w ogole.
257. G: Sama K. zreszt^ tez.
258. R: Ja zwracam jej uwag^ i mowi^ cos, zeby cos zrobila.
259. G: To takie twoje s^ wysilki jakiekolwiek.
260. R; Tak, P. i K. nie zalezy. Po co jej polski? nie, nie, P. raczej nie.
261. G: Czy chcielibyscie aby wasze dziecko kontynuowalo nauk§

tutaj, czy w Polsce? Np. uniwersytet, czy jakby miala ch^c pojsc gdzies dalej,
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to wolelibyscie, zeby to byto tu, czy tam? Czy nie zastanawialiscie si^ nad 
tym?

262. R: Nie zastanawialam si? nad tym. [Nie mam poj?cia
263. G: [Gdzie sobie wybierze.
264. R: To chyba tez zalezy od tego gdzie zostaniemy: tu, czy

zostaniemy tutaj, czy pojedziemy do Polski. Chociaz na pewno tam jest 
wyzszy poziom, ta mi si^ wydaje, ze wyzszy jest poziom nauczania w Polsce 
od tego.

265. W jakim stopniu zgadzasz si§, ze ponizsze czynniki odgrywaj^ waznq 
rol^ w ogolnym rozwoju twojego dziecka i zwi^kszajq jego szans^ na sukces 
w przyszlosci.
1. Dzieci maj^ prawo do uczenia si^ i postugiwania si^ j^zykiem ojczystym, 
ale takze prawo do tego, zeby umiec i poslugiwac si^ j^zykiem 
spoleczenstwa, w ktorym zyj^. Czy si^ zgadzasz, ze to odgrywa jakqs wazn^ 
rol^ potencjalnie, zeby jednak mialy to prawo, zeby si^ posiugiwaiy tez 
swoim j^zykiem ojczystym i tego spoleczenstwa, w ktorym

266. R: Fajnie by byio, tak teoretycznie, ale ogolnie, to nie jest realne.
Bo jezeli jestes w Irlandii i wszyscy rozmawiaj^ w j^zyku angielskim, nie ma 
szans, zeby uzywac jeszcze j^zyka polskiego. Gdyby byla jeszcze wi^kszosc, 
jak np. p61 w klasie, czy cos takiego, moze wtedy. Ale zauwazylam, ze jak w 
pracy, to bylo glosno jakis czas temu, zeby nie uzywac swojego j^zyka 
ojczystego, poniewaz tu jest j^zyk angielski. Z dnigiej strony si^ nie dziwi^, 
bo mozesz obrazac kogos, mozesz na jakis temat mowic, ta osoba nie 
rozumie. A jezeli jestes w danym kraju i to ty przyjechalas tutaj do nich, a nie 
takie wypowiedzi na forum: „niech si^ nauczy polskiego!”, to my musimy si? 
dostosowac do ich kultury, j^zyka. Oni nie mog^ si? uczyc j?zyka polskiego, 
bo ja przyjechalam tutaj do nich, krolowa, wi?c prosz?!

267. G: Poza tym, przyjechalismy tutaj z wlasnego wyboru, no nie?
268. R; Oczywiscie.
269. G: Dokladnie. Przedmioty i materialy, z ktorych uczy si? wasze

dziecko powinny bye powi^zane z tym, czego uczyio si? wczesniej. Zeby nie 
bylo jakichs takich przeskokow programowych. Jakies k s i^ ^ i dla dziecka, 
troch? ich tam bylo, z tego co opowiadalas?

270. R: Tak, nawet mowi? z matematyki nie byio roznicy, bo jest duzo
nizszy poziom. Teraz by byl powrot i dopiero skok!

271. G: Uczniowie powinni miec prawo do podzielenia si? wiedz^,
jakq zdobyli podczas nauki we wlasnym kraju.

272. R; Nie.
273. G: Okey. Atmosfera w szkole powinna sprzyjac wzajemnemu

szacunkowi i zrozumieniu mi?dzy uczniami z roznych krajow.
274. R: Noo. To bardzo wazne.
275. G: Brak zrozumienia, jakas wrogosc uczniow do siebie, czy

nauczycieli utrudniaj^ czasami, sprawiaj^ czasami, ze niemozliwe jest 
uczenie si? dla dziecka.
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276. R: No, na pewno. Tak bylo w podstawowce na lekcjach j^zyka 
francuskiego. K. przychodzila do domu i nie miata w ogole ochoty si^ uczyc, 
bo nie cieq^iala tej pani. To rozmawia o czyms tam, to mowi jakies tarn 
siowa, nie miala ochoty tego si^ uczyc w ogole. Byta nastawiona juz na „nie”.

277. G: Negatywnie.
278. R; A jak ktos by! mily, to ona przychodzila i: „ musz^ si^ tego

nauczyc, musz^ wkuc slowka”, zupeinie inne nastawienie. Np. z irlandzkiego.
279. G: Czyli lubi si^ irlandzkiego uczyc? I dobrzejej to idzie?
280. R: Lubi si^ uczyc. I jak bylam na zebraniu, to nauczycielka mi

powiedziala, ze bardzo ladnie jej to idzie. A uczy si? dopiero od szostej klasy. 
Mowi^ wszyscy, ze w trzeciej klasie moze isc na najwyzszy poziom, bo 
wszystko jest okey.

281. G; Czyli super.
282. R: No ale lubi to.
283. G: Lubi si? irlandzkiego uczyc, ale francuskiego nie?
284. R: Dziwne, dziwne, to. A na pocz^tku byla reakcja, ze tylko po

polsku chciala si? uczyc, nie chciala isc do irlandzkiej szkoly. A teraz jak
uslyszala o szkole i myslala, ze b?dzie si? uczyc polskiego, to bylo 
przerazenie totalne.

285. G: Zupeinie odwrotnie. To niesamowite. Dobra, dzi?kuj?.
286. R: Nie ma za co.

6.3 W iktoria’s interviews transcripts

First part of the interview number 4:
W 1-341

1. Ogolnie to nie musisz si? tym jakos martwic, to wazne zebys szczerze 
odpowiadala ...

2. G:To jak to jest bye Polankiem w Irlandii ? Fajnie czy nie fajnie? Takie 
pierwsze pytanie+

3. W: Mmm Noo, fajnie + nawet tylko czasami to Irlanczycy dobrze nas 
traktuj^ ale na przyktad Ci jak Litwini i w ogole

4. G:M hh
5. W: To oni Polakow + tak za bardzo si? nie odzyw'ajq
6. To w szkole tak u was jest ?+ czy naczy czy ogolnie?
7. W: Ogolniee
8. G: takie masz wrazenie
9. W: Ogolnie ale , Ale raz w szkole to Irlanczycy tez si? tak troch? 

inaczej zachowywali bo Polacy to nie to samo co Irlanczycy, oni nie s^ fajni i 
w ogole

10. 9G na pocz^tku pewnie tak bylo, jakies takie trudnosci trudne zawsze 
s^ pocz^tki nie? Ze ci?zko nawiazac kontakt

11. lOG czy wedlug ciebie Irlandia bardzo rozni si? od Polski i w ajkim 
sensie no nie? Czy cos rzucilo ci si? w oczy albo czy ty cos odczulas nie 
wiem na wlsnej skorze? No nie wiem?
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12. W: TAK, na pewno ee edukacja jest troszeczk? inna, i jeszcze te msze 
swi^te np. komunia swieta

13. G: mhh czyli takie religijne praktyki
14. G:mh no no
15. W:No i te takie rozne zainteresowania, np. wyscigi swin i ze oni to tak 

strasznie lubi^ i w ogole+
16. G: o, ja  nawet nie wiedzialam ze takie tutaj oni majq wyscigi swin, 

naprwde ?
17. W: Tak, sporo koledzy chodzq z mojej klasy
18. G: z twojej klasy? Chodz^ na wyscigi swin?
19. W :tak
20. G; Ja myslalam bo u nas wyscigi koni no nie niedaleko, 

rozpowszechnione, w B. jest nawet taki na pla:^ NO ALE Koni, to mozna 
zrozumiec oni wszyscy s^ za tym no ale swin, no dobrze

21. No i tez pewnie maja duzo xxsport np.
22. 19.W : tak, tak chlopcy graj^ w pilk?
23. G: 1 dziewcz^ta tez grajq w pilke?
24. W: Gailika mamy jeszcze +
25. G:Na czym to polega? + Kopanie pilki czy lapiecie?
26. W:Lapie si?, kopi? si?
27. G:mhh
28. W;wszystko si? robi
29. G; A w Polsce nie ma? Dziewczynki nie bior^ udzialu w takich 

sportach@
30. W:. niee
31. G:Nie koniecznie nie@+ a ty w Polsce chodzilas + ty dwa lata temu 

przyjechalas tak? Czy trzy?
32. W:Dwa
33. G:Ty w Polsce chodzilas do podstawowki calej ?
34. W:no nie calej, do pi^tej klasy+
35. G:: I pozniej zacz?las jakby tutaj kontynuowalas nauk? tuataj
36. W:Tak
37. G:I mmh i od razu w polskiej szkole tez?
38. W:tak
39. G:Tak, acha dobrze. Eem a jesli chodzi, czy ludzie s^ tacy sami tutaj? 

Jesli chodzi o taki relacje codzienne no nie? No nie wiem czy tak samo si? do 
siebie odnosz^? Nie wiem nauczyciele w szkole ?+ czy cos takie wiesz? Czy 
zauwazylas cos szczegolnego jakies roznice pomi?dzy polsk^ a Irlandi^? Nie 
wiem?

40. W:Mhh++
41. G: z kolezankami z klasy no nie wiem? Albo ogolnie tez z ludzmi

ktorzy cie otaczaj^? 4.03
42. W;Kolezanki to tak normalnie si? odzywajq tylko ze po prostu w innym

j?zyku a nauczyciele to np. mnie najbardziej dziwi ze po prostu ze nie
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wszystko nam mowi^ ze np. nie wiem zawsze bylo w Polsce cos takiego ze 
zawsze cos nam nauczyciel powie ze cos tarn b^dzie ze b^dziemy robis na 
przerwie ten a tak to a moze jak przygotowujemy jak^s gazetk^ ten to przed 
zrobieniem tej gazetki nic nam nauczyciel nie mowi i tylko si^ musimy 
domyslac co si^ stanie no nie? A w Polsce to chociaz nam powiedzial 
nauczyciel co b^dziemy robic i ten jak przygotowywac si^

43. G;Mmh
44. W:Po prostu nie lubi^ jak tak z nienacka nagle cos tam nauczyciel 

wybiera i mowi zebysmy to zrobili
45. GiMhh tak zrobcie ale tak naprawd^ nie wiadomu co i nie wiadomo jak 

acha
46. No dobrze, a teraz czy masz jakies plany na przysztosc?
47. W:++
48. G: chodzi mi wiesz, takie twoje wlasne np.? czy sq one zwi^zane z 

bardziej z Polsk^? Czy moze z Irlandi^ ? z jakims innym krajem? Czy w 
ogole co bys chciala robic? Zastanawialas si^?

49. W@
50. G:No nie wiem to moze wszystko moze bye nawet marzenia
51. W : takie mam marzenie... +
52. G:No pewnie
53. W:No chcialbym pojechac do Ameryki, do Los Angeles, no sprobowac 

tam cos zrobic popracoeac tam
54. G:Ale moze cos konkretnego bys chciala tam ? czy?
55. W :@@nie, nie
56. T:XX x(from the kitchen)
57. W: TAYTO ! NIE!
58. G: Dobra to nic nie szkodzi, to jak cos takiego czy, Humor jest jak

najbardziej wskazany
59. T: Los Angeles XXX (from the kitchen) chcialas zobaczyc
60. G:Czyli kusi cie Los Angeles?
61. M: (from the kitchen -  coming to the room) Mozesz powiedziec

dlaczego no bo bo+ my wiemy dlaczego xx no powiedz dlaczego co bys 
chciala zobaczyc tam np. co cie tam interesuje ? co ci^ tam ci^gnie o! 
dlaczego tam a nie do Nowego Jorku?

62. W: Nowy Jork to si^ troszk^ rozni w zasadzie. Ale ten ee bo ja lubi^ 
Michaela Jacksona i on tam mieszkal i chial^m zobaczyc jego tam dom i w 
ogole

63. G:Mhh, mhh
64. W:I jest jesczce jeden piosenkarz ktory tam mieszka+
65. G: czyli takie muzyczny turystyczne powody no ze lubisz jego i ten
66. W:Tak jeszcze +
67. G:Tak to fajnie, fajnie fajnie, Los Angeles jest pi^ke na pewno ja tez 

igdy nie bylam ale kolezank^ miaiam , mieszkala tam chwile teraz ... teraz
wyjachala do Kanady
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68. Wspaniale marzenie ale to jest takie ale to jest tak ze chcialabys tarn 
chwile zostac i sprobowac

69. W: Mhh
70. G: Super, czyli j^zyk angielski ci si^ przyda
71. M : Zdecydowani e
72. G: A plany zawodowe? Zastanawialas si^ co chcialabys robic? Jak nie 

to nie
73. W: Niee, strasznie rozne [pomy
74. G: pomysly tak]
75. W; Chcialam raz bye nauczycielem WFu bo chodzilam na gimnastyk^

+

76. G: czyli tak ci si^ zmienia -  jeszcze nie wiesz?
77. W: chcialam tez jeszcze zostac nauczycielk^ angielskigo w Polsce ale 

nie wiem czy to bedzi^ dobry pomysl
78. G: A to wiesz da si^ zyc i z tego @ generalnie uwazam ze kazda nauka

jez. obcego ile bys nie znala to , im wi^cej b^dziesz znala to lepiej dla ciebie , 
na pewno Ci si^ to przyda a nie z^ ci si^ nie przyda, jst to cos na czym 
mozesz zyskac generalnie, a bycie nauczycielem jesli ktos to lubi to pewno 
si^ w tym odnajdzie , to wtedy na pewno jest to dobry pomysl. Czyli acha, 
jezeli np. mam taki pytanie ? w ktorym kraju chcialabys wykonywac ten 
zawod?

79. W:+
80. G: czyli rozumiem ze Los Angeles ? Tak na razie to bys chciala tam?
81. W :Takk+
82. G: A teraz jakich chcialabys si^ uczyc tutaj w Irlandii i dlaczego?
83. W: nie ma takich specjalnych
84. G: w tej chwili uczysz si^ angielskiego, wiadomo ze caly czs chodzisz 

tez do szkoiy to ten angielski jest szlifowany, masz rozne przedmioty poprzez 
angielski a polskiego uczysz si^ ?[w

85. W: tak, w szkole,
86. G: tutaj polskiej
87. W:tak
88. G:A czy uczenie polskiego jest dla ciebie wazne?
89. W: taak,+
90. G: ale dla ciebie nie dla rodzicow? Potem zapytam dla rodzicow - Bo 

dla rodzicow JEST wazne @ a dla Ciebie? A jezeli wydaje Ci si^ ze jest 
wazne to dlaczego?

91. W: bo jak si^ wyjezdza za granic^ to mozna po chwili zapomniec tego 
j^zyka i pozniej jesli si^powroci na stale to b^dzie problem z komunikacjq z 
innymi ludzmi Polakow np. i mog^ np. smiac si^ze tam zle cos tam 
powiedzielismy gramatycznie , takie zeczy

92. G; Acha, acha
93. G:czyli czyli, z rozmowami z jakimis starymi znajomymi zpolski to 

tez by si^ przydaio
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94. W: TAak
95. G: rodzina tez ktora zostala, a czy uwazasz ze teraz ten kontakt ktory

masz z j^zykiem polskim to jest wystarczaj^cy zeby ten cel osi^gn^c ? znasz
j.polski tak dobrze ze to wystarcza?

96. W:+
97. G: Jestes zadowolona czy chciaiabys wi^cej ? @?
98. W ; @ mmm j est dobrze
99. G: @@
100. T: (from the kitchen) mozemy dodtkowe lekcje
101. G: A czy chciala bys zeby j^zyk polski byt na liscie przedmiotow w 

skole, i np. teraz idziesz do colleu tak? To czy chciala bys zebys mogia sobie 
wybrac j. polski z listy jezykow ktore masz??

102. W :M H H tak
103. G; wydaje ci si? ze bylby to fajny pomysl?
104. W: z jednej strony no nie+
105. G: dlaczego?
106. W: no bo + byiabym wtedy najlepsza i w ogole i chyba by mnie nawet 

na to nie puscili jesli jestem polk^ no i musialabym si? uczyc tego polskiego 
no ale tez by fajnie bylo bo Irlandzczycuy by si? dowiedzieli z drugiej strony 
jak to jest mowic po polsku i nie smiali by si? z tego jaki akcent maj^ 
niektorzy taki tam

107. G:mhh mhh zawsze mozesz tez mowic wtedy, albo powiedziec cos po 
polsku i zeby probowali powtorzyc i

108. W :T ak++
109. G: to jest jednak inny j?zyk, rzdko si?spotyka kogos kto zna - znam 

dwie irlandki ktore mowiq bardzo dobrze po polskiu. Jedna z nich studiowal^ 
filmoznastwo w Lodzi no bo ponoc bardzo dobra szkola i w ogole no a 
druga j?zyki europejskie i wybrala sobie potem Polski a ze bardzo dobrze 
mowila po Irlandzku to fonetyka dla osoby, ta dziewczyna naprawd? super 
mowila -fajne uczucie jak ktos si? uczy twojego j?zyka

110. W :Tak
111. G: czyli s^ tez tacy co wiedz^ ile to trudu no nie? A teraz czy wazne 

jest dla ciebie uczenie j. angielskiego? I to ze tutaj w szkole ze mialas sznse 
tutaj si?go nauczyc bardzo dobrze

112. W: tak bo coraz wi?cej osob uczy si? angielskiego a pozatym z
angielskim ma si?wi?ksze szanse na przyszlosc, na studia i do pracy w ogole 
mozna wtedy wyjechac za granic? i wi?cej pieni?dzy zarobis niz w Polsce

113. G: mhhh dobrze... + a czy wazne jest dla ciebie zebys tak samo biegle
poslugiwaia si? obydwoma j?zykami i poskim i angielskim, czy to jest wazne 
?

114. W:+
115. G: zeby tak amo dobrze je znac?
116. W :ta;ak+
117. G: czyli umiec np. czytac i pisac po angielsku i po polsku
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118. W :tak
119. G: I miec + a dlaczego? po cz^sci juz powiedzialas ten angielkim a 

Pol ski?
120. W: +
121. G: w sumie to @ jak wyjechac za granic^ to kuszqce byloby po co ten

polski? No? A jenak zdcydowalas nie?
122. W :TA::ak +
123. G: wczesniej cos mowilas nie?
124. W:aha
125. G: A czy uwazasz ze szkola -  szkoly do ktorych chodzisz pomagaj^ Ci 

w spelnieniu tych c e li, zwi^zane z j^zykami + czy chodzenie do tych szkol 
pomaga to jakos realizewac ?

126. W: + troch^,
127. G: Mhh
128. W : noo mm troch^,
129. G: tak, + bo jednak w szkole polskiej troch? uczysz si^ w sumie 

prawda? No i masz pozniej duzo zadania, jest duzo prawda? Z ktorymi bys 
pewnie nie miaia stycznosci prawda? Ktorych bys nie musiala czytac prawda? 
Bo czytacie lekt[ury?

130. W: Tak, czytamy. +
131. G: a teraz powiedz mi, jak ogl^sasz telewizje to w jakim j^zyku albo

j^zykach?
132. W: polskim ale i tez cz^sciowo i po angielsku
133. G: a jak ja bym sobie tak w procentach napisala to + czyli np. 90% czy

80% ogl^dasz telewizje po polsku?
134. W:+
135. G: czy 70%? Czy?
136. W :80%
137. T; (from the kitchen) jak maj^ wyl^cznosc na pilota no yo ona zawsze

przel^cza na angielski +
138. G: czyli czyli to na tej zasadzie? Tata ma racj^?
139. W :ta:ak
140. G; acha, a czemu tak robisz? Wolisz po angielsku?
141. W: tak,tak bo czasami to tak przetlumaczaja zle ze mnie to po prostu

denerwuje
142. G: czyli jak ty masz @ wyl^cznosc na pilota to byloby odwrotnie 90%

angielskiego a reszta bylaby po polsku tak?
143. W:@
144. G; A jak w domu wiadomo jest jak jest@ to wtedy telewizja jest po

polsku
145. W: Tak
146. G; wtedy z kolei jest odwrotnie i jest po polsku i tak w rzeczywistym

stanie wychodzi ze ty masz wi^cej stycznosci z j^zykiem polskim. A sluchasz 
w ogole radia jakiegos albo cos?
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147. W; no;o mam Ipoda i slucham muzyki
148. G; muzyki, tak ale nie radia? Irlandzkiego radia nie sluchasz przez rego

Ipoda?\
149. W: ni:e raz tak sluchalam ale POzniej to+
150. G: niebardzo mhh
151. T: (from the kitchen) kiepskie programy radiowe
152. W: mh
153. G: a jak ogl^dasz telewizje to jakie programy jak mog^ wiedziec?
154. W; e rozxie, czasami muzyczne jak mi si? uda
155. G: @ jak mi si? uda
156. W:@ten no, rozne seriale, filmy, tak filmy
157. G; aha
158. W: i discovery chyba
159. T: tak, discovery najcz?sciej
160. G; tak, fajnie, dobrze. a+ amoglabym wiedziec ile godzin dziennie

sp^dzasz czasu na ogl^daniu telewizji? Duzo czy nie? Czy tak roznie po 
prprostu jest?

161. W: no, roznie po prostu jest. Zalezy ile mam zadania z Irlandzkiej
szkoly +

162. G: jak jest duzo to pewnie mhh + nie ma czasu
163. W:+
164. G: czyli pisac p61 godziny, godzine dziennie ? @ twie trzy?
165. T; zawsze po obiedzie generalnie , zawsze po obiedzie siadamy jak 

przyjd^ ze szkoh'jak ich przywioz^,
166. G: to ja sobie pozniej to podliczam ile kto ma kontaktuxx
167. T: To jak siadamy to siadamy oni sobie juz koricz^ , godzink^ obie 

siedz^ -  ogl^daj^ sobie to co chc^ , dopiero potem siadajq do zadania
168. G: Mhh, ja nie ma telewizora czasami mi tak brakuje ale mamy 

internet, czasami tak czlowiek sobie cos niefortunnie wybierze, albo cos i to 
tak nie relaksuje ale za to jsi^zki pochianiam tak ze juz mi wzrok zacz^l ten

169. T: XX dost^p do polskich ksi^zek jest ograniczony
170. G: ja tez juz poprzywozilam par^ biblioteczekxx m^z mnie Xx mam 

juz za kazdym razem si^ smieje ze jak juz ci cos kupimy to nie dajesz rady 
wzi4C@ bo trzeba przywozic no + a czy swi^tujesz swifta irlandzkie?

171. W:tak.
172. G: ale w domu swi^tujecie czy ? nie wiem a znasz np. jakies?
173. W: Dzieh swi^tego patryka
174. G: Swi^tujecie tak? Na parad^ moze chodzicie albo cos?
175. W: Tak, chodzimy na parad^
176. G: A swi^ta polskie?
177. W: Swi^ta polskie jak w Polsce
178. G: Acha , jak w Polsce + A swi^ta Irlandzkie? To znasz poprzez

[szkoly glownie czy ?
179. W: Tak porzez szkoly
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180. G: tak, mhh. A np. znasz tarn moze takie ja  nie wiem roznice pomi^dzy 
obchodzeniem tych swi^t w Polsce a tutaj np. Wigilii si^ tutaj inaczej 
obchodzi duzo swiqt si^ inaczej obchodzi

181. W :T A :ak  +
182. G: Mamy np. mamy inne potrawy, to pewnie tez pami^tasz z polski

wszystko no nie
183. W :m hh +
184. G; no dobrze a powiedz mi teraz, to b^dzie takie pytanie ktora kultora

polska czy irlandzka jest Ci blizsza? I wez pod uwag^ zwyczaje, rozne swi^ta, 
nie wiem obecnosc ludzi z ktorymi lepiej si^ czujesz albo swobodniej, no nie 
wiem ktora kultura ktorzy+

185. T: Co Ci bardziej pasuje?
186. G: CO Ci bardziej pasuje?
187. W:+
188. G: CZy jestes tak jakby posrodku, czy moze nie wiesz w tej chwili?

Czy jednak obierasz jak^s strong?
189. W: Na pewno kulutra polska bo + irlandzka np. to oni to tak wigili^ tak 

strasznie bior^ luzem, chodz^ normalnie do resuaracji w niedziel^ na obiadv 
mi to tak, nie pasuje mi to , to jest tak to takie diwne w niedziel^ dzien swi^ty 
chodzic tak do restauracji albo do pubu

190. G: mhh
191. W: A:a nie wiem nie wiem, tak to strasznie Irlanczycy biorq to 

wszystko luzem (5.0)
192. M; (mather comes from upstairs and joins into conversation) mhh np. 

Tutaj nie ma swi^cenia pokarmow
193. G: @ mhh, ja raz poszlam do ksi^dza I mowi^, “prosz^ ksi^dza czy

ksi^dz mogl by poswi^cic moj koszyk?”
194. M; tzn my mamy xx
195. G: A my nie mamy. Panstwo przyjechali pare lat temu, jak ja

przyjechalam tutaj 6 lat temu to tutaj ni nie bylo ( Poloni) o rzdnych polakach 
tutaj to nikt nie siyszal xxx bo tych Polakow bylo nas tu sporadycznie, bo 
zraz jak w maju nam otwarli moznosc pojawila si^ mozliwosc wyjechania to 
ja w sierpni wyjechalam. Pomiej wrocilam na chwil^ do Polski. Naprwd^ 
zupelnie inaczej bylo, nic polskiego nie mozna bylo kupic + newet chleba w 
ogole malo bylo tych nawet nietypowo polskich tylko sam ten tostowy to 
wszystko i generalnie, to wszystko bylo takie ja  jak pami^tam np. bylam 
bardzo rozczarowana swoimi pierwszymi swi^tami wielkanocnymi tuataj. Dla 
mnie to bylo po prostu jakies + takie druzgoczace+ gdy kazano mi przyjsc 
do pracy w niedziel^ w wielk^ niedziel? wszystko w ogole otwarte, 
rzadnego+ a kraj x katolickii, ludzie z ktorymi ja  pracowalam chodzili do 
kosciola, deklarowali si?, i w ogole uchodzili tez za takie osoby -  no dla 
mnie to bylo dziwnie, ja  si? jakos dziwnie, wiadomo ze ie bylo swi^cenia 
pokarmow. Przyznaje si? bez bicia -  rozchorowalam si? i nie poszlam.
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poszfem do kosciola normalnie i tyle. Powiedziatam nie i tyle. Ale mnostwo 
bylo takich sytuacji. Teraz powiedziaia bym ze jest inaczej poparu latach

196. M: dlatego my staramy si? 0 ile mamy mozliwosc w domu po polsku,
te roznice to my pytamy ich albo sami pokazuj^ ze maj^ zupetnie inne 
podejscie, katolicy ale maja+

197. G: Inaczej niez my
198. M: Tak samo jak my jestesmy na mszy irlandzkiej, chodzimy w soboty

wieczorem ze wzgl^du na to ze oni nie mog^ w [niedziel?
199. G: Tak, tak tak]
200. M:No to prawie 95% koscioia przyst^puje do komuni, oni maj^ 

zupelnie inne podejscie do tych spraw.
201. G: mhh , tak zauwa^lam
202. T: oni przyst^puj^ do komuni bo uwazaj^ ze jako uczt? na ktorq jest si? 

zaproszonym, i nie wypada odmowic pocz?stunku i id^ do komuni. Bo u nich 
nie jest ze tak bardzo czy wazne czy s^ wyspowiadani czy nie czy maj^ lekkie 
grzechy, czy nie maj^ tych grzechow. Oni chc^ ze tak powiem, zrobic dobrze 
Bogu. Nie chc^ Boga obrazic tym ze komuni nie przyjm^. I tutaj, jak zesmy z 
ksi?dzem rozmawiali to tutaj osoba ze ta osoba do koiica nie powinna isc do 
komuni- on wie o tym ale ale nie moze powiedziec nie dam Ci, jak juz 
podchodzi. I on daje jednak tq komuni? bo to jest jednak nasze xxpodejd? do 
tej komuni czy nie.

203. G: wlasne sumienei
204. T: to juz jest na karb sumienia, tutaj to tak ulatwiaj^
205. M: to samo np. przyj?cie pierwszej komuni swi?tej np. bywa w pi^iitek

w so::bot?, niekoniecznie w niedziel?. U nas to jest takie wydazenie[zycia
206. G: takie wydazenie wyniesione do wysokiej rangi
207. M: nawet slub koscielny widz? czasami
208. G: generalnie tutaj na mszy mi si? podoba, bo to jest taka mala

parafia....podoba mi si? z? maja te czytania nam przynajmniej dajq zawsze a 
ta komunia to tez mnie tak no tak inaczej inne zwyczje no nie? Czyli polska 
kultura jest ci blizsza tak?

209. W: TAK
210. G: a teraz powiedz mi, tak wjaki spos6b postrzegasz teraz swoich 

polskich znajomych tutaj?
211. W: a:a ze polskich znajomych
212. G:Acha, Tych nowych wiem ze mog? zapytac bo wiem ze masz @ bo

juz widzialam ze juz w szkole i wsz?dzie, no nie wiem jak ich postrzegasz -  
czy s^ ci bliscy ? czy w porownaniu z Irlandzkimi ktorych tutaj masz? Np. 
kolaznki czy tam kolegdw?

213. W:++
214. G: Ktorzy sq Ci blizsi?
215. W: Blizsi s^ mi polacy.
216. G: A czy masz moze jak^s najlepsz^ kolezank?? Przyjaciolk? czy 

chlopaka? @
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217. W: @@ hh przyjaciotk^
218. G: @@0 tato z xx to o tym to pogadamy kiedy indziej,@@ teraz to 

pogadamy o przyjaciolkach
219. W: @@@@@@
220. G:@@@@@: To byio nie dyskretne pytanie, rozumiem@
221. M: Ona si^ wyghapia,
222. G: wie::em, to ona ta przyjaciolka to polka czy moze Irlandka czy 

siedzisz x a moze w ogole z murzynk^, calkiem z innego kraju,
223. W; koleguj^ si^ z jedn^ Irlandk^, z kilkoma Irlandkami w Irlandzkiej 

szkole. Mam jedn4 przyjaciolk^ Polk^ tutaj, mieszka obok mnie
224. G: Mhh
225. W iAreszta, +
226. G: A czujesz ze np. ta polka to jest twojataka najlepsza przyjaciolka 

czy ? tak samo jak te kolezanki z Irlandii?
227. W: No, mhh zawsze mog^ jej powiedziecjakies problemy czy cos + a 

irlandkom to nie wiem czy mowic takie zeczy czy cos bo mog^to inaczej 
odebrac, one klamiq duzo i w ogole no+

228. G: Mhh
229. W :itak[nie
230. T: nieszczeze?
231. W:tak, nieszczerze.
232. G: dlaczego myslisz ze s  ̂nieszczerzy? Czy zdazaly si^ takie sytuacje?
233. W: Zdazaj^ si^ takie sytuacje na przerwach np. ze zrobi^ cos i nagle 

kamienna twarz powaga, i mowi^ ze ja tego nie zrobilem +
234. G: acha, czyli xxx i moment i kamienna mina i jest acha@
235. W: tak, ale duzo klami^
236. G: Acha,
237. T: dorosli tak samo, Irlandczycy w sumie nieszczerzy s^, wol^sklamac,

nie czujq ci^zaru kiamstwa ktore popelniaj^ bo dlanich to jest normalka ze 
ktos tam kogospodal do sluz© specjalnych. W Polsce jest to z kolei dose 
niskie zachowanie w hierarchi zachowah, bardzo takie, takie dose zle 
ocenianie

238. G: tak tak ‘kablowanie’ [to jest takie
239. T: Natomiast, tutaj tak si^ nie pi^tnuje kiamstwa+ tutaj 

tak^furtk^wyjscia z trudnej sytuacji jest klamstwo gdzie np. wiele rzeczy, 
wiele wskazuje na to ze bylo zupelnie inaczej

240. G; Acha
241. T: A osoba do ktorej ma si^ zaufanie potrafi powiedziec ze nie, to

Irlandczycy, zresztq brytyjczycy maj^ podobnie
242. G;mhh
243. T:polacy s^ bardziej szczerzy
244. G: mhh Polacy s^ bardziej szczerzy w tych relacjach mi^dzy ludzkich,
245. T; Polacy dbaj^ zeby jednak nie klamac
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246. G: acha, ze moze cos takiego ze si^ usmiechaja xx ale ten usmiech jest 
jakby przyklejony:...A powiedz mi czy twoje relacje z krewnymi lub 
przyjaciolmi w Polsce ktorych zostawilas si^ zmienity od twojego przyjazdu 
do Irlandii? 30min 40s

247. W: NA pewno mniej rozmawiamy, +
248. G: mhh rozmawiacie w ogole jeszcze?
249. W:TAK, rozmawiamy. Tylko ze teraz przez szkot? nie majq tak czasu, 

i trudno mi ich ztapaz np. na Gadu Gadu, ee no + tak na pewno czasem, 
kiedys na pocz^tku to wysyialismy sobie listy, ale pozniej jak mialam 
komputer to juz + zacz^lismy pisac przez internet i em:m no, t^skniom no i 
caly [czs

250. G: A ty t^sknisz troch^?
251. W: tak no i +
252. G ; A ten komputer, to wysylanie to przez Gadu Gadu rozmawiacie?
253. W :Tak,
254. G: przez gadu Gadu glownie czy Xx a maile wysylacie sobie?
255. W: nie maile nie
256. G:Gadu Gadu
257. W:tak.
258. G:A sype?
259. WrSkype nie wszystkie maj^ i niektore nie znajq haslo
260. G: sk^d ja to znam @ zapominaj^ hase},+ czyli rzadziej ale dalej

utrzymujecie te kontakty, a jak jezdzicsz np. na wakacje?
261. W: No to planujemy z miesi^c przed, + keidy si^ umowimy, i ktoras 

tam jedzie lepiej si^na konkretny miesi^c um6wic
262. G; mmh czyli jak pojedziesz i dalej si^ z nimi widzisz to masz jeszcze 

o czym z nimi rozmawiac,
263. W: TA::ak
264. G: nie stalo si? jeszcze ze one zyjq troszeczk? inn^ rzeczywistosciq 

coraz bardziej jakby gfranice si?, jakby sciana wyrasta mi^dzy Wami + 
jeszcze nie odczuwasz czegos takiego zeby si? tak dzialo?

265. W: nie, poza tym jak cos si? dzieje to inne dziewczyny mi opawiadaj^
CO si?dzieje+

266. G: A to wszystko jestes na biez^co.
267. W: TA::ak
268. G: No to super @a czy jacys znajomi z Polski przyjezdzaj^ moze tutaj

do Ciebie? Albo CZy ktos byl?
269. Z rodziny pewnie tak, +
270. W: Tak, z rodziny byli.
271. G:Ale z przyjaciol nie? Nikt nie planuje ci? odwiedzic?
272. W; nie:e+
273. G: A moze rodzice o tym nie wiedz^ @@ x o wakacjach@
274. T : (from the kitchen) xxx po wakacjach
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275. M: (comes to the room ) xxja nawet myslatam o takim xx zeby x o
kolezank^, wiadomo ze musiata by przyleciec tutaj no no sama taka 
kolezanka

276. T: za maia/mioda jeszcze
277. M:Xxno i w trakcie przerwy, a w Polsce wiadomo tej przerwy jest 

maio, tutaj jest wi^cej
278. G: Tak, ta szkola rozni si^ aha, a teraz jak wazni s^ dla ciebie znajomi 

z polski? W porownianiu z tymi st^d ?
279. W: No::o no bo cale ^ c ie  prawie z nimi sp^dzilam [
280. G: w sumie w Polsce]
281. W: Tak+ no i + na pewno lepiej si§ dogadujemy, i ma si^ takie rozne 

wspomnienia fajne ++
282. G: czyli tamci z Polski s^ jednak wazniejsi?
283. W: TAK, no i fajniejsze bylo w szkole wszystko+
284. G: Mhhm + No donrze, no a teraz z tymi znajomymi z Polski ktorych

masz tutaj to gdzie ich spotykasz glownie? Tylko w szkole polskiej czy tutaj 
na podworku bo masz kolezank^ tutaj polacy mieszkajq w okolicy

285. W: TAK, ale reszta polek mieszka na drugiej stronie miasta?
286. G: i wlasciwie to w szkole si^ tylko widujecie tak?
287. W: W szkole nie mamy Polakow ale w Collegu bardzo duzo Polakow

ma, jak b^d^ chodzicdo collegeu to wlasnie do tego samego co chodzi ta moja 
przyjaciolka to b^dziemy si^ [widziec

288. G: To si e juz pewnie nie mozesz juz doczekac tak?
289. W: TA::ak,
290. G: b^dzie juz ta twoja przyjaciolka i b^dzie juz wszystko inaczej, Acha, 

to wlasciwie w szkole Polskiej spotykasz -  aprzyjaciolka tez chodzi do szkoly 
Po[lskiej?

291. W: Tak, chodzi do drugiej gimnazjum a ja do pierwszej
292. G: Acha, i mieszka w okolicy i mozecie sp^dzac duzo czasu ze sob^ 

tak, no dobrze, + a z t^ twoj^ przyjaciolkq to w jakim j^zyku ze sob^ 
rozmawiacie? I czy zdazajq Wam si^ takie sytuacje w ktorym w sumie nie 
mowicie w tym j^zyku?

293. W:+
294. G; Na przyklad, no nie wiem czy mowicie po polsku pewnie glownie 

ze sob4? Ale czy zdazaj^ Wam si§ sytuacje ze tam wplqtujecie angielski
295. W; Tak wpl^tuje si^ nam angielski czasami
296. G: Mhh, a jakis przyklad pami^tasz? Moze cos pami^tasz? No nie

wiem? Jak opowiadacie sobie jakies zarty ze szkoly albo cos?
297. W:TAK, wlasnie no,++

G: C i^ ^ o  przetlumaczyc
298. W:No:o
299. G: Albo no nie wiem, +
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300. T: Lepiej brzmi^ po tym angielsku,
301. W:tak+
302. G:Czyli cos jeszcze? Cos np. jak piosenki albo? Jak po angielsku 

uslyszycie+ slowa jakichs piosenek -  to pozniej nie tlumaczycie tego na 
polski no nie? Czyli pojawia si^to pozniej po angielsku tak?

303. W:TAK,
304. G:mmh, cos jeszcze?
305. W: Czasami jak mi opowiadaj^ak pisaty z jakimis Irlandczykami to mi 

opowiadajqpo angielsku @@
306. G: mhh, mhhh A wszystko opowiada po angielsku tak.
307. W: Tak.
308. G; A ty to samo robisz?
309. W: Ja nie mam takich samych tematow do angielskiego,
310. G: (ktosprzyszedl) A powiedz mi przez to ze uzywacie j^z. polskiego to 

sprawia ze przez to czujesz si^ jakos blizej zwi^zana z + czy to wlasciwie 
j^zyk nie gra roli?+ ze, ze niewazne w jakim j^zyku bys rozmawiala z osob^ 
dantj i nie tworzy juz takiej bariery szczegolnie emocjonalnej, np. szczegolnie 
emocje Ci trudno wyrazic w angielskim jeszcze caly czas czy wlasciwie 
czujesz ze ok mozesz?

311. W:+
312. G; no nie wiem, jakbys komus chciala powierzyc jakichs sekret, 

wolalabys porozmawiac z nim po polsku czy po angielsku? Kiedy bys si^ 
lepiej czula?

313. W: PO polsku+Tak
314. G: czemu?
315. W:jezeli po polsku xx do polaka
316. G: no nie wiem, wiadomo po polaksu ale nie masz np.takiej kolezanki 

nie? irlandki zeby z ni^jakos tak+ nie masz? A mowialas ze (lowered tone of 
voice)

317. M;Ze Nie masz tarakiej bliskosci, kontaktu
318. W; nie, ona jest troszeczk^ mlodsza ode mnie
319. G: 1 dlatego pewnie to przeszkadza, ta roznica wieku, tak.
320. W: Tak.
321. G:Acha , dobrze m;mmm a A czy np. nie wiem bo humor jest taki 

zawsze no nie? czy iatwiej ci zartowac po polsku czy po angielsku?
322. W; po polsku- PO Angielsku, bo smieszniejsze jest po angielsku
323. G: TAK?
324. W: Tak, ro ^ e  kawaly, tak +
325. G: No dobrze, powiedz m i, z kim, jak sp^dzasz wolny czas to 

najwi^cej sp^dzasz z polakami czy Irlandczykami?
326. W: Z Polakami,
327. G: AchA 38.08 z kim wolisz, z kim chcialabys sp^dzac wi^cej czasu z 

Irlanczykami z kolezankami cz}' czy, wlasciwie si^nad tym nie zastanawiasz?
328. W: nie zastanawiam si^
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329. G: Mhh, dobra, to ..tutaj mozemy pomin^c bo nie masz jakichs takich 
kolezanek nie masz takich z ktorymi byssp^dzla caly czs z Irlandczykami, to 
mo^mey pewnie pomin^c tak? + A czy odczuwasz dystans pomi^dzy Tob^ a 
kolezankami z Irlandii? Odczuwasz taki dystans pomi^dzy Tob^ a nimi? Np. 
nie macie czsem o czym rozmawiac albo? Moze ci^nie ozumie albo ze + e;e 
cosw tym rodzju?

330. W;+
331. G: ze odczuwasz taki dystans ze jest mi^dzy Wami taka bariera, ze np. 

nawet jabyschciala jeje cospowiedziec to boisz si^ze ona tego nie zrozumie
332. W: TA:ak, x+
333. G: i nawet nie chodzi o j^zyk tylko ogolnie?
334. W: Tak, sq takie czasem +
335. G: Dlatego moze ze one s^ miodsze od Ciebie myslisz? Bo one=czy to 

ogolnie wynika z czegos innego?
336. W:+
337. G; wiem ze te pytania takie trudn^ sq takie nieokreslone
338. W: No:o x czasami jest taka bariera, jak np. czasem boj^ si? 

powiedziec cos smiesznego bo si? boj? ze nie zrozumia^ tego a albo sobie 
pomysl^ „przeciez to mame” no ale+

339. G:I po prostu wolisz przemilczec i tego nie mowic!
340. W: Tak,
341. G:X albo ze nie macie takiego wspolnego tematu do rozmowy, ze 

czyms innym one zyj^ a ty uwazasz to za jakies nudne albo cos? Czy zdarzaj^ 
si? takie sytuacje ze tak myslisz?

6.4 Wiktoria’s mother intreviews transcripts

U 1-287 (Interview 2)

1. U: ... mysmy postanowili, znaczy taka sugestia byla nauczycieli tu w
Irlandii, zeby jedno i drugie przesun^c rok do tylu, zeby oni mieli szans? 
jakby dhizszego nauczenia si? tego j?zyka. Ale w sumie to tylko W. 
przesun?lismy, dlatego, ze T. byl w czwartej, czyli do momentu pojscia do 
college mial dwa lata, a W. mialaby tylko rok i ona zanim poszlaby do 
college, to ona znalaby ten j?zyk na takiej zasadzie jeszcze takiej nie do 
konca plynnej, wi?c zeby mniejsz^ barier? przejscia do tego college...

2. G: Pewnie duzo takich sytuacji stresuj^cych by wytwarzala.
3. U: I ona zostala na tym etapie. I ja  uwazam, ze dzisiaj z perspektywy, to

bylo bardzo dobre, bo ona dzisiaj pracuje juz zupelnie samodzielnie i w takim 
pelnym wydaniu.

4. G: A kiedy panstwo przyjechali do Irlandii?
5. U: W 2008 roku w sierpniu.
6. G: Czyli dwa lata temu mozna powiedziec?
7. U: Tak. W sierpniu b?dzie dwa lata.
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8. G: A powody mog^ znac? Czysto ekonomiczne, czy [moze jakies inne?
9. U; [Tak, ekonomiczne. Najpierw wyjechal m^z, do Anglii w 2006 r. 

Takie bylo zatozenie, ze jezeli wszystko uda si? zalatwic w takim wydaniu, o 
jakie nam chodziio, czyli zorganizowanie bezpiecznego miejsca dla dzieci, 
czyli ze szkol^, z takim godziwym zakwaterowaniem, to dajemy sobie dwa 
lata czasu, zeby m^z to zorganizowal. Ja zostalam tarn, w Polsce. M^z 
wyjechal, z tym, ze w Anglii dostal propozycj? pracy w Irlandii, zeby 
pracowal w zawodzie, bo tarn pracowal, jako sprzedawca, a z wyksztalcenia 
jestesmy fizjoterapeutami. I mqz dostal propozycj? pracy tutaj, jako 
masazysta. I przeprowadzil si? tutaj, wszystko zorganizowal w ci^gu roku i 
mysmy dojechali w sierpniu z dziecmi, juz po takiej definitywnej likwidacji 
zycia w Polsce, bo sprzedalismy mieszkanie ...

10. G: Aha, czyli nastawiaj^c si? calkowicie, otwieraj^c na to nowe ^ c ie  
tutaj.

11. U: Tak, na nowe zycie tutaj, z tym, ze z takim zamierzeniem, ze kiedys 
tam oczywiscie chcemy wrocic. St^d dzieci chodz^ jak najbardziej do 
polskiej szkoly, np.

12. G: A jezdzicie paristwo do Polski?
13. U: Tak, [tak ...
14. G: fW odwiedziny? Cel tej wizyty, to jest pewnie prywatny? Moze

zawodowy?
15. U: Wyl^cznie prywatny. Spotkania z rodzicami, z [rodzin^...
16. G: [zrodzin^...
17. U: Tak.
18. G: Czym si? panstwo, bo to pani powiedziala, [ze m^z jest

fizjoterapeut^...
19. U: [w tej chwili w ogole nie pracujemy, ani ja, ani m^z, dlatego, ze ...
20. G; No to tak, jak wi?kszosc niestety tutaj ludzi spotyka cos takiego 

ostatnio.
21. U: No, pechem bylo to, ze mysmy przyjechali w sierpniu i ja generalnie

rzecz bior^c miaiam prawie pewn^, ze prac?, zalatwion^ tam, gdzie m^z 
pracowal. I jak przyjechalam, zlozylam tam dokumenty, z tym, ze ja juz 
wczesniej bylam tam na takim rozpoznaniu, zapoznaniu z menagerk^ i 
wszystko wygl^daio bardzo obiecuj^co. Ale niestety kryzys nastal i oni, 
borykajqc si? z tym kryzysem, nie dose, ze nie bylo mowy o zatrudnieniu 
mnie, to jeszcze na dodatek w maju zesziego roku, m?za zwolniono.

22. G: No, to tak troch? nie fajnie.
23. U; No i koniec.
24. G; Jaka byla reakcja dzieci na wasz^ decyzj? przyjazdu tutaj? Na

pocz^tku? Taka pozytywna, czy ...
25. U: Znaczy i jedno i drugie mialo rozn^ reakcj?. Syn bardzo t?sknil za

ojcem i on stawial wszystko na to, ze jemu jest wszystko jedno, gdzie b?dzie, 
t)/\, jak to b?dzie wygl^dalo i ile straci, ze tak powiem, czy zyska, byle by bye 
tutaj z ojcem.
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26. G: Tak.
27. U; Natomiast corka nie ukrywam, ze ona caly czas t^skni ...
28. G: Bo ona byla starsza.
29. U: Ona byla starsza i t^sknila bardziej, bo te relacje tam nawi^zane SA 

takie blizsze i strasznie t^skni za moimi rodzicami. Takze ona ma takie 
dodatkowe rozdarcie. Ale tutaj nie znajduje niestety na swoim poziomie, 
takim emocjonalnym i takiego rozwoju, nie znajduje rowiesnikow, ktorzy by 
jej odpowiadali ...

30. G: Ona ma 14 lat, tak?
31. U: Ma 14 lat, a te dzieci ... wprawdzie znalazla sobie tutaj kolezank^,

Polk^ oczywiscie, najpierw byly dwie, a teraz ostala si^ tylko jedna, z tym, ze 
to tez nie jest do konca to, co miala w Polsce, wi^c ...

32. G: T^skni bardzo?
33. U: Bardzo t^skni. I ona gdyby jej dzisiaj zlozyc propozycj^ powrotu do

Polski, to tak jak stoi, tak wraca. Chociaz juz powoli si^ odnajduje, bo pewne, 
rzeczy juz sobie p rzelo^la  w giowie i chyba juz tez przyzwyczaja si^ do tej 
sytuacji, i dlatego bardzo liczy na to pojcie do college, bo ten college j^, takie 
mam wrazenie, jak gdyby j^ ... nobilitowal, bo ona juz wtedy wkracza w 
doroslq sfer^ i liczy na to, ze tam b^dzie miec bardziej wspolny j^zyk z tymi 
rowiesniczkami. Ze to juz nie b^d^ takie dzieci, bo nie ukrywajmy, ale te 
dzieci, ktore s^ tutaj w jej wieku, to jednak s^ duzo nizej ... tak 
[emocjonalnie.

34. G; [Emocjonalnie.
35. U: Tak.
36. G: Czyli, ze tak powiem, bardziej dwiema nogami w dziecinstwie, niz w 

dorosiosci?
37. U: Tak. Chyba to tez ma taki wplyw, ze ona bardzo blisko jest zwi^zana 

z mojq siostr^, ktora jest od niej tylko osiem lat starsza. Ona si^ na niej 
bardzo wzoruje, ona z ni^ wlasnie ma tak^ nic porozumienia, jak z kolezank^. 
Dlatego dzieci, czy mlodziez, ktora jest na jej tym wiekowym poziomie, dla 
niej jest po prostu niewystarczajqca.

38. G; I pewnie czuje si^ osamotniona w jakis sposob?
39. U: Tak.
40. G: A czy maj^ panstwo tutaj jakis kontakt z s^siadami? Albo, jakie 

narodowosci mieszkajq tutaj w okolicy? Czy jest to osiedle takie ...
41. U: Wybitnie Polacy.
42. G: Czyli wybitnie Polacy, tak? Czyli osiedle takie bardziej ...
43. U: Znaczy generalnie ja  sama zacz^iam wychodzic do Irlandczykow, np.

jak jestesmy w szkole, to ja  staram si^ tak bardziej z nimi nawiqzywac te 
kontakty i bardzo si^ to udaje. I te dzieci bywaj^ np. tutaj u nas w domu, 
zapraszamy tez, zeby si? tutaj pobawili, czy pospotykali. Teraz byla taka 
okazja, bo bierzmowanie mieli, wi^c rozne spotkania w zwi^zku z tymi 
obrz^dami itd., bo to w sumie trwalo rok, tych wszystkich przygotowan, wi^c 
ch^tnie si? spotykamy i ja  tak bardziej wychodz? do nich. Natomiast tutaj
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s^siada mamy Irlandczyka, z tym, ze on bardzo rzadko bywa w domu, ale 
serdeczny kontakt taki. Natomiast przewazaj^ Polacy, cale osiedle prawie.

44. G: Czyli, w jakim j^zyku najcz^sciej si^ komunikujecie?
45. U: No najcz^sciej po polsku.
46. G: Jakby pani miaia ocenic swoj^ znajomosc jqjzyka angielskiego, to 

powiedziaiaby pani, ze: a)znam angielski bardzo dobrze, potrafi^ biegle 
uzywac tego j^zyka, bez wzgl^du na rozne okolicznosci i sytuacje, b) dobrze, 
biegle posluguj^ si^ tym j^zykiem na co dzien, c) na poziomie 
samodzielnosci, sama zalatwiam wszystkie sprawy zwi^zane z zyciem w 
Irlandii, tez te formalne, d) poziom wzgl^dnej samodzielnosci, wi^kszosc 
spraw zalatwiam sama, jeszcze jednak nie wszystkie, e) podstawowo, potrafi^ 
komunikowac si^ w codziennych sytuacjach, uzywam podstawowych slow i 
zwrotow, f) minimalnie, na „dzien dobry”, ,,do widzenia” i raczej wi^cej nic.

47. U: Wydaje mi si^, ze ten punkt c)...
48. G; Tak c) na poziomie samodzielnosci, sama zalatwiam wszystkie 

sprawy zwi^zane z :^ciem w Irlandii, tez te formalne,
49. U: Znaczy nie wszystkie, wi^c moze to b^dzie d)
50. G: To moze bye nawet pomi^dzy, nie trzeba si^ deklarowac konkretnie, 

np. na poziomie wzgl^dnej samodzielnosci, czyli wi^kszosc spraw potrafi^ 
sobie tutaj zalatwic.

51. U; Tak, tak.
52. G: A w  domu to jakiego j^zyka .... To pewnie raczej polskiego uzywacie 

i rozmawiaj^c z dziecmi ...
53. U: Tak. nie rozmawiamy po angielsku. Problem polegal na tym, ze jakby 

generalnie ja  pierwszy rok pracowalam z dziecmi, poniewaz ja si^ uczylam w 
Polsce bardzo krotko angielskiego, na lekcjach prywatnych, ale na tyle 
intensywnie, ze jak przyjechalismy tutaj, dzieci zacz^ly chodzic do irlandzkiej 
szkoly, ja  . . bo one naprawd^ moglyby pracowac ponizej jakiegos tam 
poziomu, wiadomo, nie musialyby odrabiac nawet zadan domowych, nie 
musialyby wszystkiego pisac, czytac, itd., ale ja chc^c oszcz^dzic im tego, 
zeby jak najszybciej si^ wdrozyli w szkoi^ i zeby pozniej mogli sami 
pracowac, ja  prawie caly ubiegly rok pracowalam praktycznie z nimi. Tzn., 
nawet, jezeli nie potrafili przeczytac lektury, nie potrafili napisac 
wypracowania, nie potrafili opracowac zadania, to ja  wymuszalam to na nich. 
Mowilam: „sluchajcie, ja  wam to przeczytam, ja  wam to streszcz^, ja  wam to 
opowiem, ja  wam to napisz^, co dziesi^te slowo wam zostanie w glowie, to i 
tak dobrze. Ale zeby to bylo robione”. I ten rok spowodowal, ze oni nigdy nie 
pojawili si^ w szkole bez zadania, podniesli na tyle poziom, ze nauczyciel 
sam mowil do tych dzieci irlandzkich; „sluchajcie, wy nie mozecie pisac 
opowiadania w pi^ciu zdaniach, tylko prosz^ rozwijac i pisac zdaniami 
rozbudowanymi”, bo tak nasze dzieci pisaly. I oni pozniej, jak juz to 
zastosowali, to ten rok pracuj^ juz zupelnie samodzielnie, wszystko robi^ 
zupelnie sami, ja  praktycznie na pocz^tku wrzesnia, to sprawdzalam jakies 
bl^dy, ale teraz z kolei ja  si^ troszk^ cofn^lam, bo ja  nie mam okazji, na co
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dzieri mowienia po angielsku, ja ich nie odpytuj^, ja ich nie slysz^. I 
poszlismy w tym roku na wywiadowk^ i dopiero pani nam powiedziala, ze 
dzieci mowi^, ze dzieci piszq, czytajq biegle po angielsku, czego my nie 
wiemy. Ja teraz dopiero slysz^, ze corka zaczyna powoli pewne rzeczy 
„przemycac”, jakby zacz^l ten j^zyk cieszyc. A w zeszlym roku miala tak^ 
blokad^, ze jak syn probowal tam wi^cej rzeczy, jak cos tam powiedzial cos 
po angielsku, j 4 to denerwowalo: „przestan! Mow po polsku! Nie popisuj 
si^!”, to denerwowalo.

54. G: Z tego wychodzi, ze to te miodsze dzieci szybciej si^ aklimatyzuj^, 
szybciej ten j^zyk lapi^.

55. U: Z tym, ze to tez jest romica tutaj u nas, bo W. jest strasznie ambitna i 
taka precyzyjna i taka ...

56. G: Dokladna.
57. U: Akuratna, natomiast T. jest taki, ze si^ z kazdym dogada, ma kolegow

i Litwinow, i Irlandczykow, i Polakow, i z wszystkimi si^ dogada. On mowi 
tak. ze nam czasami ,,kapcie spadajg”, ale on si^ z wszystkimi dogada. A ona 
boi si§ odezwac, zeby czasem nie popelnic jakiegos bi^du ...

58. G: Czyli tak po doroslemu podchodzi do tego.
59. U: Tak. Ona tak bardziej powaznie podchodzi do tego ma tyle, moim

zdaniem kompleksow. Sama sobie je robi.
60. G: Czy w obecnym momencie W. lubi szkoi^ tutaj? szkol^ irlandzk^.
61. U: Mysl^, ze teraz juz tak. Bardziej lubi niz przedtem.
62. G: Chodzi do szkoly, bo musi?
63. U: Roznica polega na tym, ze ona w szkole w Polsce przez caly czas

miala nerwic^ szkoln^.
64. G: Aha.
65. U: I to byla nerwica wlasciwie niewiadomo czym spowodowana, bo ona 

si? bardzo dobrze uczyla, byla bardzo pilna, bardzo sumienna. ale strach 
przed nauczycielami, bo np. nauczyciele maj^ rozne usposobienie, jeden 
krzyczy, drugi ma bardzo surowe podejscie do tematu, czy do czegos i ona, 
jakby na zapas, tworzyla sobie jakby obraz grozny tych nauczycieli ...

66. G: [Tej szkoly ...
67. U: ... i tego wszystkiego i dziecko borykalo nam si? lata. Ja chodzilam z 

ni^ po psychologach, sama walczylam z pedagogami szkolnymi, itd., itd. I 
wiadomo, ze przeskok tutaj spowodowal stres, bo wiadomo: zmiana 
otoczenia, zmiana szkoly, bariera j?zykowa i to si? nasililo tak naprawd? 
zanim ona tak naprawd? poszla do szkoly. Jak mysmy przyjechali w sierpniu, 
to dwa tygodnie do 1-go wrzesnia, do pojscia do szkoly, to byl koszmar. Tak 
cierpiala, wszystko j^ bolalo: brzuch, objawy somatyczne okropne.

68. G: Biedna.
69. U: Poszla do szkoly. Pierwszy dzien jeszcze bylo takiego strachu, a tak 

naprawd?, mog? powiedziec z r?k^ na sercu, ze ona, pomimo bariery 
j?zykowej i roznych irmych rzeczy, tak naprawd? w tej szkole czula si? 
komfortowo. Bo tutaj nie ma takiego cisnienia, nie ma takiej presji, nie ma
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takiej przesady, jak jest w Polsce. Tutaj kiadzie si^ nacisk na to, zeby te 
dzieci w szkole czuly si^ dobrze.

70. G: I tutaj tez jest inne podejscie, nie wiem, jak tam panstwo zauwa^li,
do egzaminow wszelakich albo testow. Jest inaczej niz nas do tego 
przyzwyczajano od poczqtku.

71. U: Tak, i oni praktycznie co tydzien maj^ test: caty tydzieri robiq jakis 
tam material i pozniej w pi^tki pisz^ test>'. Takze oni to juz nawet nie 
[pami^taj^ o tym.

72. G: [Rutyna, prawda?
73. U: Taka rutyna i nikt z tego powodu nie robi ..Halo”, ze cos tam si^ zle 

dzieje. I tak naprawd^ to spowodowalo, ze ona do tej szkoly lubi chodzic. 
Moze S4 takie momenty, kiedy tutaj np. mecze tego gaelic football i ona 
jako dziewczynka, ktora ... no to nie jest jakis sport wybitnie dla 
dziewczynek. a ona jest bardzo kobieca. no to dla niej to bylo takie dziwne, 
ze ona musi w jakichs tam skarpetach, shortach ganiac za pilk^. To jeszcze 
sport bardzo kontaktowy, wi^c to nie bardzo. A tutaj jeszcze do tego j^ 
zmuszano, wi^c pod tym wzgl^dem nie bardzo chciala chodzic. Czasami 
,.sciemniala”, ze nie chce isc do szkoly, bo jest mecz, itd.

74. G A szkola polska w tej chwili, lubi do niej chodzic?
75. U Tak. teraz juz tak.
76. G A na pocz^tku?
77. U Pierwszy rok byl okropny.
78. G Pierwszy rok. czyli takie przyzwyczajenie si? najpierw do tego, tak?
79. U Pierwszy rok byl okropny, bo ...
80. G Czym to moglo bye spowodowane?
81.U Tez nastawieniem nauczycieli. Nauczyciele mieli podobne lub te same

zachowania, jak w Polsce.
82. G Czyli Polska Szkola po prostu.
83. U Ona si? tym denerwowala przede wszystkim.
84. G 1 denerwowala si? tym, uhm.
85. U A teraz z dziewczynkami, ktore chodz^ z ni^ „lapn?ia” tak^ wi?z.

Wprawdzie one sq rozsypane tutaj po okolicach dosyc odleglych, wi^c troch^ 
im ci^zko tak na co dzien bywac, ale jak juz si^ w t^ niedziel^ spotykaj^, to 
widac, ze sprawia im to radoch^. I wlasnie dwa tygodnie temu urzqdzily tutaj 
imprez^, bo W. miala urodziny, i ja po prostu, jak ona zaprosila tutaj chyba 6 
osob z tej szkoly, to ja chyba pierwszy raz moje dziecko takie widzialam. 
Zupelnie nie moje dziecko! Ona szalona, usmiechni^ta, [wyluzowana ...

86. G: [Promieniala szcz^sciem!
87. U: Promienna, po prostu wariowaly, szalaly, takze majq dobr^ ... i tez te

dzieci po to tam chodz^, zeby razem cos tam poszalec.
88. G: Czyli w tej chwili lubi t^ szkoly polskq? Jakos si? przyzwyczaila?
89. U: Tak. To byla kwestia czasu.
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90. G: A czy jest to moze, w jakis sposob trudne, w sensie, ze poziom, jakos
probowac si^ uczyc? Czy jakos ona to odczuwa moze? Czy w tej chwili juz 
jestjej ...

91. T: Polska szkola, poziom, jaki oni maj^, to ta polska szkola pomagajej w
tej szkole irlandzkiej, jest takim uzupelnieniem. I mysl^, ze polska szkoia tak 
bardziej ci^gnie i mobilizuje, bo ten program irlandzki, to jest taki, ze oni si^ 
czasami cofaj^ do tylu, ze jest taki troszeczk^ niedostosowany. A tutaj, w tej 
polskiej szkole, to maj^ ten program na tyle normalnie prowadzony, ze oni s^ 
na takim poziomie, ze ona idzie do szkoly. Bo dal mnie np. to co tutaj robi^ z 
matematyki, to si^ rozjezdza w poziomach, prawda.

92. G: Tez tak to odczuwam. Jesli chodzi o te przedmioty humanistyczne, to
podoba mi si^, w jaki sposob s^ uczone tutaj, ale jesli chodzi o scisle 
przedmioty, to wydaje mi si^, ze s^ do tylu. Jesli chodzi o to, o mysmy mieli i 
0 to, CO dalej jest w polskich szkolach, to troszeczk^ jednak si^ to rozbiega.

93. U: Nie zapomn^, jak w zeszlym roku oni mieli geografi^ w tej irlandzkiej 
szkole i braki tam o Egipcie. I nauczyciel na pocz^tek chcial jakby 
umiejscowi im ten Egipt i pokazal im map§, i kolor zolty na mapie, czyli 
chodzilo o to, ze to pokazywalo wysokosc nad poziomem morza, czyli kolor 
zohy jest na mapie kreslony, prawda. I pyta te dzieci, dlaczego tam jest ten 
kolor, no bo tam jest piasek na pustyni zolty. I dopiero W. ich olsnila, ze to 
nie o to chodzi.

94. T; I wszyscy zdziwieni, sk^d ona takie rzeczy wie.
95. G: U nas tak jest, ze od czwartej klasy jest geografia i pewne rzeczy si? 

wie.
Czy kiedykolwiek dziecko skar^ lo  si? na problemy z koncentracj^ w czasie 
lekcji z powodu j?zyka lub materialow pomocniczych, z jakich bylo uczone w 
szkole irlandzkiej? Czy jakies szczegolne problemy?

96. U: Nie.
97. T: W irlandzkiej szkole oni sobie tak radzili, ze patrzyli jeden do 

drugiego, do tych notatek, do tych materialow, ktore maj^. I generalnie szkola 
byl na tyle pomocna, ze oni brali te materialy na ten j?zyk dodatkowy, ktory 
mieli.

98. G; Tylko przez pierwszy rok mieli?
99. U: Nie, caly czas maj^.
100. T: Szkola to zalatwila i to by! wlasnie ich taki program dla

emigrantow.
101. G: Fajnie.
102. T: I oni maj^ to codziennie i nie musz4 si? generalnie tego gaelica

si? uczyc. Wi?c to, co mieli w tych materialach brali i robili na lekcji 
polskiego.

103. U: Oni maj^ to szcz?scie, ze tylko oni byli na tych lekcjach
dodatkowych. W ubieglym roku byl jeden chlopiec, ale on przyszedl pozno i 
jakos tak, no nie wiem, tego angielskiego kompletnie nie umial, a teraz jest w
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college i tez podobno sobie slabo radzi. I oni mieli to szcz^scie, ze s^ z tym 
nauczycielem face to face.

104. G: Czyli to jest jednak bardzo korzystne.
105. U: Tak, bardzo duzo im to daje, bardzo duzo.
106. G: A czy w szkole polskiej tego typu problemy moze mieli, ze nie

mogli czegos zrobic?
107. U: Oni to, wiadomo, na inne rzeczy narzekaj^, bo material jest

skomasowany, musi bye zrobiony i tutaj nie ma przebacz. I tak samo jak ja 
powiedzialam, ze nie odpuszcz^ polskiej szkoly, chocby nie wiem co, wi^c
oni bardziej narzekaj^ na to, ze trzeba to robic.

108. G: Tak, rozumiem.
109. U: Ale generalnie [radz^ sobie.
110. G: [Radz^ sobie.

Poczucie osamotnienia w szkole, czy dotyka W.?
111. U: Tak. W. na pocz^tku bardzo odstawala i w ogole jej si^ nie

chcialo, jakby w t^ grupt^ ...
112. G: Identyfikowac.
113. U: ...wl^czac. T. nie mial tego problemu. On od pocz^tku i

boisko i kaMe wyjscie na przerw^, bo te przerwy dhigie tutaj i sp^dzane na 
boisku w ruchu. Ona tarn nie widziala dla siebie miejsca, nie widziala dla 
siebie kompana i sp^dzala te przerwy w bibliotece, czy gdzies przy 
komputerze, czy cos tarn sobie robila. Nauczyciele wciqgali i wtedy robila 
jak^s gazetk^. I faktycznie cala sciana w klasie to jest jej z prac. Dopiero od 
tego roku jedn^ sobie dziewczynk^ zaskarbila, ktora tez w tym roku przyszla, 
jako nowa i ona tez, znaczy ona jest Irlandk^, ale ona tez, jako nowa 
wiedziata, jak si^ mozna czuc. Tez byla odosobniona.

114. G Czyli w tej szkole nie ma za wielu Polakow?
115. U Tylko oni s^.
116. G Oni we dwoje w tej chwili?
117. U Tak, tak.
118. G Czy to jest mala szkota, czy ... ?
119. U To jest mala szkola.
120. T Ona nie jest tutaj na miejscu. Jest tam pod lasem. To jest nowa

szkola, w sumie teraz trzeci rok dziala.
121. G; To daleko stgd?
122. U: No 8 min. Jedziemy do tej szkoly, ale, jak my to mowimy, to

jest taka wiejska szkola, malutka, majq l^czone te klasy, bo T. z W. SA jakby
w jednej klasie, 5 i 6. Ale tamtych dzieci to nie wiem ile jest, max 20 w 
klasie.

123. T: Ale dzieci w szkole jest duzo jako tako. Teraz troch^ j^
rozbudowywali klasy.

124. G; A emigrantow w'ogole maj^ duzo?
125. U: Jest troch^: Czesi,
126. T: Z Senegalu,
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127. G: Litwini pewnie.
128. U: Litwinow tak nie bardzo tam obserwuj^, ale na pewno tych

ciemnoskorych jest troch^.
129. T: Z Indii, czy Pakistanu.
130. U; Tak, takich Hindusow tez widzialam.
131. G; A u W. w klasie jest ktos jeszcze z poza?
132. T: Nie, akurat ona jest sama, jako dziewczynka i sami chlopcy

reszt? Irlandczycy.
133. G; Czyli, ze tak powiem, od razu byla rzucona na gl^bok^ wod^.
134. U: Tak, tak.
135. G: Nie miala za bardzo kontaktu z kimkolwiek?
136. U: Dlatego jej si? nie dziwie, ze tyle stresow przezyla na ten

pocz^tek. No ale teraz juz jest duzo lepiej.
137. T: Ta kolezanka z Irlandii, L. ona jest jakby rok nizej, ta, ktora

doszia, tylko, ze one zaj^cia maj^ razem, w tej samej klasie. Bo w jej klasie 
jest ich tylko szostka, czy siodemka.

138. U: Notakaklasa.
139. G: A czy kiedykolwiek skar^ly si^ dzieci na bycie traktowanym

niesprawiedliwie, albo zle, przez nauczycieli lub innych uczniow? Albo w 
ogole doroslych tutaj? Z powodu swojego pochodzenia, albo j^zyka?

140. U: Z powodu pochodzenia, czy j^zyka to na pewno nie, bo ja
powiem szczerze, ze niektorzy opowiadaj^ tutaj rozne historic ...

141. G: No wlasnie, rozne historic ludzie opowiadaj^, a jak si^ kogos
[zapytam, to nikt, nic, nigdy.

142. U: [Ja osobiscie nigdy nic odczulam na sobie, ani dzieci mi si^
nie skar^ly. Skarz^, ze np. pan. ale calej klasie, dodatkowo, cos tarn. Ale z 
pochodzenia absolutnie nie.

143. T: Moim zdaniem, to wynika z tego, ze poziom j^zyka Polakow
jest bardzo rozny i cz^sto, to takie, ze niby jest dyskryminowany, to wynika z 
tego, ze nie rozumiej^, co do nich, albo o nich si^ mowi.

144. G: Ja mam bardzo podobne odczucia do pahstwa, niestety.
145. T: I ja uwazam, ze ten sam bl^d zrobilem niedawno, rozmawiaj^c

z dyrektorem szkoly. Jak on mi wytlumaczyi, co dzieciom tlumaczy, a jak oni 
to przedstawili w domu, to dopiero wtedy wyszlo, ze on po cz^sci tez ma 
racj^. Takze jego cele, ktore chcial osi^gnqc, takie swoje wytyczne, ktore dai 
byly zupelnie irme od tych, ktore uslyszalem od dzieci, bo myslalem, ze on im 
to w ten sposob przekazal. Dopiero on mi to potem wytlumaczyi, j aka byia 
cala droga do tego, a oni mi przekazali w gotowej formie [...

146. G: [Jak to dzieci, w gotowej formie i w ogole ...
147. U: Ale oni si^ nie czuli pokrzywdzeni, ze s^ Polakami, tylko

generalnie, [bo inne dzieci tez.
148. G: [Przez sam4 zasad^, ktora zostala narzucona.
149. T: [Ja mysl?, ze Irlandczycy za bardzo si^ boj^ by pos^dzeni o

dyskryminacj^ rasow^ i generalnie w ogole o cal^ otoczk^ wokol tego. Tak
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samo byio w Anglii, boj^ si^ tego, unikaj^ tego tematu i takiej sytuacji, jak 
ognia, i raczej wol^ nic nie powiedziec, W0I4 si^ nie odezwac, swoje 
pomyslec. Ewentualnie czasem wychodzi to w pracy, ze Polak dostaje troszk? 
wi^cej roboty, bo generalnie my si^ pracy nie boimy, wi^c jak si^ pokaze, ze 
si^ Umi wi^cej, to jest si^ wykorzystywanym, prawda?

150. G: Notak.
151. T; Chociaz tutaj u nas w tym zakiadzie jest taki M. gdzie 

produkujq roznorodne swiriskie mi^sko, prawda, rzeznia, i przed tym 
boomem gospodarczym M. przerabiai ok. 600-set swiri. Przyjechali polscy 
rzeznicy i nagle si^ okazalo, ze mozna wypuscic i 1200 swin, a teraz idzie juz 
nawet ok. 1500 dziennie na uboju. Takze jest roznica 100% wydajnosci 
pracy, prawda?

152. G: To prawda.
153. T: Jedynie uwazam j^zyk, bariera j^zykowa. Polakom si^ nie 

chce, nie potrzebuj^, nie znosz^, a poza tym ...
154. G: a poza tym, nie wieni, jak jest u Was, bo ja pracuj^ w co. 

Louth, a w CO. Meath mieszkam, generalnie tam prowadzone s q  kursy 
j^zykowe, np. Paristwo mogliby z darmowych skorzystac.

155. U: Jachodz^juz.
156. G: Tak? No wlasnie teraz [prowadzimy nabor
157. .U: [Ja si^ w ubieglym roku nie dostalam, bo to odpowiednio

wczesniej trzeba bylo sobie rezerwowac. No ale ja w takim ukladnie 
pomyslaiam, ze nie chc^ tracic i tego czasu, wi^c sobie zaplacilam za taki 
kurs kosmetyczny, ktory dla mnie, przy okazji tego, ze jestem fizjoterapeutkq 
i specjalizuj^ si^ glownie w masazach, wi^c dodatkowo ta kosmetyka byla 
takim fajnym sp^dzeniem czasu, a przede wszystkim kontakt caly czas z 
j^zykiem.

158. G: I bardzo dobrze.
159. U: To wymusilo na mnie pewne rzeczy. A teraz juz si^ dostalam

na te lekcje angielskiego, takze ...
160. G: Tak, jest to prowadzone, teraz jest nabor i jest to za darmo, 

takze to 10 tygodni jest i pozniej mozna ewentualnie we wrzesniu ...pewnie 
znowu b^d^.

161. U: Tzn. tutaj tylko 4 level jest za darmo, 3 byl platny.
162. G: A Cavan to jest co. Meath?
163. U: Nie, CO. [Cavan.
164. G: [Cavan, zapomnialam. Musz^ zobaczyc na stronie.
165. U: Z tym, ze ten 4-ty level jest jakby ostatni. On trwa 14 tygodni.
166. G: A on jest przez VEC, tak?
167. U: Ja nie mam stamt^d zadnych listow. Ja tam poszlam tylko,

wypelnilam test i u nich zostala ...
168. G; Bo my mamy takie odgome, rz^dowe. Ja jeszcze posprawdzam

na stronie w Cavan, zobacz^. Oni powinni miec podobnie, zobacz^. I jakby 
cos, to dam znac.
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171. T:
172. G:
173. T:
174. G:
175. T:

169. U: Fajnie. Dobra.
170. G; Na pewno dam znac, bo to fajne rzeczy. Gdyby panstwo

byli blizej, to juz bym pahstwa tarn wciqgn^ia, bez problemu, bo duzo ludzi 
przychodzi.

To jest cos, bo wyslali za pierwszym razem.
A, to jest cos innego.
Przy tym maj^ te kursy j^zykowe.
To jest VEC, tak, tak.
Cz^sc maj^ odplatnych. No i oni to robili, ale nas skierowano 

do drugiego biura, ze tak powiem do unitu, bo tarn zona si^ zapisala na ten 4 
level, ktory jest bezplatny. Kolezanka byla na trzecim, to musiala zaplacic 
50e.

176. G; No, ale to i tak nie jest duzo.
177. T: Pewnie na lektora musz^ nazbierac i tyle.
178. G: 1 jeszcze na sal?.

Z jakimi znajomymi dziecko najcz^sciej sp^dza czas i w jakich 
j^zykach wtedy rozmawia? W. to pewnie polski, bo ...

179. U: Tak, bo ma tutaj jedn^, wlasciwie dwie kolezanki, ale ta druga
mieszka troszeczk? dalej, wi^c najblizej, t^ ktora jest tutaj pod r^kq to jest 
Polka i z ni^ najcz^sciej rozmawia po polsku.

180. G: Czyli jej taka prywatna sfera, to wszystko jest w j^zyku
polskim?

181. U: Tak.
182. G: A jesli chodzi o szkol?, w kt6rej sp^dza czas od 9am do 3 pm i

to s^ zaj^cia codziennie, i wtedy tylko po angielsku?
Tak.
Bo nie ma tam zadnych kolezanek ani kolegow z Polski?
Nie ma.
A czy po powrocie, jak relacjonuje, co si? dzialo w szkole, to

183. U
184. G
185. U
186. G

wtrqca jakies slowa po angielsku, albo tak ...
187. U: O nanie...
188. G: Pewnie T.? Albo mi?dzy sob^?
189. U: Jak przytaczajq jakies smieszne wypowiedzi dzieci, bo cos

powiedzialy, albo zbroity, to mowi^ po angielsku. Dlatego nawet jak corka 
ogl^da, bo my mamy TV polsk^, ale sq filmy dla mlodzie^, ktore mozna 
przei^czyc na angielski i ona woli ich sluchac po angielsku, bo uwaza, ze ...

190. G: AT.?
191. U: On roznie.
192. T: Ja mysl?, ze jemu to nie sprawia roznicy.
193. U: Natomiast ona twierdzi, ze te filmy s^ zle przetlumaczone i po

Polku S4 nie smieszne.
194. G; No wlasnie. Ja powiem szczerze, ze jak ja tak troch? w j?zyku,

to rzeczywiscie ma troch? racji, bo jest inne poczucie humoru i inny sens. I 
ten sens czasami jest zatracony. No i nie wszystko da si? przetlumaczyc, bo s^
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i idiomy i inne sytuacje wydaj^ si? smieszne. Jak czasami widz? tytuly 
filmow, jakie s^ w kinie, to ja nie mog? rozpoznac, co to za film jest.

195. U: Tak, tak. My tez si? czasami smiejemy z tego.
196. Y: U nas to si? ttumaczy po obejrzeniu filmu.
197. U; No i wlasnie, jak jedno drugiemu cos opowiada, to mowi^ po 

angielsku, zeby oddac ten sens, tq smiesznosc.
198. G: A czy brakuje im slow, jak mowi^ o czyms, jak 

opowiadaj^? Wtedy, jak wymaga to od nich monologu, czy wtedy brakuje im 
slow po polsku i probuj4 zast^pic je angielskimi?

199. U; Nie, nie maj^ czegos takiego.
200. G: Bo po angielsku, to nie wiem, czy panstwo wiedz^?
201. U: Po angielsku, to my nie za wiele slyszymy, nie mamy okazji,

zeby posluchac, jak oni tak sami od siebie. Bardziej, jak powtarzaj^ te 
sentencje, ktore byly powiedziane.

202. T: Chociaz teraz, jak jezdzilem z T. na baseball, to sobie
popodsluchiwaiem, jak sobie tam nii?dzy chlopakami radzi. Bez problemu i z 
trenerem i z chlopakami, buzia mu si? nie zamyka, wi?c wiem, ze sobie daje 
rad? spokojnie. Bo W. slyszalem par? razy, tak w przelocie, jak ucho 
naci^gn^lem, to mowi normalnie, wszystko, ale tak po cichutki, zeby ...

203. G: ... za bardzo si? tam nie wybijac?
204. T: Tak, tak.
205. T: Musi si? pewniej poczuc tylko.
206. G: Ja mysl?, ze problem wlasnie polega na tym, ze si? nie czuje

jakos tak pewnie.
207. U: To jest tak jak mowi?, to jest przez t^ jej perfekcj?, bo tutaj,

prosz? zwrocic uwag?, ten j?zyk jest specyficzny, oni tutaj mowi^, no 
smiesznie.

208. G: W Cavan jest jeszcze dose mocny akcent.
209. U: Tak, dodatkowo. I ja to t?pi?, jak siysz?, ze np. T. probuje to

nasladowac, i mowi?; „nie mow tak, bo jak pojedziesz gdziekolwiek indziej, 
to si? b?d^ z Ciebie smiac”. No ale pewne rzeczy, to jemu tak automatycznie 
wchodz^. Natomiast W. jest zafascynowana brytyjskim akcentem i jak slyszy, 
ze ktos tak mowi, to zaraz; „postuchaj, posluchaj”. Albo np. mieli 
przedstawienie w szkole i ona mowiia po angielsku z tym brytyjskim 
akcentem i ona mowi: „ no chociaz raz mog? sobie tak fajnie pomowic z tym 
akcentem!”. A T. trenera od baseball ma Amerykanina i pierwszy raz, jak on 
do niego powiedzial z akcentem amerykanskim, to on go nie zrozumial.

210. G: No wlasnie, to s^jednak te lokalne nalecialosci.
A teraz mam trzy zdania i trzeba zdecydowac si? na jedno 

sformulowanie:
Ludzie innej narodowosci niz Irlandczycy powinni: 1. Przejmowac kultur? i 

j?zyk danego kraju i nie probowac podtrzymac swojego wlasnego jerzyka i 
swojej kultury, 2. Podtrzymywac swoj^ kultur? i j?zyk, ale tez i przejmowac i
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dostosowywac Siudo tutejszej kultury i j^zyka. 3. Albo przej^cj^zyk i kultur^ 
tutejsz^, albo zdecydowac si^ na swojq wlasn^.

211. U: No ja  za tym drugim, bo nie mozna ani w jedn^, ani w drug^ 
skrajnosc popadac. Ja powiedzialam, ze dzieciom nie podaruj^ polskiej 
szkoly, bo jestesmy przede wszystkim Polakami i na pierwszym miejscu jest 
ich j^zyk polski. i tutaj, b^d^c w szkole irlandzkiej nie b^d^ miaiy okazji 
nigdy poznac historii Polski, geografii polski, j^zyka polskiego, literatury 
polskiej, czytania lektur polskich. A ja  uwazam, ze musz^ to wiedziec i to 
znac. Natomiast jesli s^ w szkole irlandzkiej, to musz^ mowic po angielsku. 
Byl problem z gealiciem, bo to on jest tym ich j^zykiem narodowym i oni 
chc^ go uczyc. A ja  uwazam, ze dla naszych dzieci, t^ trudnosc dodatkow^, 
jak^ jest nauka tego bardzo trudnego j^zyka, jest troch^ bez sensu, bo tak 
naprawd^ ten j^zyk jest martwy i nigdy nie b^dzie im do niczego potrzebny, 
chyba tylko po to, zeby pochwalic si^ tym, ze umiem cos tam powiedziec po 
irlandzku, bo tym j^zykiem nikt si^ tu nie posluguje. Ja to szanuj^, ze dostaj^ 
ulotki w dwoch j^zykach, z nikogo si^ nie smiej^, ze mowi specyficznie, ja  
si§ musialam do tego przestawic i tyle, ale nie mozna ani w jedn^, ani w 
drug^ strong popadac, dlatego jedno i drugie trzeba miec na uwadze.

212. G: A panstwa preferencje, dotycz^ce sp^dzania wolnego czasu z
ludzmi: czy zdarza si^ wam spotykac z Polakami, albo tylko z Irlandczykami 
raczej, tak calkiem prywatnie. Czy roznie to bywa?

213. U: To zalezy od okazji. Najwi^cej wiadomo, z Polakami, ale jak
mamy np. mecz chlopcow, to spotykam si^ tylko z Irlandczykami, wiadomo, 
przychodz^ rodzice, to si^ rozmawia i sp^dza ten czas z wszystkimi i jest 
sympatycznie.

214. G: Czyli raczej zalezy od okazji?
215. U: Tak, tak.
216. G: Tutaj Pani juz mi cz^sciowo odpowiedziala na pytanie, czy

zachowanie j^zyka i kultury jest wazne? Tak, jest wazne.
217. U; Tak, tak.
218. G: A czy sami w jakis sposob probujecie im cos dodac,

przekazac? Bo wiadomo, ze chodz^ do szkoly polskiej. Zeby podtrzymac w 
nich to. W. jest starsza, wi^c pewnie w inny sposob to pami^ta, ale T. jest 
mlodszy, mial 10 lat jak przyjechaliscie.

219. U: Oni generalnie caly czas w tej polskosci tkwiq bardzo mocno,
bo maj^ kontakt z rowiesnikami, ktorzy tam zostali w Polsce. Im np. 
zaproponowac wakacje egzotyczne, to jest sredni pomysl.

220. G; Im zaproponowac wakacje w Polsce?
221. U: W Polsce! Dwa miesi^ce siedzimy w Polsce praktycznie. I

owszem, oni sobie chc^ pojechac, jak jest gorsza pogoda, nad cieple morze, 
zeby bylo egzotycznie, ale tak naprawd^ do Polski! my tez w dwoch swiatach 
w Polsce ^ jem y, bo i w Krakowie i w Bielsku, bo dziadkowie tam 
mieszkaj^, ale 12 lat mieszkalismy w Bielsku, tam chodzili do szkoly, tam 
maj^ przyjaciol, cale swoje zycie zostawili w Bielsku, wi^c jak jedziemy do

158



Polski, to trzeba i tu, i tu odwiedzic, poogl^dac i pozwiedzac. Ta polskosc jest 
jednak na pierwszym miejscu.

222. G: Czy panstwo s^ zadowoleni z tego, jak  to si^ rozwija? Czy to
wystarcza? Czy jest ok., ze jest szkola weekendowa, ze potem jest szkola 
irlandzka, ze macie mozliwosc wyjazdu do Polski?

223. U; Tzn. ja  jestem  dodatkowo w Stowarzyszeniu Polakow
mieszkaj^cych w Cavan i to powstalo z takiej smiesznej inicjatywy, bo 
przyszedl do nas ksi^dz po kol^dzie, polski ksi^dz z polskiej parafii, i ja  
zapytalam, czy moze by oglosii, zebysmy si^ spotkali po jakiejs mszy, zeby 
ktos semik przyniosl, takie typowo polskie rzeczy, albo szarlotk^, albo 
makowiec. I on to oglosii i tak si^ zacz^ia sprawa. I faktycznie ludzie ch^tnie 
przyszli na gor^, ciacho do r^ki, w ogole ciasta bylo tyle, ze szok. I z tego 
wlasnie zrodzil si^ pomysl, zeby zrobic to stowarzyszenie. Bo jest masa ludzi, 
ktorz>' poruszajq si§ slabo w angielskim, albo wcale, ...

224. G: [pewnie mozna sobie nawzajem pomoc.
225. U: [... maj^ rozne probleniy, o ktoi7 ch nie wiedz^, jak  z tego

wybm^c, gdzie si^ udac, a my juz mamy rozne doswiadczenia, kazdy cos tam 
przezyl, gdzies tam byl, cos doswiadczyl, no to mozna si^ tym podzielic. I 
mysl?, ze to stowarzyszenie tez jak^s tam rol^ pelni, bo imprezy rozne tam 
przygotowujemy, robimy, jest fajnie, bo tych ludzi jest naprawd^ sporo i 
generalnie mog^ powiedziec, ze ludziom si^ chce.

226. G: A czy to jest duzo osob? 50? Wi^cej?
227. U: Liczba jest ruchoma. bo niektorzy musz4  si^ wypisac, inni

przychodz^. I wiem, ze inni nam tego zazdroszcz^, ze trzymamy si^ razem.
228. G: Ja ju z  tutaj mieszkam 6 lat. To dlugo. To troch^ za dlugo. Ale

chc^ juz skohczyc tq prac^. Mysl^, ze to b^dzie jeszcze rok. I wtedy zobacz^, 
CO dalej. Wiem, ze m^z ma ochot^ wracac. Znaczy, wracac, ale do czego? I to 
tez jest pytanie: do czego my tam wrocimy? Nie wiem, w tej chwili.

229. U: Ja mam teraz bardzo mieszane uczucia. W Polsce pracowalam
samodzielnie. Bylam samodzielna i jako kobieta, w  tym, co robilam, bylam 
speiniona. Aczkolwiek nie dawalo mi to zadnych flnansowych zadowolen. 
Natom iast robilam to, co zawsze chcialam robic, to, co lubilam. Natomiast 
moj m^z nie do korica si^ odnajdywal w tej polskiej rzeczywistosci. Poniewaz 
mysmy wczesniej, jeszcze nie majqc dzieci, mieszkalismy we Francji: m^z 
mieszkal 3 lata w Paryzu, ja  przez rok i tam wtedy nam nie wyszlo. Byly to 
czasy, ze bylismy tam nielegalnie, byly duze z pracq perturbacje, itd. I 
wrocilismy, jakby przegrani. I ja  juz  bylam zrazona do emigracji, do 
jezdzenia, do szukania, itd. Tym bardziej, ze pojawily si$ dzieci i tu ju z  nie 
bylo zartow. Kiedy czlowiek jest sam, to moze sobie to zycie poukladac. I 
tam, w odroznieniu od tego, co tutaj mamy, to juz  w tej chwili jest 16 lat, 16 
lat temu, tam Polacy dali nam si^ bardzo zle we znaki. Kazdy nam tam 
mowil, zeby nie zadawac si^ z Polakami. Ja nigdy w  to nie chcialam Wierzyc, 
bo nigdy nie chc^ czlowieka z gory oceniac, osqdzac, itd., i nigdy nie 
chcialam dac sobie powiedziec. Natomiast jak  juz  si^ „poparzylam” tak
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dobrze, to bytam daleka od tego, zeby juz wyjezdzac, a juz w ogole, bron 
Boze, trzymac si? z Polakami. Tu jest zupelnie iima sytuacja. PrzyjechaJa 
tutaj, poniewaz moj mqz, jak mowilam, wrocilismy z tej Francji, ale on ci^gle 
powtarzal, ze w Polsce nie b^dzie zyi, zejem u jest zle, ze on nie chce, ze ma 
dose tego, itd., i ze jezeli ja  dam mu przyzwolenie, i podejm? jeszcze raz 
ryzyko, czy wyzwanie, to on b^dzie wszystko robil, zeby wyjechac. I ja  przez 
lies tarn lat mowiiam ,,nie” (x5), ale widziaiam, ze on si? dusi. Przyplacii to 
chorob^, bardzo zle skonczyi, bo zacz^l bardzo chorowac. I lekarz mi 
powiedzial, ze on b?dzie tak dtugo zagrozony, dopoki nie zmieni trybu ^ c ia  i 
pracy; jezeli on si? nie poczuje bezpieczniej w jakims tam otoczeniu. I 
przykre jest to, ze w Polsce si? nie czul.

230. G: I wlasnie ja  tez tego si? obawiam i caly czas z m?zem o tym 
rozmawiamy, bo to jest taka niewiadoma, prawda? Tutaj jednak mozna si? 
poczuc bezpiecznie, nawet jezeli ... ja  w tej chwili nie mog? powiedziec, ze 
... no moze robi? to, co lubi?, tak jak pani powiedziala, przez wzgl^d na to, 
ze tez duzo czasu musz? poswi?cac tej pracy, na razie inwestuj? bardziej w 
siebie, probuj? w jakis sposob, zeby to si? wszystko przyczynilo do tego, 
jakiegos swojego rozwoju, niz ... M^z tam bardziej robi jakies rozne rzeczy, 
jest artyst^ z zawodu. To tez taki zawod, ze tak powiem ...

231. U: Wolny!
232. G: No wolny. I tez robil rozne rzezby do restauracji, ale potem si?

skoriczylo. Nast^pil kryzys. Pracowal w roznych zawodach i jego zycie tez, ja 
mam tego swiadomosc, ze moze w Polsce si? uda teraz. Ale to nie wiadomo i 
tak jednak tego poczucia bezpieczenstwa brakuje. A tutaj go mamy, jakby nie 
bylo, chociaz sytuacja jest [jednak ...

233. U: [Paradoksem ] jest to, ze trzeba miec w tym wszystkim
szcz?scie. Paradoksem jest to, ze my obydwoje nie pracujemy i :^jemy 
naprawd? bezpiecznie. Ja wiem, ze m^z sobie wypracowal te swiadczenia 
socjalne, ze on tego nie [dostaje za darmo.

234. G; [Moj m^z tez jest bezrobotny teraz].
235. U: I ja  mog? powiedziec, ze mog? inwestowac w siebie. Zrobiiam

sobie ten kurs, teraz robi? j?zyk, przy tym robimy potwierdzenie naszych 
kwalifikacji zawodowych, a to trwa, to kosztuje. Prawdopodobnie te 
kwalifikacje jeszcze trzeba b?dzie zweryfikowac na tyle, ze trzeba b?dzie 
jeszcze jak^s szkol? dorobic. Ale ja jestem spokojna. Nie ma problemu, tylko
dadz^ mi odpowiedz, co mam zrobic i ja  mog? isc do szkoly.

236. G: Mi si? wydaje, ze to jest chyba paromiesi?czny kurs
ewentualnie, prawda?

237. U; Mysl?, ze tutaj tak.
238. G: Chyba ten FITAC trzeba, prawda?
239. U: Tylko oni nam majq powiedziec w jakim zakresie. My juz

przedlozylismy wszystkie dokumenty, tiumaczenia i bye moze to wlasnie 
b?dzie miesi?czny kurs. Bo w Polsce, powiem szczerze, zalatwiono nas tak, 
ze my nie mozemy juz wykonywac swojego zawodu.
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240. G: Dlaczego?
241. U: Dlatego, ze my jestesm y po dwuletniej szkole, studium

zawodowym, ktore kiedys ksztalciio technikow fizjoterapii. I oni 
funkcjonowali w zawodzie jako technicy. Na rok 2008 albo 2009 zostal ten 
zawod wykreslony z rejestru zawodow i my musimy teraz normalnie konczyc 
studia. Wi^c ja, szczerze powiedziawszy, mnie dyplom do grobu jest 
niepotrzebny. Bo za nim ja  zrobi^ studnia, zrobi^ specjalizacj^, odb^bni? staz, 
to przypuszczam, ze okolo 10 -ciu lat minie. B^d? si^ z b li^ c  do emerytury. 
Wi^c po CO mi to?

242. G; To jest w ogole bez sensu.
243. U: A ja  nie mog^ w tym czasie pracowac, wykonywac zawodu.

Wi^c dlatego ten bunt taki, w  m^zu glownie, tak wezbral, ze powiedzial, ze 
juz nie chce.

244. G: Ja tez si? tego obawiam, jak to b?dzie z tymi kwalifikacjami
Czy w Polsce nie trzeba b?dzie ich rozpoznawac stqd, czy jak?

245. U: To ja  juz  Pani powiem, ze na pewno!
246. G: Ze na pewno b?dzie pod gor??!
247. U: Tak.
248. G: Ja rozmawialam z kolezank^, ktora magisterskie studia tutaj

robila. Ja t}dko w Polsce mialam zrobiony college 3-letni j^zykowy i pozniej 
robilam dwa lata magisterskie i potem wlasciwie to mi zaproponowali z 
uczelni i dlatego zostalam, zeby to dalej robic, zeby to kontynuowac z tymi 
badaniami, bo to teraz jest na kim te badania robic, bo wczesniej za bardzo 
nie bylo. Ale ja  mowi^, ze ja  si^ obawiam, ze to wcale nie b^dzie z gorki, 
tylko raczej w t^ drug^ strong i zdaj^ sobie z tego spraw^, ze moze nie bye 
rozowo. Taka jest prawda z t^ naszq polskq rzeczywistosci^. Kochamy t^ 
Polsk^, ale ...

249. U; Ja k o c h a m ...
250. G: ...nam  si^ daje we znaki, a przynajmniej wi^kszosci.
251. U: Ja tak naprawd^ nie umiem powiedziec, co ja  kocham: mojq

rodzin^, ktora tam zostala i za nimi t^skni^? Ba jak ja  tutaj to wszystko 
sledz^, bo mamy wiadomosci caly czas z Polski, to ja  juz  od dawna 
przestalam si^ angazowac w polityk^. Kiedys bardzo to wszystko sledzila, ale 
teraz juz nie mam serca do tego. I powiem tak: mnie panstwo polskie, jako 
matk?, zostawiio w  takiej sytuacji, ze zawsze z m^zem musielismy sobie 
radzic sami. I nikt, nigdy nie zaproponowal mi takich rozwi^zan socjalnych, 
zebym ja  swoje dzieci tak spokojnie mogla ... Ja pracowalam po 14 godzin 
na dob?, bardzo c i^ ^ o , fizycznie. Moje dzieci ci^gle widzialy rodzicow w 
drzwiach, jak  si? wymijali ...

252. G: Czy dzieci chc^ si? uczyc polskiego jeszcze? Czy szkoly
polskiej nie traktuj^, jak  pi^te kolo u wozu troch??

253. U: w takim wieku, ze kazd^ szkol?, tak traktuj^. Ale juz  coraz 
bardziej widz^ sens tego. S4  tutaj dzieci, ktore nie chodz^ do polskiej szkoly, 
a S4  tutaj ju z  4-5 lat, a s^ to dzieci w wieku mojego syna, czyli od pierwszej
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klasy chodz^ tu do szkoiy, ale nigdy nie chodzily do szkoly polskiej i 
wtomymi analfabetami. To sq dzieci, ktore mowi^, pisz^, czytajqc po 
angielsku, ale nie umiej^ pisac ani czytac po polsku.

254. G: Czyli uwaza pani to za bardzo wazne, zeby te dzieci umialy
pisac i czytac po polsku?

255. U: Ja sobie tego w ogole nie wyobrazam! Bo oni tu przychodz^,
T. by} rozlozony z ksi^zkami polskimi, bo na rower, bo pilka i ja  mowi^: „ 
nie stoj mi tu pod oknem, jak chcesz, to wejdz, popatrz ile on Ama pracy”. -  
,,A CO on robi?”, -„Uczy si^ polskiego. Nie chcesz chodzic do polskiej 
szkoly?'’, -„Nie, bo polska szkola jest w weekend, a mnie si^ nie chce”.

256. G: A jak panstwo motywuj^ dzieci, bo T. jest w takim wieku, ze
widzi jak koledzy sp^dzaj^ czas i w jaki sposob wy im tlumaczycie, ze: „ty 
jednak musisz sp^dzac ten czas w domu i pisac po polsku”.

257. U: Ja im to wytiumaczylam raz.
258. G: I rozumiej^?
259. U: Po pierwszejestescie Polakami i nie wyobrazam sobie,

zebyscie nie umieli mowic, czytac i pisac gramatycznie i dobrze po polsku. 
Poza tym, ja  na pewno nie zmusilabym ich do czytania lektur polskich, ktore 
w polskiej szkole muszq przeczytac, czy im si^ to podoba, czy nie, i dopoki ja 
jestem ich matk^ taki system zakladam. Ale teraz oni juz widz^, ze jest tego 
sens, bo ja mowi^ „W. popatrz, ty nie jestes tutaj do kohca szcz^sliwa w tym 
kraju. Bye moze, tak si^ moze zdarzyc, ze b^dziemy musieli wrocic albo ty 
b^dziesz chciala wrocic. I ty masz zawsze w Polsce otwarte drzwi. B^dziesz 
chciala robic studia, czy b^dziesz chciala cos robic, to zawsze masz te drzwi 
otwarte. A mamy takie przelozenie. Ja porownuj^ ich, poniewaz m^z ma 
siostr^ w kanadzie, ktora jest tam 18 lat i ma syna, w tej chwili juz 15-latka, 
ktory jest tam urodzony, tam chodzil do szkoly i chodzi tam do polskiej 
szkoly, ale ona jest inna niz u nas. Tak polega to na tym, ze zbierajq si^ ludzie 
dobrej woli i opowiadaj^ sobie, co kto umie, jeden o biologii, drugi o historii, 
itd. Szkola nie jest obowi^zkowa. I ich sytuacja jest taka; siostra chciala 
wrocic do Polski juz na stale i pojawil si^ problem, bo K. nie moglby w 
Polsce robic zadnej szkoly. Powinien isc do liceum, ale on sobie nie poradzi.

260. G: I CO w takiej sytuacji postanowiono?
261. U: W takiej sytuacji postanowiono, ze zostajq w Kanadzie dopoki

K. nie skohczy nauki.
262. G: Czyli polskie szkoly robily tutaj dose spore problemy z

przyj^ciem, nie chcieli si^ podjqc tego wyzwania? Bo tutaj taka sama sytuacja 
ma miejsce, bo przyjezdzaj^ dzieci Polakow i zaczynaj^ w wieku 15-tu lat 
szkoly. Znam takie przypadki, 16 lat idzie do liceum irlandzkiego i jakos 
probuj^ ich uczyc, daj^ im czas, przepisujq z jednej klasy do drugiej.

263. U; U nas jest tak, ze gdyby dziecko wrocilo do Polski w takim 
momencie, jak jest teraz W., wraca do Polski i szkola polska nie moze 
przyj^c na nizszy poziom wiekowy niz dziecko jest. Ale daje rok czasu 
ochronnego, kiedy to dziecko musi poziom wyrownac. I teraz w zaleznosci od
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tego, czy to dziecko ma duze zaleglosci, np. z 15 lat, czy z dwoch lat, to teraz 
ono przez ten rok moze te zaleglosci wyrownac. Ale jak to jest d u ^  okres 
czasu, to ono tego w zyciu nie nadrobi. I szkoia nie moze oceniac tego 
dziecka nizej, musi mu pomagac, jest taki program dostosowany, ale to 
dziecko i tak musi samo nadrabiac i pracowac. I teraz K., ktory nie byl w 
polskiej szkole przez 15 lat, w ogole nie funkcjonowal, a jeszcze prosz^ 
przelozenie, on moze chodzic np. w Warszawie do szkoly polskiej przy 
konsulacie, ktory b^dzie mu pomagal, bo on jeszcze musi z angielskim to 
zgrac, prawda., bo terminologia i to wszystko, to si? rozjezdza.

264. G: W takim wieku, to jest dose trudna sprawa.
265. U: Ale oni nie wyrownaj4  tego nigdy, poniewaz maj4  jeszcze

jedno dziecko, ktore teraz zaczyna szkoly. Takze jak on skonczy, to S. b^dzie 
w trakcie.

266. G: No to faktycznie sprawa dose skomplikowana. Czyli
zdecydowali si? zostac?

267. U: No ja motywuj? ich tak, ze zawsze mog^ wrocic do Polski i
b?d? miec tym mniej zaleglosci i m wi?cej b?d^ teraz pracowac.

268. G: Czy rozmawiaj^ paristwo w domu o roznicach kulturowych z
dziecmi?

269. U; Tak. Dlatego, ze jak pojawiaj^ si? rozne dzieci w szkole, to s^
i roznice kulturowe i staramy si?, zeby nikt nie poczul si? przez nasze dzieci 
urazony, przez kolor skory, czy przez inne zachowania. Oni SA w szkole 
katolickiej, wi?c nie maj^ religijnych roznic, chociaz wiem, ze pojawiaj^ si? 
tez dzieci innowiercow i oni ukrywaj^ ten fakt tylko po to, zeby si? w tej 
szkole znalezc, poniewaz jest to szkola prestizowa. Ale jest to ich wyb6r. Ale 
my im tlumaczymy, ze mog^ si? rozne dzieci pojawic, cos innego wyznawac, 
miec inne zasady zachowania i to trzeba uszanowac, nie wolno si? z tego 
wysmiewac, ani im tego wytykac i muszq to akceptowac, ze tak jest.

270. G: A czy uwazacie, ze dobra znajomosc j?zyka angielskiego dla
waszych dzieci jest wazna?

271. U: Bardzo.
272. G: Z jakich powodow?
273. U; Ja im to zawsze tiumacz? tak, ze dzi?ki temu, ze b?d^

dwuj?zyczni, a moze i wi?cej j?zykow, bo w college zaczyna si? juz 
francuski, niemiecki, gdybym ja umiala tak angielski, jakbym chciala, to 
bylabym duzo odwazniejsza. Bo to nie jest to, ze ja mam odmowy propozycji 
pracy, bo tak naprawd? ja nie mam odwagi starac si? tam, gdzie bym chciala. 
No tak jest i ja nie mama si? co oszukiwac, bo mam jeszcze takie poczucie, 
ze nie na tyle znam. Natomiast im zawsze tiumacz?, ze jesli b?dziecie znac 
plynnie angielski macie tyle drzwi pootwieranych, tyle mozliwosci, mozecie 
sobie wybrac gdzie chcecie mieszkac, tyc, co chcecie robic.

274. G: Czyli chcieliby pahstwo, zeby dzieci umialy obydwa te j?zyki
w rownym stopniu? Zeby byty dwuj?zyczne? Oczywiscie uwzgl?dniaj^c 
czytanie, pisanie w dwoch j?zykach.
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275. U: Dokiadnie.
276. G; To by byia taka sytuacja idealna i widz^, ze panstwo walczycie

0 to, zeby tak bylo. A czy chcieli by panstwo, zeby dzieci kontynuowaiy 
nauk? tutaj, czy w Polsce?

277. U: Tzn. ja jeszcze tak daleko nie wybiegam do przodu, ale trudno
jest cokolwiek przewidziec. Ja nie ukrywam, ze na pewno studia w Polsce, to 
moze by te dzieci byly lepiej wyksztalcone, ale z drugiej strony, jak patrz^ na 
tych miodych ludzi, ktorzy w Polsce s^ fantastycznie wyksztalceni i nie maj^ 
pracy, to nie wiem, czy nie lepsze jest to, zeby oni skoriczyli tutaj cos. My 
mamy wyksztaicenie srednie medyczne i zaluj^, ze nie jestem tu lekarzem. I 
uwazam, ze gdyby nasze dzieci mialy tak^ ambicj^, zeby tutaj zrobic 
medycyn^, b^dz prawo, to fantastycznie by bylo. Bo inaczej wybic si? w 
kraju, gdzie jest 4 mln mieszkaricow, niz 40 mln. I wiemy, jak przebiega 
medycyna w Polsce i wiem, dlaczego ja  nie poszlam na studia w Polsce, choc 
chcialam studiowac rehabilitacj?, poniewaz b^dqc magistrem rehabilitacji ja 
nie moglam robic nic wi^cej b^dqc przy pacjencie, tak jak b^d^c technikiem. 
Ja mog? wszystko robic. I jak ja  slysz?, jak tutaj lecz^ ludzi i jak ich 
usprawniaj^, to mi r^ce opadaj^. Tylko wiem, ze z t^ wiedz^ medyczn^, 
koncz^c tutaj studia, w Polsce nie maj^ szans na prac?. Bo jednak poziom 
wyksztalcenia tutaj lekarzy i specjalistow, zreszt^ widac sk^d oni s^. W 
przewazaj^cej liczbie Hindusi, ktorych bardzo szanuj?, poniewaz ja tez 
jestem po kursach medycyny hinduskiej i to jest bardzo fajna medycyna, ale 
niestety od medycyny konwencjonalnej ona daleko odstaje. I ja  lubi? l^czyc 
medycyn? konwencjonaln^ i niekonwencjonaln^, ale bez przesady. Oni tu 
pracuj^ nad selekcjq naturaln^. Ja widz?, zak tu si? dzieci leczy, takie male, 
noworodki, ktore gor^czkuj^, to troch? na zasadzie: samo przyszlo, samo 
pojdzie, albo przezyje, albo nie. Nic mu si? nie podaje, mozna je schladzac 
zimnymi okladami, kompresami i tyle. Zupelnie inne przelozenia. Dlatego nie 
wiem, CO jest lepsze: bye wspaniale wyksztalconym lekarzem w Polsce, ktory 
musi blagac o specjalizacj?, zeby go dopuszczono, bo slychac, ze np. na 
ginekologi? juz limit wyczerpany, a dostac si? do ginekologa, to trzeba 
prywatnie. Przestawione jest to wszystko do gory nogami. Nie tak, jak ja 
chcialabym to widziec.

278. G: No niestety. W jakim stopniu zgadza si? pani, ze ponizsze
czynniki odgrywajq wazn^ rol? w ogolnym rozwoju waszego dziecka i 
powi?kszaj^ jego sukces w przyszlosci; dzieci maj^ prawo do uczenia si? i 
postugiwania si? j?zykiem ojczystym, ale takze prawo do tego, zeby umiec i 
poslugiwac si? j?zykiem spoleczeristwa, w ktorym

279. U: Tak, tak.
280. G: Przedmioty i materialy, z ktorych uczy si? wasze dziecko

powinny bye powi^zane z tym, czego uczylo si? wczesniej, szczegolnie w 
tym pierwszym momencie, zeby to przejscie bylo plynniejsze.

281. U: Koniecznie.
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282. G: Uczniowie z innych krajow powinni miec prawo do
podzielenia si^ \viedz4, jak^ zdobyli podczas nauki we wiasnym kraju.

283. U: Tak, tak.
284. G: Atmosfera w szkole powinna sprzyjac wzajemnemu

szacunkowi i zrozumieniu mi^dzy uczniami z roznych krajow.
285. U: Dokladnie.
286. G: Brak zrozumienia, jakas wrogosc uczniow do siebie, czy

nauczycieli utrudniaj^ czasami, sprawiaj^ czasami, ze niemozliwe jest 
uczenie si^ dla dziecka.

287. U: No na pewno.

6.5 Janek’s interviews transcripts

Jl-847

IG: (xxx) to CO b^dzie nam teraz przeszkadzac? Do:bra jest. + No:. + Do:bra: + To 
mi-to powiedz mi ile masz lat najpierw'?
2J: Szesnascie.
3G: A chcesz sobie tego soku nalac? Nalac ci? + Nie? + Szesnascie, dobra.
4J: Znaczy prawie szesnascie.
5G: Ehym, kiedy?
6J: W lipcu.
7G; O::: (x) tuz, tuz. + No:: jeszcze troche:. + Zartuje (xxx). + Powiedz mi: y:: + w 
ktorej jestes klasie?
8J: Trzeciej.
9G: Gimnazjum, [tak? 
lOJ: [Tak.
1IG: Czyli teraz b^dziesz mial (x). Nie (x) tylko [wiesz co. Ehym 
12J: [(xx).
13G: I CO przygotowany? []Do tego? + Nie? Jeszcze nie?
14J: [Nie.] + To, narazie dobrze szto, wi^c + raczej nic z tego sobie nie robie.
15G: Tak? A::: to spoko. + Jak to jest bye Polakiem w Irlandi? + Fajnie? Niefajnie? 
16J: Normalnie. + Siedze. + Tak. + Malo przyjaciol raczej jest.
17G: Ehym. + Cos jeszcze?
18J:Nie.
19G: E::: Czy Irlandia bardzo rozni si^ od Polski? + W jakim sensie?
20J: A::: + Nie zwazaiem na to, raczej. + No: + nie szukalem roznic.
21G: Albo podobienstw? No nie wiem. + A w relacjach, na przyklad mi^dzy:: + tob^ 
a kolegami tutaj?
22J: A: dobrze. + Raczej tak + oni uwazajq, ze Ci w Polsce wszyscy sq tacy m^dzi, 
ze ta[cy 
23G: [Jacy?
24J: M^drzy.
25G: M^drzy, aha. + Ehym, dobrze chyba@ To pozytywnie co? + Dobry wizerunek. 
+ A czemu tak uwazaj^?
26J: Tylko dlatego, ze jajestem  dobry.
27G: Aha. Czyli tak mysl^, ze wszyscy w Polsce sq tacy?
28J: No i jeszcze, ze dwoij^zyczni ludzie to + lepiej + mysl^.
29G: Aha. Aha, czyli przez to ze-ze znasz j^zyk angiels:ki i polski super.
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30J: Jeszcze trzeci.
31G: Jakij^zyk jeszcze znasz?
32J: Francuski.
33G: Dobrze znasz?
34J:Nie:. + Ale
350; Uczysz si^? Ehe. + Co mozesz po francusku powiedziec? Nie zartuje, nie no 
nie musisz. + Y:: y: do:bra. A czy zauw a^les jakies roznice pomi^dzy tego jak, no 
nie wiem, tutaj si^ ludzie do siebie odnosz^ albo cos? Czy sq jacys inni? + Nawet w 
szkole?
36J: No;:, w szkole s^ inni-nie dokuczaj^ nawet.
37G; Nie; dokuczaj^?
38J: Nie;, []ale to pewnie przez te uniformy.
39G; [Mniej?] + Tak? Myslisz, ze to pomaga? + Bo;;, dlaczego?
40J; Bo si? nie nasmiej^ z innych.
410; Aha. Em;;;
42J; Chociaz i tak (xx)
430; Znaczy chodzi o je uni-uniformy, tak? + (xx) + Dobra. + Ym;;;, jakie masz 
plany na przyszlosc? Nie wicm, w sensie kim bys chcial bye w’ przyszlosci?
44J; Bogatym!
450; Do;bre;. + Cos jeszcze?
46J; No;. Zalozyc jak^s firm?.
470; Ehym. Ale zwi^zan^ z czym?
48J; Z komputerami raczej. [] + Albo architektur^.
490; [Ehym.] + Aha. + To s^ takie;; d;wie rzeczy, ktore ci? interesuj^.
50J; Ehym. + Technologia.
510; Ehym. + A z-a w jakim na przyklad, nie wiem, zastanawiales si? w jakim  kraju 
chcialbys wykonywac ten zawod? Gdzie?
52J; Raczej tutaj.
530; Tak? Dlaczego?
54J; Nie wiem jeszcze. Ale ten + bardziej patrze tam gdzie mieszkam teraz. + Raczej 
tam zostane.
550; Ehym. + Czyli;; jaki j?zyk Ci b?dzie, no nie wiem, bardziej potrzebny na-w 
przyszlosci? [(xxx)
56J; [Na pewno angielski, bo jeszcze + do ameryki.
570; Prosz??
58J; Ze z ameryk^. + Wsz?dzie mozna si? porozumiec po angielsku.
590; Ehym. + Y;; + A jakich j?zykow uczysz si? teraz, tutaj w tej szkole-w szkole? 
60J; Angielski i francuski.
610; I jeszcze w szkole;; polskiej uczysz si?;;
62J; Polskiego.
63 G; Ehym. + A chcialbys si? uczyc?
64J; Czego?
650; Jeszcze jakiegosj?zyka?
66J; Jeszcze jednego nie;;;.
670; Juz wystarczy, tak?
68J; Ehym.
690; Dobrze. + A teraz powiedz mi, y; jak dla ciebie, trzeba ocenic w skali jeden do 
pi?c. Skala jest bardzo wazny, wazny, troch? wazny, malo wazny i wcale nie wazny. 
Y;;m;;; + Jak bardzo wazne jest dla Ciebie uczenie si? j?zyka polskiego? Bardzo 
wazne, wazne, troch?;
70J; Czyli ze pi?c to jest wazne?
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71G: Pi^c to jest bardzo wazne, nie? Masz pi^c bardzo wazne, potem jest wazne 
72J: No to cztery.
730: Ehym. Czyli cztery. Ok. Dla twoich rodzicow?
74J: No chyba tez.
75G: Wazne? Malo wazne? Czy bardzo wazne? To zebys si^ uczyl [j^zyka?
76J: [To tez cztery.
77G: (xxx) + Y:::m, dobra. + A:, czy masz-czy uwazasz, ze masz wystarczajqcy 
kontakt z j^zykiem polskim?
78J: Tak.
79G: Czyli::
80J: Jeszcze nie zapomnialem.
81G: Jeszcze nie zapomniales. + Y::m + Czy chcialbys wi^:kszy miec ten kontak 
albo nie wiem + Wi^cej si^ uczyc?
82J: Raczej tyle mi wystarczy.
83G: Aha. + A gdybys mial wybor, to: chcialbys zeby + y: na przyklad j^zyk polski 
ze-byl uczony w szkole, w irlan-w irlandzkiej szkole? [] Czyli jakbys mogl na 
przyklad uczyc si^ dalej tarn. Wiesz nonnalnie jak przedmiot taki i chodzic sobie 
z innymi kolegami.
84J: [No: tak] + No bardzo bym chcial.
85G: Tak? + Czulbys si^ wtedy lepiej? + [Tu]taj w szkole, ze chodzisz sobie na cos 
takiego ze? Ehym. + Mozesz uzasadnic odpowiedz czy?
86J: [No:] + To:: bylbym najlepszy w tym calym.
87G: Ehym:::. + Ah ta::k. + Takie. + A teraz angielski. Jak dla Ciebie jest wazne 
uczenie si^ angielskiego? Bardzo wazne, wazne, troch^ wazne, malo wazne, wcale 
niewazne.
88J: No:: tutaj to pi^c.
89G: Bardzo wazne. Ehym. + A jak jest dla Ciebie wazne, zebys tak samo biegle 
poslugiwal si^ tymi obydwoma j^zykami na przyklad?
90J: Bardzo wazne.
91G: Czyli zeby tak samo, ehym. Bardzo wazne. + Em::: w jaki sposob szkola, 
w szkole pomagajq Ci w spelnieniu tych celi?
92J: Jakich celi?
93G: No: tych j^zykowych.
94J: To: ja nie mam j^zykowych celi.
95G: Masz wlasnie. @ Teraz wlasnie si^ deklarowalel @ To byly twoje cele, ze 
chcialbys si§ nauczyc, chcialbys si^ biegle poslugiwac [] obydwoma j^zykami. + 
Shichaj to s^ ambitne cele@
96J: [Aha:] + I jak si^ do tego sluzy?
97G: No, jak Ci szkola pomaga? + Czy Ci pomaga?
98J: No: kazq mi chodzic na lekcje.
99G: Ehym. + Ale generalnie uwazasz, ze co? No w sumie co, ro-wa + w irlandziej 
szkole uczysz si?, w sumie duzo masz, wszystkie przedmioty masz po angielsku, tak? 
I generalnie caly czas: + ten angielski. Y:: no: a: w polskiej szkole? W sumie 
chodzisz do polskiej szkoly, nie?
100J:Tak.
lOlG: No i jak tam w tej polskiej szkole? Pomaga Ci ten-ten-ta szkola, zeby ten 
polski jakos nie zapomniec?@
102J: Nie:: ja  tam chodze tylko, zeby si?: z Polakami spotkac.
103G: Tak? Ehym. + Czyli wlasciwie nie w celu jakiejs nauki wi^kszej, tylko
104J: Ehym, tylko tam siedz? i ucze si?, zeby nie narzekali nauczyciele, ze nic nie
robie.
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105G; Coby-zeby si? posmiac z kolegami pewnie, tak? [(x)
106J: [Raczej nie smie;;je: si?::. + (xx)
107G: Z biednych nauczycieli, ja to znam takie gagatki. @ Nie no zartuje.  ̂ Zeby 
w Polsce sp?dzic czas, tak? + Y:: jak ogl^dasz telewizje to w jakim j?zyku? + [I jakie 
programy?
108J: [Polskim.
109G: Jakies programy ulubione? Jakies nie wiem [na 
1 lOJ: [To naukowe.
IIIG:  Tak? + ( X X X ? )

112J: Nie wszystkie.
113G: Jakis ulubiony? @
114J: Gdzie s^ bajki.
115G: I ba:j[ki. (x) oczywiscie, ze powiem naukowe. Znam tylko bajki.
116J; [Ale pewnie z tego wyrosne zaraz. + Nie tylko.
117G: No.
118J: Ale: ra:czej cz?sciej ogl^dam.
119G: Bajki?
120J: Nie:: te drugie. @
121G: @ No: nie da sie no tak wiesz. + Co + tez jest, mozna si? przynajmniej wiesz, 
zrelaksowac jak jakies bajki lec% nie? Dobrze a internet? W jakim j?zyku korzystasz 
z intemetu?
122J: Po angielsku.
123G: Po polsku? Nie?
124J: Po angielsku raczej. + Czasami trz:a si? podzielic z innymi kolegami ze szkoly, 
wi?c po polsku raczej nie b?d^ czytac.
125G: No widzisz no. A jak, a w polskiej szkole? + Tez po angielsku? Na przyklad 
[ty::
126J: [Tak. W polskiej. [+ Ale
127G: [ Ale widzisz. Ale w pol-w polskiej szkole jak na przyklad bys robil to samo i 
chciabys si? czyms podzielic z kolegami.
128J: A: no to po polsku raczej.
129G: Czyli tez si? zdaza, ze korzystasz.
130J: Tak, zeby pasowalo tym drugim.
131G: Aha, czyli generalnie, y:: co + 70% korzystasz z irland-z intemetu po 
angielsku.
132J: 80.
133G: 80 albo wi?cej. + Cos takiego.
134J: Z a le^  na jak^ trafie strone.
135G: A:ha:. Dobrze. + Jakies ulubione? Nie wiem?
136J: Strony?
137G: Zwi^zane z twoimi zainteresowaniami? + [Ehym. A:: + Prosz??
138J: [To:: + S4 takie. + takie.
139G: Aha. + A ten a::: + Korzystasz z jakis komunikatorow, na przyklad MSN po 
angielsku? + Albo:: + Bebo. Na-jestes [Bebo zalogowany?
140J: [Z Gadu-ga + Gadu-gadu uzywam. + Z polakami.
141G: Ehym. + I: tyle? Innych nie?
142J: Tak to na Facebooku raczej.
1430: Ehym. A ta:m duzo jestes na przyklad na czacie na tym Facebooku?
144J: Raczej nie chce si? mi konwersowac wtedy.
145G: Ehym.
146J: Ale jak + komus si? chce to wtedy mog? z godzine siedziec nawet.
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147G: Tak?! Aha em:; + Wtedy po angielsku czy:? + Po polsku?
148J: ZdXQzy z kim rozmawiam.
1490: Ehym. Cz>'h masz tarn roznych znajomych. + Em:: Czy swi^tujesz swi^ta 
irlandzkie? Jakie? I dlaczego?
150J:N:ie.
151G:Nie? Zadnych?
152J: Nie. + W czwartek siedziaiem w domu.
153G: A:: + Rozumiem w czwartek siedziaies w domu. A rozumiem, zadnych nie 
swi^tujesz.
154J: Nie. + Irlandzkich nie.
155G: Polskie? + Swi^ta polskie swietujesz?
156J: No:: na swi^to zmariych, do kosciola idziemy. []+ A tak to nie przychodzi mi 
nic do gtowy.
157G: [Ehym] + Teraz by:io: jedno takie, to znaczy nie swi^to zadne, tylko taka + 
Tylko bylo + przed-sroda-srod^ popielcow^, cos takiego fajnego.
158J: A: no to, to te:z.
159G; To?! @ Czyh? Nie pami^tamyjak si^ nazywa. @
160J: Co bylo przed srod^ popielcow^?
161G: No CO. Cos dobrego si§ je w Polsce. I tu tez si? je. + Thisty 
162J: A: wtorek.
163G: Tlusty wtorek@ Dobrze to juz Ci si? zmiksowalo.
164J: Ale ja  zawsze myslaiem, ze to byl czwartek.
165G: Tlusty czwartek je-jest. [+ Oni tu maj^ wtorek.
166J: [Ale tutaj wto:rek, jest z [nalesnikami 
167G: [Tak, pancake Tuesday, tak.
168J: To tez jakos nie ma (xx) + Wszyscy w szkole ‘O::! Naresz::cie.’
169G: Ehym. To ty. + Y:::m + A: w: + A nie wiem. A polskie swi?ta obchodzisz lub 
obchodzicie? (xx) obchodzisz?
170J: No::: jesli mama se przypomni, ze je s tjak ie l
171G: Ehym, rozumie. Tak sam z siebie nie inicjatywy wielkiej nie wykazujesz? 
172J:Nie.
173G: Ehym. + Ktora kultura jest Ci blizsza. Polska czy irlandzka?
174J: Polska.
175G: Dlaczego?
176J: No bo: + bardziej si? niq interesuje raczej.
177G: A dlaczego? Nie no zartuje.
178J: Bo:: + nie:: + Na przyklad irlandzki taniec, to w ogole nie wiem co to jest. +[] 
W ogole nie wiem jak to si? tahczy. + Z resztq nikt tutaj nie wie + oprocz 
irlandczykow, a tak to ci ktorzy przyszli to + nie obchodzi ich w ogole. [] + A jak 
prosz^, zeby zatanczyc cos polskiego to wtedy czlowiek mowi, ze jest dwadziescia 
roznych tancow, a oni maj^ tylko jeden. I nie mog^ tego (x).
179G: [Ehym] + Gdzie si? lepiej, nie wiem. Czy gdzies si? lepiej czujesz? Albo w
obecnosci ktorych ludzi, chodzi mi tutaj o Polakow?
180J: Raczej (xx) lepszych albo gorszych.
181G: Ehym. Znaczy si?, ze ty si? dobrze czujesz, wiesz o co chodzi. Gdzie ty si?
lepiej czujesz? Albo z kim ty si? lepiej czujesz?
182J: W swoim pokoju.
183G: Sam?
184J: Ehym, raczej na samotnosci lepiej jest. Wtedy du:zo mysle.
185G: Tak? + Czyli ty b?dziesz bardzo dobrze przygotowany, na pewno 
przemyslenia ^c iow e masz rozne, tak?
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186J: Tak.
187G: Nie no zartuje.
188J: Czasami mysle za duzo.
189G: Tak? + Ale na tematy takie ^c iow e czy +[czy ze tam na przyklad o 
komputerach?
190J: [Rozne + co przyjdzie do giowy. + I to i to.
191G: E::: dobrze. + A teraz powiedz mi:: + A wiasnie, twoi znajomi, przyjaciele i 
dalsza rodzina. + Y:: no i tak, czy twoje relacje no nie, zmie-zmien-zmie-z 
przyjaciolmi z Polski si^ zmienily? Od twojego wyjazdu z Polski?
192J: Na pewno. Raczej: ich dawno juz nie widzialem.
193G: Ehym. A w ogole ich widujesz? Jak w sumie, moze Cie odwiedzali tutaj, 
albo no nie wiem, albo w jaki sposob utrzymujesz z nimi kontakt?
194J: No: przez internet i: wiasnie mialem kolege zaprosic na wakacje tutaj.
195G: Tak? + Czyli nadal utrzymujesz z nimi kontakt.
196J:Tak.
197G: Fa::jnie.
198J: Z niektorymi.
199G: Ehym. + (x) tak ze si? nie da z wszystkimi. + A czy::? Czyli jest taka szansa 
ze na wakacje przyjedzie + kolega. + A czy zauwazyles, no nie wiem + Y::m: + Czy 
zauwazyles jakies zmiany no nie wiem w:-s:woimi relacjami z nimi, ze jakos. Czy w 
jakis sposob inaczej ich postrzegasz teraz? T[ych znajomych z Polski? Ze wiesz 
jakos inaczej mysl^ niz Ty albo cos albo nie wiem 
200J: [Nie::. + W ogole si? nie zmieniaj^ raczej.
201G: Tak? Czyli raczej nie, nie widzisz wielkiej roznicy. Dobry masz z nimi 
kontakt po prostu, z tymi co-co mowiles paroma przyjaciolmi i tym. + Czyli + A:: z 
rodzin^? Te kontakty jakby si? pourywaly czy nie?
202J: Ktor^?
203G: No: z Polski?
204J: Aha. + [Na] wakacje przyjeMzam + albo oni tutaj na jakies swi?to.
205G: [(xxx)] + Czyli + relacje s^ [ok]? + Nie pourywaly si?, jestes zadowolony z 
tego? + Ehym. E::: dobra + W jakim ze sob^ j?zyku rozmawiacie na przyklad? No 
nie wiem. jak jestes z mlodszym rodzenstwem. To: z Krzysiem, tak? Krzysio jest 
najmlodszy?
206J: [Sq.] + On to nawet po angielsku umie mowic, wi?c.
207G: Ehym. A z: + Czyli rozmawiacie czasem po an-i rozumie ci? po angielsku? A 
jakies slowa nie wtrqcacie do siebie po angielsku czasem do siebie? Jakies takie nie 
wiem.
208J: O: Bartek wtr^ca, tak.
209G: Bartek, tak? On najwi?cej?
210J: Tak, ze go (x) i takie tam.
21IG: Aha: aha:. Tak sobie zmienia. Aha:. + To Krzysiu pewnie tez b?dzie.
212J: E:: pewnie nawet wi?cej.
213G: Ehym. Bo on to: y: szczegolnie bo nie chodzil do szkoty w Polsce, co?
214J: Chyba do przedszkola.
215G: Do przedszkola chodzil? + On teraz ma siedem lat? + Nie, ile on ma?
216J: On teraz juz dziewi?c.
217G: Dziewi?c. No prosze.
218J: Chociaz nie::, chyba zacz^i dopiero tutaj chodzic.
219G: Ehym. + Czyli+czyli czasami + Czasami sobie tam cos wtr^cacie. Em:: + Czy 
masz jakis bliskich znajomych z Polski tutaj?
220J: Tu nie.

170



221G: Wtasnie ty nie masz, nie? Moja (x) ma tak^ kolezanke. Ty nie masz tych + To 
(x). + A:: powiedz mi, z tymi kolegami z polskiej szkoly, no to nie wiem, jakies + to 
masz jakis kolegow? Jak to bylo, co ty mowiies, ze nie ma w twoim wieku, tak? W 
polskiej szkole.
222J: No:;, tam. + S::^ taci-tacy, tyle, moze o rok mtodsi.
223G: Aha. To w sumie ok. + Teraz z nimi, nie wiem, nie kumplujesz si??
224J: Kumpluje, tylko no.
225G: Nie ma jak, bo tro:che za daleko mieszkacie.
226J: No:, tylko w szkole si? widujemy.
227G: Ehem. E:: + Ro::zu::mie, tylko w szkole. Czyli w sumie rzadko, co sobote. + 
Y:::m:: + No nie wiem, n a le^sz  do jakiegos, nie wiem, klubu::? (xx) albo cos? + No 
prosze. Tam nie ma + nikogo takiego + kto by si? nadawai na?
228J: To tez ci z polskiej szkoly, ktorzy tutaj mieszkaj^. + Bo z nimi si? wtedy 
widuje dwa razy w tygodniu.
229G: Ehym. + A czy z tymi znajomymi z polskiej szkoly, czy zdarzaj^ si? takie 
sytuacje warn, ze nie raz. ze rozmawiacie po angielsku tam albo jakies cos wtr^cacie 
po angielsku? +[] Mieszacie j?zyki? Nie? Raczej po polsku caly czas. Y::;m:. + 
Aha:::, czyli + nie wplatasz, ani nie masz jakiegos, nie wiem + specyficznego, nie 
wiem. J?zyka: polskiego uzywasz w bardzo tradycyjny sposob, nie ma tam zadnych 
230J: [Nie.] + Czysta polszczyzna.
23IG: Ehym. Jakis tam wlasnie (xx), nie wiem + jakies + Jakies inne, nie wiem, jak 
jest [go away
232J: [moze dwa razy mi si? zdazylo jak nie moglem znalezc odpowiednika 
polskiego.
233G: A to czasami, tak? + Ehym, rozumie. Y:::m: + Czy u ^w asz  j?zyka polskiego 
w irlandii w jakis inny sposob niz w polsce? No nie wiem, czy zauw a^les jakies 
roznice, zeby-ze ci jest czasami trudniej albo nie wiem cos-cos z tym polskim si? 
dzieje? Czy, czy wlasciwie tak samo uzywasz. Nie czujesz zadnej zmiany.
234J: No cos (x) R (x)
235G: (xxx) Na prawde?
236J: Juz zaczyna si? przeksztalcac na tamto, angielskie. + [ To mniejsze.
237G: [Aha. + A jak piszesz?
238J: A:: + pi + [Latwo.
239G: [To:-to nie ma + problemu po polsku + zeby, na przyklad nie wiem + nie-nie 
robisz, zeby zamiast jakiegos wiesz y::: + jakies na przyklad ‘V ’ wstawiasz albo ‘Q’ 
albo [cos] takie ‘X ’ + Jakies takie rozne, nie, nic takiego? (x) ci si? (x) + Y:m: 
dobrze, a teraz o znajomych. Czy masz jakis bliskich znajomych irlandczykow?
240J: [Nie::] + Bardzo bliskich? [Nie::
241G: [No:: takich bliskich wie:sz, w sensie kumpli takich fajnych, wiesz 
242J: No: tak to ma:m. + Sporo.
243G: Nie no takich bardzo. A takich bliskich bliskich?
244J: Takich bliskich bliskich, to raczej nie moge miec, bo daleko mieszkamy, od 
siebie.
245G: Aha. Ehym. + Y::m: no to, no nie wiem, a tych takich kumpli fajnych to ilu? 
Jednego? Paru? Dziesi?ciu? Dwudziestu?
246J: Z:: pi?ciu.
247G: Ehym. + Jak cz?sto si? spotykacie razem albo co robicie razem? Czy si? 
spotykacie po szkole po prostu czy tylko w szkole generalnie na przerwach?
248J: Generalnie w klasie, obok siebie siedzimy. + Na przerwy wychodzimy razem. 
+ Szczegolnie jest taki jeden, ktory caly czas mi dokucza.
249G: To on jest taki fajny?
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250J: Denerwujqcy. + Z takimi najiatwiej si^ zaprzyjaznic.
25IG: Ehym, z takimi denerwuj^cymi?
252J: Tak.
253G; O ma::sz. + No, to prawda, z takimi-z takimi si^ najlatwiej zaprzyjazniac. + 
Y;; czyli-czyli ty jestes zadowolony z tego, chciaibys bys pewnie cz^sciej si^ z nimi 
widywac czy nie?
254J: No, jasne.
255G: Y:, a nie wiem, piszecie do siebie czasem na facebooku albo na czyms, jakims 
tam + czy[ raczej
256J: [Jak tylko ich zastane to tak.
257G: Ehym. + E::m czy na przyklad, no nie wiem. + Czy odczuwasz jakis dystans 
pomi^dzy tob^, a nimi? Z powodu tego, ze s^ irlandczykami i czasami, ze nie 
rozumiejq twoich zartow albo nie rozumiej^ tego: w jaki ty sposob myslisz? + Ze [po 
prostu czujesz si^
258J: [Zartu to nie rozumiej^ @
259G: Zartu nie rozumiej^ takiego?@
260J: Nie.
26IG: Aha. + Jakis przyklad? + Cos ci przychodzi do glowy'?
262J: Hm. Teraz akurat nie.
263G: No dobra, to jak [ci si? kiedys przypomni to
264J; [Nie mogli zrozumiec, ze + ktos nie mogl widziec lasu, bo drzewa go 
zaslanialy.
265G: Aha: + @ + Nie mogli tego zrozumiec, tak?
266J: Nie.
267G: Nie bylo po prostu smieszne dla nich?
268J: Nie. Dla nich. ale polacy si? z tego smiej^.
269G: No no no, ja si? smieje, no fajne. A: ten + a powiedz mi czy ty rozumiesz tez 
na przyklad wszystkie zarty ich. Wiesz o co mi chodzi. Ze jak oni [zartuj^
270J: [Tak, ale raczej + wtedy dopiero gdy mi je przetlumacz^ doslownie.
271G: Znaczy wtedy kiedy je przetlumaszycz sobie doslownie?
272J: To wtedy ich nie rozumi?. Ale jesli je  tak jakby ogolnie, to [+ to s^ smieszne. 
273G: [To tak. Rozumiem. Aha. + E:;m + Dobrze: + Czyli-a cos jeszcze innego 
zauwazyles, ze cie dzieli od nich?
274J: Nie.
275G: Zejednak.
276J: No:: ci s^ tacy technologiczni inaczej.
277G: Ktorzy?
278J: Koledzy, ci irlandczycy.
279G: Ehym. W sensie? Ze s^:, nie wiem
280J: Kazdy ma kom-[musi miec komputer, PlayStation
28IG: [A:: wie::m, (xx) wydawalo mi si?, ze w sensie, ze s^: strasznie: + Aha-aha- 
aha. A ty taki nie jestes?
282J: Nie, mi wystarcza komputer.
283G: Ehym. Czyli nie przywi^zujesz takiej wagi do tego, wszystkiego. Nie widzisz 
w tym, ze to jest takie super wazne.
284J: Ale telefon musze sobie kupic w koncu.
285G: A masz-nie masz telefonu?
286J: Nie::, do tej pory jeszcze nie: potrzebowalem.
287G: Nie miales [telefonu.
288J: [Ale zaczynam potrzebowac.
289G: Aha i nigdy nie zalowales w sumie, ze nie miales wczesniej?
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290J; Nie:: jeszcze nie. + Chociaz czasami jak szkota si^ wczesniej konczyta + to do 
sekretariatu musialem isc zadzwonic po tat^.
291G: Aha. + Cz>'li teraz jakies powody, zeby sobie kupic telcfon. + Ehym. 
Do::bra. A jakbys mial, no nie wiem, no bo ty konkretnie nie masz + takiego 
najblizszego przyjacie:la tutaj, to bylby polakiem czy irlandczykiem?
292J; Gdybym mial + czy jesli?
293G: Znaczy, no bo t>' mowiles, ze nie masz no nie?
294J; Raczej mam takiego jednego, ale jest irlandczykiem.
295G: Jest irlandzykiem tak? I to jest taki super przyjaciel? + Dobra.
296J: Ja jestem dziwny, on jest dziwny, wi^c si^ trzymamy razem.
297G; Fa:jne. + Czyli + z nim, nie wiem, dobrze si^ sp^dza czas i nic was takiego nie 
dzieli? Jakbys na przyklad, nie wiem, mial jakies takie, no nie wiem osobiste 
problemy czy cos, to bys si^ mu mogl zwierzyc? On by zrozumial i by ci cos 
doradzil? No faceci sobie pewnie dzisiaj nic, z tego si^ bardzo nie [zwierzay^, ale + 
No wiesz 0 co mi chodzi, mozesz mu zaufac w roznych takich sprawach powaznych. 
298J: [(x) nie + nie + nie doradzilby mi, bo jest troche glupi, ale + zrozumialby 
raczej.
299G: Zrozumialby? 1 byl-wspol-byl przynajmniej wspieral cie jakos?
300J: Tak.
301G; Czyli to taki, dobry przyjaciel tak? @ Tylko troche glupi. @ To brzmi + 
wesolo. + Em rozumie +
302J: Dziwnie kontrastujemy ze sob^, on tak wolno my::sli, ja  jestem taki 
blyskotliwy i + smiesznie to wygl^da.
303G: Aha. Rozumiem. + Pewnie siedzisz z nim albo cos, tak ? Siedzicie?
304J: Znaczy nie jestesmy w tej samej klasie.
305G: Nie jestescie. Czyli sk^d si^ w ogole znacie? + Ze szkoly czy jak?
306J: Z-z przerw.
307G: Z przerw? Tak-tak przez przypadek poznaliscie-wpadliscie na siebie.
308J: Mamy tych samych kolegow.
309G: Ehym. + Rozumiem. + E::m + Czyli jak mialbys to wszystko tak 
podsumowac, to w sumie jacy znajomi sq ci blizsi. Polacy czy irlandczycy?
310J: Irlandczycy.
31IG: Ehym. + E:: + Czyli wolisz z nimi sp^dzac wolny czas, tak?
312J: Jesli si^ da.
313G: Ehym.
314J: To tak.
315G: Y::m, ale wolalbys z nimi sp^dzac wi^cej czasu wolnego czy z Polakami, czy 
z Polkami?
316J: Tutaj, gdyby byli polacy, to wtedy raczej z polakami. + Latwiej mozna si^ 
porozumiec.
317G: Czyli jednak troche s^ problemy z porozumieniem nadal? + []Masz troche 
problemow czasami.
318J; [Ta:k] + Z akcentem.
319G: A:: to z akcentem. Przejmujesz si^ tym? + Wydaje ci si^ [wazne
320J: [Caiy czas mam problem, bo z tym R jest jakby po srodku. + Z polskiego i z
angielskiego mi czasem
321G: Ehym, ehym. + Szkoci tez tak mowi^, wyramie mowi^ R. Mozesz mowic, ze 
jestes ze szkocji. Ze w szkocji byles i tam si^ nauczyles 
322J: Raz nabieralem ich, ze z Brazyli jestem.
323G: Z Brazyli?
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324J: Chociaz im juz powiedziaiem przedtem, ze z Polski, ale oni nie iapali jakos i 
uwierzyli.
325G; Nie mowiles, ze jestes z Polski?
326J; Ta;k.
327G: Czemu?
328J: No bo im potem powiedzialem, ze z Brazylii, wi^c uwierzyli.
329G: Ehym, czyli tak ich po prostu robisz w konia.
330J: Tak. Fajniejest.
3310: Y::. Czyli z kim latwiej si^ porozumiec z Polakami czy z Irlandczykami i 
dlaczego? + Troche odpowiedziales na to pytanie cz^sciowo, ze z Polakami jednak. 
332J: Tak z Polakami, z Polakami.
3330: A dla kogo-a dlaczego dokiadnie? Naczy-dlaczego-co brakuje ci jeszcze. 
Uwazasz, ze brakuje ci troche umiej^tnosci j^zykowych?
334J: Tak, bo jak, po polsku to mog§ skladac takie + ba:rdzo skomplikowane jakby 
zdania, a po angielsku to [+ czasami tak prosto to wychodzi raczej.
3350: [(xx) + Ehym. Jeszcze jednak troche musisz si§ namyslec.
336J: Nie czuj^ si^ z tym tak dobrze.
3370: Ehym, ehym. + A jak ty dhago tu jestes?
338J: No: juz trz-cztery lata:.
3390: Cztery lata jestescie wszyscy, tak? Cal^ rodzin^. + Ehym. Em::: + Dobrze::. Z 
kim znajdujesz wi^cej wspolnych tematow. No nie wiem jak jestes w szkole polskiej, 
z tymi polakami tutaj czy z irlnadczykami?
340J: Chyba z irlandczykami.
3410: Ehym.
342J: Oni wi^cej maj^ takich jak ja  zainteresowah. + To na przyklad jak, w polskiej 
szkole to + raczej nikt nie chodzi na muzyke +[] dobrowolnie.
3430: [Tak?] + Ehy:m. A irlandczycy chodz^. tak?
344J: Tak. Przynajmniej jednak (xx).
3450: Ehym. A ty lubisz chodzic na muzyk^.
346J: Nie::, jakos nie lubie tego.
3470: No: chodzisz, nie rozumiem juz nic z tego.
348J: Chodz?.
3490: Powiedziales, ze lubi^ chodzic na muzyk^.
350J: Nie, oni lubi^.
3510: A: oni lubi^, aha:: a ty nie. + A to tak, za to ich lubisz, zeby z tobq chodzili na 
muzyk^? Nie rozumiem. Zawi-zap^tlilam si^.
352J: Ja juz si? troche [pomieszaiem.
3530: [Tez zap^tliles? + No-no bo niowisz, ze ten. Bo ja  si? pytam, polacy, bo lubiq 
chodzic na muzyk?.
354J: Nie:: mowilem, ze irlandczycy lubi^ muzyk?.
3550: Aha lubi^ muzyke.
356J: Ze majq zainteresowania [+ szersze.
3570: [Ze wi^ksze zainteresowania, szersze tak?
358J: Szersze + niz polacy.
3590: Aha i to jest fajne i za to ich cenisz i lubisz.
360J: Tak, bo jest o czym rozmawiac.
3610: Rozumiem. + O humorze rozmawialismy juz. + Ym: + o::: najblizszym 
koledze/kolezance. A masz chlopak-dziewczyne?
362J: Nie.
3630: To-to-to te pytania cie omin^. Y::
364J: A szkoda.
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365G: No szkoda. + Czy tatwiej wyrazic uczucia w j^zyku polskim czy angielskim? 
366J: Po polsku raczej.
367G: Ehym. Dlaczego?
368J: Wi^cej slow znam.
369G: I mozesz lepiej wszystko wyrazic, tak?
370J: Okreslic.
3710: Aha. + Do:bra. + A nie wiem czy w szkole zdarzajq ci sif takie sytuacje, ze 
jakies takie mieszane grupy na przyklad polakow, irlandczykow i jeszcze innych 
narodowosci? I tarn sp^dzacie jakos czas razem?
372J: Na jednej klasie sq sami tacy + inni.
373G: To znaczy [jaka to klasa?
374J: [Na: + iriandzki. Bo wtedy wszyscy cudzoziemcy id^ do innych kias. Wtedy 
375G: Czyli ty:-ty nie po prostu nie chodzisz na iriandzki, jestes zwolniony z 
irlandzkiego. 1 wtedy czego si^ uczysz?
376J: Niczego. Robie zadanie, czytam. Rozrabiam.
377G: Aha czyli-czyli nie musisz nic takiego robic.
378J: Nie.
379G: Aha. + Ro:zu:iTiie:m. + E::hm:: + Teraz nie wiem, to juz wlasciwie zesmy 
rozmawiah o tych twoich relacjach, jak one si^ zmienialy mi^dzy: y:: + A na 
przyklad no nie wiem jeszcze + tak na pocz^tku tutaj jak przyjechales to: + no nie 
wiem, znales angielski czy [jednak]. 1 co trudno bylo ogolnie? Na samym pocz^tku? 
Tutaj si^jakos?
380J: [Nie.] + Na samym pocz^tku bylo trudno + potem dwa slowa co zacz^lem 
rozumiec i one wszystko przelamaly i od wtedy [latwiej bylo zrozumiec.
38IG: [ Jakie slowa zacz^les rozumiec? Co to za magiczne slowa?
382J: “See. Say”.
383G: “See” i “say”?
384J: Ehym. + Nie wiem czemu + ale jakos od tego zacz^lo mi szybciej isc poprostu. 
385G: Tak? Ale chodziles na dodatkowy angielski?
386J: Tak.
387G: Pomoglo?
388J: No-m:-chyba tak. Nie wiem.
389G: No popatrz si^, teraz jestes cztery lata i:: generalnie co. No wszystko 
rozumiesz tak? Jak jestes na lekcjach.
390J: Tak. To, z tym nie ma problemu.
391G: Dobra. I zadanie jak robisz to tez nie masz problemu.
392J: Raczej jesli mam napisac cztery strony z angielskiego to 
393G: To jest jednak problem troche?
394J: Jednak tak. + Ale to raczej z:: osobistych.
395G: Nie lubisz pisac tak? + Po polsku tez?
396J: Raczej po polsku moze moglbym si^ jakos rozpisac 
397G: Po angielsku nie bardzo proste [zdania budujesz.
398J: [Z p61 strony. + Jezeli bym, wszystko + za dobrze okreslal to za krotko. Nie 
wiem 0 co w tym chodzi.
399G: Po prostu moze umysl scisly, mam racje?[] Jestes bardziej scisly. No moj brat 
na przyklad jest-ma umysl scisly. lle-nie to teraz b^dzie troche takie okropne co 
powiem, ale jak on pisal wypracowania, jak ja  si^ z tego osmialam. Myslaiam, ze 
padne. + Jak on-jak on mi myslaiam, ze kiedys mnie zatlucze, ze on chcial, zebym ja 
mu pomagala z tym z kolei, bo: ja  bylam lepsza wlasnie z j^zyka polskiego, on byl 
lepszy z wlasnie z matematyki na przyklad. 1 ten, i on zawsze piszal-pisal. To bylo
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tak, ze on miat zawsze poJ strony, no nie i nie mogl nic wymyslic wi^cej. I-i takie 
dziwne proste zdania miat zawsze + [(xx)
400J: [Ehym], + [Tak samo ze mn^ jest.
401G: @ Na przyklad o „Panu Tadeuszu” to napisal + jakies takie glupoty, ze Zosia 
nosila krotkie sukienki. Ja mowie „co-co ty pleciesz? Po co takie rzeczy tarn 
piszesz?”. „Co no mowila jakis opis osoby zrobic”, ja  mowie „no, ale wiesz, gdzie to 
znalazles?”. Wi^c moze to tez troche wynikac wiesz z tego, ze-ze ty masz umysi 
scisiy, ze notujesz raczej takie, okreslasz, po prostu nie widzisz powodu, pewnie 
zeby. Jesli cos jest zielone to nie widzisz powodu, zeby opisac, ze-jaki ma dokladnie, 
nie wiem, ze i:; sciemniac. (x), ze w tym swietle wygl^da na bardziej zielone, ale 
w tym wygl^da na mniej zielone. Cos w tym rodzaju, nie?
402J: Dla mnie jest zawsze jest [tylko jeden kolor 
403G: [A wiersze? Analizowanie wierszy?
404Mama: Jak idzie?
405G: A [dobrze, jeszcze-jeszcze chwile i ten. + Jeszcze-jeszcze chwile musze 
wlasnie kontrolowac czas, zebysmy si^ tu nie ten. (xxx)
406J: [Nie przeszkadzaj.
407G; Dobrze teraz (x) inaczej, zeby nam zlapaio.
408J: Ciekawe czy ten szum si^ nagral.
409G: Prosze?
410J: Czy ten szum si^ nagral.
41IG; Mogl si^ nagrac, ale ja i tak pozniej jak slucham to ten to, wiesz przez 
sluchawki i pozniej musze to przepisac. To tak naprawde tylko ja  musze to slyszec to 
ja  rozroznie no nie. Jak nie to powtorzymy nic si^ nie martw. @ Nie no zartuje, nie 
trzeba b^dzie.
412J: No: wiem.
413G: To jest dob-dobry-dobry sprz^t. + Rzeczywiscie musial si^ ten szum nagrac. 
414Mama; Zimno tu, nie?
415G: Nie::, nie:: ja  tezjest, mi nie jest zimno.
416J; Mi nigdy nie jest zimno.[] Mamie [zawsze jest zimno.
417G: pSfie?] + [To dobrze. No:: mi nawet ok. + A to sluchaj to na przyklad jak sq 
analiza wierszy to tez pewnie trudno, nie?
418J: No::. Jesli cos jest + oczywistego w tym to wtedy widac.
419G: Aha, rozumiem.
420J: Ale tak + cos ukrytego to raczej nie widze tego.
421G: Ehym. A czy w szkole polskiej, znaczy (xx) w-w polsce jak chodziles do 
szkoly to tez tak bylo tak samo miales? Czy te problemy nagle tu si^ zacz^ly 
pojawiac? Ze tu bardziej nagle.
422J: Wtedy jeszcze nie, nie znalizowalismy wierszow.
423G: To-to w ktorej ty klasie byles?
424J: W czwartej.
425G: Jak przyjechales tu? + Nie mogles bye w czwartej. Edyta byla w czwartej.
426J: W polowie, w polowie pi^tej byiem.
427G: A bo ty jest o rok starszy od Edyty tylko? + To ona mowila, ze ma 14 lat. 
Myslalam, ze 2 lata jest mi^dzy wami.
428J: Nie. Jam am  15, prawiejuz 16.
429G: Aha, aha rozumiem. A ona pewnie prawie 15.
430J: We wrzesniu.
431G: We wrzesniu, [a ty
432J: [Czyli, ze w pewnym momencie jestem o 2 lata starszy + od lipca do wrzesnia.
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433G: No: prawie. + Tak? Nie:, to jest to-to. A z ktorego ty jestes roku, a z ktorego 
jest ona?
434J: Ja jestem z 95, a ona z 96.
435G: No:: to jest mi^dzy wami tylko ten prawie rok kalendarzowy roznicy. + I pare 
miesi^cy.
436J: Ale przez pare miesi^cy jestem o dwa lata starszy.
437G: No, no: mozna to tak i tak okreslic. + No:.
438J: A dokladnie przez::
439G: No-no przez, a dokladnie przez 
440J: Poltorej.
441G: Przez poltorej miesi^ca. No dokladnie. + No:, y:: Dobra:. + Ym::: + Teraz 
takie pytanie, czy ty czujesz, ze si? zmieniles po przyjezdzie do Irlandii?
442J: Tak.
443G: W jaki sposob? Czujesz, ze si? zmienilel 
444J: Czyli, przestajesz bye dziecinny.
445G: No tak, no dorosles troche, nie? No bo byles, tak jak mowisz + Byles w pi^tej 
klasie teraz juzjestes-konczysz gimnazjum, idziesz do liceum. Ale czy moze szybciej 
musiales dorosn^c przez to, ze tutaj przyjechales? No nie wiem.
446J: No: + Zawsze jak + wszyscy si? tak smiali w klasie i ja taki powazny.
447G: Ale tutaj czy [w polsce?
448J: Tu[taj
449G: Tutaj. + Dlaczego? Nie rozumiales czy po prostu byles powazny.
450J: Czasami, jak wszyscy wybuchaj^ smiechem w klasie, to ja se mysle, ze pewnie 
znowu nie doslyszalem albo nie zrozumialem. co ktos powiedzial. Wtedy zawsze 
musze si? kogos z boku spytac co kto powiedzial, ze tak si? smiej^.
45IG: Aha. No:.
452J: Zawsze si? smieje na kohcu sam.
453G: Ehym. + No:: to tak, to-to-to troche tez moze bye wlasnie z tego, ze wiesz no 
czasem moze czlowiek cos nie doslyszec, a czasem to si? od razu automatycznie nie- 
nie koniecznie wyda ci si? tak smieszne. Wiesz w tym samym momencie, no nie, bo 
to jest jednak taka troche roznica. + A:: + nie wiem, czy zmieniles si? w jakis sposob 
pod tym wzgl?dem jak postrzegasz innych ludzi albo siebie samego? + Nie wiem. W 
sensie, czy uwazasz, ze nie wiem, no ze twoje pogl^dy na swiat si? zmienity.
454J: No ra-teraz [bardziej si?] interesuj? ze-na zewn^trz swiata.
455G: [Wiesz, no.] + A przedtem? Tylko 
456J: Przedtem to tylko moja wioska si? liczyla.
457G: Aha. I Polska pewnie?
458J: Tez. Tez jeszcze (x) za bardzo.
459G: Aha. Czyli-czyli teraz tak bardziej si? interesujesz swiatem dookola.[]+ Ehym. 
A w jaki sposob, nie wiem + postrzegasz inaczej swoich rowiesnikow w Polsce albo 
+ nie wiem, w jakis sposob inaczej o nich myslisz? Jak tam kogos spotykasz jak 
jedziesz nie wiem, do babci na wakacje.
460J: [Ehym] + No: to: teraz + po tym co tutaj slysze od irlandczykow, to tam si? 
zdaje, ze strasznie przeklinaj^.
461G: W Polsce? [] Czyli tu mniej?
462J: [Ehym] + Chociaz tutaj tez uzyw'aj^ + pewnych slow, tylko ze dla mnie, jako 
Polaka, te siowa nic nie znacz^, bo jakos ich nie przetlumaczalem sobie doslownie, 
wi?c to S4 po prostu puste slowa. Sam mogl bym uzywac bez uraz\', ale po polsku nie 
moglbym raczej przeklinac, wtedy ja wiem raczej co to znaczy.
463G: Takie dziwne no nie? Troche to jest. Bo tak jakby dogi?bnie czujesz, ze 
przeklinasz, ze [wiesz co robisz. A tutaj] to jest tak jakby to bylo takie, takie obok,
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takie jakby ciebie to nie dotyczylo, no nie? Cos takiego. + No::, znam to uczucie. 
Ehym.
464J: [Tak. A z irlandzkim nie.] + Dlatego raczej mi nie przeszkadza jak (x) kln^ co 
drugie slowo.
465G: Aha:, te przeklenstwa.
466J: Ale jak do Polski zajade to
467G: To tak. To przeszkadza ci tarn. + Az-az ci uszy puchn^. @ + Dobrze. Y::m. 
Czy tak samo myslales o sobie + em:: no nie wiem, w momencie przyjazdu do 
Irlandii? Czy cos si^ zmienilo z perspektywy czasu.
468J: Nie rozumiem pytania.
469G: Znaczy, no nie wiem czy-czy teraz cos si^ zmienilo takiego wiesz, ze nie 
wiem, ze teraz wydaje si^ ze moze nie wiem, jestes inni niz Polacy, ale nie tacy-ki 
sami jak Irlandczycy. Alb[o: ze:] + Ehy::m. Na przyklad, ze jakby, ze troche jestes 
zagubiony, ze nie pasujesz nigdzie. Albo czy tak si^ czujesz w ogole. Bo moze si^ 
tak nie czujesz, moze w ogole nie masz takich problemow.
470J: [ O sobie pogl^d.] + Troche pomi^dzy.
4710: Czujesz sie troche pomiedzy?
472J: Ehym.
473G: I:: jest to fajne uczucie, niefajne? Czasem ci to przeszkadza i cie stresuje? 
474J: Troche dziwne, bo: + dzi^ki temu mam jakby przewage nad ob + nad 
irlandczykami i nad polakami. No bo tak jakby + wiem to co irlandzycy, a to co 
polacy nie wiedz^.
475G: Rozumiem.
476J: I wiem to co polacy, ale nie to co irlandzycy, wi^c + jakby sumuj^ to oba i + 
uzywam to u tych, ktorzy tego nie wiedz^.
477G: Rozumiem.
478J: Dlatego pewnie uwazaj^ mnie za m^drego.
479G: Ehym. + Co bys odowiedzial a:: jakby cie ktos zapytal kim jestes? No krotkie 
pytanie. + Mozesz interpretowac jak chcesz.
480J: Powiedzialbym jak si? nazywam.
48IG: Ehym. Ok. + Dobrze. Co myslisz e::m o kulturze i j^zyku. + No wlasnie z 
ktorym j^zykiem bardziej si? no nie wiem, ktory j?zyk i kultura jest blizsza twojemu 
sercu. moze najpierw.
482J: Polski. Bo irlandzki jaczej jeszcze nie znam. [+ Chociaz tutaj 
4830: [Ehym, czyli polski jest ci blizszy. + Ehym. + Dlaczego?
484J: Bo tam si? urodzilem.
485G: Ok. + E::m + Czy czujesz si? cz?sci^ tej kultury?
486J: Polskiej?
4870: Ehym.
488J: Raczej teraz to juz takim jakby + samym ubocznym kawalkiem.
4890: Rozumiem.
490J: Nie taki srodka jakby caikiem. []+To jakby, ze pokazuje tq kulture innym, na 
zewn^trz.
4910: [Ehym.] + Ehym. + A czy na przyklad gdy: + Na przyklad tez troche zalezy od 
sytuacji ogolnie, jak y:, jak na przyklad + czy to zalezy z kim po prostu przebywasz, 
no nie? Ze jak na przyklad jestes w polskiej szkole to mimo wszystko ci to pomaga 
jakos i czujesz si? bardziej w centrum tego wszystkiego. A jak jestes jednak poza i z 
irlandczykami duzo przebywasz to jednak sie czujesz juz w ogole + jakby poza, nie? 
+ [Jestes
492J: [ Jak dobudowka, do domu
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493G: Rozumiem @ Jak dobudowka do domu. + Dobra, teraz jest takich dziesi^c 
stwierdzen i trzeba stwier-i trzeba powiedziec co jest dla ciebie, znowu, bardzo 
wazne, wazne, troche wazne, malo waznc i wcale niewazne. No i, jak wazne jest dla 
ciebie, ze jestes Polakiem? + [Bardzo wazne 
494J: [To jest bardzo wazne.
495G: Wazne. Troche wazne.
496J: Bardzo wazne.
497G: Dobra. Ze przynale-y jak wazne jest dla ciebie przynalezenie do kultury 
irlandzkiej albo stanie si^ tak troche bardziej tutejszym? Bardzo wazne, wazne, 
troche wazne, malo wazne, wcale niewazne.
498J: Nie, malo wazne.
499G: Malo wazne. E: europejczykiem? Ze jestes?
500J: A: to jest wazne.
50IG: Ehym. Czlowiekiem?
502J: To. Bardzo wazne.
503G: Ze jestes m^zczyzn^, no plci m^skiej?
504J: Tez jest wazne.
505G: Wazne czy bardzo wazne? Czy troche wazne? [Czy malo wazne?
506J: [Bardzo wazne.
507G: E: podtrzymanie swojej naro-e swojej tozsamosci narodowej. Czyli, 
wszystkiego co si^ wi^ze z-z byciem Polakiem?
508J: Aha, czyli, ze nie przestaje bye polakiem. + A to tez jest dose wazne.
509G: Mowienie plynnie po angielsku?
510J: To wazne.
51IG: Mowienie plynnie po polsku?
512J; Tez wazne.
513G: Mowienie plynne w obu j^zykach.
514J: Tez wazne.
515G: Ale nie bardzo.
516J: Nie.
517G: Dobrze. + Czy chcialbys mowic z takim samym akcentem jak irlandczycy? 
518J:Nie::.
519G: I zeby tak si^ nie odrozniac od nich.
520J; Raczej jak brytyjczycy.
521G; Jak brytyjczycy. + Ehym. + [Uwazasz, ze brytyjski jest lepszy?
522J: fCzysciei, latwiei zrozumiec ich. + Ehym.
523G: Czemu?
524J: No bo to od nich si§ wszystko zacz^lo i nie majq zadnych przeksztalconych 
rzeczy. + Jak tutaj albo w ameryce. + Najlatwiej si^ shicha oryginaiu.
525G; Ehym. A tutaj nie jest jak (x)?
526J: Przeci^gajq i takie tam.
527G: Ehym. Jak zwracasz si^ do kogos o::-aha + Dobrze to leci takie pytanie + y:m 
tutaj w irlandii jak zwracasz si^ y; do osoby duzo starszej, znaczy troche starszej od 
ciebie, zaiozmy no nie wiem + y:: mlodszej moze troche od rodzicow. W jaki 
sposob, no nie czy tam z ludzmi jak si^ z nimi witasz, no nie. Czy zwracasz si^ tam, 
no nie wiem. Co mowisz?
528J: “Hello, Sir”.
529G: Sir?
530J: “Hello, Ms”, jesli to jest + kobie
53IG: Tak? + Nie mowisz tam ..Hello Frank”? Do s^siada?
532J: A: nie. + Raczei nie.
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533G: A pytasz si? jak tarn „How are you?” albo cos takiego?
534J: Raczej [oni + to si? pierwsi pytaj^.
535G: [Oni si? pytaj^? + I co i ly-ty odpowiadasz?
536J: Tak. + I-i wtedy [czasem.
537G: [I CO? I czasem sie cos pytasz?
538J; Tez.
539G: Ze na przyklad?
540J: Jak oni si? maj^.
541G: Ehym. + Y:: + A jak jestes w Polsce? + To jak si? zwracasz do ludzi? Tak 
podobnie jak?
542J: No: + [Prosze pana.
543G: [Te:z. + (xxx) do s^siadki?
544J: Czyli + jesli + dobrze znam s^siadke to + wtedy mowie na przyklad ,.Pani 
Zosiu”.
545G: Pani Zosiu, tak? No ale pani, nie mowisz do niej Zosiu, tak? @ Czy Zosiu? @ 
+ Em;, czy zdarza ci si? nasladowac sposob w jaki mowi^ twoi irlandczycy koledzy? 
+ Czy cos nasladujesz z tego [j?zyka.
546J: [(xx). Szczegolnie na Facebooku na czacie jak oni to tak wszystko skrotami 
pisz^ to tez si? staram.
547G: Tak? Znasz wszystkie skroty?
548J: Nie:@
549G: Ale duzo, albo (x)
550J: Czasem musze si? ich pytac co to znaczy.
55IG: Ehym. + O: fajnie by bylo cos ten, tylko ze nic takiego z prywatnej waszej 
konwersacji. Jakbyscie, jakbys mi mogl, jak bym se mogla cos ten. Albo mi cos 
pokazesz jakies skroty. + Czyli to s^ takie te;:n. + A z Polakami tez masz jakies takie 
skroty jak jestes na czacie albo cos?
552J: Nie;, oni nie uzywaj^ nic takiego.
553G: Polacy nie uzywaj^ czegos takiego.
554J; Chyba ze tylko nie uzywaj^ tych + ogonkow. + [(xx) + (xx)
555G: [A;;; + A ty uzywasz?
556J: Nie. + Zeby szybko napisac. I tak wiadomo co to znaczy.
557G: Ehym. + E;;m. + Jakies inne przykiady takiego wlasnie czegos? Nasladowania 
cos wyrazow albo na przyklad, nie wiem. + (x) + Nie. + Nie przypominasz sobie, 
dobra. Czy starasz si? tak samo mowic na przyklad nie wiem, o nauczycielach, 
footbalu czy innych tematach? Y:: + Albo dzielisz te same opinie co twoi irmi 
koledzy.
558J: Jak z nimi rozmawiam?
559G: Ehym. + (xx) tak wiesz.
560J: Przewaznie mam inn^ opinie.
561G; Przewamie masz inn^ opinie i si? trzymasz swojej innej opini.
562J: Tak, chyba ze mnie na prawde przekonaj^.
563G; Ehym. + Ro;zu;mie;m. + A ten, a + Czyli tak naprawde nie-nie starsz si? jakos 
tak na sile, nie wiem, dzielic tej opinii, zeby moze, nie wiem stac si? bardziej cz?sc- 
cz?sc-cz?sci^ tej grupy czy cos takiego? Wr?cz odwrotnie.
564J; Raczej wystaje.
565G: R:ozumiem. @
566J; Wtedy wszyscy zwracajq uwag? na mnie.
567G; Aha. Ok. To taki inny sposob. + E:;m czy podchodzisz emocjonalnie do tych 
samych sytuacji co twoi irlandczycy znajomi? Na przyklad no nie wiem ja tu mam 
taki stary przyklad, nie wiem czy to pami?tasz, ze byl jakis tam mie-mecz football-
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mecz foootballowy mi^dzy irlandi^ a francj^. No i wtedy byla taka zla decyzja 
s^dziego. I z tego co ja wiem to tarn wszyscy to przezywali strasznie. + Czyli na 
przyktad w takich sytuacjach tŷ  tez z nimi to przezywasz, (xx) powiedziec, ze tak 
powiem. + Wa[zne.
568J: [Zalezy + o co chodzi.
569G; Ehym. + [Czyli?
570J: [Czyli + pilk^ si^ raczej nie interesuje.
57IG: Rozumiem. A czyms innym?
572J: Raczej cokolwiek by to bylo, zawsze (xx). Bym pomyslal im na zlosc.
573G: Tak?
574J: Tak. + Zawsze bym powiedzial ,,dobrze warn tak” + [(xxx) drug^ dru^n^. 
575G: [Aha. Czyli zeby + zeby si^ o d ro^ ic  w sumie, znowu tak? W pewnym senise, 
zeby jednak odroznic si^.
576J: Szczegoinie jak z Polsk^ graj^.
577G: A:: to wtedy bys trzymal czyj^ strong?
578J: Polsk^. Chociaz i tak bym wiedzial, ze przegraj^.
579G: No:. Ale solidarnie myslisz, ze na Polsk^ strone, tak? Dobra. To teraz + trzeba 
si^ zdecydowac albo na jedno sfonnulowanie albo si^ zgodzic na jedno. Cos w tym 
rodzaju. No i jest tak + Mysle, ze ludzie innych narodowosci niz irlandczycy + 
powinni przejmowac kultur^ i j?zyk st^d i nie probowac podtrzymywac ich wlasnego 
j^zyka i kultury. Zgadzasz si^ z tym czy nie?
580J: Czyli ze jesli ktos przyjdzie do irlandii to b^dzie [musial zostac irlandczykiem? 
581G: [No::, dokladnie.
582J: Nie, nie zgadzam si^ z tym.
583G: Ludzie innych narodowosci niz irlandczycy powinni podtrzymywac swoj^ 
kultury i j^zyk, ale tez powinni przejmowac i dostosowywac si^ do tutejszej kultury i 
j?zyka.
584J: E:. Y:. Nie zgadzam si^.
585G: Nie? Dlaczego?
586J: Bo:, to od nich zale:^ czy chc^ si^ uczyc + obcej kultury.
587G: Prosze?
588J: No::. Jesli nie chc^ si^
589G: Ale to nie oni. Ty. + Mysle, ze jak ty jestes, na przyklad ty przyjezdzasz no 
nie. E::m + Czyli ludzie innych narodowosci niz irlandczycy, ktorzy tu na przyklad 
przyjezdzaj^ no nie. Powinni podtrzymywac swoj^ kultury i j^zyk. [Ale] tez powinni 
uczyc i przyjmowac st^d kulture i j?z>'k. Czyli w dwie strony. Ze tu i tu.
590J: [Czyh] + Nie, tak nie.
591G: Tez nie? A trzecia jest. Ludzie innych narodowosci niz irlandczycy, powinni 
albo przej^c j^zyk i kultury irlandzkq albo podtrzymac wlasn^.
592J: To: moze bye.
593G: Czyli co, czy:li
594J: Bo nie zmuszajq ich do tego albo tego.
595G: Czyli chcesz, decyduiesz sie na jedno 
596J: Ehym.
597G: Ehym.
598J: Jesli chcesz to na dwa. [ + jesli ktos na przyklad chce.
599G: [Ale chodzi + ale na przyktad ktos si? decyduje, ze w Irlandii prze-b^dzie 
chciai tylko j?zyk. Na przyklad no nie wiem podtrzymac kultur? polsk^. To::-to 
generalnie nie powinien uczyc si? angielskiego. + Albo-o [troch? mniej.
600J: [Jesli chce.
601G: Jesli chce. Jesli nie to nie. Czyli to:
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602J: Raczej, tylko sobie szkodzi, ale: + [] Jesli tak naprawde nie chce to [nie.
603G: [Aha.] + A ty jak w ogole robisz, no nie? Co ty si^ starasz? Jaka jest twoja 
strategia? Masz jak4S tutaj? Nie wiem, co robisz? Zeby sobie z tym wszystkim 
poradzic. Starasz si^ jakos stac si^ troche cz^sci^ tutaj tej kultury ezy po prostu.
604J: Raczej nie.
605G: Nie? + A + z Polsk^? Co si^ dzieje?
606J: Co si^ dzieje?
607G: No w sensie co? No nie wiem. Jestes Polakiem, ale + mieszkasz tutaj, nie? To 
troch^ moze jestes, nie wiem, nie wiem + Pomysl, no nie wiem jestes, no dalej nie 
wiem. + Jakby ta kultura polska no caly czas, no bo pewnie w domu jest jakby 
kultywowana, tak?
608J: Ehym.
609G: Czyli + czyli iednak polska.
610J: Tak.
611G; Ehym. + I jak zm^czony? [] + Chesz odpocz^c? Glupie pytania?
612J: [Nie.] + Nie.
613G: Mo:ga bye nie? + Nawet niektore mi si^ wydaj^ ciekawe. No ale mi! si^ 
wydaj^, ze s^ ciekawe, ale nie wszystkie. Ale dobrze nam idzie sluchaj, bo my 
szybko rozmawiamy. Szybciej chyba. Chociaz juz rozmawiamy godzin^ sluchaj.
614J: Edyta to potrafi tak plesc.
615G: A:: Edyta [wiasnie tak tego (xx)
616J; [Gadac. Gadac. Gadac. + I nudzic.
617G: No:: nie::, no tez ciekawie.
618J: Tylko pami^c zabiera na tym @
619G: @ Famine zabiera. Bardzo dobre. Dobry zart. Dobrze, ze jej tu nie ma i tego 
nie slyszy, ze tylko pami^c zabiera. Y:: dobrze. + Co s^dzisz o swoim polskim 
pochodzeniu? Jestes z niego dumny? Zadowolony? Czujesz si^ niekomfortowo, 
czasami zawstydzony?
620J: No jestem dumny, ale: zawstydzony przez irmych rodakow tutaj.
62IG: Rozumiem. Bo? Poniewaz?
622J: Bo oni + tak jak ktos kiedys powiedzial, ze niby nikt nie wie, ze s^ Polakami, 
wi^c + robi^ rozne rzeczy, pijq i takie tam. I przez to wszyscy wlasnie widz^, ze s  ̂
Polakami.
623G: Rozumiem. + Czyli z tego nie jestes dumny? Ze s^ tacy. Sam:-rozumiem. + 
Jak bys chcial, zeby inni ci^ postrzegali? Nie wiem, ze jestes Polakiem? + Nie wiem, 
ze jestes:: europejczykiem? Osob^ angielskoj^zyczn^? Albo: inaczej? No nie wiem, 
tak ogolnie.
624J: Tak^ dwuj^zyczn^.
625G: Dwuj^zyczn^. Aha. + A co robisz, zeby to osi^gn^c?
626J: Jak si? inni pytaj^ jak rozmawiam w domu, to mowi?, ze po polsku. + Wszyscy 
wiedz^, ze w sobote do polskiej szkoly chodz?.
627G: Aha. Czyli jestes z tego dumny?
628J: Ehym.
629G: Zadowolony? + I chcesz chodzic do szkoly polskiej.
630J: Tak.
631G: Ehym. + Y::: + Do::bra:. + Czy twoje doswiadzczenia zwi^zane z naukq i 
chodzeniem do szko-i chodzeniem do szkoly zmienily si? odk^d przyjechales do 
irlandii? Pod jak-do irlandii pod jakim wzgl?dem? No: chodziles do szkoly w Polsce, 
no nie? I teraz moze sobie moze najpierw przypomnij jak tam bylo w Polsce w tej 
szkole.
632J: Ostro.
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633G: Ok. Dlaczego?
634J: No duzo zadania.
6350: Duzo zadania? He ci schodzito robic zadanie?
636J: No:: w sumie z godzine.
637G: Godzine? + No to to strasznie duzo.
638J: Jak na czwart^ klase.
639G: A: jak na czwart^ klase. I pi^ta tez, tak?
640J: Pol pi^tej. Ale tarn, tylko potrocze, to nie chcialo mi si? nic w ogole robic, 
same jedynki miaiem.
641G: Tak? + A tutaj?
642J: Tutaj juz zacz^lem, wzi^tem si? do roboty. Ale tam to nauczycielki wszystkie 
„0::: Jerzyk si? nie stara, bo wie, ze do Irlandii jedzie”.
643G: Aha::. I tylko tyle [bylo?
644J: [A to tylko z zazdrosci.
645G: Tak?
646J: Ta:k. + Tak mama powiedziala.
647G: A powiedz mi: + hm:: + A tam na przyklad, no nie wiem + A:: + S:-na 
przykiad bylo latwiej, trudniej w tej szkole, no nie wiem? + W Polsce. Jakbys mial 
porownac z t^ tutaj.
648J: Trudniej bylo.
649G: Tylko pod wzgl?dem zadawania zadania czy cos jeszcze wi?cej trzeba bylo na 
pami?c si? nauczyc? No nie wiem. Wi?cej w ogole trzeba bylo si? uczyc?
650J: Raczej uczyc to tutaj tez dosyc duzo si? ucz?.
65IG: No wlasnie.
652J: Bo [(xx)
653G: [Tez angielski musiales przeciez nadrobic, to to nie jest latwe, prawda?
654J: Ale na przyklad + Obecnie teraz jestem w gimnazjum i nie wiem jak byloby 
tam w gimnazjum. Wi?c nie mog? tego teraz porownac.
655G: Ehym. + E:::m.
656J: Ale z tego co koledzy mowiq, to podobno tam duzo zadania daj^.
657G: Ehym.
658J: Bezsensownego.
659G: A na przyklad czy + Czy: ja nie wiem, czy zdarzalo si? tak, ze jak z jakis 
przedmiotow byles lepszy? Jak tu przyjechales? + Na przyklad czules, ze juz 
przerabialiscie material w Polsce i ty [bazowaies na tej wiedzy? + Z jakich?
660J: [No tak. + Z matematyki.
661G: Tylko z matematyki?
662J: Tak.
663G: Ehym.
664J: Nic innego tutaj nie ro-nie majq wspolnych przedmiotow, raczej.
665G: No bo + a masz geogra-geografia jest inna i historia, bo jest historia bardziej 
tutejsza i geografia tez tego kraju.
666J: Nie wlasnie [geografia 
667G: [A chemia? Biologia?
668J: Wlasnie w geografii to nie jest geografia kraju, []tak jak w Polsce. [W Polsce 
to jest na przyklad geografia Polski, jak zostaiy-jak te powierzchnie si? zrobily 
669G: [Tutaj?] + [No bardziej tak. + Mia::sta. + Tak tak tak tak tak. Geologiczne 
jakies tam.
670J: A tutaj na przyklad jak powstaj^ gro:ty 
67IG: Aha.
672J: Jak-jak sie tam + plaze tworz^. Populacja na swiecie.
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673G: Ehym. Cieka[we rzeczy?
674J: [Po-pomoc z ameryki do Libii. + Etiopii czy czegos takiego.
675G: Ehym. Ciekawe rzeczy?
676J: I rozne bardziej takie informacyjne rzeczy, a nie takie + Kto by tarn si^ 
interesowal, ile milionow lat temu gdzies tarn Karpaty sie zrobiiy. + Kogo to 
obchodzi.
677G: Aha, czyli uwazasz, ze to jest tak bardziej przydatna wiedza. + Bardziej si^ 
przyda w przyszlosci po prostu. + Ehym. + W ktorym roku wypietrzyly si^ Karpaty? 
+ Y::, a ten a:: + dobra. + Co to mialam si^ pytac jeszcze. A o nauczycielach, na 
przyklad, w Polsce? Fajni by-znaczy fajni. Fajni, niefajni, co-cokolwiek.
678J; Czyli zalezy jakie stosunki s^.
679G: Ehym. A zauwazyles jakies roznice pomi^dzy ta:mtymi stosunkami z 
nauczycielami, a tymi tutaj? No nie wiem.
680J: Nie. [] +Jakos nie widz^ roznicy.
68IG: [Nie?] + Tak po prostu, tacy s^. A uczniowie tamtej szkoty, no nie wiem na 
przyklad z kiasy twojej.
682J: Oni raczej si^, polacy mniej si^ przejmuj^ + edukacj^.
683G: Tak? Irlandczycy bardziej?
684J: Tak, chociaz tez nie wszyscy, ale + wi^kszosc.
685G: Bardziej si^ przejmuj^, tak? + Ok;.
686J: Zwykle jest tak, ze + na miesi^c przed egzaminem si^ opami^taj^.
687G: Tutaj.
688J: Wtedy pracuj^. Ale i tak za zwyczaj juz za pozno wtedy.
689G: Ale w Polsce czy tutaj?
690J: Tutaj.
691G; Tutaj. W Polsce bo-w Polsce si?
692J; W Polsce w og61e.
693G: Po prostu w ogole si? nie opami^taj^, tak? I si? nie ucz^. + Rozumiem. + No 
bo ty w sumie. Jak ty tu przyszedles do + Czekaj no bo ty w sumie tutaj przyszedles 
do ktorej klasy jak przyjechales [do 
694J: [Do:: pi^tej.
695G: Do pi^tej? No tak, bo by-bylo polrocze i ty akuratnio wskoczyles na drugie 
polrocze do pi^tej klasy.
696J: Tak.
697G: No i generalnie tez, jak sobie poradziles z tym wszystkim na pocz^tku? Bylo 
okropnie trudno? Czy bylo po prostu, no nie wiem. Siedziaies na lekcjach i co? [+ I 
shichasz i sluchasz i usmiechasz si? do pani.
698J: [Na przyklad. + Tak. Na pocz^tku bylo bardzo wlasnie latwo, bo + nie chcialo 
mi si? robic zadania, to zawsze moglem powiedziec, ze nie rozumialem.@
699G: Rozumiem.
700J: Chociaz i tak rozumialem.
701G: Czyli to byio nie-nie-uchodziio ci to na sucho, nie [zeby nie byio, ze 
702J: [Tak.+ Przez caiq piatq klase.
703G: Ehym. + No rozumiem.
704J: Tak jak (xx) zeby si? j?zyka uczyc.
705G: Ehym. + Ok. + A:: cos ci pomoglo szczegolnie w tym, ze:by: si? + nie wiem, 
zeby szybciej, ze tak powiem nadrobic te-te braki j?zykowe. Cos ci szczegolnie, nie 
wiem, pomoglo?
706J: Rozmowa raczej.
707G: Rozmowa? Ale z kolegami?[] Moze koledzy ci poma-pomagali, byli nie wiem 
jakos pomocni? A moze nie moze ktos inny? Moze nauczyciele? Moze
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708J: [Tak.] + Wlasnie z-z kolegami najwi^cej si^ rozmawiato wtedy.
709G: Tak? I co byli + nie wiem, pozytywnie nastawieni? Czy „o jejku znowu jakis 
obey”?
710J: Nie::, raczej u nich bylo malo obcych, wi^c to bylo raczej + [ciekawe.
71IG: Takie fajne? Ciekawe, tak? Cieszyli si^, ze ktos przyjechai i chcieli pomoc. + 
Czyli nie masz zlych wspomnien z tego okresu?
712J:Nie.
713G: Y:::, dobra. Super. Czy jestes zadowolony + ze szkol, no bo chodzisz do tak w 
sumie do polskiej i do irlandzkiej, do jakich teraz chodzisz? + Czy lubisz szkoi^? 
Szkoty? Czy jestes zadowolony?
714J: Tak.
715G: Tak? + No to dobrze. + To dlaczego? + Mozesz-nie wiem jak chcesz mozesz 
uzasadnic, jak nie bardzo, to nie musisz.
716J: Raczej (xxx) dlatego, ze lubi^ si^ uczyc.
717G: Y:::, dobra. + Czy chodzenie do szkoly pols-polskiej jest dla ciebie wazne. 
Jaki taki caloksztalt, nie tylko uczenie si^ polskiego. Bo przedtem rozmawialismy o 
uczeniu si^ polskiego i o kulturze. A teraz chodzi o sam^, o szkole po prostu + ze tez 
mozesz wzi^c pod uwag^ te spotkania z roznymi ludzmi z Polski i bycie cz^sci^ tego 
wszystkiego, po prostu. I tego klubu.
718J: To jest to bardzo wazne, wazne?
719G:No.
720J: To wazne.
721G: Ehym. + A czy wazne jest dla ciebie, no wlasnie jak wazne: bardzo wazne, 
wazne, mniej wazne + zeby umiec czytac i pisac po polsku tak na prawde wiesz 
super, zeby moc kiedys, nie wiem, pisac sobie, nie wiem jakies artykuly czy cos 
jakbys potrzebowal.
722J: Tak narazie +[ nie mam z tym problemu, wi^c 
723G: [Czy jest to + bardzo wazne, wazne
724J: Czyli narazie malo wazne, bo umiem + a jak juz mi si^ skonczy to 
725G: To b^dzie bardzo wazne, bo b^dziesz musial nadrobic.
726J: Tak, jak mi si^ juz skonczy ten zapas +[ ktory uzbieralem w Polsce.
727G: [Aha, zeby znac histori^. + Rozu-o przepraszam, bo ci przerywam.
728.T: Bo ten jakbym mial taki zapas.
729G: Rozumiem.
730J: Ktory si^ w koncu wyczerpie i + wtedy trzeba b^dzie zacz^c pracowac.
73IG: Rozumiem. Czyli teraz jeszcze caly czas na zapasie + jestes? + No teraz jak 
dla ciebie wazne jest znac historic i kulture polsk^? + Bardzo wazne, wazne + troche 
wazne.
732J: Wazne.
733G: Wame.
734J: Zeby si^ chwalic potem.
735G: Zeby co?
736J: Chwalic si^.
737G: Ehym. Czyli:: dobrze. + Czy pomaga: + czy to chodzenie ŵ ogole do szkoly 
polskiej i to wszystko. Czy to pomaga ci w jakis sposob czuc si? lepiej w Irlandii? 
738J: Raczej nie.
739G: Nie? + Dlaczego? + Nie ma to znaczenia czy nie?
740J: No bo to::, raczej nie ma wplywow na + na + te rzeczy, ktore lubie + 
w irlandzkiej jakby. + Nie ma ze sob^ kontaktu polska szkola z irlandzk^. Je:st 
74IG: Czyli nie wplywa to tez na twoje samopoczucie, ze czujesz si? jakos?
742J: Nie.
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743G: Czy wazne jest wiedziec gdzie s^ twoje korzenie?
744J: Tak, wazne.
745G; Bardzo wazne?
746J: Bardzo wazne.
747G: Mato? Bylo bardzo wazne. Co daje ci przebywanie wsrod polakow?
748J: Nie zapominam mo:wy.
749G: Ehym
750J: Czasami s^ takie sto:wa + co inni by uzyli, a ja bym nigdy nie uzy\ i w koricu 
bym ich zapomnial. A tak to, jeszcze je pami^tam.
75IG: Jakis przyklad?
752J:Nie::.
753G: Ale, tak zauwazyies, ze tak jest? + Ehym. + Dobra. Nie wiem, jak chcesz? No 
bo tu-dot^d doszlismy z Edytkq. Chcesz dalej isc? Jeszcze? Czy chcesz juz sobie na 
dzisiaj dac spokoj? Jest 13 po-po-po osmej teraz.
754J: A duzo zostalo?
755G: Zostalo jeszcze, powiem ci szczerze jestesmy teraz y:;
756J: W polowie?
757G: Nie nie:. Jeszcze nam zostaly raz, dwa. Dwie i p61 stro:ny. No: ale to jeszcze 
moze tak zejsc z p61 godziny.
758J: Dobra.
759G: Tak? Ok?
760J: Nie mam nic do roboty.
761G: No to dobra. Y::: Albo jakbys by! zm^czony, to mozesz sobie pojsc przerwe 
zrobic, ale nie jestes? To dobra. + Y::m czy jest cos tutaj w irlandii, ze to sprawia, ze 
czasami nie lubisz szko}y? Czyli masz na przyklad jakies przedmioty ktorych nie 
lubisz.
762J: Tak, angielski.
763G: Angielski. + Dlaczego?
764J: No bo musze pisac te dlu::gie rzeczy i jeszcze 
765G: I masz [y::
766J: [Dhigie-dlugie odpowiedzi w ogole pisac trzeba + zamiast tak scisle.
767G: Ehym. + A masz z tym wiasnie trudnosci.
768J: Tak.
769G: A powiedz mi::: em:: + A czy chodzisz dalej na dodatkowy angielski?
770J: Nie.
77IG: Nie. Po-po ilu latach ci si^ skohczyl?
772J: Chyba po roku.
773G: Po roku czasu? Przestales go miec? + Rozumiem.
774J: Najpierw mialem w szkole dodatkowy angielski zamiast irlandzkiego. I w tym 
samym jeszcze czasie prywatne lekcje. + I obie si^ na raz skohczyiy. + Jak do 
[gimnazjum przesziem
775G: [Chcialbys miec wi^cej teraz lekcji takich? Nie wiem, moze jakos prywatne 
lekcje zeby ci pomogly czy po prostu jestes zadowolony?
776J: Jestem.
777G: Tylko ze po prostu ogolnie jest ci trudniej. Ale stresuje cie to? + Ze jest wiesz, 
przejmujesz si^ tym bardzo jakos? Ze na przyklad nie mozesz czasami napisac? 
Dlugiego tekstu albo cos?
778J: No raczej + [mysle, ze to jest
779G: [Masz przez to gorsze oceny i ziy na to, no nie wiem. Cos [w tym rodzaju? 
780J: [Nie::: wiasnie + dobra jest odmiana po tym, ze wsz^dzie dostajesz szostki. 
I zawsze moge si^ pochwalic, ze dostalem czwork^ z angielskiego.
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78IG: Aha, czyli jest cos takiego co:;-co wcale nie jest, nie czujesz si^ przez to 
gorzej, tylko [po prostu tak bardziej normalniej.
782J: [Wlasnie chyba lepiej.
783G: Lepiej?
784J: Tak.
785G: Rozumiem.
786J; I zawsze traktuje to jako tak + usprawiedliwienie, ze nie musze takich dlugich 
pisac.
787G: Czyli w sumie taki powod to troche ci si^ nie chce.
788J: Nie:: nie chce mi si^.
789G: No::. + E:m. Czy masz czasami trudnosci ze zrozumieniem czegos z lekcji? 
790J: Nie.
79IG: Ehym. Z zadnych przedmiotow?
792J: Z zadnych. + Chociaz + czasami + jak + to jest ta biologia, ale kazdy nie moze 
tego zrozumiec, bo + nigdy tego nie slyszal. [ + To si^ chyba nie liczy 
793G: [Aha, rozumiem.+ Ehym. Ale w sensie rozumiesz slowa?
794J: Slowa tak
795G: Poj^cia? Jak sq na przykiad poj^cia? Czyli, ze jest jakas defmicja do czegoi 
Rozumiesz iq defmicje?
796J: Tak.
797G: Na przykiad no nie wiem + m::: fotosynteza? Braliscie cos takiego?
798J: Tak. + To jest, ze roslina przemienia swiatlo w + jedzenie. [(xxx)
799G: [Ehym. To takie rzeczy to juz jest 
800J: Raczej, dwutlenku w^gla @
801G: @ + Tak jest. + Y:: + A wczesniej bylo tak wlasnie, na pocz^tku jak 
przyjechales. Tak, ze nie mogles czasami zrozumiec co macie teraz zrobic albo 
musiales si^ kogos zapytac albo:: w ogole?
802J: Ojej + (x) + zaraz po tym jak si^ przeprowadzilismy tutaj, to czasami + tak 
sobie siedze, siedze. Wszy-znaczy si^ rozmawiam i nagle wszystko cichnie i ja dalej 
siedze przy tych jakies dzieci^c minut. Potem dopiero ja si^ rozgl^dam wszyscy cos 
piszq i ja musze dopytac co sie dzieje. + A oni mowi^, ze jakis esej mamy pisac. 
803G: A ty siedzisz.
804J: A ja rozmyslam.
805G: I jak tutaj-to fajne to bylo uczucie czy takie nie bardzo?
806J: Bardziej takie + e:m + takie dyskomfortowe, bo nie wiedzialem o czym 
w ogole mam pisac. Kazdy juz by! zaj^ty pisaniem, wi^c.
807G: Rozumiem. A teraz si^ zdarza cos takiego?
808J: Nie::, teraz juz nie.
809G: Czy mozesz uzywac w szkole rzeczy tych, ktorych nauczyles si^ wczesniej 
w Polsce? Czasami, czy zdarzajq si^ [takie sytuacje?
810J: [A: to z matematyki.
81 IG: Z matematyki glownie. Z innych przedmiotow raczej nie ma czegos takiego 
czego bys si^ naucz}4 i [tu korzystal?
812J: [Nie::, bo nie-nie maj^ wspolnych przedmiotow raczej niz matematyka.
813G: No w sumie w pi^tej klasie to ty tam niewiele miales jakiejs biologii czy 
czegos, nie?
814J: Wszystko si^ tutaj nauczylem. + Tak samo na przykiad z chemii to jakby te 
wszystkie pierwiastki na polski mial przetlumaczyc to ze dwa moze bym 
przetlumaczyl. + A tak to + raczej po-po angielsku. Tak si? nauczylem i tak zostanie.
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815G: Ehym. + A cos mam twoja wspominata, nie wiem, ze ten. O maturze z 
polskiego, zebys zdawal. To co to tylko j?zyk polski na maturze? Czy bys zdawai 
caiĉ  polsk^ mature? + [Czyli tam jakies inne przedmioty?
816J: [No ale jak. + J^zyk polski.
817G: Tylko j^zyk polski. + I co? Jak ty myslisz o tym? Fajny pomysl?
818J; Nie wiem, za dwa lata b^de myslal.
8190: Narazie si^ tym nie przejmujesz. + Dobra e;. + Czyli wlasnie jakies, nie wiem, 
symbole miary ge + albo + no nie wiem sym:: + Geograficzne nazwy takie co si? w 
Polsce nauczyles to raczej nie mogles tu uzywac i nie przydaly si? tu.
820J: Nie, nie moglem przetlumaczyc. Z resztq wtedy jeszcze gografii nie mielismy. 
821G: Ehym. No teraz: + No: to w sumie. To nie miaies geografii w tamtej klasie? 
822J: Nie.
823G: Przyroda jest teraz? W szkole?
824J: A:: przyroda byla.
825G: I tylko przyroda?
826J: To wlasnie ta przyroda to jest cos podobnego do geografii tutaj.
827G: No wlasnie wiem. + No to. Aha. + Czyli w sumie z matematyki duzo rzeczy 
si? przydaje. A jest cos konkretnego z matematyki co si? przydaje, a co si? nauczyles 
wczesniej?
828J: To wszytsko co si? nauczylem.
829G: Czyli? Jakis przyklad?
830J: Zawsze polacy byli + do przodu z programem niz irlandczycy.
83IG: Ehym. + Dobrze, a powiedz mi jak-co na przyklad? Jeden przyklad (xx). 
Co bylo do przodu? + Pami?tasz? + Albo co ci si? do dzisiaj
832J: Pisemne dodawanie i dzielenie. Dzie-dzielenie i mnozenie. Oni jeszcze tego 
nie wiedzieli, a ja  juz  wiedzialem.
833G: A: cos jeszcze w Polsce na pami?c si? uczy tabliczke mnozenia. Uczyles si?? 
W Polsce?
834J: No::: dobry jestem  z tego.
835G: No widzisz. I przydaia si? tutaj? Na pami?c wszystko umiesz?
836J: Tak, tu wszyscy umiej^.
837G: Tutaj wszyscy umiej^? + Ehym. + Czyli w sumie, nie bylo jakiejs wielkiej 
838J: Nie s^ tacy zacofani.
839G: Nie bylo jakiegos wielkiego bu:m, ze nagle tylko ty umiaies.
840J: No; czasami si? zdazalo. + Czasami z historii + [] Ale to glownie dlatego, ze + 
w pierwszym roku gimnazjum mialem inne rzeczy niz tutaj w drugiej. Bo w:: innym 
gimnazjum bylem wtedy.
841G: [Z tej?] + A: rozumiem, czyli wlasciwie to nie jest dlatego, ze byles w Polsce 
w szkole tylko, ze byles po prostu w innej szkole tutaj. + Y: dobrze. Czy uczysz si? 
dodatkowego angielskiego teraz? Mowiies, ze nie. Nie chodzisz na lekcje prywatne. 
+ Y:: dobrze.
842J: Raczej chodze, ale nie angielskiego.
843G: Rozumiem. + Na jakie? Moglbys wymienic?
844J: Em, rysunki techniczne.
845G: A:: czyli myslisz moze zeby bye 
846J: Architektem.
847G: Architektem. + Podoba ci si?? Mi si? tez podobata architektura, tez mialam 
bye architektem. (x) chcialam bye.

6.6 Janek’s mother interviews transcripts
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IG: Najwyzej zobaczymy jak to b^dzie
2M: Bo pozniej to b^de bardziej niedost^pna juz tym, a tym-ten maj to wiesz:, 
komunia,wszystko to. To strasznie zagoniona takze.
3G:No::
4M: Potem sobie mozesz do szkoiy isc, no nie?
50: No dokladnie tak wlasnie planowalam, ze potem to sobie pojde do szkoly. A: 
jedna rzecz taka si^ stala. Ja tarn do tej szkoly probowaiam, dzwonilam to tego St 
Mary college. No i wyslalam im tarn maila z tymi wszystkimi tak jak zwykle 
wysylam, nie? I powiedzieli mi, ze takie dzieci do szkoly nie chodzq. Przysi^gam. 
Odpisali mi tak i nie wiem co mam robic. Ktos mi tak tam z tamt^d odpisal. Czy ja 
mam tam pojechac? Czy zeby nie narobic klopotu czy co? Ja teraz na prawde nie 
wiem. Ja-i dlatego ja wtedy dzwonilam [si^ upew-pisalam.
6M: [Na ale dobra na ten-na ten-ten. Na ten + adres co tego, nie?
7G: No: tak. Na ten a:dres. No i tam jest wlasnie [y: ma:
8M: [Ale czekaj. Bo napisalas jak? Jerzy? A oni maj^ George Baran w szkole.
9G: Jak maj^? A ja  mialam (x)chorowska. 
lOM: A s:k^d.
1IG: No bo. Aha::. To:. + [Jajku. Czyli w takim razie dobra, rzeczywiscie tak.
12M: [Nie, nie. + No. No znaczy tak on ma-on ma na George Baran, a Edyta jest Edit 
Baran.
13G: Aha::: to rzeczywiscie takich dzieci nie ma.
14M: @ A jak napisalas (x)chorowska?
15G: No tak. + Ja myslalam no bo-no bo tako-taki dostalam y: taki dostalam [y: 
maila.
16M: [A to jajestem  (x)chorowska-Baran. a dzieci maj^ Baran nazwisko.
17G: Aha::.
18M: A to do:-a to nic nie szkodzi.
19G: To b?d^ si^ smiali ze mnie. + To dobrze. To nic. To nawet dobrze, czasem to 
na plus wychodzi [pozniej. + I Ed + Jejku ja
20M: [Nie po + Nie: wiem czemu, ale wlasnie jakos tak przelo^Iism y imiona, zeby 
im byio latwiej [+ w szkole.
21G: [I Edith?
22M: Edit, czyli EDIT. Y:: + Tak si^ zasymilowac, a w sumie potem sama nie wiem 
po co zesmy to zrobili. Ale [tak jest, ze-ze oni tam s^ jako George i Edit 
23G: [Ale dobra:. + Ja w swojej szkole na przyklad tam co ucz^ angielskiego, to tez 
funkcjonuje jako Margaret, bo oni si^ do [tego Malgorzata czy Gosia nie ten, nie-nie. 
Chociaz szkole juz znam, wsz^dzie mnie wszyscy znaj^ jako Gosia, ale-ale tak to 
nawet lepiej jest dlatego nawet, ze jak mam uczniow, to tez mam czasem uczniow z 
Polski. To nie kojarz^, ze jestem z Polski i to nawet jest lepiej, bo tak od razu nie 
zaczynaj^ stu pytari do zaczynac. I tak powolutku tam wiadomo. + No, aha:. To 
dlatego ja tak^ gafe strzelilam.
24M: [No:. Malgosia, Gosia. + Nie gafe tylko @
25G: Boze drogi co [ja im teraz napisze @
26M: [Tak zesmy si^ (x), tak zesmy si^ nie ten-nie 
27G: Jeszcze George @ to juz w ogole @
28M: (xx) no @ + Ale (xxx)
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29G: O:::, nie ma takich dzieci. No nie ma takich dzieci. No:; Boze. Ale r^bn^iam. 
30M: Oni tarn dobrze znani w tej szko[le.
31G: [I tak jeszcze czekaiam tak niby te:n. Na pocz^tku nie odpisywali, pewnie 
zghipieli, bo niby spoko, pewnie wszystko w porz^dku jakis list i tak dalej, a tu nagle 
jakies dzieci, ktorych nie ma i tak nie odpisywali, bo nie wiedzieli pewnie co:, a 
pozniej pewnie ktos si? zlitowal iodpisal, bo ja powie-ja co chwile wysylalam 
znowu, nie? [@
32M: [@ No dobre.
330: O;: to dalam czadu.
34Mlody: (xx)
350: Dzien dobry. Czesc. Co tarn [slychac?
36M: [Dzien dobry.
37Mlody: Nie chcialem (x)
38M: Powiedz dzien do:bry.
39Miody: Dzien dobly.
400: No [dzien do:bry.
41M: Co tarn chciales?
42Miody: No ja (xx) i tak tutaj nie powinno bye. No wiesz ten + troche gazowy 
malinowy.
43M: Gazowy malinowy?
44Mlody: No moge przyniesc.
450: Ehym. Moze [tez chce w wywiadzie 
46M: [(xx) gazowy malinowy zrobiles.
470: Aha. Dobrze. No to y: + No nie wiem, bo to. Kiedy-kiedy moze najpierw Jerzy, 
kiedy zacz^l ucz^sc-ucz^szczac tutaj do szkoly? Znaczy rok albo ile lat temu to 
dokladnie bylo. + [Ja sobie to tutaj wpisze.
48M: [W 2007 y::
490: Ehym. I Edyta [tak samo? Od razu?
50M: [Kwietnia. + Kwietnia.
510: Tak samo? Aha czyli kwiecieh [2007.
52M: [Dziecko, ale co ty chcesz zrobic?
530: [Dobra.
54Mlody: [Nic ja  ty-myslalem, ze to jest woda i to sobie nalalem do tego.
55M: Aha bo to jest ta in-woda ta. No ale nie szkodzi no. To sobie takq wode potem 
pij i t^. Zanies i nie przeszkadzaj. + Pochwal si? co dzisiaj si? stalo.
56Mlody: Zaraz.
570: Co si? stalo? + No co?
58Mlody: A byl kiermasz w nasze:j szkole.
59M: To juz pani wie. O czym jeszcze?
60Mlody: E:::m.
61M: O konkursie, no.
62Mlody: O konkursie::. + O konkursie: + Mikolaja Kopemika.
63M: No: byl w szkole konkurs.
64Mlody: No i ja: dostalem drugie miejsce. Potem 
650: Ws:paniale, gratuluje.
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66Mlody: Potem gralem juz z:: rodzinq i potem drugie miejsce. + [(xx)
67M: [Byiy trzy rundy.
68G: To [wspaniale.
69Mlody: [Tak byly trz}' rundy i dostalem drugie miejsce na caiym tym. Bo bylo tse- 
byty trzy rundy i ja  dostalem drugie miejsce w caiym jednym konkursie.
70G: No to wspaniale.
TlMlody: A oni dostali pierwsze 
72M: @: Gratulacje.
730: Gratulacje.

74M; (xx)
750: No [ws:paniale.
76M: [Dostal takie pi^kne [ksi^zki.
77G: A: to fajnie.Ale potem nas otworzcie, dobra?
78M: Ale potem nas otworzcie, dobra?
79G: Jejku no wlasnie to 
SOM: Dzisiaj (xx)
810: No wlasnie ostatnio tez tak by 
82M: W 2007 w kwietniu.
830: Ehym.
84M: Tak. Aha. + Bo to bylo + Na przelomie ktorej klasy? W pi^tej?
850: No: ja chyba tam pytalam juz Jerzyka to pewnie i ten i Edytke. E::m: + A 
panstwo kiedy przyjechali? Znaczy [kiedy wy przyjechaliscie?
86M: Znaczy ja-ja przyjechalam we wrzesniu 2006. [A-a Romek 
870: [Aha czyli rok pra-no pare miesi^cy [wczesniej.
88M: [Pol roku. A Romek + w lutym 2006.
890: Aha. E::m + Nie wiem, jakies macie:. Aha powod. Jaki-jaki powod glowny?
90M: Powod zarobkowy o:-o
910: Aha ekonomiczny [pewnie, tak?
92M: Ekonomiczny, tak.
930: Ehym. Plany na przyszlosc zw'i^zane tutaj z, nie wiem. + Z raczej pozostaniem, 
wyjazdem czy ta-takie ogolne?
94M: Plany s^ odlegle i nie z: + dokladnie 
950: Niezidentyfikowane, tak?
96M: Dokladnie tak. Zyjemy raczej 
970: Co ^ c ie  przyniesie? Jakos tak?
98M: No raczej tak. To-to co ^ c ie  przyniesie, ale to w tym momencie czekamy, az 
si^ nasze dzieci wyedukuj^. Dlatego te plany sq tak odlegle. + Ale pewnie wrocimy 
na emeryture do-do Polski. Z tego co @ wygl^da.
990: Aha. To tak duzo ludzi sobie planuje wlasnie [chyba tez. 
lOOM: [Ale nie da si^ tego tak [nic planowac.
lOlO: pSfie wiadomo tak naprawde nie? Przewidziec. + My tez tak cz^sto wlasnie 
nie-nie wiemy juz co robic. + [Tez tak si^ nam ci^zko zdecydowac.
102M: [To tak mniej wi^cej do-do trzech lat to: + to bardzo cz^sto myslalam, ze 
wroce: do Polski i:: ten. Ale pozniej kompletnie juz y: z:: mi si^ to wi + po prostu juz
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przestalo mi si^ o tym myslec. A w tej chwili to juz w ogole wygl^da mi to ten nie 
mozliwe w realiach.
103G: Ehym. A to tak na [pocz^tku 
104M: [W najblizszej przyszlo[sci.
105G: [Z powodu bardziej nie wiem takiego, nie wiem jakiejs t^sknoty za rodzin^ i 
ogolnie jakies [takie rzeczy-czy-czy?
106M: [No mysle, ze ta:k-mysle, ze-ze 
107G: Z jakis innych powodow? A teraz to
108M: Ja:: mysle, ze to wszytsko chybajest tez zwi^zane z tym jak czlowiek si^ 
czuje w tym obcym kraju, prawda? Jesli si^ bardziej zadomowi i-i widzi, ze-ze 
wszystko si^
1090: Uklada.
11OM: Ukiada tak jak chcesz, czy to:. Juz to juz teraz nie bardzo cie tak ci^gnie, a 
tym bardziej, ze-ze zrywajq si^ te wi^zy, ktore tam si^ + ma, wi^c. Tym bardziej, ze 
ja zmienialam miejsce pracy i + i praktycznie to jest niemozliwe, zebym ja wrocila 
do tego gdzie mieszka-do tego gdzie pracowalam. Y: bo juz kompletnie z tym 
zerwalam i to juz bylo tez powodem, zeby si?, ze tak powiem z tej wioski wydostac. 
+ Y;;, bo przepracowalam tam dziesi^c lat, wi^c mialam kompletnie juz dose i:. No 
wi^c po prostu nie mam miejsca w ktore-do ktorego bym mogla wrocic w tym 
momemcie.
1110: A czym si? zajmowalas w Polsce?
112M: Ja jestem lekarzem. Czyli [t^-tq
1130: [@ Po prostu potrzebuje, zeby pozniej jak b?de przesluchiwac, bo mi si? 
nagrywa. Wi?c przepraszam, ze czasami si? b?de pytac, ale boje si?, ze po prostu 
pozapominam to i chce, zeby mi si? to ponagrywalo teraz tak oficjalnie. Aha. I tez-i 
tez wlasnie-wlas bylas ogolnym czy jak si? moge zapytac czy jak, nie wiem?
114M: Znaczy:: jestem pediatry i lekarzem rodzinnym.
1150: Aha. Aha. Fajnie. Ehym. + Y:: no nie wiem, wasza cz?stotliwosc wyjazdow 
do Polski. Czy jezdzicie cz?sto czy-czy kiedys [moze cz?sciej?
116M: [Moja cz?stotliwosc to jest raz na rok, dzieci tez. + M^z no to je-jak trzeba 
cos zalatwic to-[to-to 
1170: [To-to-to [m^z jest oddelegowany.
118M: [Nie wiem, dwa razy moze na rok, ale nigdy nie cz?sciej.
1190: Ehym. A-a-a cel tych wizyt jest raczej prywatny, zawodowy czy [jakis inny? 
120M: [Nie no prywa-znaczy prywatny.
1210: Prywatny, znaczy rodzinny tak jak ie l Ehym. + E:: a tutaj tez, nie wiem, jestes 
lekarzem, tak? Tak w tym samym zawodzie sobie pracujesz. Czyli generalnie jestes 
pewnie zadowolona.
122M: Nie::, oczywiscie.
1230: Tak? W porzqdku.
124M: Tak jestem + zmienilam prace po dwa-bo w tej chwili zacz?lam pracowac, 
wi?c w tym momencie jestem bardzo zadowolona. No ale no wiadomo pierwsze dwa 
lata, wiadomo byly bardzo stresujqce, wi?c 
1250: Ehym. Ehym.
126M: I miejsce pracy bylo stresuj^ce, wi?c y:
1270: W szpitalu jakims albo cos?
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128M: Nie no kiedys pracowaJam u + u ministra zdrowia, ktory teraz jest. + W jego 
prywatnej przychodni. + Takze po prostu zostalam zatrudniona po prostu z:: + W 
sumie no z przypadku@ mozna powiedziec, bo bardzo bardzo mi si? to udato. Ale to 
byiy moje poczqtki wi^c wiadomo. + Nie bylo to takie proste. No ale poniewaz nie 
wiedziala wtedy u kogo b?de-u kogo pracuje, u kogo podejme prace. A juz w tym 
roku on staral si? do-do rz^du, prawda? I zostal poslem, a poniewaz jest to tak 
przebojowy osob-osobistosc, ze po prostu bylam pewna, ze zostanie ministrem 
zdrowia. On jest lekarzem, prawda? Wi?:c-wi?c, ze tak powiem po malu si? 
wycofalam, bo po prostu stres moj nie 
129G: A no tak, to prawda. [Na pewno.
130M: [Nie wytrzymalby takiego [napi?cia.
13IG: [Tempa, nie?
132M: Nie chcialabym bye tak w tym, caly czas na swieczniku i-i w pewnym 
momencie w przypadku kiedy co-tutaj roszczeniowe bardzo wszyscy podchodz^ i w 
takim momecie mogliby w kazdej chwili mnie wykorzystac, zeby + zeby-do 
zarabiania ze-z:: praktyki. Wi?c ja nie chcialabym 
133G: Pewnie. Ryzykowac.
134M: Ryzykowac i:: nie chcialam zyc wtakiej presji.
135G: Aha rozumiem calkowicie.
136M: To mnie [to 
137G: [I si? zgadzam.
138M: No i po prostu i tym bardziej, ze-ze tak jak mowie scar}'jest mieszkac, bo 
bardzo drogo bylo wynaj-wynajm kosztowal nas 1400 euro. Takze to po prostu bylo 
nie sens-bylo bez sensu siedziec tam. + No i [takze 
139G: [I si? przeniesliscie. Czyli tutaj 
MOM: Ta:k tutaj.
141G: Ehym. Czyli tutaj mieszkacie jak dlugo? W tej [okolicy?
142M: [No teraz drugi rok.
143G: Drugi rok juz. Ehym. + A jak byla teraz reakacja moze dzieci, no nie, na-na no 
na t4 decyzje wasz^, ze jednak y:: nie wiem wyjezdzacie i-i dzieci tez wyjezdzaj^. 
Wszyscy i-i b?dziecie ^ c  jednak w innym kraju, w innym miejscu. + Wlasnie chodzi 
tu wiasnie jak [gdyby
144M: [Ta pierwsza reakacja dzieci [jaka byla?
145G: [Ehym, taka pierwsza. A pozniej czy to si? zmieniio czy + Czy cos 
szczegolnego no nie wiem? Jakos-jakos szczegolnie zareagowaly? Jerzyk 
szczegolnie z Edyt^. Trudne to byio dla nich tez jakos tak do przyj?cia czy-czy 
jednak ?
146M: To znaczy no y. Dzieci byly do tego powoli 
147G: Przygotowywane?
148M: Przygotowywane i to w bardzo dhagim-diugi czas trwalo i mysle, ze-ze nawet 
+ Glownym-giownym powodem dla nich jak ja to tlumaczylam im dlaczego tak jest, 
to dlaczego si? przeprowadzamy to bylo to, ze + Ze:by + Zebysmy mogli bye w 
sumie ra:azem. Dlatego, ze m^-ze m^z ci^gle pracowal w Warszawie, prawda? I 
przy-i przyjezdzal na weekendy do nas, a mysmy byli sami. Wi?c y: + wi?c to 
praktycznie nie bylo zadnej innej mozliwosci tez, zebym albo si? przeniesiemy do 
Warszawy albo si? wrocimy do rodzicow albo pojedziemy za granice. Ale juz nie

193



chcielismy, przynajmniej ja  nie chciaJam zostawac tarn na tej wsi, a ten-a:. No i po 
prostu to bylo glownym takim, ze-ze chcemy, zeby jednak 
149G: Bye wszysey razem.
150M: Tak. Wszysey razem i zeby-zeby ojeiee miai praee, zebym ja  miala praee, 
zebysmy wszysey razem byli w jednym miejscu i + i oni to bardzo rozumieli i nigy 
nie mialam jakis przeeiw slowa w stosunku, nie bylo zadnych jakis rozpaezy z tego 
powodu. Bylo im smutno, ze rozstaj^ si^ z kolegami z klas, prawda? Bo jednak 
bardzo juz tarn byli zzyci, szczegolnie Jerzyk z Edyta w swoich klasach + lubiani w 
tym, tarn wychowani od malego.
151G; Ehym, tak to bywa.
152M: Oni caly czas kojarz^ ten-tamten dom ze swoim tym rodzinnym domem. 
Chociaz nasz rodzinny dom jest na potudniu. Wi^c + dla nich to byio + i w ogole ja 
oczywiscie zrobilam im pozegnania i w ogole w ich klasach i tak dalej.
Tlumaczytam, ze no przeciez mozemy jeszcze korespondencyjnie, ze si? 
odwiedzimy. No i bylismy potem jeszcze za rok odwiedzic ich kolegow, bo-bo 
jednak ta t^sknota byla taka z ich strony silna.
153G: No tak wlasnie troche opowiadali, [ze tak, ze t^sknili.
154M: [I jeszcze szczegolnie chciala, zeby wiasnie po roku czasu + i-wrocic i ze byli 
tam. Przez dwa trzy dni byli odwiedzali swoich kolegow. + No i pozniej jeszcze. + 
Znaczy nie wiem czy to bylo po roku? To byio po dwoch latach. Od wyjazdu chyba. 
(xx) roku to raczej nie byloby to mozliwe. W kazdym razie byli tam i + No i troszke 
+ i to juz wtedy bylo takie bardziej pozegnanie tez tego, juz widac bylo. Oni musieli 
to wszystko przerzyc wiadomo. No ja jestem osob^ dorosl^ to wiem na czym to 
wszystko polega [jak-jak odnalezli si? szybko.
155G: [Tak to bylo dla nich pierwszy raz, tak?
156M: Szybko zaczynaja rozluzniac i jak to wszystko si? potem, po roku dwoch 
zaczyna. I jak si? zmienia wszystko, prawda? + No przekonali si? po tym powrocie 
jeszcze raz, ze no ze to juz + kazdy swoj^-ma swoje zycie, prawda? No i po malu 
zrozu-zrozumieli, ze no nasze :^cie jest tutaj za granic^. A tym bardziej chcieli tu juz 
wyjechac, bo to jak mowie przez p61 roku byli u dziadkow + i tez zmienili szkole- 
szkole [wtedy.
15 7G: A to tez mi chyba mowili.
158M: Zeby-zeby wlasnie kontynuowac i nie przerwac tej nauki y poniewaz w 
wakacje zakohczyli szkoi? w (x). Pozniej prze-na ten okres czasu kiedy ja znajde 
praee wlasnie byli jeszcze przez jeden semsetr Starym S^czu w-w moim rodzinnym 
miej-miejscu w szkole. Takze tez zupelnie-i tam tez juz si? poznali. Juz-juz zacz?li 
159G: Zapuszczac korzenie?
160M: Znaczy nie zapuszczac, bo wiedzieli, ze to jest tymczasowe, ale juz-juz 
zacz?li si? tak 
161G: Jakies wi?zi?
162M: Za-zaznajamiac z nauczycielami se juz, no i znowu, prawda? + Ale juz-ale 
wtedy chcieli juz, prawda? Oni wiedzieli, ze za granice wyjezdzamy. No wi?c-wi?c 
genaralnie nie bylo takich, takiego + jakiegos prze-prze y: przeeiw i generalnie no 
podeszli do tego raczej z entuzjazmem. Chociaz no:-no nie powiem, ze bylo to + 
latwe. Ale ze zrozumieniem i ze-i raczej z entuzjazmem.
163G: No [czyli-czyli
164M: [No tak, bo my-bo-bo tak jak ja  im tlumaczylam i tak musimy wyjechac [z;: 
165G: [I tak.
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166M: (x), bo ja tarn przysziosci nie widze dla dzieci ani-ani dla siebie, zeby ja miala 
do konca iycm tarn siedziec. Wsrod obcych ludzi tez prawda, bo:-bo to-bo 
167G: Czyli-czyli to tak wszystko dobrze [no: + si? pozmienialo.
168M; [Ze po prostu naturalnie, zupelnie naturalnie to byto. Nie byto jakis-jakis 
zgrzytow z tego powodu 
169G: Czyli [fajnie.
170M: [A dwojka mniejszych dzieci byla [na tyle mala, ze oni w ogole generalnie 
tego-tego + bezbolesnie calkowicie.
171G: [Pewnie. + Ze oni generalnie bezbolesnie najprawdopodobniej calkowicie. + 
Ehym, dokladnie + Y:;m a jakie-jakie naraodowosci mieszkaj^ w waszej okolicy 
teraz i czy utrzymujecie nie wiem z nimi jakis, nie wiem [(xxx)
172M: W naszej okolicy? Irlandczycy tu mieszkajq. + [1 jest jedna-jedna polka.
1730: [1 jakos nie wiem utrzymujecie z nimi kontakty? Czy znacie si? ogolnie?
174M: Ta:k. + Na pewno, nas tutaj pewnie wszyscy znaj^, bo 
175G: @Pewnie-pewnie tak.
176M: Ze wzgl?du na to, ze-ze dzieci chodzc) do szkoly, a szkola jest mala i wszyscy 
si? tutaj znajq, prawda? No to kiedy-kiedy tu wynaj?lismy dom no to wszyscy pewnie 
si? zorientowali. + No ale bardzo mamy milych s^siadow i-i chodzimy tam cz?sto na 
wlasnie przed swi?tami posiedziec i no. Pilnowali nam domu tez przez-przez okres 
wakacji. Takze mamy tam, w kazdej chwili mozemy przyjsc i szczegolnie tutaj, tam 
do drugiego y: dziadka. To starsi mieszkaj^ tam w mieszkaniu. Takze w pierwszym 
roku to tez przyszli na piknik nasze-nasza ta pani ktora nam wynajmuje dom, ona tez 
byla, tez nas odwiedza, pyta si? czy cos nam nie potrzeba. Takze bardzo + [(xx)
177G: [Czyli j?zyk angielski tez nie sprawia wam problemu.
178M: Nie::.
179G: Ani, bo dzieciom to na pewno nie, ale wam rowniez, no nie? 1 teraz tak jakbys 
moze miala ocenic swoj^ znajomosc j?zyka to powiedzialabys, ze + Znam j?zyk 
angielski bardzo dobrze, potrafie biegle uzywac tego j?zyka, bez wzgl?du na 
okolicznosci i sytuacje, nawet skomplikowane i nerwowe. To jest A. B-biegle 
posluguje si? tym j?zykiem na codzien, czyli w takich roznych codziennych 
sytuacjach. C-na poziem-poziomie samodzielnosci, sama zalatwiam wszytskie 
sprawy zwi^zane z zyciem w Irlandii, rowniez te formalne. Potem juz jest, idzie caly 
czas w doi na poziomie wzgl?dnej samodzielnosci wi?kszosc spraw zalatwiam sam- 
sama. Podstawowo y:::m potrafie komunikowac [si? no i tam takie.
1 SOM: [To na pewno to co bylo mniej. Tak bym si? zastanawialam pomi?dzy tym 
pierwszym czy drugim etapem.
181G: No tak w pracy na pewno nie ma tam pewnie i w ogole.
182M: to znaczy moja znajomosc angielskiego jest y:, z tak powiem + na poziomie 
cztery, ze tak powiem, jesli mozna ocenic w skali do pi?ciu. + Bo-bo niem-nie 
mowie gramatycznie dobrze, tez nieraz wiem, ze popelniam bl?dy i-i czasami jednak 
brak-zabraknie tego slowa ktore chce, ale jednak no zasob slow mam taki, ze moge 
powiedziec, ze-ze wszytskie slowa znam. Natomiast poniewaz ja nigdy si? nie 
uczylam j?zyka w szkole.
183G: Aha.
184M: I tylko jestem samoukiem, ze tak powiem, wi?c zawsze 
185G: To super.
] 86M: Wi?c zawsze-zawsze b?d^ sytuacje, kiedy
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187G: Ehym. [Czyli cojaktutaj przyjechaliscie to 
188M: [Po prostu nie jestem w stanie si^
189G: Jak tutaj przyjechaliscie to jak to? To pod to juz cos jednak um-ze tak powiem 
radziliscie sobie? [Czy to na poczatku bylo trudno po prostu?
190M: [Nie::. + Nie to-to tak, zebym w ogole nie umiaia i przyjechala [to-to-to nie]. 
To by bylo w ogole niemozliwe.
191G: [No wlasnie to wlasnie niwiary]
192M: To tak jak mowie, to ja si^ uczylam sama, ale przez wiele lat w Polsce.
193G: Rozumiem.
194M: Wcale o tym nie myslalam, ze wyjade za granice.
195G: [Tylko po prostu
196M: [Tylko po prostu uczylam si^, bo mi si^ podobalo. Natomiast nigdy nie 
mialam kontaktu tak z j^zykiem, zebym [i-i-i 
197G: [Rozumiem, czyli troche jednak.
198M: Czyli to co zos-co si^ uczylam z ksi^zek, pozniej juz kiedy wiedzialam, ze 
wyjade za granice. Zacz^lam chodzic na ten kurs Callana i mialam nawet kilkanascie 
lekcji i mialam [prywatnego] + Znaczy, ze z nim moglam porozmawiac tak na 
codziennie jak jakies inne. No ale to wszystko bylo wlasnie takie, zeby j^zyk jak to 
mowie dopiero na ostatnim etapie, prawda? Natomias znam przy-znam generalnie 
(xx), ale co innego jest mowie, a co irmego jest + jest. Ja dopiero b^d^c tutaj, na 
poczatku popelnialam mnostwo bl^dow i::;, ale no nie przejmowalam si^ tym i po 
prostu + No przez pierwsze kilka miesi^cy to w ogole byl horror odebrac telefon. 
Prawda?
199G: [Pomoglo?] + [Duzo-duzo osob wlasnie. Ja-ja sama tez pami^tam byl 
najgorszy stres
200M: [No wi^:c. No to byl moj najwi^kszy stres jak ktos zadzwoni i ja  tego nie 
rozumie co on ma powiedziec.
201G: [Moj m^z do dzisiaj chodzi, zeby telefony, zebym ja  [zalatwiala@
202M: [Ja jest czasem jeszcze ten etap, ze nie ma tej pewnosci, wi^c pewien etap. No 
wi^c jesli ja  bym miala zadzwonic do szpitala czy cos no czasami jeszcze mi (xx), no 
juz bardzo zadko, ale + Wi^c generalnie przeszlam juz ten etap takiego, ze sobie 
moge nie poradzic. Ja sobie poradze w kazdej sytuacji, ale-ale nie powiem, zeby moj 
j^zyk byl perfekt. Bo-bo s^ sytuacje kiedy wiem, ze kalecze i:; + [wiem 
203G: [I tak mimo wszytsko swobodnie.
204M: Bye moze jak b^de miec wi^cej czasu to bym poszla jeszcze na jakies 
dodatkowe zaj^cia takie wlasnie u + @elokwencyjnosc tak zeby. Ale:;
205G: [Rozumiem.
206M: [Kiedys tam-kiedys chodzilam do-do Polki ktora uczyla angielskiego. No i w 
sumie ona byla zadowolona, ale jenak w ^ c iu  + w ^ c iu  ciagle jednak wychodzq. 
207G: No bo jednak wychodz^ takie niuanse, takie szczegoly, prawda? Czasami cos 
trzeba szczegolowo opisac, [a tu nagle + Albo gra + amatyka tez sama.
208M: [Mysle, ze-ze to-to wynika z tego, ze se + ze za szybko chcesz cos 
powiedziec.
209G: Tak, [tak, tak, tak, tak.
210M: [I juz nie: myslisz wtedy o skladni jak to ma bye.
21IG: Ale to tez nic nie szkodzi generalnie, az tak, znaczy wiadomo, ze by si^ 
chcialo. A to jak si§ m ajuz czas to mozna doszlifowac [takie rzeczy.
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212M: [Wlasnie-wlasnie tego szlifu mi brakuje, ale generalnie to [+ (xxx) bye moze 
ze (xx)
213G: [To-to na prawde trzeba miec ezas. + I pozniej tez jest tak, ze na przyklad + 
niektore bl^dy no nie wiem + jest cos takiego, ze-ze ci^zko-ei^zko ezasami 
niektorych bl^dow si? pozbyc. Musi po prostu ktos bo si?-bo wejdq w nawyk.
214M: Tak, ale [to: wlasnie
215G: [I pozniej ktos musi na prawde, ze tak powiem jak uslyszy to musi poprawic 
tak^ osobe cz?sto i dopiero wtedy jakos tak mozna st?pic ten nawyk.
216M: To-to nie jest ten moze bl^d co akcent, ktory no zle si? intonuje pewne 
wyrazy i przez to tez
217G; Tez inaczej si? mowi wlasnie przez to nawet
218M: No nie raz mowie, ze ja  cos mowie, a moj Jerzyk mnie poprawia ‘Mamo:: 
przeciez to nie tak si? mowi’. Ja mowie no + No ezasami masz racje, ale ezasami nie 
dlatego ze t>' mowisz irlandzkim akeentem a ja  staram si? angielskim caly czas, bo ja 
jakos nie-nie-nie jestem tak^ osob^, ktora latwo podda si? takim wplywom.
2190: Wplywom, ehym.
220M: I ja ci^gle jakby tak przy tym angielskim akcencie, a oni tu dzieci bardzo juz 
221G: [Ta::k, na pewno latwiej im przyszio podlapac ten akcent tutaj-tutejszy 
prawda? + No::. A s^-s^ fajne materialy nie wiem, takie teraz s^ na przyklad ksi^zki 
wlasnie. Szczegolnie do wymowy i to si?-i to s^ dla nas uczenia si? wlasnie w domu, 
samemu. Ja mam tam jeden taki program i tam jest pi?c ply!. To si? po prostu y 
powtarza, no nie? Co jest za-za plyt^ i tam jest wlasnie pokazane tez na jakiej 
zasadzie akcent. Niektore wyrazy to po prostu trzeba na ktor^ sylabe prawda? I (xx), 
albo na przyklad sq tez bardzo fajne te m::: takie to s^-s^ i zrobione sekcje gdzie na 
przyklad ym: ktore wyrazy l^cz^ si? w zadniu, tak? Tak ze dzwi?ki jak gdyby si? 
przechodz^. I to jest bardzo fajne, ze pozniej nawet ulatwia y:: nawet zrozumienie 
bardzo szybkiej mowy, tak? A to co ja mam to jest wlasnie, nie ma akcentu to jest 
takie przygotowane dla y::m + To jest wlasnie robione, nagrywane przez tego no, to 
jest Oxford, nie? A staraj^ si? mowie czyms co si? nazywa ‘recent pronunciation’. To 
jest taki jak w BBC akcent, taki uniwersalny, CNN. Oni w ten sposob, zeby ze tak 
powiem ludzie z roznych zak^tkow swiata mieli [szanse zrozumiec.
222M: [Tak, zozumiec co oni tam.
223G: No I to jest fajne. Pami?tam jak nas t?pili, Boze drogi jeszcze w collag’u w 
Polsce, godzinami si? sl?czalo i taka pani stala i krzyczala ‘zle, zle, zle’ i tam wiesz 
@ I odsylala z powrotem na nast?pne zaj?cia i zeby przychodzic i zdawac, ale 
pomoglo. Bo wi?kszosc wyrazow jednak no: mysmy z tymi wlasnie ksi^zkami z tymi 
kursami. Trzeba byio przerobic takq ksi?ge tak^ i: si? musialo, nie bylo. Potem na 
wyrywki nas wypytywala, bez juz pokazanaych tej transkrypcji. + To jest dobre [no:: 
+ Wymaga czasu i pracy.
224M: [Ale-ale to (xx) [mi tego wlasnie brakuje, bo tak mowie jak si? uczylam z:: + 
z ksi^zki i z tego co jak transkrypcja.
225G: No ja tego nie uzywam. Ja-ja-ja tego narazie nie u^w am  
226M: I to mi caly czas gdzies tam jest takim-takim [+ tak^ kulq u nogi 
2270: [No:: gdzies tam wlasnie. Tylko, ze ja nie mam takiego, ze tak powiem ja 
mam takie mam to chyba upper intermediate albo intermediate mam tylko 
slownictwo. Wi?c tam nie mam wszj^skich wyrazow no bo ja  to tak probowalam 
wyposrodkowac dla swoich uczniow jakich ucze. Ale na przyklad jak bym-bym byla 
teraz w Polsce i bys byla zainteresowana to ja  tam do ksi?gami moge si?
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zorientowac. Moge nawet przywiezc ze sobq je-takie advanced tarn b^d^ wszystkie 
pi^c plyt i mozna usi^sc i przerabiac@ Ale to trzeba miec czas i cierpliwosc. To jest 
228M: Ja juz bym wolala teraz zacz^c si^ spowrotem uczyc francuskiego, ktory 
[zarzucilam wiele lat temu + no.
229G: [Oj Boze. + Francuski jest pi^kny prawda?
230M: I mam nadzieje, ze moze mi to kiedys jeszcze wrocic. + Bo uczyiam si^ w 
koncu cztery lata [ i zdalam mature, a wi^c
23IG; [Ja tez si? uczylam. + Ja nie zdawalam maturj', ale uczylam si? tez w liceum. 
Zdawalam angielski, zdawalam pisemnie i ustnie ten taki juz: no. Ten taki 
trudniejszy poziom i-i tak jakby na ten francuski zabraklo tego czasu. A mi, ze tak 
powiem la:twG dose to przychodzilo to co byio o tak@ I teraz [zaiuje.
232M: [Wlasnie ze nie ma tej-ze takiego kontaktu [zadnego.
2330: [Tak bym porozmawiala z kims, zeby ktos ze mn^ chociaz troche rozmawial. 
Bo CO [z tego ze ja
234M: [A pami?tasz z tego cos? [Bo ja nie.
235G: [Cos tam pami?tam no.
236M: A ja  nic. + [Ale pewnie dlatego, ze-ze (xxx)
237G: [Ale pami?tam + pami?tam, bo zdazalo mi si? na przyktad miec uczniow tutaj 
i na przyklad tez po francusku ktorzy mowili. + Albo wlasnie z Afryki i z tych cz?sci 
francuskoj?zycznych albo-albo tez rodowitych francuzow. No i czasami jak byli 
bardzo poczatkuj^cy to ci?zko si? bylo z nimi dogadac, wi?c trzeba bylo juz lepiej 
zebym ja  po francusku czasem uzyla jakies dwa slowa czy trzy albo gramatyke. I 
nawet jakos to ze tak powiem cos mi si?-cos mi si? tam przypominalo, ale bylam i 
tak bardzo niezadowolona. ze tyle zapomnialam i jak to strasznie y: po prostu 
zaniedbalam. nie? No ale co zrobic. Dobra. + Aha. Jak-znaczy w domu pewnie 
oczywiscie rozmawiacie po polsku. Ale czy zdarzaj^ si? jakies takie sytuacje, ze cos 
tam dzieci, nie wiem relacjonuj^ po angielsku albo cos i:-i jakos tak, nie:? Ze szkol^ 
zwi^zanego? Ehm(przecz4c0). + E::m stosunek dzieci do szkol. + Dla szkoly + do 
szkoly irlandzkiej, bo nie wiem czy lubi szkole, nie lubi szkoly, chodzi bo musi, nie 
czuje si? dobrze, denerwuje, [nie wiem?
238M: [Nie::, lubi^ szkole.
239G: Ehym. + [I Jerzyk i Edyta i::
240M: [Wszyscy lubi^ szkol?. Tak.
241G: I mlodsze dzieci tez, tak?
242M: Oczywiscie, tak, tak.
243G: Czyli nie maj^ tam i nie mieli jakis przykrych doswiadczenie, zeby cos bylo 
jakiegos takiego co-co generalnie by, nie wiem, by was zaniepokoilo?
244M: Nie.
245G: Nie:. Ehym. + A w szkole polskiej tak samo lubi^ t^ szkole, chodz^ bo musz^, 
no nie wiem?
246M: Nie, na pewno nie chodz^ bo musz^. + Ale s^ mocno stymulowane @ przeze 
mnie. Ale-ale po prostu lubie jak w tym momencie, w tym roku jak najbardziej lubi^ 
chodzic. Zadje si?, ze-ze chodzily bo musialy 
247G: Do pocz^tku?
248M: Do-do Dublina, tak.
249G: Aha do Dublina, no tak faktycznie.
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25OM: Te pierwsze dwa lata to byly takie bardziej po prostu + zeby kontynuowac tq 
nauke i nie wiedzielismy w koncu czy-czy wrocimy i jak to b^dzie. Wi^c bardzo bylo 
wazne i-i szkoia byla bardzo \\'ymagaj4ca. [Duzo byio tych przedmiotow i wszystko 
25IG: [A czy na przykiad mieli te egzaminy tez tak? W tej polskiej szkole wtedy? 
252M: Ta:k. Tak.
253G: A tutaj tez maj^? Czy tutaj nie musz^? + [Bo nie wiem w jakim programie tu 
uczestniczq?
254M: [Znaczy + to + znaczy egzaminy nie-nie ze test-testy [czy cos 
255G: [Znaczy no:: testy.
256M: Tak, ale-ale tarn to bylo bardziej tak to z + powielane jak no, zeby uzyskac jak 
prawidlowe do swidectwa. Czyli po prostu duzo bylo sprawdzianow bylo obszeme- 
obszeme lekcje i-i duzo nauki. To ich bardzo m^czylo i tez chodzily bo musialy, bo 
ze tak powiem byly-bylo bardzo. + [Ale tak to
257G: [Bo tak. bo pi^c dni do szkoly, no nie? Zawsze. Plus tarn jeden dzieri jeszcze 
dodatkowy calutki, nie? To dla dzieci to jest jednak.
258M: A-a tutaj jest + jest tylko tyle, zeby + zeby ich + no-no + interesowac t^ 
polsk^ kultur^, prawda? Maj^ podstawy geografi, podstawy historii, podstawy j^zyka 
polskiego, gramatyki i-i:; odrobine literatury. + 1 to wszystko jest + tak interesuj^co 
przedstawione szczegolnie w gimnazjum jestem bardzo zadowolona. Bo naprawde 
bardzo interesuj^ce te zaj^cia prowadzi i:-i + i tak na z roznych stron + stara si^ ich 
zainteresowac z roznej strony nawet do tego stopnia, ze Jerzyk si^ na kolko literackie 
zapisal, co-co ja by w ^ c iu  po prostu [nie podejrzewala tego. Ja narazie siedze 
cicho, ale
259G: [Ta::k wlasnie mowil. Wlasnie powiedzial, ze si^ zapisal.
260M: Zobaczymy jak dingo, ale to oczywiscie wszystko b^dzie oparte o emocje. No 
ale chcial, wi^c-wi^c zmienil kolko. W kazdym razie chc^. 1-i Jerzyk w tym roku 
rowniez, bo on juz chce tak zaistniec. Chce pokazac swoja-swoje + swoje to + zdanie 
nie, ze-ze ma on to zdanie i czy swoj^ decyzje. Wi^c-wi^c ten ostatni rok to-to ja mu 
powiedzialam ‘dobra Jerzyk’ + bo poprzedni powiedzial, ze on juz raczej nie b^dzie 
chodzil juz jest za stary na szkole i te. Ja mowie’Jerzyk + jak ten + jak-jak nie chcesz 
to nie. Ja cie nie b^de juz zmuszac. Zrobiles to co miales zrobic + po co mam, tyle 
CO-CO nauczyles si? to juz ci w ^ c iu  wystarczy. Ja:: ( x ) ,  jesli nie chcesz to nie.’ +
Ale na koniec rok-ale potem si? okazalo, ze on nie, ze + bo to chodzilo tu o t^ polsk^ 
szkole.
261G: Tak, tak tak, [o t^ polsk^ tak oczywiscie.
262M: [(xxx) t^ z Dublina. I-i ja mowie, no ale sprobuj-sprobuj ten miesiqc, nie? 
Sprobuj zobaczyc jak jest i zdecydujsz wtedy czy chcesz dalej chodzic czy nie. No i 
zgodzil si?, ze dobra, sprobuje. No i: wlasnie tam si?, dostali si? do tej klasy i tak 
mowie ten pan-pan, bo maj^ tego pana Grzegorza. No jest napra:wde tak ma 
podejscie do tej m lodzie^ to z nimi zartuje, to si? z nich tam posmieje troche. No ale 
w kazdym razie jest super.
263G: Fajnie, ze ich [zainteresuje na tyle, ze chcq. + To jest bardzo wazne.
264M: [Bardzo + i-i-i on po prostu Jerzyk totalnie jest. Powiedzial, ze nie: on b?dzie 
chodzil, ze nie ma problemu, ze to nie s^ zaj?cia, ze to jest tylko takie zabawa. No bo 
dla nich to jest + [to jest tylko sp?dzanie wolnego czasu 
265G: [No oni opowiadali tak bardzo pozytywnie si? wyrazali tak.
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266M: Oni-oni odrabiaj^ czasami te zadania, ale to-to wszystko jest w ogole nie 
m^cz^ce. + Takze dla nich to jest [fajne sp^dzanie czasu. A poniewaz co raz si^ cos 
dzieje w szkole i:
267G: [Fajna sprawa. + I tez chodz^ chyba w czwartki maj^ tez jakies [kolko. A to 
Edyta czy?
268M: No to teraz zacz^lismy takie kolko mlo-mlodych. Tez ze wzgl^du na nich + 
jestem (xx) prowadze tez to takie kolko i-i mamy tarn jeszcze + no w sumie 
dziewi^cioro dzieci si^ zapisalo do tej pory w tym wieku jak oni. + No tarn rodzice 
wolontaryjnie prowadz^ to + [(xxx) pocz^-pocz^tek 
269G: [Ehym. To jakie-to jakis zaj^ciach czy na jakis na czym to polega?
270M: O: taki klub.
2710: Taki klub, aha fajne. + I cos takiego. I tez, ale tez + ale tez wlasnie tarn chodz^ 
i tak nie wiem wydaj^ si? zainteresowani. [(xxx)
272M: [Nie: no wlasnie, maj^ t^ mozliwosc si? spotkac z innymi dziecmi z 
Polakami, [bo o to chodziio najwi?cej.
273G: [No wlasnie.
274M: I:-i to jest tez organizowane takie przez to (x) jest taka-taka klub 
mlodziezowy tutaj irlandzki, ktorzy-ktorzy otwieraj^ kluby dla swoich tutaj + swojej 
m lodzie^. No i wlasnie ta pani nam pomogla otworzyc ten klub, takze to-to 
wszystko jest pod juz no opiek^ i:: oni maj^ tarn (x), zeby te dzieci zach?cac do-do: 
aktywnosci, prawda? Zeby one same o sobie stanowily, nie? Czyli tarn tez jest ten- 
ten (x) [on jest (xx).
275G: (xxx)
276M: No i oni maj^ pozniej si? no sami akty-aktywnosci^ wykazywac czyli co chc^ 
robic to b?d^ robic na wycieczki czy cos. No ale my mamy im w tym tylko pomagac. 
Takze narazie [(xxx)
277G: [Moze troche tez w nich odpowiedzialnosci za-za jakies podejmowania 
[decyzji grupowych. Fajnie.
278M: [Tak. I-i generalnie takich + ja staram si? zeby-zeby one byly takie otwarte 
wlasnie. Nie-nie siedziaiy w domu, baly si?. Tylko, zeby po prostu byly. + Juz to 
widac juz s^-to s^. To sam fakt, ze-ze wyst^pily na tym konkursie, no czy-no, ze czy 
jakas jest akademia jest czy cos to nie ma problemu tam ten wierszyk (x) umi^ trzy 
wierszyki nawet. Oczywiscie prze:^ly. No teraz wi?c kon-wlasnie jako ten krol 
wlasnie maj^ isc majq - brae udzial w takim [festynie matka-dla matki i dziecka 
279G: [A to tak + a to bardzo dobrze
280M: No i-I juz te dwa czy trzy zaj?cia b?d^ zwi^zane z tym, zeby przygotowac 
piosenki na ten festyn. No Jerzyk juz wycofuje si?, ze on nie b?dzie tam spiewai, no 
ale ja mu si? nie dziwie, no bo wsrod tych dziewczyn on taki dryblas.
28IG: No wlasnie.
282M: Nie b?de mu nic. No ale generalnie klub wystqpi. A Bartus znowu bardzo 
chce, on lubi si? [pokazywac.
283G: [Tak juz tu widze wlasnie pewnie prezent urodzinowy, tak? Saksofon, brawo. 
284M: Wi?c maj^ t^ okazje, zeby tak zaistniec, [takze
285G: [Ale to fa:jnie bo to tez im w ^ c iu  pomoze, [ze tak powiem takie jakies y:: no 
na pewno im pomoze.
286M: [No wydaje mi si? ze-zeby + czuly si?, wlasnie zeby mialy tak^-takq [potrzebe 
z siebie.
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287G: [B^d^ bardziej otwarci i tak^-tak pewniejsi siebie i nie b^dq sie wiesz tak 
jakos dziwnie czuli czasem tak zalatwiaj^c czy [cos robi^c.
288M: [No szczegolnie tu im brakuje tego tak no wiesz, a moze bysmy w (x) 
mieszkali, bo mialbym kolegow
289G: Tak tak on tez bardzo nazekat, wiem. Ze tu nie ma, ze tutaj tak jest [dosyc@ 
290M: [Ale-ale to jest takie-takie no:. + Jak by chcial tak na prawde to on by tutaj 
sobie znalazi irlandzkiego kolege bo tu nie jeden mieszka. Ale on jest taki, ze jak do 
niego nie przyjdziesz albo ten 
291G: Nie za pukasz?[]+ Do drzwi.
292M: [No::]. + Takze on jest bardzo-bardzo jest niesmialy chociaz, bardzo latwy w 
stosunkach, ale jest niesmialy.
293G: Ehym. + Czy-czy dzieci kiedykolwiek skar^ly  si?, nie wiem, na posiadanie, 
nie wiem koc-a o tym juz wlasnie rozmawialismy, ze za-in-nie skarzyly si? wlasciwie 
na szkole. Ze cos tarn si? dzialo, nie wiem albo-a z powodu j?zyka? Na poczatku 
skarzyly si? ‘jejku nic nie rozumiem’ cos w tym rodzaju? Nie wiem i co ja  teraz 
zrobie? Jakas pan
294M: Znaczy skarzyc si? nie skarzyly, [tylko-tylko 
295G: [Tylko, nie wiem, denerwowaly si??
296M: No Edyta to odczula przez p61 roku, byla bardzo zamkni?ta wlasnie w klasie. 
Ona prawie nic nie odzywala si? w klasie. I tak shichala tylko, byla nastawiona na 
shichanie. No wi?c ona + tez weszla juz-juz ten poziom byl szostej klasy. Pi^tej 
chyba. 1 jq jeszcze irlandzki tam wchodzil, chodzila na te lekcje chociaz pozniej byla 
zwolniona. Ale jeszcze oprocz tego angielskiego byl irlandzki i ona naprawde tam.
Jej ci?zko bylo tam nawi^zac kontakt no bo o czym tu mowic z kolezank^ jak si? 
ledwo CO mowi po tym angielsku, prawda? 1-i: [ ( x )  bardzo te 
297G: [Nie mozna pokazac kim si? naprawde jest, co sie mysli [nic-nic 
298M: [Kompletnie-kompletnie byla taka w sobie zamknieta i taka. I to trwalo, i to 
trwalo i ten semestr. Po-poniewaz tez dol^czyli w srodku semestru. wi?c trudno si? 
dziwic, [bo dol^czyli] w drugim semestrze klasy. Wi?c to-ten-ten-ten wiesz. Pozniej 
na poczatku drugiego juz odrobine lepiej, juz zacz?la tam zjak^s kolezank^. Ale 
przyj?ci byli bardzo dobrze, tylko to bylo naturalne, po prostu nie byla pewna siebie, 
tego ze co ona powie to zostanie zrozumiane. Czy nie byla na tyle biegia. Bardzo 
nam pomogli-pomogal-jeszcze j^ prowadzilam na lekcje angielskiego jeszcze tutaj 
do-do ( x ) .  Nauczyla ich kompletnie + y:: + wlasnie jeszcze gramatyki, jeszcze tych- 
tych z sekwencj^ na pierwszym tym poziomie. Tych czasow wszystko zeby to mieli 
tak poukladane, bo w tej szkole pisali wypracowania poprawnie. Wi?c chodzili 
przez-przez p61 roku na te lekcje, wi?c juz troszk? to si? im poprawi, a poza tym 
mielismy rodzine tez w sqsiedztwie, ktora bardzo nam wtedy pomogla, bo dzieci se 
wasnie-sami si? zaofiarowali, ze b?d^:
299G: [No: pewnie ze tak.] + Irlandczycy?
300M: Tak. I-i-i to byly dzieci w wieku pra-no prawie tak ze byly dwie dziewczyny i- 
i-i chlopak. Takze oni mogli do nich isc do domu i tam si? bawili i-i czasami ci 
przyszli do nas, wi?c juz na poziomie tego podworka ten j?zyk si? im poprawil.
301G: Ehym. [Juz te kontakty takie chociaz
302M: [Takze juz wtedy. Tak. Kontakty w szkole si? juz-za-za juz wtedy zacz?ly 
zmieniac, bo juz. To proste rzeczy, ale to jest kontakt taki domowy. Cos innego nie 
jak [nauczyciel, szkola.
303G: [Ta::k.
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304M: (xx) takie rozne. Wiedza-juz si^ zaczely wtedy lepiej czuc duzo-duzo nam to 
daly-pomogli wtedy ta irlandzka rodzina i do tej pory no z reszt^-z reszt^ tutaj nie, 
bo. Dopoki bylismy tarn z (x) to + to: po prostu rodzin-to cz-czujemy si^ do tej pory 
jako przyjaciele ich i oni. Ale rowniez oni wyemigrowali do Francji [i stracilismy 
narazie z nimi kontakt. Mysle], ze teraz to jest + kwestia czasu. + No ale to-to nawet 
bardzo.
305G: [Ah ta::k. No to tak.] + [To fa:jnie, ze
306M: [To-to-to dzieciom pomoglo. Edyta [miala okres taki tak
307G; [Otworzyiy si^ pewnie dzieci i bardziej i poczuty si^ [bardziej tak
308M; [Ona bardzo byia niepewna w klasie.
309G: Pewniej ogolnie pewnie.
310M: Natomiast, no: Jerzyk. + ja  mysle, ze-ze + ze on-on j^zykow jest duzo + to 
trudno powiedziec, no bo to kazdy p rz e ^ l swoj stres, a nie da si^ tego powiedziec, 
ze-ze nie byio stresow prawda? Ale no nie skarzyly si^. Chodzily do klasy i Bartek 
mial od poczatku dodatkowe lekcje angielskiego y:: + A to byla jego pierwsza klasa, 
w ogole uczyl si^ j^zyka, wi^c to naturalne bylo. I jako Bartek w przeci^gu jednego 
semestru zacz^l pisac zdania i ten. A ja  po prostu bylam 
3110; W szoku.
312M: Ja bylam w szoku. Bartek to jest po prostu ja nie wiem jak on to si^ tak 
szybko nauczyl, [bo starsze byly juz chodzily na angielski w Polsce.
313G: [Ale dzieci mlodsze wlasnie ta:k. + Tak, ale wlasnie to jest tak, [ze-ze dzieci 
tak-ze dzieci mlodsze bardzo szybko wlasnie lapi^. A Bartek ile mial jak przyjechal 
lat?
314M: [Bo Bartek nigdy si? nie uczyl. + No Bartek bylm w pierwszej klasie.
315G: W pierwszej. Pi^c lat? Szesc?
316M: Nie on mial siedem lat.
317G: A siedem, no. + Faktycznie.
318M: [On juz zacz^l pierwsz^ klase w Polsce.
3190: [No to-to szesc-siedem-szesc -siedem-pi^c lat jak przyjezdzaj^ dzieci to na 
prawde je pozniej ci^zko roz-odroznic nawet po akcencie tak cz^sto jak sp^dzaj^ 
tutaj duzo czasu. Tak-tak szybko lapi^, pozniej nawet bardziej ten trzeba bardziej ten 
tak. Naukowo nawet udowodniono, zeby bardziej wlasnie tez ten-ten drugi j^zyk ten- 
ten na przyklad polski w tym wypadku, zeby jakos tak podkreslac i mowic i:; jakos 
angazowac te dzieci. Bo duzo rodzicow sobie nie zdaje, przyjechalo z mlo- 
mlodszymi dziecmi, ze-ze i potem nagle przychodzi, ze ten ma czterynascie- 
pi^tnascie lat i on mowi ‘mamo: dlaczego ty nie mowisz do mnie po angielsku’? Na 
przyklad i s^ klotnie, no nie? + A w domu zaczynaj^ si? na sto-przychodz^ koledzy 
kurcze ‘mow do nich po angielsku, mow do mnie po angielsku’. + A nie-nie-nie ma 
tej jakby y takich pozytywnych uczuc w stosunku do tego j?zyka do ojczyzny. I to 
jest takie i si? to gubi po prostu. Pozniej jedno pokolenie i koniec.
320M: Tak. [Mysle, ze tak
3210: [Rodzice, ale duzo rodzicow sobie nie zdaj^ [sprawy, kompletnie nie zdaj^ 
sobie sprawy
322M: [Nie zdaj^ sobie sprawy, ze j?zyk polski musi bye kontynuowany.
3230: Tak.
324M: Co najmniej do gimnazjum.
3250: Do[kladnie.
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326M: [Rok po roku bez zadnej przerwy. Cz^sto wlasnie tez dzieci przychodz^ do 
polskiej szkoiy one tak no + No ja jestem na przykiad w szostej klasie czy tarn + czy 
juz konczy cz>": + Czyli ma te dwanascie czy-lat-czy trzynascie. A-a-ale skonczyla 
cztery klasy czy trzy w Polsce. + J^zyka polskiego. No to no-no, a gdzie te trzy lata 
pomi^dzy? To-to jak to dziecko ktoro juz ma trzynascie lat + jest na poziomie 
mojego Krzysia co ma dziewi^c + czy dziesi^c lat, nie? Bo tam na tym etapie 
skonczyl szkole i wi^cej nic (x). No t\4e, ze umie mowic po poisku, ale wi^cej 
327G: Ta:k, a tym bardziej, ze [tak na prawde nie ma absolutnie-nie ma absolutnie 
zadnych przeciwwskazari i zeby
328M: [(x) rzeczownik (xxx) + Albo ktos przyszedl tez do-do gimnazjum + to byl 
chyba na trzech lekcjach, bo wszyscy zacz^li si^ juz z niego, ze tak powiem smiac. 
No i tez pewnie poczul si^, ze no niestety juz do tego towarzystwa tu nie pasuje. No 
bo kompletnie nic po poisku nie umial przeczytac. Tak czytal, ze to si^ nie da w 
ogole sluchac. No a chlopak mial czterynascie lat.
329G: Tak.
330M: No i-i jak on moze w tym gimnazjum funkcjonowac no?
3310: No nie [moze.
332M: [To-to juz po prostu jest strata. To juz nie da si^ no i to dziecko po prostu 
zrezygnowalo. Ale ja  si^ nie dziwie. To jest pewien etap juz niestety nie: do 
przeskoczenia. Nie da si^ + [nie-czytaj^c po poisku, nie umiej^c skladac liter po 
poisku + kontynuowac nauki j^zyka polskiego.
333G: [A dlaczego to + nie wiem, tak? + No wlasnie. + To jest wlasnie to, ze wlasnie 
tak
334M: No i gdzie ten no. + [On mowi ‘wszystko przeczytam po angielsku’. No tak 
no ale
335G: [1-i-i: + (xxx) + Ta:k i p6zniej-i pozniej to jest wlasnie, ze-ze to jednak-to-ten 
j^zyk, to cale dziedzictwo kulturowe tak jakby zamiera no. No wlasnie to-to 
generalnie + to jest w pewnym sensie mozna powiedziec latwiejsza droga, tak? Ta 
nie wiem moze taka (xx) o: i nie wiem nie ma czasu. nie-nie b^dzie czytalo i tyle.
Ale to robi pozniej wielk^ szkode i ludzie s^ z tego ten tragedie czasem. + Pozniej 
rodzice nie zdajq sobie sprawy. Wlasnie tez tak + nie wiem stram si^, zeby-zeby ta 
informacja byla tez taka dla tych rodzicow no nie? Jakos bardziej dost^pna. ze-ze 
generalnie zeby obudzic troche. Jesli chcecie no to trzeba bylo cos z tym robic od 
pocz^tku, no nie? Ja mowie i potem rodzice tak samo umyj^ r^ce. No moje dziecko 
nie ten, nie mowi albo cos. Albo ma jakies problemy nie czyta. No ja  mowie a czy 
sp^dzasz czas cos czy-czy nawet znajomi. A on 'no nie no bo jakos nie ma czasu’. Ja 
mowie no to im-z kazdym rokiem, z kazdym miesiqcem jest tylko gorzej to juz si^ 
potem tej dziury nie da zalatac. Dokladnie nie? I pozniej przychodz^ takie dzieci i 
nagle rodzice si^ budzq, tak? No i pozniej co? Jest no juz za pozno.
336M: No ju:z. Juz-juz potem nie zmusisz do nauki.
337G: No: dokladnie. No ale + to s^ takie ten. Y: a z jakimi. O wlasnie, tutaj ze znaj- 
y:. Z jakimi znajomymi dzieci najcz^sciej sp^dzaja czas? 1 w jakich j^zykach wtedy 
nie wiem mowia? Czy to b^dq jednak irlandzcy tutaj znajomi czy tez si? to 
rownowa:^? [Czy-czy
338M: [Ja mysle, ze wi^cej tu jest w j^zyku polskim [sp^dzaj^ czasu wolnego. 
Przynajmniej
339G: [Aha. + Wolnego, tak.
340M: Bo tak w polskiej szkole i z rodzin^.
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34IG: Ehym. W posliej szkole i z rodzin^.
342M: No i w tym klubie.
343G: I w klubie jeszcze. Czyli jakby w pelni w to wszystko [zaangazowani. 
344M: [Czyli generalnie wi^cej w j^zyku polskim sp^dzaj^ wolnego czasu.
3450: Tylko szkoia tak? Ze tak powiem nauka i tak fomialnie to jest po angielsku. 
Ehym. Czyli-czyli ma + dobra. Teraz takie o tozsamosci na om-pytanie o tozsamosci 
narodowej. I to s^ tak jakby trzy sformulowania, trzeba si^ na jedno zdecydowac. + 
Y:::m mysl^, ze ludzie innych narodowosci niz irlandczycy powinni przyjmowac 
kultur^ i j?zyk y: danego kraju i nie probowac podtrzymac ich wlasnego j^zyka i 
kultury. To jest pierwsze. Drugie. Ludzie innych narodowosci niz irlandczycy 
powinni podtrzymywac swoj^ kultury i j?zyk, tozsamosc narodow^, ale tez 
przyjmowac i dostosowac si^ do tutejszej kultury i j^zyka. + Ludzie innych 
narodowosci niz irlandczycy powinni albo przej^c j^zyk i kultury irlandzk^ albo 
podtrzymac wlasn^.
346M: No: nie no to drugie juz (x) za tym.
347G: Srodkowym? Ze-ze i troszke w t^ i w t^, nie? Ehym. + A + a w-ze tak powiem 
teraz sq takie wasze wlasne preferencje tutaj rodzicow czy tam nie wiem moze 
rodzinne. Czy prowa-czy preferujecie spotkania nie wiem takie prywatne wl^cznie z 
irlandczykami, wl^cznie z polakami? Czy to wlasciwie nie ma znaczenia wa-cho- 
chodzi wlasciwie o ludzi i w ten sposob na to patrzycie. Czy jakos nie wiem, lepiej 
si§ czujecie z dan^ grup^ jednak? Blizej? No nie wiem. + Czy to jakos po prostu nie 
wiem, nie rozgraniczacie tego, nie wiem.
348M: Y::.
349G: Wiem skomplikowane troche.
350M: To znaczy nie-nie rozgraniczamy tego, bo wielokrotnie spotka-spotykalismy 
si^ szczegolnie tam w Skerries tak jak mowilam.
3510: No wlasnie tutaj tak-[tak wspomniaias, nie ma zadnych przyjaciol. Ehym, 
pewnie gdyby
352M: [Z t^-z t^ rodzin^ + Tak z tq rodzin^ irlandzk^ i przy roznych okolicznosciach 
urodzinowych i sylwestra i innych. I oni nas zapraszali do siebie.
3530; No rozumie czyli [byly bliskie kontakty
354M: [I w zupelnosci. Tak. I tutaj nie raz jak jest jakis-jak byl kiedys piknik czy cos 
[ktos przyszedi.
3550: [I jakis j^zyk czy [kultu-juz nie robi roznicy?
356M: [A wtedy jesli oni przychodz^ oczywiscie staram si? mowic po angielsku, no 
nie?@
3570: No tak tak. Rozumiem. @
358M: No::. Wszyscy prawda.
3590: Tlumaczyc moze najwyzej czasem cos y:
360M: Tak, ale no-no-no jednak wszyst-kazdy cos umie po tym angielsku 
powiedziec. No wi^c, wi^c na-w takich stu-sytuacjach jak ktos jest irlandczykiem- 
irlandczykow no to wie-przerzucamy si? na angielski wtedy nie? Ale nie mamy 
3610: Preferencji.
362M: Nie. + Nie zeby-ze-ze-ze nie lubie na przyklad porozmawiac czy bye w 
towarzystwie ten. Wielokrotnie i szczegolnie w pracy jestem w takim towarzystwie, 
bo nie raz mam prawda rozne lunche i (x)
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363G: Ehym. Y::m + Czy uwazacie, ze zachowanie wiasnie tej kultury, j^zyka 
polskiego y:: jest wazne dla was i dla dzieci i dlaczego?
364M: No; oczywiscie, ze jest [bardzo wazne
365G: [Ehym. To wlasciwie przed chwil^ odpo-zesmy o tym rozmawiaiy.
366M: Dlaczego?
367G: Ehym dlaczego wazne? Nie wiem na co-na przyszlosc? Jakie jest wasze 
zdanie.
368M: No wame jest dla-dla samoistnie-samo + dla: + Dla-dla-dla samoistnienia, ze 
tak powiem. KaMy kto jest urodzony w kulturze pewnej po prostu jesli j^ straci to 
straci + straci 
3690: (x)
370M: Swo-jakby swoje korzenie. Czyli nie ma-nie ma pozniej pewnej-nie ma 
stabilizacji. To-to kim jestesmy juz si^-juz si^, ze tak powiem gdzies tam od malego 
prawda tworzy, [wi^c 
371G: [Ks2rtaltuje.
372M: Ksztaltuje, wi^c y: + jest-to-to + No-no-no trudno mi to jest powiedziec. Jest 
to tak wazne, ze-ze-ze sobie nie wyobrazam, zeby po prostu zatracic y: + swoje 
korzenie, swojq kulture i-i-i zostac takim jakims lataj^cym + holendrem gdzies- 
gdzies bez-bez: tego-bez: + bez jakiej-jakiejs takiej-takiej samo 
373G: Ehym, rozumiem.-
374M: Samostanowienia prawda? Musisz wiedziec kim je s te i + O swojej kulturze, 
o swoim narodzie o-o-o z bo-bo-bo-bo gdziekolwiek b^dziesz na swiecie to ty-ty 
jestes zawsze tym polakiem, prawda? 1-i-i nigdy dzieci moje nie ma-mam nadzieje, 
ze nigdy nie + ze one sq ‘a ja jestem na p61 polakiem na p61 irlandczykiem’. No dla 
mnie to bylaby obraza.
375G: Albo europejczykiem, no nie wiem.
376M: No. Bo to-to bylaby dla mnie obraza i to byloby fiasko wszystkiego co-co do 
tej pory zrobilam. Bo ja uwazam, ze ja-jestes polakiem juz jestes polakiem. Mozesz 
miec-mieszkac w innym kraju + ale zawsze b^dziesz polakiem i to jest 
najwazniejsze. Nie mozesz powiedziec, ze jestes p61 taki p61 taki albo czy nie wazne 
sk^d pochodzisz czy cos. + No tylko to co stanowi o tobie i to jest bardzo wazne do 
tego, zeby czlowiek czul si^ normalnie, a nie + a nie potem wariowal bo z roznych 
przyczyn.
377G: Rozumiem. Y: + A w jaki sposob zach^cacie dzieci wiasnie, zeby-zeby jednak 
to + nie wiem, zeby do tego jakos tak pozyt>'wnie wszystkiego podchodzily? + W 
sensie, no nie wiem, do-do chodzenia do tej szkoly, ze to jednak dodatkowy dzieh? 
Bo to mimo wszystko jest duzy wysilek tez z ich strony na pewno na pocz^tku tez 
byl. + Czy jakos robicie cos szczegolnego, zeby ich zach^cic czy generalnie raczej 
nie, nie jest ze az, ze wy musicie po prosm, bo to jakby wynika z waszych, nie wiem, 
moze takich rodzinnych wartosci ktore preferujecie i ktore juz, ze tak powiem 
wczesniej dzieci jak byfy tez-mialy jak gdyby zakorzenione ta-tak wyszlo bardziej 
naturalnie, nie wiem?
378M: Tak, to wszystko u nas jest tak naturalne, ze-ze tu nie ma zadnej zach^- 
zach^ty w postaci, ze cos do[staniesz.
379G: [Dostaniesz tak. Ze jakies [przekupstwo? Czy cos tego typu? Nie byto to 
nigdy potrzebne?
380M: [Nie:. Nie::. Nie bylo mowy o (xx). W zyciu czegos takiego nie bylo. Wi^c- 
wi^c jest to praca, ktor^ no od-od-od dziecka, ze tak. + To znaczy wiasnie
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wychowanie rodzicielskie. Tak wychowujesz swoje dzieci, zeby one potem 
[rozumialy co jest wazne w zyciu, wybieraiy dobro i-i to co dla nich jest dobre 
38IG: [Od poczqtku, rozumiem.
382M: . Ja im tylko tiumacze, ze bo czasami ‘a po co mi to wiedziec?’ albo ‘po co 
mi tam przeczytac tq ksi^zke czy cos?’. Ja mowie, no Jerzyku jestes polakiem i-i to 
jest twoje dziedzictwo kulturowe i trudno, zebys nie wiedziai co to jest ‘Pan 
Tadeusz’ albo zebys nie przeczytal trylogii. ‘Ale na co mi’ i tak dalej. Ale pozniej za 
dwa lata Jerzyk sam si^gn^l po trylogie. + No ja go wcale o to-o-nie za ten. Wi^c ja- 
ja caly czas im tylko mowie pewne rzeczy, ktore wsi^kajq gl^boko, ale pozniej oni 
dorasta-dojrzewaj^ do-[do tych decyzji, ktore-ktore podejmuj^ sami. Bo ja-ja nie 
jestem w stanie na nich nic wymusic.
383G: [Do tego to tych decyzji. + tak, bo tak nigdy nie pozaiuja.
384M: Ale s^juz tak wychowani, ze + ze wiedz^ no-no w jakim kierunku powinni 
podej-po + po prostu w jakiej kwesti powinni podej-podejmowac. Ale zycie nie jest 
latwe, wi^c-wi^c mowie, ze no niestety jesli chcesz cos-jesli chcesz aby twoje dzieci 
mowily po polsku czy cos to i ty-ty musisz umiec swoj-znac polski. Polskie piosenki, 
polskie + filmy czy cos no staram si^ miec zawsze jakies rzeczy czy aktorow czy cos 
przyblizyc, bo oni po prostu czasami wychodz^ takie rzeczy, takich rzeczy nie 
wiedz^, ze to jest po prostu dla mnie no-no wstyd jak nie wiem, ze oni na przyklad 
nie wiedz^ co. Kiedys bylo ‘a co to to jest ten Oswi^-Oswi^cim?’ Bo::ze swi^ty 
385G: Moze jak by Auschwitz, moze jak by im tak [powiedziec 
386M: [Ale nie::. Nawet. Przeciez to na historii nie [tylko tej polskiej 
387G: [Nie ma tak. Mysmy pierwszy raz tutaj jak przyjechalismy to prze-przezylismy 
szok bo jakis irlandczyk do nas podszedl, ale to byl taki chlo:pak taki::, ze tak 
powiem jeszcze chyba szkoly tam dobrze nie skonczyl, ale stwierdzil, ze-ze 
Auschwitz to polacy mordowali i to jest dlatego jest w Polsce bo to polacy 
mordowali. Jak moj m^z si? oburzyl to myslalam. ze @
388M: Ale-ale wiesz to chodzi o to, ze-ze tam o-to byly obozy. No ale wlasciwie 
slowo Oswi^cim, co jest w Oswi^cimiu co ten. No nie wiem. No nie wiesz? No to 
przeciez na pierwszej czy drugiej wycieczce w szkole podstawowej bys pojechal do 
Oswi^cimia, zeby ci tam wszystko pokazali bys wiedzial. I to by ci juz wystarczylo, 
zeby wiedziec, ale poniewaz jestes w Irlandii to ja ci si? nie dziwie, ze ty nie wiesz.
3 89G: Tak to prawda.
390M; Rozumiesz? Pewne rzeczy s^-s^ takie ktore + ktore caly czas gdzies musimy 
wylapywac, ktorych oni nie wiedz^. I na przyklad teraz dobrze Jerzyk juz wie z 
Edyt4, ale Krzysiek dalej nie wie, co to jest Oswi?cim, rozumiesz? Ze jesli nie 
b?dziemy caly czas 
391G: Czuwac.
392M: Czuwac nad tymi i-i-i z wszystkich stron ich bombardowac t^ polskosci^ to 
wychowaj^ si? na-na takich ktorzy po prostu wroc^ moze kiedys do kraju cos i si? tak 
tam zblazniq jakims + [nieznajomosciq
393G: [Po prostu-po prostu nie b?dq jakby [(xx) + Tak powierzchownie niby b?d^ 
tymi polakami, ale tak naprawde nie b?d^ nie? Tak?
394M: [A ja chc? im tego + (x) + Tak. Chcialabym tego zeby-zeby po prostu 
wiedzialy jak najwi?cej co si? tylko da i bombarduje ich z kazdej strony, zeby 
wlasnie to
395G: Wiedzialy, mialy tego swiadomosc.
396M: A to s^ bardzo podstawowe rzeczy. + Bardzo.

206



397G: Tojak[(xx)
398M: [Ktore naturalnie si^-si^ ze tak powiem spogra-ze sluchu dowiadujesz, bo 
oglqdasz telewizje czy cos i teoretycznie o pewnych rzeczach [+ no bez, tak.
399G: [Po prostu si^ je bierze za pewnik, tak? [Bo si? je wie i koniec. I to kazdy wie. 
400M: [(xxx) wycieczka czy cos wiesz o cos (xx) moze tym. To jest ta kultura. 
Natomiast jestes od tego odci^ty totalnie + to-to ogl^damy czasem jakis film, ale na 
przykiad ‘Czterej pancerni’? Nie: to jest nudne. Oni w ogole tego nie ogl^daj^ czy
COS.

401G: Ehym, [moze to tez juz nie to pokolenie.
402M: [No i juz + No na pewno, ale-ale juz
403G; My to wszyscy lubielismy ‘Czterech pancemych’ [i si? czekaio. Jeszcze jak 
dobrze pami?tam
404M: [To wiesz ze-ze-ze jest to naturalne, ale jak duzo rzeczy trac^. + Ale gdyby 
byiy w Polsce bye moze, ze te ‘Czterech pancemych’ by ogl^dali.
405G: Ta::k. + [Bo dzieci
406M: [Bo-bo dzieci by ze sob^ si? [rozmawialy tez na ten temat.
407G: [Bo tak fajnie, tez rozne dzieci maj^ rozne zainteresowania i tak samo si?gaj^ 
po rozne te filmy czy rozne tez wlasnie y: + takie zwi^zane wlasnie z kultur^ czy-czy. 
+ [(xx) ogam^c
408M: [To nie jest-nie jest latwo, ale-ale tak jak mowie no + bez tego b?d^-b?d4 po 
prostu jak inwalidzi. Jak ja mowie, ze ja nie chcialabym zeby, bo przeze mnie albo 
przez nas poniewaz wyjechalismy z kraju, zebyscie vs  ̂kiedys odczuli to na wlasnej 
skorze, ze nie znacie polskiej swojej-swoich korzeni. Jak cos ja wszystko zrobie, 
zeby-zeby to wynagrodzic im, ze si?
409G; Ehym rozumiem.
41OM: No bo stracili, stracili, sporo [stracili na pewno. + No ale tez zyskali.
41IG: [Czyli pewnie nie wiem tez rozmawiacie o roznicach kulturowych jakis tez? 
Czy jak + nie wiem czy cos wylapujecie, ze cos [jakos jest inaczej albo: cos?
412M: [No roznice kulturowe to oczywiscie, ze przychodz^. To-to + stale si? je 
wylapuje.
413G: I ze tu jest tak, ze tu jestjakby inaczej. I-i-a czy potrzebuja takiej rozmowy 
dzieci? Czy raczej jakos tak to sami [+ wylapujq jakos i tak jakby sami ?
414M: [No to jest tak + Tak to przy-przyswajaj^
415G: Automatycznie (x)
416M: Automatycznie.
417G: Ehym. + A;
418M; Poprotu tak, ze srodowiska-tak ze srodowiska szkolnego z tym no z ^ c ia  no 
jak-jak z jakimis sytuacjiami si? spotykaj^. Jest dzieh matki w Irlandii i dzien matki 
w Polsce i oba si? obchodzi. To mamy sq jeszcze @ zadowolone bardziej.
419G: To ta:k, no pewnie ze. Nie-nie gniewam si?.@
420M: No wi?c ostatnio rozmawialismy o tym + o tych naszych swi^tecznych 
zwyczajach i juz o-starsznie si? zawsze mnie co roku pytaj^ o te zwyczaje i s^ 
strasznie zainteresowani moi tam znajomi czy koledzy czy cos, no. Po dwojnie my 
tez si? + ‘a co tam jecie na to, a na co?’ na te swi?ta czy tam co innego si? to zawsze 
tlumaczymy a my to tak. + No to zawsze mozna si? tez pochwalic prawda, ze my-ze 
nasza kultura jest duzo bogatsza. Mamy duzo wi?cej, bo cz?sto tutaj na Wielkanoc to 
oni wyjezdzaj^ na-na te:n-na holiday.
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421G: Ta:k.
422M: Malo kto [sp^dza Wielkanoc w domu.
423G: [Ja pa-ja pa + Ja pami^tam jak nunie-jak mnie pierwszy raz tez uderzyio to: 
424M: Wi^c-wi^c nie ma kultury Wielkanocy.
4250: Nie ma, [nie ma.
426M: [Jest holiday, no. [Jedzie si^ gdzies.
427G: [Jest-jest-jest jakby-ja mnie to pierwszy raz tez bardzo uderzylo jak tak my 
bylismy bardzo rodzinnie wychowani i tez duza wag^ przykladalismy zawsze i tam 
jedna ta Wielka Niedziela no to bylo chyba swi^to roku, prawda? Wielka Niedziela 
to Wielka Niedziela. I cai^ rodzin^ si^ zbieralo, a tu nagle mi kazali przyjsc do pracy, 
bo cos tam padlo. Ja w ogole w wielkim szoku. Te:z dla mnie wazne, prawda? Tez 
jestem katoliczk^, wi^c to bylo wazne i: zeby tez isc do kosciola i wi^c zadzownilam 
z tego, mysle sobie wolne. Jak si? tak poddam od razu na dzien dobyr to nikim nie 
b^de. Zadzwonilam, ze jestem chora i nie poszla. Poszlam na t^ na msze i staralam 
si? jednak cos nie wiem no, mowie by lam tez zszokowana, ze-ze nie ma tutaj tej 
tradycji. A wydawalo si?, ze powinna bye, bo jednak jest + katolieki kraj. Y::m a czy 
zauwa^'liscie nie wie, cos szczegolnego w sposobie w jaki mowi^ dzieci albo ze 
czasami jakis slow im po polsku brakuje. Oprocz tych wlasnie, nie wiem, ze tam 
niektorych rzeczy nie wiedz^. Tutaj teraz dokladnie chodzi o sposob mowienia. 1-i-i 
czy na przyklad zdania [po polsku, czy tam im cos brakuje i po prostu 
428M: [Wie-wie-wielokrotnie. + Tak oczywiscie, wiele razy si? tak zdarza. + Ale to 
szczegolnie u mlodszych. + Prawda, ze przekr?caj^ jakis czasownik czy-czy [(x) 
429G: [Odmieniajq na przyklad
430M: Nieprawidlowo, ale zaraz staram si? im to poprawiac nie ten. I nie zdarza si? 
to cz?sto.
431G: A u Jerzyka i E;:-i Edytki?
432M: Bardzo sporadycznie.
433G: Ehym czyli oni jednak ten-ten polski
434M: Ta:;k. Tak. Nie oni to nie maj^ problemow. + Jest z gramatyk^, ortografi^ 
bardzo dobrze wszystko jest takze. [+ Duzo czytajq wi?c to im moze pomaga.
435G: [A czytel? + Aha. Czyli s^ po prostu oczytani i to jest ten. No:: to juz mam- 
mamy koniec. Y:::m + Czy z-czy uwazacie, ze znajomosc, nie wiem czy uwazasz, ze 
zanjomosc j?zyka angielskiego teraz jest wazne dla dzieci? Ze jednak majq tu okazje 
si? nauczyc. Czy-czy to jest jednak wazne i si? na pewno im w jakis sposob przyda 
czy?
436M: No oczywiscie. Dla nich to jest bardzo wazne. Bardzo wazne i dlatego tez t^ 
droge wybralismy.
437G: Ehym, ehym. A dlaczego? Myslicie, ze to jest wazne?
438M: Dlaczego? No-no oczywiscie, ze pomoze im to znalezc lepszq prace, kiedys i- 
i-i: + no i praktycznie jest obywatelem swiata w tym momencie.
439G: Ehym. + A ty wazniejsze je-no nie wiem to jest takie pytanie troche
tendencyjne, bo znaczy mozna. No dobrze, czy wazniejsze zeby dzieci umialy j?zyk
polski czy angielski? Czy obydwa j?zyki tak samo? Na przyklad, zeby generalnie
poslugiwaly si? czy
440M: No oczywiscie, ze-ze
441G: Bylaby pewnie idealna sytuacja.
442M: Tak, byloby idealnie. + Uwazam, ze tak b?dzie.
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443G: Ehym. Czyli, ze-zeli da si? to zrobic? [I ze-jezeli jest to do zrobienia jezeli si? 
tak naprawde pomoze i [udzieli wsparcia dzieciom, to majq takq mozliwosc.
444M; [Oczywiscie. + Oczywiscie, jezeli si? mowi tak jak  u nas w rodzinie non sto 
po polsku, wi?c nie m a problemu. J?zyk polski b?dzie [na takim poziomie jak 
angielski.
445G: [Ale te + Ale to chodzi tez o po-po-ze tak powiem tak jak  wczesniej 
mowiiysmy o pisaniu tez i czytaniu w  tym j?zyku.
446M: Tak.
447G: Bo to jest jakby [tak sklada si? w calosc, z cz?sci dopiero.
448M: [No tak. + No to-to jest, po to wlasnie chodzimy [do szkoiy.
4490; [Niektorzy rodzice-ludzie wiem, ze tak powierzchownie tak to traktuj^. Jak 
mowimy to mowimy, a czy tarn pisze czy czyta to juz inna sprawa. + A to jednak 
cos-cos tarn ucieka, prawda?
450M: Nie:, moje dzieci wszystkie czytaj^ i-i 
4 5 IG: Czyli w  jakis sposob, tak?..+
452M: Bartus bardziej takie ksi^zki + skomplikowane. Nie-nie czyta o tych-tych + 
beletrystyki tylko juz  on jakies, nie wiem procesory nie wiadomo co.
4530: Czyli bardziej interesuje si? po prostu [tym i to swoje zainteresowania.
454M: [Tak. Bardziej juz  takie konkretne. Tak.
4550; Zainteresowania jakby rozwija.
456M: Zainteresowania. Natomiast no, a Krzysia tak narazie stymulujemy, zeby 
jakos tarn coraz cz?sciej. Tez t^ biblioteke prowadze w polskiej szkole, zeby wlasnie, 
zeby tym dzieciom coraz tam podkladam jak^s ksi^zke tam pod nos, zeby ich, nie 
tylko moim, zeby jeszcze@
4570: Ehym, pewnie, ze tak. Fajnie.
458M: Cos poczytaly.
4590: A czy chcielibyscie zeby, czy wolelibyscie, nie wiem, zeby dzieci 
kontynuowaly nauke w Ir-tutaj czy w Polsce? Znaczy w ogole jakim s innym kraju. 
Czy to juz  z a le ^  calkowicie od ich wyboru i jak  to si? wszystko potoczy to nie 
wiem?
460M; No b?dzie zalezalo od ich wyboru. + Trudno mi jest na ten temat powiedziec. 
+ Chcialabym, zeby-zeby + nie wiem. To [trudno jest, naprawde nie wiem jak  na to 
odpowiedziec.
4610: [Trudno powiedziec prawda? Odlegie pytanie, ehym. Dobrze. + Y::m no i to 
teraz trzeba tylko si? zgodzic tutaj jak  gdyby jest raz, dwa okolo pi?ciu czynnikow 
takich roznych trzeba y:: + stwierdzic czy odgrywaja wazna rol? w  ogolnym rozwoju 
dziecka. I czy powi?kszajq jego szanse na przyklad na sukces w  przyszlosci no i t^ 
nie wiem, czy si? zgadzasz z tym czy nie wiem? Ehym. No i pierwsze jest takie, ze 
wszystkie dzieci powinny miec prawo do uczenia i poslugiwania si? ich ojczystym 
j?zykiem, a takze do tego by dobrze umiec i poslugiwac si? j?zyk spoleczehstwa w 
ktorym zy jc \.. I czy to jest wazne? Bardzo wazne?
462M: Oczywiscie.
4630: Y::m przedmioty i materialy z kt6rych si? ucz^ powinny bye powi^zane z tym 
CO uczyly si? wczesniej przy wlasnie takim momencie tez takiej + takiego przejscia z 
jednej kultury do drugiej. Czy to-to-czy to jest wazne, zeby w  jakis sposob byla jakas 
ci^glosc w tym?
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464M: No-no-no. No na pewno ci^glosc jest potrzebna, jakby, ze tak powiem level, 
nie? No bo + to tez przedmioty, no bo to tez ucz^ si^ geogra[fii czy cos 
465G: [Tak. Tak. Tak. Ehym. Uczniowie-uczniowie z innych krajow powinni miec 
prawo do wykorzystania i dzielenia si^ wiedz^ i doswiadzczeniami jakie zdobyli 
podczas nauki y:: wczesniej w kraju z ktorego (x). + Jak si? kotek nazywa? 
466Mlody: Kitka.
467G: Kitka?
468M: No na pewno.
469G: Atmosfera w szkole powinna sprzyjac wzajemnemu szacunkowi i zrozumieni 
upomi^dzy uczniami z roznych krajow?
470M: No to-to (xx) wiecej na te pytania
471G: Wie:;m. Brak zrozumienia, wrogosc utrudniaj^ czasami, sprawiaj^, ze 
niemozliwe jest uczenie si? nowych rzeczy.
472M: Tak.
473G; S4 takie-znaczy one si? wydaj^ takie niektore te pytania na przyklad albo te 
czynniki wi? wydaj^ oczywiste, ale ja ich, ze tak powiem sama nie wymyslilam. I::: 
to jest. Dzi?kuje bardzo.

6.7 Marcin’s interviews transcripts

IG: (xxx) trzeba to skleic

2M: No.

3G: Michal mi obiecai, jeszcze tutaj jest piasek w tym i olej. Jak ja mam to teraz 
wyci^gn^c z tej klawiatury?

4G: O [tutaj mi wpadl.

5M: [w klawiatu:;rze ?

6G: O tutaj no.(2.0) O tu mi wpadlo.(3.0) O tutaj.(2.0) Duzo piasku mi wpadlo bo + i 
wczesniej, wczesniej wpadl mi olejek a pozniej piasek.

7M: @@

8G: Na p la^ .

9M: @  [(xxx)

lOG: [Tez tak caly trzeszczy 

l lM:No:

12G: Slyszysz?

13G: O tak nie trzeszczal!(3.0) Nie wiem jak to teraz, to sie nie rozkr?ca prawda? 

14M: Nie::: no tego nie mozna rozkr?cac + Mozna zepsuc +[ albo 

15G; [@

16G: Juz pewnie [b?dzie musial taki zostac dopoki si? nie zepsuje.

17M: [Nie bo to jest
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18M: (chrz^kni^cie) Nie zepsuje.

19?Ela: Co!? Co!?Co!? Jeszcze raz.

20G: No bo wpadl mi olejek do srodka najpierw,[ a pozniej piasek.

21?Ela: [No.

22M: @

23?Ela: No to:: No to: + te:::n! + [Rozkr^c go.

24G: [No i co ja  mam teraz?

25G: No ale jak ja  mam roz Nie da rady Ela, bo to nie jest takie proste tutaj, bo tutaj 
nie wiem jak to. Michal nawet nie wie jak to!(1.0) AHA\ Trzeba by bylo ze srodka 
powyciqgac te wszystkie bo tej tej srubkami pewnie + [Rozkr^:cic go calkiem trzeba.

26M: [(x) srubki?

27?Ela: Takl Dokladnie + bo bo klawiature to masz tak^ gumk? na pewno, nie:?

280: No wlasnie t^ gumk^ chciatam sci^gn^c [i sobie wyczyscic.

29?Ela: [ No::, no to musisz go otworzyc. No: nie ma innej rady.

300: A on ze jest + przez to ze jest taki s6wa:ny to jego otwieranie jest bardziej 
+skom[plikowane

31?Ela: [ No:: ale + mysie ze

320: Zlo + [Michal zlota r^czka da rade?

33M: [(x)Trzeba

34M: Trzeba kluczy:. Nie:: + (x) sq te dziwne.

350: No:: wlasnie wiem.

36M: Specjalnie + zeby + ludzie wlasnie nie rozkr^cali.

370: Pokaz.

38M: Dziwne jakies trojk^ty.

390: A gwiazdki no: + my mamy chyba te gwiazdki w domu. Michal ma wszystkie 
klucze. (2.0) On te:z + lubi takie te: Mysmy nawet komputery kiedys rozkr^cali + 
Dwa razy czy trzy, Toshibe, juz umie sama laptopa ro z lo^c  i skr^cic. (3.0) Dobra to 
mam py:tanie teraz + mozemy zacz^c (4.0) Czy starasz si^ nasladowac sposob w 
jaki-w jakim mowiq two::i: koledzy w szkole? Albo czy starales si^ tak samo zeby 
brzmiec?

40M: Yhym.

410: Takl + i jak ci sie to udawalo? + To w jaki sposob probowales?

42M: Mowic (xxx). + Udalo si^ + Mowic, o co chodzi + im. + Pani nie poznala w 
ogole, ze byle:m polakiem.
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43 G; Teraz?

44M: Nie::. Ta: ostatnia, co mialem.

450; Aha: miales przez ostatni rok prawda?

46M: Tak.

470: Tylko.+ A wczesniej miales inn^ pani^.

48M: Yhym.

490: A czy starale:s si^:: na przyktad, nie wiem + mowic tak samo, nie wiem jak 
twoi koledzy o:: na przyklad nauczycie::lach, albo;; o: roznych innych wydarzeniach? 
+ Zeby nie wiem, zeby w sensie bye bardziej cz^sciq grupy, zeby ci? bardziej 
akceptowali? + Czy: ty + czy ty tak nie robiles?

SOM: Troch^ tak.

510: No::. + A w jakich sytuacjach? + Pami^tasz? Nie pami^tasz.

52M: Ehm(przecz4c0).

530: Ok. + Czy podehodzisz: + to tez jest takie troche trudne pytanie, czy 
podchodzisz tak samo emocjonalnie, do tych spraw + do ktorych twoi: znajomi, no 
nie, tez podchodz^ + Na przyklad jezeh cos si? wydazy w tym kraju + na przyklad, 
nie wiem jak + by! ten, pami^tasz to by! taki mecz + graia irlandia: chyba z francj^. I 
wtedy: te:n + francuz w sumie, tak niekorzystnie s^dzia + Ogl^dales? w ogole, to juz 
bylo z dwa lata temu + ze byio glosno o tym.

54M: Nie mialem nawet telewizji przeciez nie mielismy.

550: A:: w jakies innej sytuacji, wiem ze tam wiesz, ze wszyscy wie:sz, o tym 
rozmawia:li [i wszyscy byli, wiesz jak jest cos takiego. To czujesz: tez + si? wtedy + 
ze tak powiem, wiesz tak + to ciebie tez to dotyka tak?

56M: [Ehym. (7.0) Ehym.

560: Albo jezeli w szkole cos si? w y d a^  no nie, co jak gdyby: + jest + wazne dla 
wszystkich uczniow. To czy Ciebie tez to tak jakos wiesz, do[tyczy, czujesz?

57M: [Ehym. + Tak.

580: Ok. + Dobra, teraz mam-mamy trzy takie sformulowania, znaczy trzy zdania + i 
musi:sz si?:: z je:d, z:: je:, znaczy musisz wybrac ktore tak najbardziej nie wiem, tam 
pasuje ci, bede czytac + Pierwsze jest takie + Ludzie innych narodowosci niz 
irdlandczycy, powi:nni: przejmowac kulture i j?zyk danego kraju, + czyli irlandii i 
nie probowac podtrzymac swojego wlasnego j?zyka i kultury, czyli polskiego, w 
twoim wypadku, naszym. (2.0) To jest pierwsze, drugie. Ludzie innych narodowosci 
niz irlandczycy, powinni: + podtrzymjwac swoj^ kultur? i j?zyk, czyli na przyklad 
tak jak my polski, ale tez przejmowac i dostosowywac si? tez do tutejszej kultury i 
j?zyka. + To jest drugie. I trzecie. + Ludzie innych narodowosci niz irlandczycy, 
powinni albo przej^c j?zyk i kultur? irlandzk^, albo podtrzymac swoj^ wlasn^. (3.0)
I:: podtrzymac, czyli + tylko mowic wiesz, na przyklad po polsku i:: tylko obchodzic 
w wi?kszosci swi^t na przyklad pols[kich, czy tam.
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59M: [Chyba (x).

60G: Przeczytac ci jeszcze raz dwojk^? [ ] Zebys byl pewien? + Ludzie innych 
narodowosci niz irlandczycy, powi:nni: podtrzymac swoj^ kultur^ i j^:zy:k, ale tez 
dostosowac si^ tutejszej + kultury i j^zyka.

61M: [Ehym.] Ehym b.

62G: Ehym. Dlaczego?

63M: Tak mysle po prostu + ze, powinno si?.

640: Tak robic?

65M: No::. Swoj^ kulture te:z, nie tylko irlandzk^.

660: A dlaczego? + Jak to moze bye niepotrzebne na przyklad? Czy potrzebne? Nie 
wiem.

67M: Jak by sie wrocilo do polski to by byio potrzebne.

680: A op[r6cz tego?

69M: [Albo do innego kraju.

700: Moze bye jeszcze potrzebne w jakim s inny[m sensie?

71M: [Z: jakimis rowiesnikami, jak sie wraca. + [Rozmawiac.

720: [Rozmawiac? Ehym. Czyli z: jakimis kolegami? + Ok. + A czy ty tak wlasnie 
robisz? Si? starasz tak robic w jakis sposob? [] A w jaki sposob?

73M: [Ehym.] Te:z, po: + irlandzku i po angielsku mowic tez po polsku. zebym + jak 
do polski wracam, zebym [(xx)

740: [A oprocz tego co robisz na przyklad, wiem, ze co + mowiles wczesniej, ze 
czytasz niel Po polsku tez czytasz ksi^zki prawda? [] No:, tez jest wazne + z tych 
ksi^zek, tez pewnie cos tam si? dowiadujesz o polsce nie? + [M@] Albo:?

75M: [Ehym] Wi?kszosc ksi^zek nie jest po:lskich, tylko, tylko prze:tiumaczonych 
po prostu.

760: No:, ale o j?zyku, no bo potrafisz czytac niel + Dobra teraz + co s^dzisz o 
swoim polskim pochodzeniu? Jestes z niego dumny. To jest tak jakby pierwsze. 
Zadowolony. Czujesz si?: czasem zawstydzony + trzecie.

77M: @ + Na pewno czasem zawstydzony.

780: Zawstydzony czasem?

79M: Ehym.

800: Cze:mu?

SIM: 0::f, w pilk? nozn^. Wiesz jak si? + (x) + polska strzeli samoboja.
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82G: Aha:;. A w takim momencie momencie dopiero jak cos takiego si^ dzieje, ze 
+[] Aha. Ze wlasnie na przyklad strzehh samoboja, to wtedy lepiej nie przyznawac 
si^, ze jest si^ polakiem?

83M: [Z irlandiq] No no no:.

84G: No: a tak ogolnie? + Na przykiad w takich kontaktach z kolegami czy 
kolezankami?

85M: Ehm(przecz4c0). Nie.

860: Nie masz z tym zadnego problemu. + A w jaki sposob cie postrzegaj^ znajomi 
no nie wiem na przyklad jak poznajesz kogos nowego, jakies nowe dzieci + to nie 
wiem, to pytajq si^ sk^d jestes, czy po prostu nawet [si^ nie pytaj^ w tej chwih? Nie 
nie zauwazaj^, ze: + [tez nie rozpoznaj^ po-po akcencie, nie.

87M: [Nie. + Nie pytajq. [Nie pytaj^ si^.

880: Ok. + Dobra. + Chodzenie do szkoiy + Teraz o szkole b^dzie wi^cej, ale: + ty 
nie chodz-nie chodzites w sumie, znaczy, o tej szkole polskiej to ty cos jeszcze 
pami^tasz co tarn wtedy chodziles? Nie bardzo nie? He to bylo lat temu? + Pare nie?

89M: Nie wiem.

900: To o tym chyba nie b^dziemy rozmawiac, bo to chyba [to to juz wspomniales o 
tyin pare razy, ale

91M: [Chyba nie. + To nawet nie byta taka prawdziwa polska szkola, to bylo tylko 
takie + @ + Na pewno inaczej niz + [polska.

920: [No to taka weekendowa. + No::, to o t^ weekendowq mi wlasnie chodzilo, 
tylko ze ty tam byles krotko bo oni rozwi^zali szkoiy. [To bylo jeszcze dawno 
temu. + He dwa, trzy lata temu?

93M: [To bylo juz dawno. + (xx) + Trzy lata temu, no.

940: No:, jakos tak. + Dobra a: + W:: to: zesmy mowili ze to w polsce to chodziles 
tylko do przedszkola, ale to tez zesmy juz o tym mowili. Dobra to tu juz jestesmy + 
widzisz? + Przeskoczy:lismy. + Czy lubisz chodzic do szkoiy tutaj w irlandii?

95M: Tak.

960: Zawsze tak bylo?

97M: Ehym.

980: Od pocz^tku tez? + Jak przyjechales?

99M: M::: Tak. [Bylo.

lOOO: [@. Nigdy nie miales problemow? Jakis takich ze nie chciales chodzic do 
szkoiy?

lOlM:
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6.8 Marcin’s mother interviews transcripts

1. G:W ktorym roku dziecko zacz^lo ucz^szczac do szkoly w Irlandii?
2. I:W 2005. we wrzesniu.
3. G:Uhum. A Ty przyjechalas kiedy? Bo Ty przyjechalas pierwsza. To byl 

pazdziemik?
4. 1:10 pazdziemik 2004r.
5. G:To chwile temu!
6. 1:11 pazdziemik, przepraszam.
7. G:Pow6d przyjazdu?
8. I:Chcielismy sprobowac przede wszystkim lepszego zycia. Pracowalismy w 

Polsce obydwoje, bardzo duzo godzin i te pieni^dze, ktore zarabialismy nie 
wystarczaly nam, zeby normalnie, przyzwoicie zyc. W momencie, kiedy 
pojawila si^ taka mozliwosc postanowilismy skorzystac, sprobowac.

9. G:I si^ udaio. Plany na przyszlosc jakies? Zwi^zane z pobytem tutaj, z 
zostaniem?

10. kWydaje mi si^, ze to jest kwestia bardzo otwarta. Teraz myslimy bardzo na 
biez^co, raczej o sprawach codziennych, nie planujemy odleglej przyszlosci. 
Dopoki mamy prac^, dopoki wszystko si^ dobrze uklada b^dziemy tutaj, a co 
b^dzie dalej, to czas pokaze. Zostawiamy sobie takie .... Nie staramy si^ 
nastawiac na cos konkretnie, ze zostaniemy w Irlandii, czy wrocimy fdo 
Polski.

11. G:[Czy w jakims innym kraju.
12.1:To jest kwestia otwarta.
13. G:Czy cz^sto jezdzicie do Polski?
14. IrOstatnio coraz rzadziej.
15. G:Czyli na pocz^tku duzo cz^sciej?
16 .1:Na pocz^tku to bylo co 3 miesi^ce, a w tej chwili, to ja bylam ostatnio rok 

temu. Takze coraz rzadziej.
17. G:A cel tych wizyt do Polski jest jaki? Prywatny, zawodowy, czy inny?
18. kPrzewaznie, wiadomo, odwiedzic rodzin^, czyli prywatnie. Ale tez przy 

okazji, zeby skorzystac z uslug dentystycznych, lekarzy i takie sprawy.
19. G:Czym si^ obecnie zajmujesz?
20. LWychowuj^ dzieci.
21. G:A wczesniej, czym si^ zajmowalas?
22. TPracowalam w sklepie.
23. G|Bylas zadowolona?
24. TCzasami tak, czasami nie, zalezalo od dnia. Ale generalnie w sumie byio w 

porz^dku.
25. G:A czym si^ zajmowalas w Polsce?
2 6 .1;Tez pracowalam w sklepie.
27. G:I tez pewnie czasem bylas zadowolona, czasem nie, roznie bywalo. A jesli 

chodzi 0 zarobki, tak jak wczesniej powiedzialas, to jednak bez porownania?
28. LBardzo duze w'ymagania, ktore niestety nie byly wynagradzane.
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29. G:A chodzi mi o stanowisko, ktore tam zajmowaias, czy to bylo wyzsze 
stanowisko?

3 0 .1:Tam bylo duzo wyzsze stanowisko ...
31. G:Czyli tam bylo odpowiedzialne stanowisko?
32. IiTak, tutaj zaczynalam od wykladania towaru, pozniej byla kasa, a pozniej 

pomatu, pomalu i wydawalo mi si^, ze moi przelozeni nabierali do mnie 
coraz wi^kszego zaufania i pozwalali mi na nadzorowanie kas i wydaje mi 
si^, ze gdyby w dalszym ci^gu Ci sami wtasciciele prowadzili ten sklep, to 
bye moze udaloby mi si^ takie wyzsze stanowisko zaj^c.

33. G:Czyli to pewnie tez byloby to samo, co robitas tam?
3 4 .1:To w sumie tez podobnie wygl^dalo: tez zaczynalam jako ..., na jakims tam 

dziale, pozniej na kasie i stopniowo coraz wyzej.
35. G:A teraz przejdziemy do M. On dojechal tutaj do Irlandii?
3 6 .1: W lipcu 2005 r.
37. G:A jaka byla jego reakcja pierwsza, jak mu powiedzieliscie, ze on wyjedzie?
3 8 .1:On si^ nie mogl doczekac, bo my juz tutaj obydwoje bylismy i on chcial 

doi^czyc do nas.
39. G:A jaka byla sytuacja, jak mu powiedzialas, ze Ty sama wyjezdzasz? 

Mowilas mu, czy zaiatwiliscie to w inny sposob?
4 0 .1:Juz nie pami^tam, jak to dokladnie bylo. Pami^tam jedynie, jak

przyjechalam po trzech miesi^cach pracy tutaj do Polski na tydzieh i jaka byla 
reakcja, jak ja musialam wrocic.

41. G;I jaka byla ta reakcja?
4 2 .1:On byl zrozpaczony! Nie chcial mnie puscic, nie pozwalal mi si^ pakowac, 

po prostu dramat dla niego, ze ja musz? wracac i zostawic go znowu.
43. G;I pozniej jeszcze tato wyjechal?
44.1:1 pozniej jeszcze tato wyjechal, on zostal z dziadkami. W sumie wydaje mi 

si^, ze dziadkowie nie przekazywali nam zlych wiadomosci. Wiedzielismy, ze 
on to bardzo przezywa. Ale potem dalo si? odczuc t^ t^sknot?.

45. G:Jak juz dolqczyl?
4 6 .1;Tak. On bardzo potrzebowal bliskosci, jakby chcial nadrobic ten czas. I 

wydaje mi si?, ze nie wiem, czy to jest kwestia charakteru, czy czegos, ze on 
w dalszym ci^gu ma taki niedosyt. Ze caly czas jest tak do nas nastawiony, 
tak ...

47. G:Taka przylepa?
48. l:Cos w tym stylu wlasnie. Potrzebuje czulosci, uwagi.
49. G:Czyli jak dowiedzial si?, ze dol^czy do Was, to pewnie byl bardzo 

szcz?sliwy?
5 0 .1:Bardzo, bardzo szcz?sliwy!
51. G:Jak przyjechal, to w sumie byl za maly, zeby czuc rozczarowanie, ale 

generalnie, jak przyj^l to nowe miejsce na pocz^tku?
52. LBardzo mu si? podobalo. Pierwszy spacer nad morze, pierwsze wyjscie do 

Funtasji, mial nowego koleg? z Polski, K. z ktorym si? szybko zaprzyjaznil. 
Obaj byli w tej samej sytuacji, takze ...
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53. G :...to pomoglo im obu si^ zaklimatyzowac.
5 4 .1:Tak. Czuli si^ pewniej razem.
55. G:A czy pozniej, jak zacz^l szkoi^, czy ta znajomosc z K. mu jakos pomogta?
5 6 .1:Oni zostali rozdzieleni, ale w klasie M. byi chlopiec z Rosji, znaczy mama 

jest Rosjank^, znaczy Litwinko-Polk^, tata jest z Rosjaninem, takze ten 
chiopiec mowi po rosyjsku i oni si^ w miar^ rozumieli. Jednak potrafil si^ z 
kims tam dogadac i to mu tez moim zdaniem pomoglo. A poza tym, z tego co 
opowiadal, to dzieci z klasy bardzo staraly si^ mu pomoc, uczyc go j^zyka, 
bawic si^ z nim, takze on mowil, ze si^ nim opiekuj^ i mu pomagaj^.

57. G:Czyli ma bardzo mite wspomnienia z tego okresu? Nie bylo to stresuj^ce, 
straszne, ze on przychodzil do domu i piakal?

5 8 .1:Nie, absolutnie nie!
59. G:To teraz wrocimy jeszcze do ogolnych pytan. Jakie narodowosci mieszkaj^ 

w waszej okolicy i czy utrzymujecie kontakty z jak^s konkretn^ grup^? Jak 
cz^sto si^ spotykacie i w jakim  j^zyku si^ porozumiewacie?

60. IiGlownie z Polakami.
61. G:W 80%?
6 2 .1:Moze nawet wi^cej. Znamy par^ osob i utrzymujemy z nimi kontakty, ale 

jednak najblizsze z Polakami.
63. G;Jak cz^sto si? spotykacie?
6 4 .1:Bardzo cz^sto!
65. G:A jakie narodowosci dominuj^ w waszej okolicy? w s^siedztwie 

Polacy?
6 6 .1:W najblizszym s^siedztwie tak, na naszym osiedlu mieszkaj^.
67. G:Czyli s^. znacie si?, rozmawiacie?
68. F’Tak. A jesli chodzi o narodowosci, to s^ bardzo rozne.
69. G:Mieszane.
7 0 .1;Tak. I slysz? j?zyk francuski, i wloski, s^ i Chinczycy, chlopak z Bialorusi, 

dziewczyna z Wielkiej Brytanii, takze bardzo roznie.
71. G:Czy znacie si? tak mi?dzy sob^ troszk??
7 2 .1:Czasami rozmawiamy, ale to nie s^ takie znajomosci, zeby si? umawiac na 

kaw?, tylko jak si? spotkamy, to rozmawiamy. Nie s^ to bliskie znajomosci.
73. G:Jakbys miala ocenic swojq znajomosc j?zyka angielskiego, to 

powiedzialabys, ze:
a. bardzo dobrze; potrafi? biegle U2ywac tego j?zyka, bez wzgl?du na 

okolicznosci i sytuacje, nawet skomplikowane i nerwowe,
b. dobrze; biegle potrafi? si? poslugiwac tym j?zykiem w zwyklych 

sytuacjach codziermych,
c. na poziomie samodzielnosci; sama zalatwiam wszystkie sprawy 

zwi^zane z zyciem w Irlandii, rowniez te formalne,
d. na poziomie wzgl?dnej samodzielnosci; wi?kszosc spraw 

zalatwiam sama, czasami zwracam si? o jak^s pomoc,
e. podstawowo; potrafi? komunikowac si? w codziermych sytuacjach,
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uzywam bardzo podstawowych zwrotow i slow, 
f. minimalnie albo w ogole.

7 4 .1:Wydaje mi si^, ze to trzecie.
75. G:Na poziomie samodzielnosci.
7 6 .1;Tak. Nie pami^tam, zeby zdarzylo mi si^ kogos poprosic o zaiatwienie 

czegos, jakiejs tarn sprawy. Raczej sama wszystko.
77. GiJakiego j^zyka uzywasz w domu?
78. LPolskiego.
79. W rozmowach z dziecmi tylko polskiego? Czy czasem nie zdarzaj^ si^ jakies 

sytuacje?
80. liZdarza mi si^ uzywac pojedynczych slow angielskich, ale wydaje mi si^, ze 

to jest zwi^zane z pobytem tu, ze nie wyobrazamy sobie juz uzywac innych 
slow.

81. G:A CO do mlodszego A., czy jak on si^ bawi z M. to czy oni mi^dzy sob^ 
uzywaj^ angielskiego?

8 2 .1:A. probuje. M. wiadomo, ma d u ^  zasob slow angielskich i jak rozmawia z 
A. to uzywa czasem.

83. G:Ale wy raczej trzymacie si? tego, ze rozmawiacie po polsku?
8 4 .1:Tak, po polsku.
85. G:A czy mialas kiedykolwiek jakies w^tpliwosci, co do tego, czy uzywac 

polskiego, czy nie/ czy cos Ci? zalatwilo?
8 6 .1:Wczoraj np. mialam problem w przedszkolu. jak odbieralam A., pani 

stwierdzila, ze A. nie potrafi si? odnalezc w grupie z tego wzgl?du. ze ...
87. G:A. ma ile?
88.1:3 lata. Z tego wzgl^du, ze nie rozumie, co dzieci mowi^, nie rozumie 

poleceh i nie jest w stanie ich wykonywac i zaproponowala mi, zeby 
rozmawiac z dzieckiem po angielsku.

89. G;A Ty jak na to zareagowalas generalnie?
90. l;Ja bylam generalnie zdziwiona i powiedzialam pani, ze on w tej chwili 

probuje uzywac angielskich slow i jak ja  zaczn? mowic po angielsku, to on 
nie b?dzie U2ywai polskiego, a mi z a le ^ , zeby jednak ten j?zyk byt j?zykiem

91. G:...zywym ...
92. l:...tak i byljego j^zykiem podstawowym, zeby si? jednak tym j?zykiem 

poslugiwal.
93. G:Dobra, to potem jeszcze do tego wrocimy, a terazjesli chodzi o M., jego 

stosunek do szkoly w obecnym momencie: lubi szkol?, nie lubi, chodzi, bo 
musi?

94. IiBardzo lubi, podoba mu si?, lubi dzieci, ktore z nim chodz^ do klasy, nie ma 
zadnych problemow, takze na szkol? nie mozemy narzekac.

95. G: Czyli jest zadowolony i nie ma zadnych problemow?
96. l:Jest bardzo zadowolony.
97. G:Nie mial problemow z nawi^zywaniem kontaktow, ani innych?
9 8 .1:Nigdy si? nie zdarzylo.
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99. G:Czyli ta cata zmiana przeszla u niego bezbolesnie?

100. I:W sumie by! w miar^ . . on mial 6 lat dopiero.
101. G:A chodzil do jakiejs zerowki?
102. I;Chodzil do przedszkola.
103. G:Czyli bawil si^ z polskimi dziecmi, a tu nagle przyjechal i mial 

kontakt tylko z dziecmi mowi^cymi innym j^zykiem. To mogl reagowac 
roznie?

104. I:Dokladnie, ale na szcz^scie ...
105. G:Moze atmosfera tez byla dobra w szkole do ktorej chodzil i dzieci, 

ktore mu pomagaly. Czy chodzil kiedys do szkoly polskiej?
106. I:Nie.
107. G:A czy tutaj chodzil?
108. I:Tutaj chodzil. To byla taka weekendowa szkola w Droghadzie. W 

sumie nie trwalo to zbyt dlugo, bo szkola zostala zlikwidowana. ale trudno mi 
powiedziec, czy mu si^ podobalo.

109. G:Za krotko to trwalo?
110. I:Za krotko to trwalo, to po pierwsze, a po drugie: wiadomo, dzieci, 

jak to dzieci, jak chodz^ do normalnej szkoly i w momencie, jak jeszcze mial 
w weekendy chodzic dodatkowo, zamiast pojsc na podworko si^ bawic, to 
jednak czasami nie byl zadowolony z tego, ze tam chodzi.

111. GiCzyli t^ szkoly przyj^l mniej [entuzjastycznie,
112. I:[tak
113. G:[poniewaz to bylo cos dodatkowego i wi^zalo si^ z dodatkowym 

jakims ...
114. l:Za strata czasu wolnego.
115. G:A dlaczego przestal chodzic?
116. I:Szkol^ zlikwidowano. A inne szkoly s^ daleko, w Dublinie i my nie 

mamy mozliwosci dojazdu do tej szkoly.
117. G:A czy rozwazaliscie, czy chcielibyscie zeby chodzil do takiej 

szkoly?
118. I:Tak, ja  chciaiabym. Tylko dodatkowo jest jeszcze za Dublinem, w 

Blackrock jest dobra szkola, ale dojazd do tej szkoly jest dla nas w ogole ...
119. G:Nie jest blisko i trzeba by byio poswi^cic pewnie cal^ sobot^?
120. I:Tak, dokladnie. Ja z dwojk^ malych dzieci po prostu nie bylabym w 

stanie tego zorganizowac. Takze dost^p do tej szkoly jest bardzo utrudniony, 
niestety.

121. G: Jak juz mowilas M, si^ nigdy nie skarzyla na t^ szkoly w Irlandii, 
ale czy czasem sk a r^  si?, ze byl potraktowany niesprawiedliwie przez 
nauczycieli albo uczniow, albo czy mial jakies nieprzyjemnosci z powodu 
swojego pochodzenia? Tak czasem mi^dzy dziecmi?

122. I:Tzn. raz byla taka sytuacja, juz nie pami^tam szczegolow, to bylo w 
czasie zabawy na boisku i jakas dziewczynka mowila: „ty jestes z polski, to 
cos tam”, ja  naprawd? nie pami^tam.
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123. G:Ja z nim chyba kiedys o tym rozmawialam i chodziio chyba o to, ze 
on nie umial grac w pilk^ nozn^. Ale on jej chyba wytlumaczyl, ze dla nas ten 
football, ta pilka nie jest taka wazna.

124. I:Ale pami^tam, ze M. powiedzial, ze dziewczynka zostala za to 
bardzo pouczona.

125. G:Czyli ktos to uslyszal, jakis nauczyciel i zwrocili jej uwag^?
126. I:Tak, tak, musiala przeprosic, tlumaczyla si^, ze nie chciaia, ze tak 

nie mysli, ze jest jej przykro, itd. Takze to byio od razu, jakis tarn incydent i 
od razu wszystko zostalo zalatwione.

127. G:A na podworku? Mial kontakt z roznymi dziecmi, bawili si^ razem

128. I:Tez nie.
129. G:Pewnie mieli rozne zatargi, ale nie byly na tie narodowosciowym, 

tylko tak zwyczajnie.
130. I:Tak, jak  to dzieci, roznie si^ bawi^. Ale generalnie, to wszystko 

pozytywnie, nie bylo wi^kszych problemow.
131. G:Z jakim i dziecmi M. najcz^sciej sp^dza czas?
132. 1;W tej chwili z Irlandczykami. Ma kolegow na osiedlu tutaj, 

umawiaj^ si^, jak  jest ladna pogoda wychodz^, bawiq si^ razem.
133. G:Czy zawsze tak bylo?
134. I:Nie. Na poprzednim osiedlu bylo wi^cej polskich dzieci. Bylo wi^cej 

dzieci roznych narodowosci i oni si^ wszyscy razem bawili. A w tej chwili 
glownie wlasnie z Irlandczykami.

135. G:A wtedy w jakim  j^zyku si^ porozumiewali?
136. I:To bylo zabawne, bo bylo dwoje polskich dzieci, dziecko z Rosji, 

jeszcze z jakichs innych krajow i M. z K. mowili do siebie po angielsku, zeby 
wszyscy rozumieli, co on i mowi^.

137. G:Czyli starali si^ fair zachowywac w stosunku do innych dzieci?
138. I:Tak. M. thimaczyl, ze chodzi o to, zeby wszyscy rozumieli, o co 

chodzi.
139. G:Czyli wszyscy starali si?, na tyle na ile znali ten angielski, starali si? 

i pewnie wzajemnie si? uczyli.
140. I:Tez, tak.
141. G:Ale teraz to si? zmienilo. Ma kolegow Irlandczykow i sp?dza z 

nimi glownie czas. Rozumiem, ze jeszcze ma jakichs polskich kolegow?
142. I;Tak, K., kolega, z ktorym praktycznie tutaj zaczynal. Ale rzadziej si?

spotykaj^ ostatnio.
143. G:A jak  wraca ze szkoly, to pewnie relacjonuje, opowiada, co tam si? 

stalo, albo c o l  Opowiada czasami?
144. I:Trzeba go bardziej ...
145. G :...podejsc ...
146. I:... to jest chlopiec wi?c on inaczej niz dziewczynki. Trzeba mu 

zadawac pytania szczegolowe i trzeba z niego wiadomosci wyci^gac. Ale 
p rzew a^ ie , jak  przychodzi ze szkoly i pj^tam, ,ja k  bylo?”, „dobrze.” .
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147. G:A opowiada cos?
148. I:Opowiada, ze np. jakies projekty robili.
149. G:W jakim j^zyku opowiada?
150. I:Zaczyna po polsku, ale cz^sto si^ zdarza, ze pyta: „ Mamo, czy mog?

mowic po angielsku?”. Jest mu po prostu latwiej. Jezeli ogl^daj^ jakies filmy
i on mi probuje opowiedziec w domu, o czym by! ten film, to tez przechodzi
na angielski.

151. G:A jak porozumiewa si^ telefonicznie z Tob^? Albo jak w}'syla 
smsy?

152. I:Smsy w j^zyku angielskim. Ja mu wysylam wiadomosc po polsku, 
dostaj^ wiadomosc po angielsku.

153. G:Tzn. pisze po polsku i po angielsku, tak?
154. I:Po polsku niestety za dobrze nie pisze.
155. G:A czyta?
156. I:Dobrze czyta, ale nie za dobrze pisze.
157. G:A jesli chodzi o j^zyk polski, to staracie si^ go jakos mobilizowac, 

zeby si? go uczyl? Bo nie chodzi do szkoly polskiej, ale moze w jakis sposob 
w domu si? uczy?

158. liStaram si?, zeby czytal ksi^zki po polsku.
159. G:Lubi to robic?
160. I:Nie, nie. To jest kara! Stara si? co wieczor negocjowac ...
161. G;... zeby tego nie robic?
162. l;Tak. W momencie, gdy zaczyna czytac, robi si? strasznie zm?czony.
163. G:A jak czyta po angielsku? To taka sama jest reakcja, czy inna?
164. l:On sam sobie czyta po angielsku.
165. G:Czyli nie ma wielkiej kary.
166. I:Tak, tylko jak czyta po polsku to jest zm?czony, brzuch go boli, jest

glodny ..., ale czyta naprawd? dobrze. W porownaniu z tym, jak
zaczynalismy go uczyc, to w tym momencie czyta bardzo dobrze. Malo 
bl^dow robi.

167. G:A z pisaniem, co robicie? Probujecie mu robic jakies cwiczenia?
168. I:Niewiele robimy, prawd? mowi^c z pisaniem. A to z powodu braku 

czasu.
169. G:A wczesniej cos probowaliscie?
170. I: Probowalam go uczyc.
171. G;I w jaki sposob?
172. I:Tzn. probowalam np. podawalam mu jakies wyrazy i prosilam, zeby 

u lo ^ l zdania z tym wyrazem.
173. G:Czyli tak wlasciwie, jak po angielsku?
174. I:Dokladnie tak, jak go w szkole uczyli angielskiego, tak ja  si? 

staralam na tej zasadzie. Z tym, ze strasznie duzo bl?dow robi i pisze tak, ze 
mi by do giowy nie przyszlo, zeby cos takiego napisac. Stara si? tak jakby z 
angielskiego, angielskie ...

175. G:Chodzi o szyk zdania?
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176. 1:1 o szyk, ...
177. G:A masz moze jakies probki, moze cos zachowaias?
178. I:No miaiam, cos tarn jeszcze mogiabym znalezc. Kiedys wlasnie 

prosilam go, zeby mi zrobil list^ zakupow, to byly tak napisane niektore 
wyrazy . . . A w  momencie, kiedy prosz^ go, zeby mi zrobit jak^s list^, to on 
si? mnie pyta, czy po polsku, czy po angielsku. Jak mowi? mu, jak chcesz, to 
jest przewaznie po angielsku.

179. G:Czy uwazacie, ze zachowanie wlasnej kultury, tozsamosci i j?zyka 
jest wazne dla was i dla waszych dzieci?

180. LWydaje mi si?, ze to si? zmienia bardzo. Tzn. nie przywi^zujemy do 
tego tak strasznie wielkiej wagi. Staramy si? podtrzymywac tradycje: 
sp?dzamy swi?ta w tradycyjny sposob, tak jak my sp?dzalismy, jak bylismy 
mali, prawda, niektore zwyczaje tak, ale staramy si? tez bye otwarci, bo 
mieszkamy tutaj i staramy si? tez niektore irlandzkie zwyczaje znac. Tak zeby 
naszym dzieciom bylo latwiej, zeby wiedzialy, o co chodzi, zeby np. A. jak 
b?dzie w grupie rowiesnikow, to zeby wiedzial, co to jest Halloween, co to 
jest St. Patrick Day, itd. Takze staramy si? bye otwarci.

181. G:Czyli nie ma takiego nacisku?
182. l:Nie ma takiego szalonego patriotyzmu, takiego (3.0) nie wiem, jak to 

okreslic?
183. G:Wiem, takiego nacisku, zeby za wszelk^ cen? te [wszystkie polskie

184. 1:[.. .swi?towac te wszystkie polskie obyczaje .
185. G:Ale mowilas, ze swi?ta obchodzicie po polsku?
186. I:Po polsku, tak, ale staramy si? tez otwierac na swi?ta irlandzkie.
187. G:A teraz trzeba si? zdecydowac na jedno sformulowanie, jesli chodzi 

o tozsamosc narodow^, a jest ich trzy:
l.:Ludzie innej narodowosci niz Irlandczycy powinni: a. Przejmowac kultur? i 
j?zyk danego kraju i nie probowac podtrzymac swojego wlasnego jerzyka i 
swojej kultury,

188. l:Nie zgadzam si?.
189. G:b. Podtrzymywac swojq kultur? i j?zyk, ale tez i przejmowac i 

dostosowywac si? do tutejszej kultury i j?zyka.
190. I:No wlasnie chyba to mowiiam przed chwil^.
191. G:c. Albo przej^c j?zyk i kultur? tutejsz^, albo zdecydowac si? na 

swoj^ wiasn^.
192. l:...i wrocic do swojego kraju.
193. G:Na to wyglqda, chyba tak. Czyli nie?
194. I:Zdecydowanie nie! Pami?tac sk^d jestesmy, ale jednak bye otwartym 

na nowe.
195. G:Twoje wlasne preferencje, co do grupy znajomych, z ktorymi 

sp?dzasz czas: czy wolisz spotkania towarzyskie wyl^cznie z Irlandczykami, 
wyl^cznie z Polakami, czy ogolnie z obydwoma grupami znajomych i to nie 
ma zadnego znaczenia? Czy zale:^ od sytuacji moze?
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196. I:To zale:^ od sytuacji w jakiej jest spotkanie. Tzn. mamy grup? 
bliskich przyjaciol, z ktorymi si^ spotykamy, ale jest tez duzo osob, z ktorymi 
pracowalam wczesniej, to osoby z roznych krajow. Rozmawiamy cz^sto po 
angielsku. Tez lubi^ si^ z nimi spotykac, takze to s^ ludzie, z ktorymi tez si^ 
lubi^ spotykac. 1 to nie ma znaczenia sk^d s^. Po prostu lubi^ z nimi 
rozmawiac.

197. G:A najblizsi przyjaciele wasi lub twoi to Polacy, Irlandczycy, grupa 
mieszana?

198. IJednak Polacy.
199. G;A zastanawialas si^ kiedys, dlaczego tak to wyszlo?
200. I:Wydaje mi si^, ze to tak, ze przyjechalismy tutaj, bylismy w

podobnej sytuacji i pierwsze momenty, ktore tutaj sp^dzilismy bardzo nas 
zblizyly do siebie, np. pierwsza Wigilia, czy pierwszy Sylwester, 
pracowalismy w tych samych miejscach, jakos tak zaprzyjaznilismy si^.

201. G:Dzieliliscie ten sam los w pewnym sensie.
202. LDokladnie.
203. G:Kazdy z nas ma swoj^ wlasnq historic, jak tu przyjezdzal i dlatego 

te znajomosci byly. A czy masz moze jakichs bliskich znajomych 
Irlandczykow tez?

204. I:Tak bardzo, bardzo bliskich to raczej nie.
205. G:A czy rozmawiacie z dziecmi, czy z M. o roznych kulturach. o 

roznicach kulturowych, ktore zauwazyliscie? Albo, czy na pocz^tku 
rozmawialiscie z nim i tlumaczyliscie mu. albo czy czegos takiego nie 
zauwazacie, jakies dziwne zachowania kulturowe?

206. l:Np. Irlandczycy sp^dzajq inaczej swi^ta niz my, wi^c staralam si? M. 
Powiedziec mniej wi^cej, jak to wygl^da, (3.0), jakos nic mi nie przychodzi 
do glowy ...

207. G:Np. na pocz^tku wydaje mi si? przechodzi taki okres, ze si? duzo 
zauwaza, no nie? A po pewnym czasie, jak si? przyzwyczaisz, to przestajesz 
zauwazac pewne roznice.

208. l:To tak dawno temu! Trudno sobie przypomniec, jak to bylo.
209. G:A czy M. jak wracal ze szkoiy, to nie mowil: „a tu to jest inaczej!”, 

albo cos? Moze z polskimi kolegami cos zauwazal, np. podawanie sobie r?ki, 
albo cos?

210. I:Nie, nic.
211. G:Czyli nie rozmawiacie z nim o roznicach?
212. I:Tzn. on si? czasem cos pyta. Poza tym, wydaje mi si?, ze on si? w 

szkole duzo dowiedziai.
213. G :0  roznicach kulturowych?
214. l:Tak. Bo ta szkola jest bardzo ... Oni staraj^ si? uczyc dzieci 

szacunku do innych kultur: organizuj^ dzieciom dni kulturowe, ze dzieci z 
irmych krajow przedstawiajq swoje zwyczaje.

215. G:Uwazasz, ze to bylo dobre?
216. l:Super. To bylo wspaniale. I tak bylo tez w poprzedniej szkole.
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217. G:A tez warn jakos pomogto? Wy si? dowiedzieliscie czegos?
218. I:No tez M. nam opowiadal o jakichs roznych ciekawostkach, co mu 

najbardziej utkwilo w pami?ci. I wydaje mi si?, ze to bardzo dobrze swiadczy 
0 szkole, ze staraj^ si? dzieci uczyc szacunku i starajq si?, zeby dzieci poznaiy 
inne zwyczaje. A M. tez na lekcjach historii uczy si?, ze tak powiem (3.0) 
duzo 0 Irlandii, o zwyczajach, tak, ze on duzo ze szkoly wynosi.

219. G:Czy uwazasz, ze dobra znajomosc j?zyka angielskiego dla waszych 
dzieci, szczegolnie dla M., bo o nim rozmawiamy, jest wazna?

220. I:Wydaje mi si?, ze w dzisiejszych czasach znajomosc j?zyka 
angielskiego, nie wazne w jakim kraju, jest bardzo przydatna i moze uiatwiac 
^ c ie . Niewaaie, czy to jest dziecko z Polski, Niemiec, czy jakiego kol wiek 
innego kraju.

221. G:A dlaczego?
222. I;Wydaje mi si?, ze to jest j?zyk uniwersalny i mozna si? nim 

porozumiec w kazdym kraju.
223. G;A jakby wrocil do Polski, czy byloby to dla niego [korzystne?
224. I:[Jak najbardziej. W Polsce j?zyk angielski staje si? wszechobecny, 

np. w mediach, takze czasami, zeby zrozumiec wiadomosci w TV trzeba par? 
slow angielskich znac.

225. G:1 to pewnie nawet nie tych najprostszych?
226. I:Dokladnie.
227. G:Trzeba si? wykazac jakqs znajomosci^ j?zyka.
228. I:Ja czasami mam problemy ze zrozumieniem. Powstaj^ jakies nowe 

zawody i ja  musialabym si?gn^c do slownika, zeby sobie ...
229. G:Wy macie telewizj? polsk^?
230. I;Tak.
231. G:Telewizji irlandzkiej nie macie?
232. l:Nie mamy, zrobilismy to swiadomie ze wzgl?du na dzieci. 

Chcielismy, zeby mieli ...
233. G:Wi?cej kontaktu z j?zykiem.
234. I:Tak. Zeby wiedzialy co si? dzieje.
235. G;M. ogl^da telewizj? polsk^?
236. I:Ogl^da, ale ...
237. G:Ma jakies ulubione programy?
238. I:Tak, tak. Lubi takie naukowe programy typu Discovery Chanel, z 

tym, ze zauw a^lam , ze on bardzo lubi, jezeli jest taka mozliwosc, przelqczac 
na j?zyk angielski.

239. G:A czy uwazasz, ze znajomosc j?zyka polskiego jest dla niego 
wazna? Albo jak wazna?

240. I: Wydaje mi si?, ze jest wazna, bo np. nasza rodzina, dziadkowie, s^
tylko polskoj?zyczni i w momencie kiedy on by si? przestawil na j?zyk 
angielski mieliby problem w porozumiewaniu si?. Poza tym jestesmy 
Polakami. Wydaje mi si?, ze to musi bye dla niego wazne.
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241. G:A jakies tarn korzysci ekonomiczne albo zawodowe przyszle 
widzisz, takie dla niego ptyn^ce z tego, ze zna j^zyk polski?

242. I:Nie myslaiam jeszcze w tych kategoriach szczerze mowi^c. Dla mnie 
nie ma zadnych w^tpliwosci, ze on powinien znac j^zyk polski. Urodzil si? w 
Polsce, ma polskie korzenie.

243. G:A czy zastanawialas si?, czy wazniejsze jest, zeby umial lepiej j?zyk 
polski, czy angielski? Wiadomo, ze idealna sytuacja bylaby taka, zeby znal 
obydwa w takim samym stopniu. Albo moze si? z tym nie zgadzasz?

244. l;Nie zastanawialam si? nad tym.
245. G:Tmdne pytanie?
246. I:Bardzo trudne pytanie. (3.0) Dla mnie wazniejsze jest jednak, zeby

znal polski. Chyba jednak tak. Chociaz ciesz? si?, ze zna dobrze angielski, ze 
potrafi si? porozumiec, nie ma zadnych problemow w szkole z czytaniem itd., 
no ale jednak w momencie, kiedy przestalby uzywac polskiego dla mnie to 
byloby bardzo przykre i staralabym si? to zmienic, zeby jednak uzywal tego 
j?zyka polskiego.

247. G:Czy uwazasz, ze to jest wazne, zeby znal te j?zyki tak samo? Zeby
potrafi} si? porozumiewac i angielskim i polskim w roznych sytuacjach, kiedy 
jemu jest wygodnie? Zeby to bylo na tym samym poziomie?

248. 1: W naszej sytuacji wydaje mi si?, ze to byloby super. Idealna 
sytuacja. kiedy on zna oba j?zyki na tym samym poziomie. Dla mnie 
najwazniejsze jest jednak, zeby mowil po polsku.

249. G;1 w tym celu on czyta ksi^zki, mowi po polsku ...
250. l:Rozmawiamy po polsku, musimy jeszcze jakos popracowac nad 

pisaniem, ale tak jak mowilam ...
251. G: Czasu nie ma.
252. I:Na razie jest problem, bo male dzieci s^ tak absorbujqce, ze ja po 

prostujuz ...
253. G:A nie mysleliscie go gdzies zapisac na jakies dodatkowe lekcje?
254. I:Myslelismy, wyslalismy go do polskiej szkoly, ale zostala zamkni?ta, 

a do polskiej w Dublinie jest za daleko. Zobaczymy, moze z czasem uda si? 
to [jakos rozwi^zac.

255. G:[Jakos rozwi^zac.
256. I:To jest tak: jezeli pojawilaby si? taka mozliwosc, to ja bym si? nie 

zastanawiala, tylko od razu bym go zapisala, po prostu.
257. G:Czy zauw a^las jakies roznice w sposobie mowienia po polsku?
258. l:Tzn. (3.0)
259. G:Czy inaczej mowi niz jego rowiesnicy w Polsce?
260. I:Wydaje mi si?, ze tak, bo uzywa duzo zwrotow wlasnie angielskich, 

nie mowi poprawnie gramatycznie po polsku, ale panie mowi^, ze jak pisze 
wypracowanie, to zdarza mu si? uzywac polskiego szyku.

261. G:A czy duzo slow sobie wplata angielskich, jak mowi?
262. A z reszt^ juz nie bardzo.

225



263. G;W jakim stopniu zgadzasz si^, ze ponizsze czynniki odgrywaj^ 
wazn^ rol^ w ogolnym rozwoju twojego dziecka i powi^kszaj^ jego szans^ na 
sukces w przysziosci: wszystkie dzieci majq prawo do uczenia si? i 
poslugiwania si? j^zykiem ojczystym, ale takze prawo do tego, zeby umiec i 
poslugiwac si? j?zykiem spoleczenstwa, w ktorym zyj .̂

264. LBardzo wazne.
265. G:Przedmioty i materialy, z ktorych uczy si? wasze dziecko powinny 

bye powi^zane z tym, czego uczylo si? wczesniej, szczeg61nie w tym 
pierwszym momencie, zeby to przejscie bylo plynniejsze.

266. I:Na pewno to pomaga, zeby nie czuie si? oderwane od tego, tylko 
zeby to byla jakas ci^giosc.

267. G:Czy uwazasz, ze to jest wskazane?
268. I:Tak, bo to pomaga dzieciom. To bardzo wazne.
269. G:Uczniowie z innych kraj6w powinni miec prawo do podzielenia si? 

wiedz^, jak^ zdobyli podczas nauki we wlasnym kraju.
270. I:Tak, tak, to wazne.
271. G:Atmosfera w szkole powinna sprzyjac wzajemnemu szacunkowi i 

zrozumieniu mi?dzy uczniami z roznych kraj6w.
272. LBardzo wazne.
273. G;Brak zrozumienia, jakas wrogosc uczni6w do siebie, czy 

nauczycieli utrudniaj^ czasami, sprawiaj^ czasami, ze niemozliwe jest 
uczenie si? dla dziecka.

274. I:Zgadzam si? calkowicie.
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APPENDIX 7: FIELDNOTES

Appendix 7 contains randomly selected fieldnotes from all four cases: Marcin, Janek, 
Kasia and Wiktoria. Some details and names were changed in order to protect 
anonymity o f the participants.
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X̂ >V-<h(ô ^̂  o f  ■

. _____

o^ .....

228



IccxA&y — >  S s

H jcK o l K) cJ^if^ kjL j a ’̂ ^  hi^ fvo^^ 
/̂. Q^XeMK/omA lO>M:( ^ ^ - l ’ 'nvh j
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^ / r ^

I  o f k i^  h n ^
tw iiL  iM  K >  ■

239



: i r  = r n f

Lv 4 l! , 9 1 ^  J i ^  '  /

i l l ^  p :c o c < f. '  lj> >  P vuA ^ V

. f e o ^  4y ) L o .  ik ^  ^

COKU jZ^7 P l̂ O y -fĜ p
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H.cA • <1
Thf- (̂M9 ^  (:ufUjLS^H
6 < ^  ^  )f< ^ J c£a^ ̂  ^  fr< n ^
ih ^  (uetjL 1 ^ ' (^

7̂ /J:4uU ^   ̂ JC£x/jt̂
-  Hj)̂  ̂ jk(^ K/iU h^ (/} yO^-

fh
/>/' 1̂1.
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J a .......

254



/ /̂ it̂ uS' Ua /'9̂ f
\

/7 NJL̂ iePm,

\\J b Zss/^
jf ĥoyju

 ̂SiiOÔ  ̂J
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a  &y IcJtL. ^jaov^C ^ Ull̂  cu'n^ tfbct̂

Jo ^  I

^  /yjjL JeA^
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Gi-ŷ  / /vOf^C^ ^/,

267



Le^3<?K5

lrto</>̂ sVvoLd(/>

lodk. al' Coi»Ŷ jofo/* 
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CL '?̂ tyJ£<̂  " ^  J  f*̂ '̂ >(MjiJ, 0-> ^
4 - i ^ ' k j l l  —  i-p ^  j  ^

W«^ >v> K  k " « .  X e*' .„

270

tN'
=̂



^  / /  j / i ^ ^ WJ

f; . kf<^ J- Ju ^  j
A^

^Jtualm^ t??ce <y^)̂  |
^  ''  ̂ /  ( M ^ '^  /j € J ^  j

 _________________________________________       I
S o 4 i ^ P

(e>efisr^ Ve^S-LKft/v-'x 60 -y^c-

®
©

IVOK/
< 0 ^

K
K €  ru X A /

p_j.|(^  j - ^  V

^fo6a— «s»- J'f'U^  ̂ j  ^
_   _______

(2-
^ 2e-ooo^ 3 i  

r  _ /  (S0*1



h 1^  C ^ iT v ^

th ^ iM ykcfc*̂  ^

 ̂ l)u n  i/t 'fyjcbil, u/ijl\ |\0UxjUv0^
(oe :M g 0

tioAr>

f 2 5  ̂ //S  ̂I  !(}3

( 2 ) + ( 0  -- 

f e - V ’^ )  - b  '  ^

Pv
l̂>=.

272

5f?
f̂



 ̂ /h  -01P lt/3-xo‘-} ^tr>tl^  , ^

J-o . fjy , / ^

jiiM ^ orv^ Jqjl

SJudMr? 0)a (/~ jf)Q4^ !  ^^axco^f y6u>^^^

/  7 cCoî
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JKl
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Sjo^ lÂ’Ii^  ^  b«o6t{jL3

hjoedo

5Ko«^ ^  fV \>ki^^\
O U ^ic^L^ y  (‘-̂  ^ - j -  '

?Wi -u  4K̂
-WU ^  ^  cy^ ^
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Z)£? î JoSc u/o6no ^  -j^ < ''

^ —  Sja/no/>/ovo ->e^o/2e6i2^vft_

fgfx^?!^0^ (^fc liA  jlfC êJlM^SL /ru'
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€.vfo03 ^  l U ^  w sx^ h i  hJiM '

/ l ^ r u L  c M ^ ^ s  (A ^^w ju t ^

w„v'y«^ 'J

/lj4 ^  -  ^ miruAjjL KqIM̂  ̂
S

308



0^



k i A / '

I -  5 M . 1h ^  a ., ^  ^

J ,J U J  ' W

X  /W - +fw ^ m cAW ,.
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EfWYiia -  Lî Ĵ I -  di^0€JU-^ ^

gcj*A6ccKV) 1̂  /

Men

d-f^ -M ^'U.

SpihhiMT

327



 ̂ Ih. A iuA to- jf^

^  inAc*î 'o?s,
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^  Ajû  ^  j J ^  & <c^c C. _

h j ^  C H ^  Z O < n j f ^ ' f

* <«g(f ^

I au

' & X J. - f » f  ‘ ' f “  ■ff':
\ ^  Ii0̂ L tJ^

f .:̂  . •

I
:ii

332



e££

i/f'̂ K?^ T i/n (j

7)P0n̂'\
y p i

-rp<»rf”,
i)ttcn^jj0a ' t

> W -« ^  y/r/mrjp yytff. Ciul rC'

o 0 o • #~»-« «. f

# « o < •
u



fj
OW ^V^v--

^  <9c^

^  > W - V^-

7 T ' V .

^  / /^  *■ 

^ M S n e, ■C e /̂ 'rm ^  ef ^

/6 . , ^

334



yH ^ iru /o ^  n
^  Jfm

/h ^  ^  a fc n < i^ ,

^  /■ A  f  - < J ^

(jprii/)7i Xe-Sc^fTiiO^

V
M &Jt’/^  C o/'y /  ^eo>\a^

tlu'ocX î
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«^!W tf<î  >U. /W  <!̂

337



TTT

- k y ^ t r  /»
> ' ( J  ( f
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r y / r n ^ ' h o v o f  Ĉ  ^ ^ / ( Q  U ^4>0/W 2 / y j f ^ ^  ' }

-Jdc^ ' 'T / t^  .J ir ,^ > ^ '

355



99Z

(UP/
5 *  -  S’ - < ^ - z  ' /O O C

1̂^0 D -  h - f ^ z

r~

(  b jy W 0  L  
<y n/js&Xjp

^  O p O y l

—  %V)W ) ^  hj cc*n j j

^"T   ̂ 7  - sri

I  = 2 L -  — 2 L
sai

Oo I 
S'Zl

21 
5

s r   ̂ - /s 'r i

y.fe|L ^  ^  ( c

t>2 1 7 5

TO 'O -' ^  c / /

^  haio?̂  rufiorpl j



r ^
^ m ir i'O S c  5 ^ ^

% ^ /iu m ^  7qtp6u^  /?
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APPENDIX 8: INTRODUCTION TO POLISH WEEKEND SCHOOL 
CURRICULUM FOR JUNIOR CYCLE
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8.1 Introduction to Curriculum base for Junior Cycle: students attending 
Polish Weekend Schools.

Paragraph 1

Zmiany poHtyczne, jakie zasziy w Polsce po roku 1989 oraz 
po przyst^pieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, 
zhkwidowaiy istniej^ce dotychczas bariery i daty Polakom 
mozhwosc swobodnego przemieszczania si^ po Europie i 
swiecie. Spowodowaio to zaciesnianie si^ wi^zi Polakow 
zyj^cych poza krajem z niepodlegi^ i odrodzonq ojczyzn^. 
Jednoczesnie wielu Polakow podj^lo decyzj?, by zyc i 
pracowac poza granicami Polski. Poza krajem dorasta i uczy 
si^ w miejscowych szkolach wiele polskich dzieci. 
Dostrzegaj^c wag^ i skal^ tego zjawiska, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przedklada 
polskim szkolom dziaiaj^cym poza krajem Podstaw^ 
programowq dla uczniow polskich ucz^cych si^ za granic^.

[The political changes that took place in Poland after 1989 
and the later accession of Poland to the European Union, 
eliminated the previously existing barriers and gave Poles the 
possibility to move freely around Europe and the world. [This 
resulted in a strengthening of the ties/links between Poles 
living outside the country with an independent and 
resurgent/reviving /fatherland/homeland. At the same time, 
many Poles have decided to live and work outside Polish 
borders. There are many Polish children growing up and 
learning abroad. Recognizing the importance and extent of 
the phenomenon, the Ministry of National Education o f the 
Republic o f Poland submits the curriculum base for Polish 
students studying abroad to the Polish schools operating 
outside o f the country]

In the first paragraph, the authors o f the text inform the reader about the 
rationale behind the document. First, the authors of the ‘introduction’ point to two 
important historical events that took place in 1989 and 2004; (i) the transition which 
put an end to the People's Republic o f Poland and led to a democratic regime, called 
the Polish Third Republic (gaining independence from the Communist Soviet Union 
) and (ii) the accession of Poland to the European Union. In consequence, this led to 
the elimination of ‘the previously existing barriers’ to Polish people leaving the 
country -  and the emergence of easier communication /exchange of information and 
travelling between countries, and finally enabled Poles to travel freely around Europe 
and the world*. In referring to ‘previously existing barriers’, culturally (implicit) 
inference is made here to difficulties connected with travelling, freedom of exchange
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of information, etc. The authors of the text use the term ‘Ojczyzna’‘  ̂ [motherland], 
fatherland, homeland], which is associated with a nationalistic view of the country 
one comes from. It also has a specific cultural inference, as ‘ojczyzna’[motherland] 
itself is feminine in gender, ‘ona’ or ‘she’ plays some affective/emotive function. The
word ‘odrodzon^’ [reborn]^ is used to underline and connect to the previous 
information about political/social/economic changes that took place after 1989 in 
Poland. In the final part of the first paragraph, the authors refer to the ‘scale’ and 
‘weight’ of the phenomenon (a large number of the Polish children being taught in 
schools outside of the country), which justifies/provides a rationale for the 
development of such curriculum. This is followed by a firm statement that the 
curriculum base is submitted by the Ministry of National Education o f the Republic 
o f Poland for Polish students studying abroad.

Paragraph 2

1. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument powstaly na gruncie 
polskiej edukacji. Zostai przygotowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej w ramach Projektu wspolfmansowanego 
ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego. W 2008 r. 
w Polsce zakohczono prace nad podstawq programowq 
wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego w 
poszczegolnych typach szkol, rozstrzygaj^cq o tym, czego 
b^dzie si^ uczyl kazdy mlody Polak mieszkaj^cy w kraju.
Cieszymy si^, ze zaiedwie kilka miesi^cy od zakonczenia 
prac nad tym dokumentem mozemy przedlozyc polskim 
szkolom dzialaj^cym poza krajem osobn^ propozycj^ 
adresowan^ specjalnie do nich.

[This is the first document of this type formed on the basis of 
Polish education. It was prepared by the Ministry of 
Educafion in a project co-financed by the European Social 
Fund. In 2008, in Poland, all work on/ the education program 
and general education in particular types o f schools has been 
finalized. Decisions have been made concerning what every 
young Pole living in the country will be taught. We are 
pleased that only a few months after the work on this 
document has finished we can submit to Polish schools 
operating outside the country a separate proposal addressed 
specifically to them.]

The second paragraph provides the reader with information on the preparation 
of/groundwork on the document, and on the mutual involvement o f the Polish 
Ministry o f Education and the European Social Fund. Next, the authors express their 
delight at the fact that the ‘osobna’ [separate] curriculum base was submitted shortly 
after other curriculum specificafions were set for Polish students studying in Poland.

Paragraph 3

'Ojczyzna [fatherland, motherland, homeland] « for example Irish as Athartha. 
2 Odrodzon^ [reborn]
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2. Adresatem tej Podstawy programowej nauczyciele z
polskich szkol i polskich osrodkow edukacyjnych 
dziataj^cych za granic^. Szkoiy te odgrywajq wazn^ rol^ w 
codziermym zyciu Polakow przebywaj^cych poza krajem.
Pracuj^cy w nich nauczyciele, zmagaj^c si^ cz^sto z 
ograniczeniami i trudnosciami wynikaj^cymi z warunkow 
kraju, w jakim odbywa si^ ksztalcenie, realizuj^ wazne 
zadanie dla losow polskiej wspolnoty narodowej -  ucz^ 
polskie dzieci ich ojczystego j^zyka, literatury, historii, 
geografii i kultury Polski.

[This Curriculum is addressed to the Polish teachers working 
in Polish schools and Polish educational centres abroad.
These schools play an important role in the daily lives of 
Poles living abroad. The teachers working in these schools 
are often struggling with the limitations and difficulties 
resulting from conditions o f the country in which the
education is provided. They perform an important task for the 
future fate of the Polish national community -teaching Polish 
children their native language, literature, history, geography 
and culture.]

In this paragraph, the authors of the text use some rhetorical devices (outlined 
below) to convey to the readers/Polish teachers working abroad a ‘sense of having an 
important mission for their homeland’ namely -  teaching Polish children the 
language, literature, history, geography and Polish culture of their ‘motherland’. 
First, the authors generalize about the importance of Polish schools in the everyday 
life of the Poles living abroad. This is not necessarily true, as not all the Polish 
children living abroad attend Polish schools. Next, hyperbole ‘zmagaj^si?’ 
[struggling], along with lexical items/presupposition of ‘ograniczeniami i
trudnosciami wynikaj^cymi z warunkow kraju. w jakim odbywa si? ksztalcenie’ 
[limitations and difficulties arising from the host country’s conditions, in which 
education takes place] -  not closely specified/generalization is used to exaggerate and 
construct rather negative picture of the host country. Implicitly, this discursive act 
serves as denying/not accepting full responsibility for the problems/issues being 
experienced by the Polish schools abroad, or could even be said to be forwarding this 
responsibility to host country. The final sentence, in paragraph 3, positions Polish 
teachers as having a very important task (mission) for the further ‘losow polskiej 
wspolnotynarodowej’ [fate of the national commonwealth], ‘National 
commonwealth’ is used here to highlight cultural and national unity/identification/ of 
Poles living abroad, and the role o f the teachers is exaggerated.

Paragraph 4

4.Podstawa programowa dla uczniow polskich ucz^cych si? 
za granic^ zostaia opracowana wedlug najlepszych wzorcow 
wspolczesnej dydaktyki. W pracach nad ni^ brala udzial 
grupa kilkudziesi?ciu ekspertow powolanych przez Ministra 
Edukacji Narodowej. Znalezli si? w niej nauczyciele
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pracuj^cy w szkotach polskich na obczyznie, pracownicy 
naukowi z polskich uniwersytetow oraz eksperci powolani 
przez Ministra Edukacji Narodowej do prac nad 
doskonaleniem podstawy programowej ksztalcenia ogolnego 
obowi^zuj^cej w Polsce.

[The Curriculum for Polish students studying abroad has been 
developed according to the best practices of modem teaching.
Dozens o f experts appointed by the Ministry o f Education 
were involved in the work. They include the teachers working 
in Polish schools abroad, researchers of Polish universities 
and experts appointed by the Minister of Education to work 
on the improvement of general education and the core 
curriculum in force in Poland.]

Discursive practices used in this paragraph help to instruct/persuade the 
reader about the ‘correctness' and appropriateness of specifications in this program. 
These discursive practices help to construct a very positive stance towards the 
program. The reader feels convinced about the ‘correctness’ and ‘rightness’ of the 
proposed curriculum. Hyperbole -  ‘Najlepszych’ [the best] -  and generalization -  
‘wzorcow wspolczesnej dydaktyki’ [contemporary educational standards] -  are used 
to point to the resources that were employed when drawing up/designing the 
program. The authors o f the program, however, do not provide any factual 
information regarding the kind of standards or theoretical orientation/pedagogical 
concepts behind the development of the program. The stance of ‘correctness and 
rightness’ of the proposed curriculum is further constructed through relying or 
presupposing on the authoritative position o f the Ministry o f Education in appointing 
‘eksperci’ [experts] in developing the curriculum specifications. The teachers 
working abroad, along with Polish university tutors/employees, are included in the 
group o f experts. The authors also point to the contribution of the separete group of 
experts ‘eksperci powolani przez Ministra Edukacjii Narodowej do prac nad 
doskonaleniem podstawy programowej ksztalcenia ogolnego obowi^zujqcej w 
Polsce’ [experts appointed by the Minister of Education to work on the improvement 
o f general education and the core curriculum in force in Poland] who were engaged 
in developing the curriculum for mainstream Polish schools in Poland. The authors 
o f the text, again, rely upon the superior/authoritative position of these experts, as 
they were experienced in planning the policy and curriculum base in Poland. In this 
way their authority is legitimated, and the stance of the ‘correctness and rightness’ of 
the current curriculum is constructed.

Paragraph 5

Podstawa programowa dla uczniow polskich ucz^cych si^ za 
granic^ zawiera tresci ksztalcenia j^zykowego i kulturowego. 
Sformulowana jest tak, aby pokazac, co uczeh powinien 
wiedziec i umiec na zakonczenie danego etapu ksztalcenia, ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem kompetencji j^zykowych jako 
narz^dzia niezb^dnego w procesie poznawania literatury, 
historii i kultury polskiej. Nauczanie j^zyka ojczystego jest
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rowniez czynnikiem ksztaituj^cym swiadomosc 
przynaleznosci do narodu polskiego.

[The core curriculum for PoHsh students studying abroad 
includes educational content in the area o f language and 
culture. It is designed in such ways that it shows what the 
students should be able to know at the end o f each learning 
cycle. Particular emphasis is placed on (developing) language 
skills/competence as essential tools in the process of learning 
about Polish literature, history and culture. The teaching of 
the mother tongue is also a factor influencing/shaping 
identification with the Polish nation/sense of belonging.]

In this paragraph, the authors of the text inform the reader about the content 
of the program, namely ‘tresci ksztalcenia j^zykowego I kulturowego’[ educational 
content in the area of language and culture], along with the learning outcomes 
specified at the end of a given educational cycle/phase/stage. It is emphasised in this 
paragraph that language not only plays a crucial role in gaining knowledge in the area 
o f Polish literature, history and geography, but also is a factor contributing 
to/influencing students’ identification with the Polish nation. This is an explicit 
statement, disclosing that ‘mother tongue’ should be perceived and thought o f in 
terms of constructing and strengthening the national/cultural identification o f Polish 
children with the Polish nation. Moreover, Polish language teachers are implicitly 
posifioned here as important contributors to this process (of strengthening the 
idenfificafion with the Polish nafion of the Polish children studying abroad).

Paragraph 6

Wymagania zostaly opracowane dla trzech grup wiekowych;
5-9 lat, 10-13 lat i od 14 lat, z uwzgl^dnieniem mozliwosci 
percepcyjnych uczniow i ich rozwojupoznawczego.Natomiast 
kompetencje j^zykowe dodatkowo zostaly zapisane dla trzech 
poziomow umiej^tnosci: A -  podstawowy, B -  srednio 
zaawansowany, C -  zaawansowany. Ksztalcenie j^zykowe 
obejmuje cztery sprawnosci komunikowania si^ w j?zyku 
polskim: sluchanie, mowienie, czytanie, pisanie. Zakladamy, 
ze na najwyzszym poziomie umiej^tnosci (C) zawierajq si^ 
wymagania z poziomow nizszych. W zapisach unikamy 
wymieniania tych wiadomosci i umiej^tnosci, ktore maj^ 
charakter ponad j^zykowy, a uczen nabywa je w miejscowej 
szkole. Ksztalcenie j^zykowe kulturowe powinno miec 
character zintegrowany.

[The requirements have been developed for three age groups:
5-9 years, 10-13 years and 14 years, including their 
perceptual and cognitive development/capability. 
Additionally, three levels of linguistic competence have been 
distinguished/ A -  basic, B -  intermediate and C -  advanced.
The Polish language involves development o f four 
communication skills: listening, speaking, reading and 
writing. We assume that the learner who achieves the highest
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level o f  linguistic competence (C) fulfils all the requirements 
o f the lower levels. We avoid listing o f  the learning outcomes 
and skills that go beyond language in the descriptors as the 
student acquires them in the local schools. Language and 
cultural education should have an integrated character.]

The authors o f the text provide the reader with a brief description o f the 
program, in relation to age groups, levels o f language competence, language skills 
being developed. The authors o f the text justify/rationalize their age-groups 
distinction (different curriculum specifications are proposed for the three different 
age groups). As a rationale for this distinction they provide common 
psychological/pedagogical/theorising that assumes that the perceptive and cognitive 
capabilities o f children vary according to age (developmental stages). Next, three 
levels o f language competence are distinguished: A, B and C. No rationale for this 
distinction is provided, however (potentially, it could be related to Common 
European Framework o f  Reference) It is said that language learning is to be 
developed through four language skills: listening, speaking, reading and writing. The 
level C learner (the highest level o f competence within the distinguished levels) is 
expected ‘zakladamy ze’[We assume that] to be familiar with the learning outcomes 
from the previous levels. The authors o f the text presuppose (pronoun -  ‘tych’[the]) 
that there are some ‘wiadomosci I umij^tnosci’ learning outcomes and skills that go 
beyond language and that they are included in the curriculum o f the mainstream 
schooling system (in the host country). There is also information about ‘wiadomosci I 
um ij^tnosci’ [learning outcomes and skills] that are missing from the proposed 
curriculum because they go beyond language education, and a learner gains those 
skills in the local (host country’s) schools. This paragraph ends with a 
recommendation that an overall linguistic and cultural education o f Polish children 
should have a holistic/integrated character.

Paragraph 6

6a.Dla kazdej grupy wiekowej zaproponowalismy dwa 
zestawy lektur uzupelnionych
innymi tekstami kultury. Przez tekst kultury (texts o f 
culturedefined) rozumiemy kazdy wewn^trznie 
zorganizowany wedtug okreslonych regul, znacz^cy wytwor 
kultury, np. dzieio plastyczne, filmowe, grafik^, rzezb^, stroj, 
zachowania realizujqce pewien spolecznie utrwalony 
wzorzec. Behaviorsimplimentingcertianculturaly and 
sociallyaccepted model/ identification with Poland, Pierwszy 
zestaw (aboutreadinglists) zawiera spis dziel waznych dla 
swiadomosci narodowej Polakow. Wprowadza ucznia w 
obszar kulturowej wspolnoty i identyfikacji z polskosciq, 
daj^c, na wyzszym poziomie nauczania, mozliwosc poznania 
elementow historii literatury. S^dzimy, ze polscy uczniowie 
na obczyznie powinni w'skazane tu dzieia poznac i omowic z 
nauczycielem.

6b. Drugi zestaw -  znacznie obszemiejszy -  zawiera wykaz 
utworow z ro ^ y c h  epok, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 
literatury i fllmow XX i XXI wieku, ktore v j  swiadomosci
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mlodego Polaka, przebywaj^cego poza krajem, pomog^ 
uksztaltowac wizerunek wspolczesnej Polski, kraju innego 
niz ten, ktory opuszczali ich dziadowie lub rodzice. 
Zach^camy, by z tego zestawu podczas nauki szkolnej uczeri 
poznai, tzn. przeczytai we fragmentach albo w calosci, 
przynajmniej jednq pozycj^ w roku szkolnym. Wyboru 
tytulow dokona nauczyciel stosownie do poziomu rozwoju 
intelektualnego oraz sprawnosci j^zykowej uczniow a takze 
specyflki kraju zamieszkania. Poezj^ XX i XXI wieku, 
komiks, film i inne teksty kultury w tym zestawie zapisalismy 
tak, by nauczyciel wybieraj^cy kolejne pozycje do omowienia 
z uczniami mogi uwzgl^dnic takze oczekiwania miejscowego 
srodowiska, w ktorym przebywa i pracuje. Decyzje 
nauczyciela powinny przede wszystkim wspomagac proces 
ksztalcenia sprawnosci j^zykowej i zach^cac do 
samodzielnego poszukiwania polskoj^zycznych lektur, ale 
takze uwzgl^dniac funkcje wychowawcze literatury. 
Traktujemy t^ drug^ list^ lektur i tekstow kultury jako 
propozycj^ otwart^ i do uzupelnienia.

[For each age group there are two sets of complementary 
reading lists proposed along with other texts o f culture. Texts 
of culture are understand as internally organized according to 
specific rules, a significant product o f culture, such as the 
work of art, film, graphics, sculpture, costume, performing a 
certain socially culturally and socially accepted model of 
behaviour. The first set contains a list o f important works for 
Polish national identification. It introduces the student to the 
idea of cultural community and identification with Poland. 
On the higher levels, this provides the learner with the 
opportunity to learn about elements of literary history. We 
believe that the proposed literary works should be studied and 
discussed by the Polish students living abroad with their 
teachers.

The second set - much wider - contains a list o f literary works 
fi'om different eras, with particular emphasis on literature and 
movies from twentieth and twenty-first century, which in the 
mind of the young Pole, residing outside country will help to 
shape an image of contemporary Poland, a country which is 
different from the country that was left by their parents or 
grandparents. We encourage students to read at least one 
entry/title per school year in full or in parts. The choice will 
be made by the teacher who will match it with the learners’ 
level o f intellectual development, their language performance 
as well as specific conditions of the country o f their 
residence. Poetry o f the XX and the XXI century, comics, 
films and other cultural texts in this set are designed in such 
a way so they can meet expectations o f the local community. 
The teacher’s decisions should primarily support the process 
o f acquiring language skills and encourage self-exploration of
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Polish literature by the students, with inclusion of 
educational function of literature. We consider the second 
reading list as a proposal open to interpretation and 
supplementation.]

In this paragraph, the authors of the text discuss the reading material and the 
other cultural texts proposed to the students in this curriculum. First, two sets of 
reading lists with additional texts of culture are offered to different age groups. Next, 
a definition of the ‘text of culture’ is provided. The first and second reading lists are 
discussed in detail. The definition of the ‘text of culture’ offered is quite broad, as 
the words ‘kazdy’ [all] and ‘znacz^cy’ [meaningful] leave much space for
interpretation. However, this definition is not reflected in the reading list
proposed/submitted. In fact, the reading lists are very prescriptive and constitute a 
narrow/small group of Polish cultural texts (except for one title in German and one in 
English). The lists do not give many options regarding selection, for example, 
something of students’ own choice except for Comic books. Next, the authors discuss 
the rationale for their choice o f reading and cultural material, as the lists were 
constructed with the aim o f strengthening identification with Poland. Again, the 
importance of the development of national and cultural identification is indicated 
explicitly here.

The second set o f materials is described as having the potential to
‘uksztaltowac’ [shape] a contemporary image of Poland, which is, as it is
presupposed in the text, different from the one their parents or grandparents have.It is 
presupposed here that an image of Poland that the children, their parents or 
grandparents might have is not realistic, based on their past experiences. This may 
not necessarily be true for all Polish immigrants, as there is evidence that some of 
them visit Poland on regular basis. A certain image of Poland (reflected in the 
chosen literary work) is going to be constructed in this way, thusthis not a genuine 
image of Poland either.

In final part of this paragraph, the authors give some recommendations 
regarding the pace, choice and scope o f the studied reading material. It is suggested 
that the teacher should choose reading materialwith regard to the students’ 
intellectual and linguistic capabilities, along with conditions o f the host country. In 
the next line this idea is further developed, as the authors say that the teachers can 
include excpectations of the local community. In this way, the authors of the text 
claim that they have created a space in the curriculum for the more individualised 
needs o f the students that arise from the specific conditions of the host country. In 
last sentence, it is highlighted with the use of discursive intensifier 
‘przedewszystkim’ [most of all]) that developing students’ linguistic skills and their 
educational fiinction are primary aims of this curriculum. In fact the teachers and the 
students have choices, yet limited. They can choose a piece that has to be taken from 
a prescribed text, a text o f culture. There is no possibility o f choosing a text outside 
o f the provided lists, except for comic books.

Paragraph 7
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7.W zakresie historii i geografii Polski wymagania tak 
okreslone, by utrwalac i poszerzac wiedz^ o polskiej kulturze 
i spoleczenstwie polskim, o srodowisku geograficznym 
Polski oraz wzmocnic proces identyfikowania si^ uczniow z 
ojczyst^ tradycj^
(explicitstatementaboutstrenghteningcultural/traditionalidenti 
fication) przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla 
odmiennosci kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.W 
grupie wiekowej od 14. roku ^ c ia  proponujemy 
usystematyzowan^ wiedz^ na temat historii Polski od 
odzyskania niepodleglosci w 1918 r. do czasow 
wspolczesnych. Ta wiedza pozwoli uczniom poznac 
najnowsz^ historic kraju pochodzenia ich przodkow oraz 
pomoze dostrzec korzenie wielu wspolczesnych zjawisk.(this 
is true- cultural code will help to understand 
rationale/legitimation o f certain ...)Jestesmyprzekonani, ze 
kontakt z historic ojczystq ostatnich stu lat rozbudzi 
zainteresowaniauczniow wydarzeniami, ktore byly bliskie 
pokoleniom ich rodzicow, dziadkow i pradziadkow.

[7.W The history and geography o f the Polish demands are 
so determined to capture and raise awareness about Polish 
culture and Polish society, the environment, Polish 
geography, and to strengthen the process of students 
identifying with native tradition, while maintaining respect 
for cultural diversity and the traditions of the country of 
residence. For the 14-year age group, what is suggested is a 
systematic knowledge of Polish history since independence in 
1918 to the present. This knowledge will enable students to 
get to know the recent history o f the country o f origin o f their 
ancestors and to see the roots of many contemporary 
phenomena. We are believe that contact with the history of 
the last hundred years, will arouse native interest in students 
of events that were close to their parents' generation and that 
of theit grandparents and great-grandparents.]

This paragraph talks about learning outcomes in the areas o f geography and 
history. It is highlighted from the very start o f the paragraph that the 
program/descriptors in the area of history and geography are designed to consolidate 
and expand students’ knowledge of Polish culture and Polish society. This, in turn, 
will strengthen their identification with Polish culture/traditions. The authors of the 
text also point out that, at the same time, respect for cultural diversity and for the 
traditions o f the country of residence should be maintained. In the last part o f this 
paragraph, the rationale for the prescribed focus on modem history, from 1918 to the 
present, for the 14 + age group is provided. As a rationale for this choice, the authors 
express the conviction that contact with contemporary Polish history will awaken 
students’ interests in Polish history -  as it represents events close to the generations 
o f their parents and grandparents.

Paragraph 8
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8-Tresci zawarte w Podstawie programowej dla uczniow 
polskich ucz^cych si^ za granic^ posiuz^ do skonstruowania 
nowych programow nauczania, integruj^cych j?zyk polski i 
literature z historic oraz geografi^ Polski. N a le ^  podkreslic, 
ze ksztalcenie j^zykowe polskich dzieci przebywaj^cych za 
granic^ odbywa si^ na kazdej lekcji, nie tylko na lekcjach 
j^zyka polskiego. Nauczycielom pracuj^cym poza krajem 
zostan^ zaproponowane materiaty edukacyjne powstale 
wedhag jej zalozeh oraz udzielona pomoc w przygotowaniu 
programow nauczania dla szkot, w ktorych pracuj^.

[Content included in the Core Curriculum for students 
learning Polish abroad will be used to construct the new 
curricula, integrating Polish language and literature in Polish, 
history and geography. It should be emphasized that the 
Polish language training for children living abroad is for each 
lesson, not only for Polish language lessons. Teachers 
working outside the country will be offered educational 
materials created according to its principles, and assisted in 
the preparation of the program curriculum for the schools in 
which they work.]

In this paragraph, the authors of the text inform the reader about the overall 
purpose of the curriculum (the construction of new programs or literacy materials for 
Polish children studying abroad). They also highlight the importance o f Polish 
language teaching not only during Polish language lessons, but also during History 
and Geography lessons.

Paragraph 9

9.Jestesmy przekonani, ze propozycje zawarte w Podstawie 
programowej b^d^
u^teczne w codziennej pracy polskich nauczycieli poza 
granicami kraju,a uczniom powracaj^cym z zagranicy uiatwi^ 
nauk^ w Polsce. Przygotowane
opracowania pomog^ zaspokoic potrzeby edukacyjne 
uczniow, ale tez sprawi^,
ze polscy uczniowie b^d^ lepiej dzialali w srodowisku 
obcoj^zycznym
i wielokulturowym z poczuciem wlasnej wartosci oraz z 
szacunkiem dla innych.
Pomogq w wykorzystywaniu zdobywanej wiedzy dla 
promocji Polski.(presuposition)
Zakladamy, ze przedstawiona koncepcja edukacyjna stanie 
si? dogodn^ plaszczyzn^
dla w'ymiany doswiadczeri mi^dzy polskimi szkolami 
rozproszonymi
na swiecie, a takze ulatwi wymian^ doswiadczeh 
dydaktycznych w obr^bie
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polskiej wspolnoty szkolnej za granic^ oraz wzmocni jej 
wi^zi z krajem..

[9. We believe that the proposals set out in the Core 
Curriculum will be useful in the daily work o f Polish teachers 
abroad, and students returning from abroad will help build 
Poland. Prepared development will help meet the educational 
needs o f students, but also make sure that Polish students will 
be better able to operate with esteem and respect for others in 
an environment of foreign language. They will help you in 
using the acquired knowledge for the promotion of Polish.
We assume that the educational level will be a good plane for 
the exchange of experiences between Polish schools 
distributed around the world, as well as for facilitating the 
exchange of experience of teaching within the Polish school 
community abroad and strengthen its ties with the country.]

In this paragraph, the authors of the text express the conviction that the ideas 
included in this curriculum will be of use for both Polish teachers and Polish students 
living abroad. They point to positive outcomes of the program for Polish students: 
(i)For those who will decide to come back to Poland, it will help to ease transition 
from the hosts country’s education system to Polish one; (ii) Polish students’ 
interaction with the foreign language or multicultural environment will be better, as 
they will have (high) self-esteem and will be respectful towards others. The authors 
of the text also presuppose that through the use of knowledge about Poland, Polish 
children living abroad will help in the promotion of Poland. They also construct a 
positive/ epistemic stance throughout the paragraph regarding the role of the present 
curriculum in the future exchange of experiences between Polish schools distributed 
around the world, as well as in strengthening Polish schools 
relations/links/connections/ties with Poland; for example, ‘jestesmy przekonani’ [we 
are convinced], zakladamy [we presume]. In addition, the authors of the text use 
culturally specific discourse which is having affective functions; ‘polskiej wspolnoty 
szkolnej’ [Polish school community]; ‘srodowisk obcoj^zyczne’ [foreign language 
environment’] foreign used here in relation to host country; ‘wzmocni jej wi^zi z 
krajem’ [strenghtening connections/links/relations with the country (Poland)].
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