
 

Nagrodzone wypowiedzi 

Zwycięzcy konkursu z Norwegii 

1. Rodzina jest szczęśliwa, gdy każdy jej członek cieszy się z życia. Gdy czuje się bezpieczny. Kochany. Dumny 
z siebie i ze swojej rodziny. Gdy może realizować pasje i spełniać marzenia. Do realizacji większości 
marzeń potrzebne nam nie najgorsze zdrowie, praca, pieniądze i wsparcie otoczenia. Norwegia daje nam 
dobrą opiekę medyczną, możliwości pracy, rozwoju, dobre pieniądze, a wszechobecny uśmiech 
motywację i dobry humor. Dlatego właśnie jesteśmy szczęśliwi. Wreszcie. W Norwegii. 
 

2. Szczęśliwa rodzina to rodzina, w której ważna jest rozmowa. Wspólne posiłki, wspólnie spędzany wolny 
czas. Nie za zamkniętymi drzwiami, każdy sam na sam ze swoimi problemami. Wsparcie i akceptacja, bez 
względu na podejmowane decyzje. Świadomość plasowania rodziny na pierwszym miejscu. Szanowanie 
się nawzajem. I miłość, okazywana na każdym kroku. Miłe słowa na co dzień, a nie te dopiekające, 
przykre, podczas kłótni. Konstruktywne rozmowy. I staranie się. Każdego dnia od nowa. Szczęśliwa 
rodzina to dużo więcej niż 6 w totolotka. 
 

3. Najważniejsze dla szczęścia rodziny jest mieszkać razem pod jednym dachem i spędzać ze sobą jak 
najwięcej wolnego czasu. Norwegia nauczyła nas spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas. Trochę 
odpowiedzialna za to jest szkoła, w której dzieci spędzają bardzo dużo czasu na dworze i są zachęcane 
do obcowania z naturą. To tutaj nauczyliśmy się w każdą niedzielę, bez względu na pogodę, iść z dziećmi 
do lasu, rozpalić ognisko, usmażyć kiełbaski, słuchać ich opowieści z dziecięcych przygód i oddychać 
świeżym powietrzem. Szczęście naszej rodziny to wspólne wieczory spędzane grając w karty, monopol 
lub oglądając film familijny z popcornem w ręku. Cieszę się, że dzieci znalazły przyjaciół w nowym miejscu 
pomimo różnic językowych, kulturowych czy klasowych. One są radosne idąc do szkoły bo tam nie ma 
stresu a zrozumienie, cierpliwość i akceptacja. 
 

4. Dla szczęścia w rodzinie najważniejsze jest, aby jej członkowie mogli być razem na co dzień. Model 
spotykany obecnie często w Polsce, a polegający na tym, że ojciec pracuje za granicą/w innej 
miejscowości i wraca do domu "od święta' burzy to szczęście. Trudniej o szczere wyznania, łatwiej coś 
ukrywać, trudniej też o sprawiedliwy podział obowiązków tzw. domowych. Rodzą się napięcia. Każda 
rodzina miewa problemy, kłopoty i smutki, ale kiedy jest się ze sobą fizycznie, łatwiej je znieść czy 
pokonać, łatwiej jest porozmawiać. Myślę też, że szczęście w rodzinie zależy od tego, czy potrafimy 
cieszyć się drobnymi sprawami. To tworzy nasze zadowolenie "ogólne", nawet pomimo niepowodzeń. 
 

5. Witam, a mianowicie jak dla mnie żeby rodzina była szczęśliwa to najważniejsze to żeby być razem! 
Mamy córkę, która ma 7 lat i synka 5 miesięcy i nie wyobrażam sobie aby ojciec moich dzieci 
wychowywał je przez 3 miesiące podczas zjazdu do kraju, żyliśmy i przeżyliśmy tak 2 lata ja w Polsce a 
mąż w Holandii brakowało tatusia córce i mnie również! Mieszkaliśmy na parterze a szwagierka z swoją 
rodzinka na piętrze i pewnego razu córka do wujka powiedziała "tato" zapytałam się córki dlaczego tak 
powiedziała a ona, że skoro jej kuzyni do swojego tatusia tak mówią a ona w tym czasie nie ma ojca bo 
tatuś daleko mieszka i tam pracuje to nie ma nic złego jak przez czas kiedy taty nie ma mogę mówić do 
wujka "tato". Jak to usłyszałam alarm w główce od razu się zapalił!!! Jak tylko mąż wrócił, wiedziałam, 
że czeka nas długa rozmowa i tak nie może być żeby dziecko nie miało obojga rodziców i zdecydowaliśmy, 
że wyjeżdżamy ale wszyscy razem! Szczęśliwa rodzina jest wtedy kiedy dziecko ma "tatę i mamę"!!! 
 

6. Szczęście rodziny w dużej mierze zależy od wzajemnego szacunku, bliskości, chęci wysłuchania i wsparcia 
w chwilach rozterek i wątpliwości. Takie zachowania wynikają z miłości i potrzeby bycia razem. Mocnym 
spoiwem i motorem napędowym na dobry początek każdego dnia powinien być szczery uśmiech, 
optymizm oraz pogoda ducha. Z miłością, wiarą i nadzieją w sercach rodzina pozostanie nierozerwalnie 
mocna i trwała. 



 
7. Do szczęścia rodziny potrzebne jest kilka czynników. Po pierwsze - zdrowie, bez tego rodzina po prostu 

nie mogłaby być szczęśliwa. Bo tego nie da się kupić za żadne pieniądze.  Po drugie - praca, bo dzięki niej 
prowadzimy normalny tryb życia, po prostu rutyna. Po trzecie - satysfakcja ekonomiczna. Stać nas na 
wiele więcej niż w Polsce. Po czwarte - wzajemne wsparcie oraz miłość, Bez tego nie było by naszej 
rodziny. Szkoda tylko, że jesteśmy z dala od rodziny i okoliczności, które nas omijają. Tylko tyle a może 
aż tyle brakuje nam do pełni szczęścia. Niestety nie można mieć wszystkiego :-( 
 

8. Zapewne jest wiele czynników, które na to wpływają. I każdy ma swój wyidealizowany świat. Ja także 
mam taki, co może być dla niektórych dziwne, a dla niektórych budujące. Dla mnie szczęście w rodzinie 
to stabilizacja, to poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że ktoś cię kocha i zależy mu na rodzinie. To 
poczucie, że możesz na kogoś liczyć w zdrowiu i chorobie, to uczucie kiedy budzisz się rano i wiesz, że 
ten dzień to właśnie ten dzień kiedy chce ci się wstać i być z rodziną- nawet taką, która   ma tylko dwie 
osoby- ty i on. Szczęście rodzinne nie kręci się tylko wokół pieniędzy, dla mnie zdrowie jest najważniejsze. 
Stabilizacja dla mnie to możliwość wspólnego podejmowania trudnych decyzji, bo tylko wtedy wszystko 
może się udać. Szczęście to móc dawać, nie tylko brać. Szczęśliwa rodzina to taka, która dużo ze sobą 
rozmawia i potrafi słuchać druga osobę. Tego życzę innym. Ja taką znalazłam :-) 
 

9. Podstawowym czynnikiem spajającym szczęśliwą rodzinę jest miłość, która daje bezpieczeństwo 
uczuciowe. Bycie RAZEM spaja rodzinę a więzi tworzą szczęśliwą rodzinę.  Istotne jest wspólne 
rozwiązywanie problemów i wspólne podejmowanie decyzji. Nic nie zastąpi wspólnoty rodzinnej. Strona 
materialna nie jest gwarancją szczęścia. To tylko pozory. Szczęśliwe rodziny są razem: wspólne 
rozmowy,  wspólnie spędzony wolny czas zbliżają członków. Jaka jest recepta na szczęśliwą rodzinę? 
Myślę, że jest to rzecz indywidualna. Ale to co jest ważne to zachowanie i pielęgnowanie pewnych 
wartości życiowych: wzajemny szacunek, zaufanie, tolerancja, codzienna praca nad tym by rodzina 
szczęśliwie funkcjonowała a to wymaga wysiłku. Trzeba zainwestować we własne szczęście, w szczęście 
rodziny. 
 

10. Zdrowie, wzajemny szacunek, dbanie i słuchanie bliskich. Uwrażliwienie dzieci na cudze krzywdy i nauka 
szacunku do wszystkich ludzi, wszystkich nacji. 

 

Zwycięzcy konkursu z Polski 

1. Najważniejsze jest, bycie razem, wspólny szacunek do siebie, pokazywanie na każdym kroku nawet jeżeli 
jesteśmy daleko od siebie, że kochamy się i akceptujemy wybory każdego z członka rodziny, wspierając 
się a przede wszystkim pamiętać, że rodzinę ma się jedną i robić wszystko żeby być razem. Szczęście to 
móc budzić się przy kochanej osobie i widzieć uśmiechnięte dzieci, że wszystko jest tak jak powinno być 
i móc spędzać jak najwięcej czasu razem. Ot cała filozofia – tak niewiele, a tak o to trudno w dzisiejszym 
świecie, że rodzina musi być od siebie daleko – a te chwile spędzone razem dają najwięcej szczęścia, 
powroty trudne do No[rwegii] okupione złamanym sercem i płaczem, ale takie wybory były podjęte i 
zaakceptowane. Szczęście to wrócić do domu i zobaczyć uśmiechnięte dzieci, które rzucają się na szyję 
choć już dorosłe prawie, szczęście to usłyszeć od syna 18 letniego Kocham Cię mamusiu, który nie 
wstydzi się powiedzieć to przy swoich kolegach, szczęście to miłość i szacunek. 

2. Rodzina szczęśliwa to rodzina, w której jest miłość i wzajemny szacunek. Pieniądze traktuje się jako cel, 
a nie środek. Wspólnie spędzany czas, nie tylko przy tv czy komputerze. Wspólne pasje, słuchanie siebie 
nawzajem, rozmowa. 

3. Najważniejsze jest to aby być razem!!! By każdy dzień, problem, troski dzielić razem! Nie tylko 
opowieściami telefonicznymi! Aby dzieci podczas każdego dzwonku domofonu nie skakały z radości, że 
to tatuś, tatuś przyjechał, a później odchodziły z zawiedzioną miną! Szczęściem jest patrzeć na co dzień 
na dzieci, uczestniczyć w ich przedszkolnych imprezach, histeriach, chorobach:) być ZAWSZE 
razem!!!!!!!! 

4. Gwarancja pracy i stabilność finansowa. Opieka socjalna i medyczna. Wolna wola w wychowywaniu 
dzieci. Akceptacja i szacunek społeczeństwa, w którym się żyje i pracuje. 

5. Przede wszystkim miłość, wzajemna akceptacja, obopólna zgoda małżeńska, wzajemne zaufanie sobie. 
Długie rozmowy o wszystkich problemach związanych z dzieckiem, z nami. 



6. Rodzina szczęśliwa to rodzina pełna, zdrowa, kochająca się. Odległości w dzisiejszych czasach nie ma tak 
dużego znaczenia jeżeli ludzi łączy mocne uczucie i chcą tworzyć i pielęgnować stworzony związek i 
rodzinę. 

7. Żeby rodzina była szczęśliwa to musi być razem, czyli mama tata i dzieci, wiem jak ja wyjeżdżam z Polski 
do Norwegii  jak dzieci tęsknią i czekają kiedy przyjadę. Jest tak smutno, że wyjechać aż się nie chce, 
zawsze razem. 

8. Miłość, szacunek obojga rodziców. Wiara w Boga. Stabilizacja finansowa, spełnienie zawodowe. 
Posiadanie dzieci i radość z ich wychowania. Dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, oraz o tradycje 
rodzinne, otwartość na inne kultury. Czerpanie z niej wyższych wartości i wnoszenie do niej własnych 
równie pięknych. 

9. Przede wszystkim rodzina powinna się kochać i szanować wzajemnie. Musi być dużo rozmów o tym co 
nas cieszy jak i o tym co nas trapi. A przede wszystkim rodzina powinna sobie pomagać i być blisko siebie, 
brać czynny udział w wychowywaniu dzieci. Głównie dlatego wróciłam do kraju ze swoim 3 letnim synem 
po ponad 7 latach stałego pobytu w Norwegii. Mam tam dobra pracę, pracuję w systemie 3 tygodnie na 
tydzień. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z podjętej decyzji i z faktu, że nasz syn nie wychowuje 
się w tym nudnym i smutnym kraju, w którym rozmawia się jedynie o górach, lasach, nartach i 
pieniądzach.... 

10. Rodzina jest podstawową komórka społeczną, która przede wszystkim powinna być razem. Niestety, 
bardzo często, rzeczywistość jest inna. Dzieje się tak, w dużej mierze z powodów finansowych, tak jest 
właśnie w moim przypadku. Myślę, że kilkunastomiesięczna rozłąka nie zniszczy silnych więzi dobrego 
związku, a zarobione pieniądze pomogą w realizacji planów. Oczywiste jest to, że lepiej jest być razem, 
ale niestety czasem, nie ma innego wyjścia i aby w ostatecznym rachunku zaznać szczęścia musi dojść 
do czasowej rozłąki, bo nie ma innego wyjścia!!! 

 

 


