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W artykule omówiona została tematyka rodzinnych relacji międzygeneracyjnych na 
odległość z perspektywy zamieszkujących województwo śląskie rodziców emigrantów. 
Podstawą empiryczną tekstu są przeprowadzone w 2015 roku badania ankietowe na próbie 
300 osób. Zrelacjonowane zostało nastawienie badanych do emigracji własnych dzieci oraz 
ocena jej wpływu na więzi rodzinne i zaangażowanie w sprawy gospodarstwa domowego. 
Przedstawione zostały wyniki badań dotyczące częstotliwości kontaktów między rodzicami 
a dziećmi – zarówno bezpośrednich, jak również odbywających się za pośrednictwem 
cyfrowych narzędzi komunikacji. Istotną częścią rozpatrywanej problematyki jest także 
antycypacja własnej przyszłości przez badanych rodziców – w tekście podjęto próbę 
identyfikacji potencjalnych obaw związanych z własną starością respondentów, łączących 
się z funkcjonowaniem w ramach transnarodowej rodziny.
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LONG-DISTANCE CROSS-GENERATIONAL RELATIONS IN THE VIEW 
OF THE PARENTS OF EMIGRANTS FROM THE SILESIAN VOIVODSHIP

The article discusses issues concerning long-distance cross-generational relations within 
families from the perspective of emigrants’ parents who live in the Silesian Voivodship. The 
empirical basis is a survey conducted in 2015 on a sample of 300 people. It reports the 
attitudes of the respondents to their children’s migration and the estimates of migration’s 
impact on family ties as well as on the commitment to livelihoods issues. The article 
focuses on the findings related to the frequency of contacts between parents and children, 
both direct and through digital tools. An important part of the considered issue is the 
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parents’ anticipation of their own future. The article attempts to identify the parents’ 
potential concerns regarding their functioning within the transnational family framework 
in the context of their senility. 

Keywords: emigration, cross-generational relations, seniors, cross-generational contract, 
family ties

Wzmożone ruchy migracyjne po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej 
i ich rozliczne konsekwencje doczekały się wielu przenikliwych opisów. Pod-
dawano analizie skutki społeczne, ekonomiczne czy demograficzne, korzystając 
z aparatów teoretycznych różnych dyscyplin naukowych podejmowano próby 
mierzenia się ze złożonym i arcyciekawym fenomenem poakcesyjnej emigracji. 
Od roku 2004 minęła już ponad dekada – w ślad za dynamicznym rozwojem 
migracyjnej sytuacji przeobrażały się obszary badawcze, które eksplorowano 
w sposób szczególnie intensywny.

W ostatnim czasie ważnym wskazaniem co do pożądanych kierunków analiz 
są doniesienia świadczące o coraz popularniejszych strategiach osiedleńczych 
wśród emigrantów i zmniejszającym się znaczeniu charakterystycznych dla 
okresu transformacji migracji niepełnych (np. Społeczne skutki poakcesyjnych 
migracji… 2014). Potwierdzeniem tego trendu mogą być wyniki badań, wska-
zujące na wzrastający odsetek migrantów długookresowych (powyżej 1 roku) 
– w 2007 roku wynosił on 58%, natomiast w roku 2012 – już 85%. Co również 
znaczące, aż 66% z tej grupy stanowią osoby przebywające poza granicami 
kraju ponad 3 lata (Chmielewska 2015: 27). Istotna jest także uwidaczniająca 
się w badaniach zmiana sytuacji rodzinnej emigrantów, w tym rosnąca licz-
ba osób niepełnoletnich, przebywających na emigracji ze swoimi rodzicami. 
Dane te znajdują potwierdzenie w analizach transferów finansowych do Polski 
z zagranicy, publikowanych przez NBP. Ich poziom – po osiągnięciu rekordo-
wych wyników w roku 2007 (5,32 mld euro) – od roku 2009 utrzymuje się 
na względnie stałym poziomie około 4 mld euro rocznie (Chmielewska 2015).

Coraz bardziej osiedleńczy charakter polskiej emigracji sugeruje zwrócenie 
większej uwagi na konsekwencje takiej sytuacji dla kraju wysyłającego – zarówno 
ekonomiczne, jak i demograficzne czy społeczne. Jest to bowiem zjawisko, które 
znacząco wpływa także na sytuację życiową osób, które nigdzie z Polski nie 
wyjechały – w sposób szczególny członków rodzin emigrantów. Coraz większa 
część polskich rodzin staje się rodzinami światowymi – w rozumieniu tego 
pojęcia proponowanym przez U. Becka i E. Beck-Gernsheim (2013). Znajduje to 
potwierdzenie w ukazujących się w ostatnim czasie wielu ważnych publikacjach, 
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skupiających się na rodzinnym aspekcie polskich procesów migracyjnych (por. 
np. Urbańska 2015; Kawecki, Trusz, Kwatera, Majerek 2015; Slany, Ślusarczyk, 
Krzyżowski 2014; Młyński, Szewczyk 2012; Danilewicz 2012).

W niniejszym tekście przedstawiona zostanie część wyników uzyskanych 
w trakcie realizacji projektu badawczego1, który wpisuje się w spojrzenie na 
kwestie migracyjne z perspektywy życia rodzinnego i funkcji rodziny. Projekt 
ten miał na celu analizę postrzegania emigracji własnych dorosłych dzieci przez 
pozostających w Polsce rodziców, identyfikację częstotliwości i jakości kontaktu 
pomiędzy nimi oraz zbadanie ich wyobrażeń dotyczących własnej przyszło-
ści i zapewnienia opieki na starość. W artykule przedstawione zostaną wyniki 
przeprowadzonego w okresie czerwiec–wrzesień 2015 roku badania kwestio-
nariuszem ankiety. Wzięło w nim udział 300 zamieszkujących województwo 
śląskie rodziców emigrantów, którzy przebywają poza granicami kraju przez 
okres minimum roku. Szczegółowa charakterystyka próby zostanie przedstawiona 
w dalszej części tekstu.

Podjęta w badaniach problematyka wydaje się niezwykle istotna, zważyw-
szy na to, że polski kontrakt międzygeneracyjny opiera się na współzależności 
poszczególnych generacji w rodzinie (Krzyżowski 2013: 191). Wraz z przemia-
nami społeczno-kulturowymi transformacji podlegają także relacje pomiędzy 
poszczególnymi pokoleniami wewnątrz rodziny; stają się one mniej oczywiste, 
jak gdyby „zadane”. Powoduje to, że znaczenie relacji międzygeneracyjnych 
staje się coraz donioślejsze i można się spodziewać, że będzie jeszcze wzrastać 
w przyszłości (Szukalski 2010: 89). Z drugiej strony część badaczy alarmuje, że 
procesy migracyjne negatywnie wpływają na wzajemność stosunków pomiędzy 
poszczególnymi pokoleniami w rodzinie – „relacje oraz więzi międzypokole-
niowe ulegają atrofii również ze względu na odległość zamieszkania między 
osobami należącymi do różnych generacji” (Szweda-Lewandowska 2014: 70), co 
w sytuacji niedoboru formalnego wsparcia dla osób starszych ze strony instytucji 
publicznych może prowadzić do problemów z zapewnieniem im należytej opieki.

Przyjęte w badaniu ograniczenie terytorialne do obszaru województwa ślą-
skiego wynika z kilku przesłanek. Pierwszą z nich jest pojawiający się coraz 
częściej w analizach migracyjnych metodologiczny postulat, sugerujący prowa-
dzenie studiów na poziomie lokalnym czy regionalnym – na co zwracają uwagę 
na przykład tacy klasycy badań migracyjnych, jak L. Lucassen czy D. Massey 
(Praszałowicz 2012). Takie podejście badawcze ma zresztą w Polsce bogate 
tradycje – dość przywołać chociażby publikacje dotyczące Śląska Opolskiego 

1 Projekt „Rodzice emigrantów z województwa śląskiego” prowadzony był przez autora arty-
kułu w ramach badań własnych, realizowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
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(K. Heffner, R. Jończy, A. Krasnodębska, R. Rauziński, B. Solga) czy Podla-
sia (B. Cieślińska). Kwestia ta podniesiona została także w raporcie Komitetu 
Badań nad Migracjami PAN, w którym zwraca się uwagę na fakt, iż nowego 
znaczenia nabierają lokalne konteksty migrowania, uwarunkowania i skutki dla 
poszczególnych regionów (Społeczne skutki poakcesyjnych migracji… 2014: 6). 
Dla podjętej w badaniu problematyki województwo śląskie wydaje się niezwykle 
ciekawym terytorium. Na jego terenie problem migracji i starzenia się społe-
czeństwa występują z większą intensywnością niż w innych obszarach – co 
zostanie omówione w dalszej części artykułu. Problem zapewnienia należytej 
opieki osobom starszym w województwie jest w ostatnim czasie podnoszony 
coraz częściej. Jak pisze P. Szukalski (2012: 20), analizując problematykę starości 
w województwie śląskim, „rozrost liczby osób starszych w przyszłości samoist-
nie (…) powinien zwiększać zainteresowanie nieformalnymi sieciami wsparcia 
seniorów, a przede wszystkim tym, czy i jak rodzina zaspokaja potrzeby osób 
starszych oraz tym, jak ją w owym zbożnym z punktu widzenia społecznych 
kosztów dziele wspomagać”. Problem relacji pomiędzy opieką nad osobami 
starszymi a luką demograficzną wynikającą z emigracji młodego pokolenia posta-
wiony został także w analizie Solidarność pokoleń na przykładzie województwa 
śląskiego (2012), w której migracje zagraniczne dzieci i wnuków uznano za jedno 
z kluczowych wyzwań związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym.

POLSKIE UWARUNKOWANIA RELACJI MIĘDZYGENERACYJNYCH

Relacje międzygeneracyjne (międzypokoleniowe) rozumieć można jako „ogół 
występujących stosunków pomiędzy jednostkami lub grupami wchodzącymi 
w skład różnych pokoleń. Stosunki te mogą być definiowane zarówno w kate-
goriach pojedynczych interakcji, w kategoriach stosunku społecznego (a zatem 
mogą być strukturyzowane za pośrednictwem «właściwych» interakcji pomię-
dzy partnerami zajmującymi określone pozycje społeczne) oraz w kategoriach 
wpływających na przebieg i częstość interakcji, opinii, postaw i stereotypów” 
(Szukalski 2010: 87). Jest to zatem cały konglomerat postaw i zachowań, obej-
mujący różne aspekty wzajemnego postrzegania się i odnoszenia się do siebie 
osób, które dzieli istotna różnica wieku.

Normatywnie ugruntowaną i mocno zakorzenioną w polskim społeczeństwie 
formą takich relacji w rodzinie jest solidarność międzypokoleniowa, czyli „poczu-
cie wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do innych gene-
racji” (Ibidem). Wypływa ona przede wszystkim z odczuwania przez jednostki 
międzypokoleniowej więzi, o której stanowi powszechne poczucie łączności 
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biologicznej, kulturowej czy ekonomicznej z jednostkami z innego pokolenia. 
Poczucie to wiąże się z pozytywnym względem nich nastawieniem, objawiającym 
się gotowością do „specyficznego odbioru informacji o tych osobach i do reago-
wania na nią” (Szukalski 2014: 8). Praktycznym przejawem międzypokoleniowej 
solidarności jest udzielane sobie przez przedstawicieli poszczególnych generacji 
na różnych etapach życia wsparcie społeczne. Zdefiniowane jako „działanie, 
zachowanie, którego celem i rezultatem jest zmniejszenie lub wyeliminowa-
nie trudności doświadczanych przez jednostkę w codziennym funkcjonowaniu, 
których nie może rozwiązać we własnym zakresie, bez udziału zasobów będą-
cych w dyspozycji innych podmiotów: osób, grup, społecznych instytucji” (Gro-
towska-Leder 2008: 24), powszechnie jest potrzebne nade wszystko w okresie 
dzieciństwa i starości. Należy wszakże pamiętać – co podkreśla część badaczy 
– że współcześnie wsparcie społeczne przestaje być zdeterminowane rodzinnie, 
lecz staje się także domeną sieci przyjaciół i znajomych, czy też opiera się na 
woluntarystycznych, niesformalizowanych więziach międzyludzkich (Szlendak 
2012: 190–191).

W niniejszym artykule ważne są dla nas rodzinne relacje międzygeneracyj-
ne na odległość w perspektywie tego okresu w życiu, który łączy się zwykle 
z (mniejszym bądź większym) ograniczeniem dotychczasowej aktywności spo-
łecznej i sukcesywną utratą pełnej sprawności fizycznej. Kluczowym punktem 
odniesienia będzie identyfikacja poziomu ewentualnych obaw rodziców emigran-
tów, dotyczących ich starości, którą można rozumieć jako „okres wzrastającej 
niesamodzielności wynikającej z postępującego procesu degeneracji różnorod-
nych funkcji organizmu” (Szukalski 2007: 6). Zwraca się uwagę, że przedłużenie 
średniej długości życia, będące „zwycięstwem nad środowiskiem naturalnym” 
ma swoje ograniczenia w erozji więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi, na które 
wpływają między innymi migracje (Szukalski 2007: 35). Wraz z wydłużeniem 
przeciętnej długości życia, zmianami społeczno-kulturowymi, etosem mobilności 
(Luckmann 1996: 149) oraz popularyzacją nowych wzorców zamieszkiwania 
rodziców i dzieci pojawia się nieznana praktycznie wcześniejszym pokoleniom 
faza życia, określana mianem „pustego gniazda” (Szukalski 2008: 31). Ze wzglę-
du na polskie uwarunkowania pieczy nad osobami w podeszłym wieku, wysoka 
jakość relacji międzygeneracyjnych w rodzinie stanowi swego rodzaju polisę, 
pozwalającą bezpiecznie oczekiwać przyszłości, nawet jeśli będzie się z nią 
łączyła potrzeba opieki ze strony innych.

Zmiany demograficzne i w konsekwencji starzenie się społeczeństwa jedno-
znacznie wskazują na wzrastające znaczenie kwestii opieki nad osobami w pode-
szłym wieku (Jaźwińska-Motylska, Kiełkowska, Kordasiewicz, Pędziwiatr, Radzi-
winowiczówna 2014). Jest to dziedzina bezpośrednio i nierozłącznie związana 
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z rodzinnymi relacjami międzygeneracyjnymi – polska kultura opiekowania się 
jest silnie skojarzona z sieciami pokrewieństwa (Krzyżowski 2013: 8). Kwestia 
ta wydaje się więc niezmiernie istotna, szczególnie w perspektywie emigracji 
wielu młodych osób, będących w ramach rodzinnego kontraktu międzygeneracyj-
nego – odwołując się do teorii wymiany (Szukalski 2012: 20–22) – „inwestycją” 
rodziców, mającą zapewnić „zwrot” w postaci pomocy w czasie starości. Jest 
to szczególnie ważne w polskim kontekście, w którym oczywistym i zako-
rzenionym modelem realizacji obowiązków międzypokoleniowych jest model 
rodzinny – najbliższa rodzina jest zobligowana do opieki nad osobą starszą, 
instytucje publiczne w znikomym stopniu czują się odpowiedzialne i wspierają to 
zadanie (Krzyżowski 2013: 61). Analizując polskie rozpoznania w tym zakresie, 
jedna z badaczek kategorycznie wskazuje, że w przypadku opieki nad „osobami 
w podeszłym wieku w obszarze opieki zewnętrznej nie ma alternatyw dla wspar-
cia krewnych i znajomych. Rozwój instytucji wspierających ludzi starych jest 
niewystarczający i nie stanowi realnego odciążenia dla rodzin odpowiedzialnych 
za swoich najstarszych członków” (Styrc 2007: 340). W przywoływanych przez 
autorkę analizach potwierdzenie znajduje teoria wymiany opieki i wzajemnych 
świadczeń w rodzinie w ramach międzygeneracyjnego kontraktu – transfery 
opieki kierowane były w podobnym stopniu do osób, które w relacji do głowy 
gospodarstwa domowego były wnukami (42% gospodarstw domowych), co do 
osób będących rodzicami (40%) (Ibidem: 331). Można zatem domniemywać, 
że w podobnym wymiarze seniorzy zajmowali się wnukami, co otrzymywali 
niezbędną pomoc ze strony swoich dzieci (zob. też Solidarność pokoleń… 2012).

Wymiana w ramach międzygeneracyjnego kontraktu rodzinnego nie obejmuje 
wyłącznie kwestii związanych z opieką czy wsparciem emocjonalno-psychicz-
nym. Posiada ona także swój łatwiej wymierny aspekt finansowy. W międzyna-
rodowym badaniu SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) 
okazało się, że osoby po 50. roku życia w Polsce dużo częściej są wciąż dar-
czyńcami (udzielają pomocy finansowej) niż biorcami transferów finansowych 
– dotyczy to przede wszystkim relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. W Pol-
sce mniejsze transfery niż w pozostałych europejskich państwach, w których 
prowadzono podobne badania, pochodziły spoza gospodarstwa domowego, co 
uwydatnia specyfikę polskiego modelu relacji międzypokoleniowych. Stanowić 
to może kolejny przejaw „inwestycji”, z której – w mniej lub bardziej uświa-
domiony sposób – oczekuje się zwrotu w przyszłości (Portret generacji 50+..., 
2014: 54).

Łańcuch międzygeneracyjnego wsparcia rodzinnego zostaje poddany szcze-
gólnej próbie w sytuacji emigracji potomka. W podsumowującym dekadę inten-
sywnych migracji po unijnej akcesji raporcie KBnM PAN zwraca się uwagę 
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na to zjawisko – „migracje długookresowe, a zwłaszcza definitywne, osób 
młodych, zasadniczo zmieniają fundament tych gwarancji, modyfikując ocze-
kiwania społeczne i ograniczając możliwości trwania rodzin w niezmienionym 
kształcie” (Społeczne skutki poakcesyjnych migracji…, 2014: 26). Autorzy pod-
kreślają, że w Polsce wskaźnik potencjalnego wsparcia (stosunek liczby osób 
w wieku 15–64 lata do liczby osób w wieku 65 lat i więcej) w 2011 roku 
wynosił 5 osób, tymczasem według prognoz w 2030 roku będzie on mniejszy 
niż 3 osoby. Podobnie niebezpieczną tendencję pokazuje wskaźnik potencjału 
pielęgnacyjnego (stosunek liczby osób w wieku 50–64 lata, mogących opiekować 
się osobami powyżej 85. roku życia, do liczby osób w wieku 85 lat i więcej), 
który w 2011 roku wynosił 14,8 os., a w roku 2030 wynosić będzie zaledwie 
9,8 os. (Społeczne skutki poakcesyjnych migracji…, 2014: 27). Doniosłość tego 
problemu wyłania się także z różnych nowych komunikatów z badań migracyj-
nych: „W województwie opolskim długotrwała tradycja migracji zagranicznych, 
głównie z obszarów wiejskich, sprawiła, że osoby starsze pozostają bez opieki 
ze strony rodziny” (Moj 2015: 183).

W czasach, kiedy bezpośrednia przestrzeń fizyczna traci swoją wyłączność na 
podtrzymywanie relacji, również więzi międzygeneracyjne i wsparcie społecz-
ne mogą być realizowane w sposób zapośredniczony lub znaleźć nowe formy 
wyrazu. Ł. Krzyżowski wyróżnia kilka podstawowych wymiarów opieki trans-
narodowej, takich jak monitoring sytuacji życiowej rodziców poprzez nowe 
technologie komunikacyjne (Internet, Skype itd.), umożliwiające częste kontak-
towanie się, czy wsparcie w czasie wizyt w Polsce: praktyczna pomoc domo-
wa, pomoc w sprawach urzędowych czy w końcu dominująca forma pomocy 
udzielanej przez migrantów rodzicom – wsparcie finansowe (Krzyżowski 2013: 
155–171). Przestrzenne oddalenie i relacje na odległość nie muszą powodo-
wać zaniku rodzinnego kontraktu międzygeneracyjnego, lecz mogą wywoływać 
jego istotne modyfikacje i realizację w formułach odmiennych, przystosowanych 
do uwarunkowań emigracyjnej egzystencji. Ich identyfikacja i próba rzetelnej 
oceny ich potencjału substytucyjnego pozwolić powinna – z jednej strony – na 
zapobieżenie panice moralnej związanej z „porzuceniem potrzebujących wspar-
cia rodziców”, a z drugiej – na pozbawioną myślenia życzeniowego faktyczną 
ocenę potencjału i jakości transnarodowego wsparcia w zakresie zaspokojenia 
potrzeb osób starszych.

Problematyka opieki nad seniorami w kontekście zjawisk migracyjnych może 
być traktowana jako rewers zagadnień związanych z opieką emigrujących rodzi-
ców nad pozostawionymi w Polsce dziećmi. Analizując ten aspekt relacji rodzin-
nych, S. Urbańska podważa paradygmat, w ramach którego odległość w rela-
cji opiekuńczej uważana jest arbitralnie za dysfunkcję i utożsamiana z takimi 
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pojęciami, jak zerwanie czy absencja. Jak pisze, są to „rezerwuary interpretacji 
nieprzystosowane do konieczności przemieszczania się poszczególnych człon-
ków rodziny w mobilnych społeczeństwach” (Urbańska 2015: 44). Warto więc 
prowadzić badania nad uwarunkowaniami opieki nad osobami starszymi – ich 
rozpoznanie wydaje się ważne i przydatne zarówno dla zaangażowanych w pro-
cesy jednostek, jak i dla instytucji publicznych, których zadaniem są kwestie 
związane z pieczą nad osobami starszymi.

REGIONALNY WYMIAR PROBLEMATYKI

Kwestie rodzinnych relacji międzygeneracyjnych w województwie śląskim 
można uznać za szczególnie istotne z kilku powodów: demograficznych, związa-
nych z tradycjami migracyjnymi oraz statusem i postrzeganiem funkcji rodziny.

Województwo śląskie, które zamieszkuje 4,59 mln obywateli, cechuje się 
większym odsetkiem osób starszych w stosunku do średniej krajowej. Na koniec 
roku 2014 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosił w województwie 
śląskim 20% (Statystyczne Vademecum Samorządowca…, 2015), zaś w skali 
całego kraju o jeden punkt procentowy mniej (Podstawowe informacje o rozwoju 
demograficznym…, 2015). Prognozy jednoznacznie wskazują, że zależność ta 
w przewidywalnej przyszłości nie zostanie odwrócona (Solidarność pokoleń…, 
2012: 4). Co więcej, jak podkreślają eksperci, „wraz z upływem czasu prze-
widywana jest zmiana pozycji województwa śląskiego – prognozowana niska 
dzietność oraz wydłużające się trwanie życia doprowadzić mają do sytuacji, gdy 
w przypadku każdej grupy seniorów ich odsetek będzie odznaczał się szybszym 
tempem wzrostu niż średnia dla kraju” (Szukalski 2012: 13). Realizacja takich 
prognoz spowodować musi konieczność redefinicji polityki społecznej w tym 
obszarze i zwiększenie nakładów finansowych w celu zapewnienia seniorom 
należytej opieki.

Opisana powyżej tendencja w województwie śląskim sprzęga się z częst-
szymi niż w skali całej Polski wyjazdami zagranicznymi. Region ten posiada 
bogate i długotrwałe tradycje migracyjne (Kaczmarczyk 2008: 14). W okresie 
od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej najwięcej migrantów pocho-
dziło z województwa śląskiego (Migracje zagraniczne i wewnętrzne…, 2014: 
50). Podstawowymi kierunkami wyjazdów w tym okresie były (tradycyjnie) 
Niemcy oraz Anglia, Holandia i Irlandia (Mielecka-Kubień 2015: 29). Wyniki 
badań prowadzonych na próbie 17 722 gospodarstw domowych w wojewódz-
twie śląskim pokazują, że ponad 7% z nich stanowią takie, z których jedna lub 
więcej osób w okresie styczeń 2004–kwiecień 2011 wyjechała za granicę na 



Relacje międzygeneracyjne na odległość w perspektywie rodziców emigrantów... 335

ponad trzy miesiące (Szymańska, Ulasiński, Bieńkowska 2012: 9). Inne badanie, 
prowadzone w województwie śląskim na próbie kwotowej 1121 osób w wieku 
65 lat i więcej, wskazało, że aż 17% dzieci badanych respondentów przeby-
wa na emigracji (Seniorzy w województwie…, 2012: 38). Do województwa 
trafia także najwięcej transferów finansowych z zagranicy. Ich beneficjentami 
są w większości rodzice lub teściowie (Chmielewska 2015: 59–61). Relacje 
z bliskimi są także główną przyczyną powrotów z emigracji do województwa 
śląskiego – 44% reemigrantów za główny motyw powrotu podało „powody 
osobiste”, wśród których zdecydowanie dominują „kwestie rodzinne” (76%) 
(Szymańska, Ulasiński, Bieńkowska 2012: 23–24).

Trzecim ważnym atrybutem województwa w kontekście rodzinnych relacji 
międzygeneracyjnych jest duże znaczenie rodziny i przydawane jej funkcje (np. 
Swadźba 2012) – w tym związane z zapewnieniem opieki. Badawcze eksploracje 
wskazują na powszechność przekonania, iż to członkowie najbliższej rodziny 
powinni się nawzajem wspierać i dbać o zapewnienie opieki w wymagającej 
tego sytuacji. Na zadane w jednym z badań pytanie „Kto w pierwszym rzędzie 
powinien troszczyć się o osoby wymagające stałej opieki?” aż 87% responden-
tów odpowiedziało „najbliższa rodzina” (Aktywność opiekuńcza…, 2014: 61). 
Identyczny odsetek badanych zadeklarował, że w sytuacji niepełnosprawności 
bądź przewlekłej choroby byłby w stanie wziąć do swojego domu pod opiekę 
rodziców (Ibidem: 105). Taki rozkład odpowiedzi potwierdza przekonanie o sil-
nej więzi rodzinnej i znaczeniu międzygeneracyjnej solidarności w rodzinach 
województwa śląskiego.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU BADAWCZEGO

Analizując zebrane odpowiedzi rodziców, dotyczące ich relacji z dorosły-
mi dziećmi przebywającymi na emigracji, pamiętać należy o dwóch istotnych 
zastrzeżeniach. Nie osłabiają one wymowy prezentowanych wyników i pro-
pozycji ich omówienia; ich świadomość wszakże powinna ułatwiać rzetelne 
podejście do interpretacji zebranego materiału. Po pierwsze należy mieć na 
uwadze taką ewentualność, że „ocena jakości relacji w rodzinie z perspektywy 
seniora poddana jest pewnym zniekształceniom” (Szukalski 2012: 23). Zgodnie 
z hipotezą podwyższonej wartości relacji międzypokoleniowych (intergenera-
tional stake hypothesis), seniorzy mają tendencję do niwelowania znaczenia 
wewnątrzrodzinnych konfliktów i nieporozumień oraz niechętnie przyznają się do 
„największego zdaniem większości niepowodzenia życiowego – nieumiejętności 
stworzenia i utrzymania dobrych kontaktów z własnymi dziećmi, wnukami” 
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(Ibidem). Należy zatem pamiętać, że udzielając odpowiedzi na pytania o swoje 
relacje z dorosłymi dziećmi, badani raczej będą się skłaniać do przeceniania ich 
jakości niźli do ich deprecjonowania. Procesy idealizacyjne mogą mieć w przy-
padku relacjonowanych w niniejszym tekście badań jeszcze większe znaczenie 
– kolejne zastrzeżenie dotyczy bowiem badania relacji transnarodowych, które 
mają często charakter niecodzienny, a więc również skłaniający do idealizacji. 
Spotkania w czasie wizyt, odwiedziny (emigrantów w kraju pochodzenia bądź 
rodziców w kraju osiedlenia potomka) odbywają się w ramach czasu odświętnego, 
niezwykłego. Nacisk na ten aspekt relacji na odległość kładą U. Beck i E. Beck-
-Gernsheim (2013: 76), pisząc, że „miłość na odległość to miłość świątecznego 
Ja do świątecznego Drugiego, oczyszczona z banalności dnia codziennego”.

W badaniu udział wzięło w sumie 300 respondentów, do których docierano 
metodą kuli śnieżnej. Ankieterzy (studenci socjologii Uniwersytetu Śląskiego), 
próbując znaleźć odpowiadające przyjętym kryteriom osoby, korzystali najpierw 
z własnej wiedzy, a następnie prosili ankietowanych o pomoc w znalezieniu 
kolejnych respondentów. Wśród ogólnej liczby 300 rodziców, którzy wypełnili 
kwestionariusz ankiety, matki emigrantów stanowiły 73% (218 osób), zaś ojco-
wie emigrantów – 27% (82 osoby). Nadreprezentacja kobiet w badaniu, która 
stanowi jego pewne ograniczenie, w części jest efektem statystycznej nadre-
prezentacji kobiet w grupach wiekowych, które łączyć się mogą z posiadaniem 
dorosłego dziecka. W części jednak wynikać może z ich większej od mężczyzn 
gotowości do dzielenia się swoimi doświadczeniami rodzinnymi. Do badania 
zapraszano osoby mające dorosłe dziecko (powyżej 18 lat) przebywające na 
emigracji ponad rok, co miało zapewnić posiadanie już pewnego doświadczenia 
z funkcjonowaniem w rodzinie transnarodowej. Przyjęte założenia doboru próby 
zakładały objęcie badaniem nie tylko osób już przebywających na emeryturze, 
lecz także osób w wieku produkcyjnym, co miało pozwolić na identyfikację ich 
ewentualnych obaw i niepokojów dotyczących przyszłości. Największa część 
respondentów mieściła się w przedziale wiekowym 50–59 lat (47%), następnie 
40–49 lat (24%), 60–69 lat (20%), 70–79 lat (6%), poniżej 40 lat (2%) oraz 
powyżej 80 lat – 1%.

Jedną z często podnoszonych cech poakcesyjnej emigracji jest jej femini-
zacja – coraz więcej kobiet decyduje się na wyjazd i mieszkanie poza grani-
cami kraju (np. Kontos, Slany, Liapi 2010: 8). Wedle danych z Narodowego 
Spisu Powszechnego 2011, kobiety stanowią około 52% migrantów (NSP 2011) 
i zdecydowanie częściej decydują się na migracje długookresowe (Społeczne 
skutki poakcesyjnych migracji…, 2014: 26). Podobną strukturę ma emigracja 
z województwa śląskiego – 52,1% emigrantów stanowią kobiety (NSP 2011). 
Nadreprezentacja płci żeńskiej uwidoczniła się także wśród potomków bada-
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nych rodziców – 55% z nich stanowią córki, zaś 45% synowie. W strukturze 
wieku emigrantów-potomków badanych przeważają osoby powyżej 30 roku 
życia (46%), następnie w wieku 20–24 lata (29%), 25–29 lat (24%) oraz zale-
dwie 1% poniżej 20 lat. Największa część z nich przebywa na emigracji już 
dłuższy czas – powyżej 5 lat (44%), 1–2 lata mieszka za granicą 36% dzieci 
respondentów, zaś 3–5 lat – 20%.

Próbując zrekonstruować aksjologiczny świat badanych, poproszono ich 
o ocenę znaczenia w życiu różnych wartości w skali 1–5. Najwyższą ocenę 
przydzielono „dobremu zdrowiu” (4,90) oraz „szczęściu rodzinnemu” (4,88), 
co potwierdzać może wysokie znaczenie przydawane rodzinie w województwie 
śląskim. Co intrygujące, w odpowiedziach na to pytanie najmniejsze wartości 
przydzielono dwóm kategoriom, które kojarzone często bywają z podstawowy-
mi motywacjami związanymi z wyjazdem do pracy na emigrację: „dobrobyt, 
bogactwo” (3,33) oraz „życie pełne przygód i wrażeń” (3,23).

EMIGRACJA, CZYLI NIC STRASZNEGO

Konsekwencje współczesnych migracji bezpośrednio dotyczą badanych osób 
poprzez wyjazdy najbliższych. Wychodząc z tego założenia, uznano za ciekawe 
zbadanie ich ogólnej opinii na temat wzmożonych migracji z Polski po unijnej 
akcesji. Pomimo rozłąki z bliskim i doświadczanych potencjalnych niedogodno-
ści z tym związanych, jedynie 18% badanych kategorycznie negatywnie ocenia 
zjawisko („To niedobrze, że ludzie wyjeżdżają z Polski i pracują za granicą”); 
kolejnych 18% ocenia procesy migracyjne warunkowo pozytywnie („Emigracja 
jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko pod warunkiem, że trwa przez jakiś czas, 
po którym wraca się do Polski”), zaś zdecydowana większość (61%) docenia 
możliwości wynikające ze swobodnego przepływu osób i otwarcia zagranicznych 
rynków pracy („To dobrze, że można podejmować legalną pracę w całej Unii 
Europejskiej i wybierać, gdzie się chce mieszkać”). Nie miało zdania lub nie 
zgodziło się z żadnym z powyższych określeń 3% badanych.

Wynik ten wydaje się istotny, gdyż pokazuje, że w opinii rodziców emigran-
tów wyjazd nie jest przejawem żadnej patologii czy dysfunkcji systemu, której 
należałoby zapobiegać. W większości dostrzegają oni raczej szanse i możliwo-
ści, którymi skutkują otwarte granice. Być może ich osobiste doświadczenie 
z emigracją własnych dzieci i znajomość ich motywacji pozwalają dostrzec 
w emigrantach samodzielne podmioty, które na bieżąco podejmują decyzję 
o kolejnych krokach własnej biografii, korzystając ze wszelkich dostępnych 
możliwości. Takie podejście potwierdzają zebrane w badaniu opinie na temat 
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społecznego odbioru emigracji i pracy za granicą. Zaledwie 2% respondentów 
zadeklarowało, że wstydzi się przed znajomymi, że potomek mieszka i pracuje 
na emigracji – 97% badanych nie godziło się z takim twierdzeniem, w tym aż 
88% wybrało opcję „zdecydowanie nie”. Co więcej, aż 61% rodziców zadekla-
rowało, że odczuwa dumę z takiej sytuacji życiowej swojego dziecka. Odpo-
wiedzi te dowodzą, że emigracja nie jest w badanej społeczności postrzegana 
jako stygmatyzujący przejaw nieudolności czy zawodowej porażki.

WYJAZD JAKO TEST RELACJI RODZINNYCH

Analizując rodzinne relacje międzygeneracyjne w kontekście emigracyj-
nym, warto zauważyć, że wyjazd na emigrację może stanowić element przej-
ścia w naturalnych cyklach rodzinnych. Jak pokazało badanie, dla większości 
potomków respondentów pobyt za granicą był pierwszym mieszkaniem poza 
domem rodzinnym (73%). Z jednej strony taka okoliczność może łagodzić nie-
pokoje związane z emigracją córki lub syna (gdyż stanowi element pewnego 
uznawanego na oczywisty procesu opuszczenia domu), z drugiej wszakże – być 
jeszcze dotkliwiej odczuwana przez rodziców i jako kompletnie nowa sytuacja 
rodzinna stanowić podwójne obciążenie.

Przed wyjazdem dokładnie połowa biorących udział w badaniu rodziców 
(50%) była proszona o radę w sprawie emigracji. Większość badanych (64%) 
wspierało podjętą przez potomka decyzję o wyjeździe, zaledwie 18% jej się 
sprzeciwiało, identyczny odsetek badanych nie miał zdania na ten temat. Nie 
zidentyfikowano istotnych różnic ze względu na płeć dziecka. Taki rozkład 
odpowiedzi dowodzić może dużego poziomu wzajemnego zaufania – szczegól-
nie ze strony rodziców względem swoich dzieci i powziętych przez nie pla-
nów. Ważną przesłanką jakości międzygeneracyjnych więzi jest także dokonana 
przez badanych ocena ich siły przed wyjazdem potomka. Nawet pamiętając 
o zastrzeżeniu, dotyczącym potencjalnej idealizacji relacji z dziećmi ze stro-
ny rodziców, trzeba stwierdzić, że uzyskane wyniki są jednoznaczne. Aż 42% 
badanych uznało, że łączyły ich z dziećmi więzi bardzo silne, kolejnych 47% 
respondentów oceniło je jako silne – co w sumie daje prawie 90%. Żadna 
z badanych osób nie wybrała odpowiedzi „bardzo słabe”, zaledwie 1% uznało 
je za słabe, a 10% za przeciętne. Próbując określić wpływ emigracji na ich 
stan, poproszono także respondentów o oszacowanie zmian, którym więzi uległy 
w czasie pobytu potomka na emigracji. Zdecydowana większość badanych (69%) 
uznała, że pozostały one bez zmian – aż 23% osób stwierdziło, że jeszcze się 
one wzmocniły, zaś ledwie 8% respondentów zaobserwowało ich osłabienie. 
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Taki rozkład nie powinien wydawać się zaskakujący; paradoksalnie – odle-
głość, rzadsze kontakty, ich odświętny charakter mogą pozytywnie wpływać na 
odczuwane więzi, powodować ich uświadamianie i stymulować pracę nad nimi, 
troskę o ich żywotność. W sytuacji życia na odległość z bliskimi więzi tracą 
swój „oczywisty” i „naturalny” charakter, stają się w pewien sposób „zadane”. 
To powoduje także, że bardzo często zaczyna się je doceniać, chociażby wskutek 
odczuwanych w tym obszarze deficytów.

Troska o podtrzymywanie rodzinnych więzi uwidacznia się i realizuje poprzez 
angażowanie się w poszczególne aspekty życia rodzinnego oraz częstotliwość 
kontaktów – zarówno bezpośrednich, jak i zapośredniczonych poprzez różne 
narzędzia komunikacji. W badaniu zapytano rodziców o to, czy ich przebywający 
na emigracji potomek interesuje się bieżącymi sprawami domowymi. Zdecydo-
wana większość respondentów (90%) zgodziła się z tym twierdzeniem – w tym 
odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 52%, zaś „raczej tak” – 38%. Zaledwie 
6% uznało, że ich dzieci nie interesują się bieżącymi sprawami domowymi, 
w tym zalewie 1% wybrało opcję „zdecydowanie nie”.

Taki rozkład odpowiedzi niemal dokładnie pokrywa się z uzyskanymi odpo-
wiedziami na pytanie o częstotliwość odwiedzin domu rodzinnego przez emi-
grantów. Ponad połowa (53%) bywa w domu rodzinnym przynajmniej kilka razy 
w roku, kolejne 37% – przeciętnie raz w roku. W sumie odsetek osób, które 
w miarę regularnie (raz w roku i częściej) odwiedzają dom rodzinny, wynosi 
więc 90%. Pozostałe wybory rozkładają się w sposób następujący: raz na kilka 
lat – 6%, brak odwiedzin domu rodzinnego od momentu wyjazdu – 4%. Co 
istotne, odwiedziny pomiędzy rodzicami a dziećmi na emigracji mają charakter 
dwukierunkowy – aż 67% badanych potwierdziło, że odwiedzali swoich bli-
skich w kraju ich aktualnego zamieszkania, w tym 24% robi to dosyć często 
(powyżej 5 odwiedzin).

Dla podtrzymania rodzinnych więzi istotne zdają się kontakty zapośredni-
czone przez różne narzędzia komunikacji. W jednym z badań prowadzonych 
w województwie śląskim zapytano seniorów, z kim się minimum raz w miesiącu 
kontaktują; zdecydowanie najczęściej w odpowiedzi wskazywane były dzieci 
(89%), na kolejnych miejscach znaleźli się sąsiedzi (83%), wnuki i prawnuki 
(80%) oraz – już znacznie mniej wskazań – dalsza rodzina (68%). (Seniorzy 
w województwie…, 2012: 48). Odpowiedzi te ułatwiają zrozumienie deklaracji 
badanych, dotyczących dynamiki ich kompetencji cyfrowych – aż 52% respon-
dentów stwierdziło, że opanowało lepiej obsługę komputera, aby mieć kontakt 
z córką czy synem. Wzrost umiejętności dotyczył przede wszystkim obsłu-
gi komunikatora Skype, który jest bardzo popularny w kontaktach rodziców 
z emigrantami – używa go regularnie 60% badanych, zaś sporadycznie – 19% 
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(szczegółowy rozkład zamieszczono na wykresie 1). Ta forma komunikacji jest 
drugą w kolejności najczęściej używanych. Zgodnie z oczekiwaniami największa 
część respondentów deklaruje rozmowy przez telefon. Zauważyć należy także 
zupełnie marginalne znaczenie tradycyjnych listów pocztowych, które stanowią 
narzędzie komunikacji dla niewielkiej grupy badanych.

Wykres  1 .
Kanały komunikacji pomiędzy rodzicem a córką/synem na emigracji (n=300)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ułatwienia związane z wygodną i tanią komunikacją za pośrednictwem 
cyfrowych przekaźników, kontakt w czasie rzeczywistym poprzez wiązki bitów 
przesyłające tekst, dźwięk i obraz – wszystko to pozwala na regularny kontakt 
rodziców z dziećmi-emigrantami. Jak wszakże pokazują również inne badania 
(zob. np. Cekiera 2014), zapośredniczony kontakt nie ma zdolności substytucji 
relacji bezpośredniej – stanowi raczej protezę, niesie ze sobą również pewne 
ryzyko iluzoryczności relacji i stopniowej erozji więzi. Potwierdzeniem tego 
mogą być także odpowiedzi rodziców emigrantów uzyskane na pytanie doty-
czące ich poczucia osamotnienia. Ponad połowa badanych (51%) przyznała, że 
po wyjeździe córki lub syna za granicę czuje się bardziej samotna.
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POSTRZEGANIE WŁASNEJ PRZYSZŁOŚCI

Badanych zapytano o ich stosunek do opinii, że to dzieci powinny opiekować 
się rodzicami w podeszłym wieku – czyli do normy związanej z oczywistością 
rodzinnego modelu realizacji obowiązków międzypokoleniowych. Zdecydowana 
większość (62%) zgodziła się z tą opinią, przeciwnego zdania było 9% badanych. 
Co jednak intrygujące, aż 29% rodziców nie wyraziło kategorycznie swojego 
stanowiska, wybierając odpowiedź „trudno powiedzieć”. Wskazywać to może na 
świadomość przemian zachodzących w obszarze życia rodzinnego i modyfikacji 
tradycyjnie przypisanych rodzinie funkcji. Możliwa jest jednak i inna interpreta-
cja tak dużego odsetka niejednoznacznych wskazań: być może kryje się za nim 
niepewność co do wypełnienia tej normy przez własne dzieci, która powoduje 
ambiwalentny do niej stosunek, redukujący dysonans poznawczy. Potwierdzeniem 
tej interpretacji mogą być odpowiedzi uzyskane na inne pytanie, wprost dotyczące 
potencjalnych obaw badanych, że na starość pozostaną bez opieki i wsparcia ze 
strony dzieci: obawy takie wyraziło 23% rodziców.

Pobyt potomka na emigracji, geograficzne oddalenie sugerują badanym pewną 
ostrożność w oczekiwaniu na realizację normy opieki dziecka nad rodzicem 
w ich życiu. Pomimo przekonania o silnych więziach międzypokoleniowych 
rodzice zdają się realistami w antycypowaniu własnej przyszłości i możliwości 
zapewnienia im osobiście opieki przez potomków. W badaniu zapytano rodziców 
o ich stosunek do perspektywy spędzenia starości w publicznej instytucji. Na 
pytanie „Czy bierze Pan/i pod uwagę spędzenie starości w ośrodku dla osób 
starszych?” mniej niż połowa ankietowanych (48%) kategorycznie odrzuciła 
taką możliwość. Część osób bierze pod uwagę takie rozwiązanie i widzi jego 
zalety (16%), z kolei 11% respondentów deklaruje, że bardzo by nie chciało 
w taki sposób przeżywać swojej starości, lecz obawia się takiego scenariusza. 
Relatywnie wysoki odsetek (25%) badanych wybrał opcję „nie mam zdania / 
trudno powiedzieć”, co można interpretować jako potwierdzenie niepewności, 
łączącej się ze świadomością funkcjonowania w uwarunkowaniach rodzinnych 
utrudniających wypełnienie tradycyjnego kontraktu międzygeneracyjnego.

PODSUMOWANIE

Problematyka rodzinnych relacji międzygeneracyjnych w województwie ślą-
skim ma istotne znaczenie, wynikające ze statusu rodziny i przemian, którym sto-
sunki rodzinne podlegają. Wśród nich niebagatelne znaczenie posiadają migracje 
i próby rekonstrukcji życia rodzinnego w sytuacji fizycznej odległości. Decyzja 
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o wyjeździe do pracy za granicę młodego pokolenia spotyka się z przychylnym 
stosunkiem rodziców, którzy widzą w niej raczej wykorzystanie nadarzającej 
się możliwości niż przejaw bezradności czy porażki na lokalnym rynku pracy.

Pobyt i praca za granicą nie oznaczają braku zaangażowania w życie rodzinne. 
Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że pomimo odległości 
potomkowie interesują się codziennymi problemami gospodarstwa domowego. 
Jest to możliwe dzięki regularnym kontaktom zapośredniczonym przez telefon 
i wirtualne narzędzia komunikacji oraz stosunkowo częste spotkania – zarówno 
w Polsce, jak również – w wielu przypadkach – w miejscu pobytu córki lub syna 
na emigracji. Procedury te pomagają w utrzymywaniu silnej więzi rodzinnej, 
która wedle deklaracji respondentów nie podlega osłabieniu pomimo fizycznej 
odległości. Mimo to istotny odsetek badanych przyznał, że od czasu wyjazdu 
potomka za granicę odczuwa większe osamotnienie.

Wizja przyszłości i kwestia zapewnienia ewentualnej opieki na starość, które 
wyłaniają się z odpowiedzi badanych, sugerują dużą dozę niepewności i delikat-
ności zagadnienia. Niemal co czwarty respondent obawia się, że pozostanie na 
starość bez potrzebnej opieki, spory odsetek rodziców również uchylał się od 
odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości. Wydaje się to istotną przesłanką, 
świadczącą o tym, że oparty na relacjach międzygeneracyjnych kontrakt traci 
w rodzinach transnarodowych swój oczywisty, normatywny wymiar, wzmacnia-
jąc niepokój i niepewność rodziców, niwelowaną nieco poprzez poczucie silnych 
więzi międzygeneracyjnych. Formuła relacji wewnątrzrodzinnych staje się otwar-
ta i wymaga refleksyjnego planowania (Giddens 2002). Podobnie jak w wielu 
innych wymiarach, również i w tym sytuacja emigracyjna staje się interesującym 
laboratorium zdecydowanie powszechniejszych procesów społeczno-kulturowych.
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