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WPŁYW ZAGRANICZNYCH MIGRACJI ZAROBKOWYCH  
KOBIET ZE ŚLĄSKA OPOLSKIEGO  

NA RELACJE MAŁŻEŃSKIE / PARTNERSKIE

(Streszczenie)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem migracji zarobkowych kobiet ze Śląska 
Opolskiego na związek małżeński/partnerski. Badania pokazały, że mimo rozłąki migrantki oceniają 
relacje w swoich związkach jako dobre lub bardzo dobre. Wynika to z faktu, że ich wyjazdy są 
krótkotrwałe. Dodatkowo utrzymywane są regularne kontakty telefoniczne, a badane także często 
odwiedzają swoje rodziny. Wyjazd za granicę  jest  jednak podłożem występowania problemów 
w związku, wynikających przede wszystkim z nieobecności w domu oraz obciążeniem męża/
partnera dodatkowymi obowiązkami, ale ich oddziaływanie nie jest na tyle silne, żeby zakłócić 
dobre relacje w związku.

Słowa kluczowe: migracje zarobkowe; migracje kobiet

1. Wstęp

Emigracja zarobkowa kobiet ze Śląska Opolskiego w ostatnich latach stała się 
zjawiskiem powszechnym. Rosnący udział migrantek w ogólnej  liczbie osób 
przebywających za granicą obserwujemy już od początku XXI wieku. Wcześniej 
wyjazdy zarobkowe podejmowali przede wszystkim mężczyźni, dzięki nim za-
pewniali oni swoim rodzinom na Śląsku źródło utrzymania. Rozwój procesów 
migracyjnych nastąpił po 1989 roku, kiedy to – dzięki przemianom ustrojowym 
w Polsce – możliwe stało  się  swobodne przemieszczanie poza granice kraju. 
Znaczna część mieszkańców Śląska posiadająca obywatelstwo zarówno polskie, 
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jak i niemieckie mogła podejmować za granicą – głównie w Niemczech – legalne 
zatrudnienie1. Podstawowym czynnikiem wypychającym z regionu było wysokie 
bezrobocie, szczególnie na początku lat 90. ubiegłego wieku. Z drugiej strony 
oddziaływał czynnik przyciągający, jakim były wysokie dochody możliwe do 
uzyskania za granicą. Jednoczesne występowanie wymienionych czynników spo-
wodowało, że nastąpił intensywny rozwój procesów migracyjnych ze Śląska Opol-
skiego, o czym świadczą dane ze spisów powszechnych. W okresie tym za granicą 
przebywało czasowo 53 tys. osób z województwa opolskiego, w 2002 roku liczba 
ta podwoiła się, a według spisu powszechnego z 2011 roku liczba migrantów 
czasowych wynosiła 107,9 tys.2 Wyjeżdżający za granicę to przede wszystkim 
osoby młode, w wieku 20–39 lat, które – według danych z 2011 roku – stanowiły 
prawie 51,0% emigrantów. Wśród przebywających za granicą mężczyzn najwięcej 
było osób w wieku 30–34 lat (15,6%), a wśród kobiet w wieku 25–29 lat (17,4%). 
Główne motywy wyjazdu deklarowane przez emigrantów to wyższe zarobki za 
granicą (35,2%) oraz trudności w znalezieniu zatrudnienia w kraju (30,6%), co 
pokazuje, że czynnik ekonomiczny cały czas jest wiodący3. Natomiast kraj, do 
którego najczęściej wyjeżdżają emigranci ze Śląska Opolskiego  to Niemcy – 
40,6%, Wielka Brytania – 7,3% oraz Holandia – 6,2%. Zatem główny kierunek 
migracji jest odmienny niż w całym kraju, gdyż według NSP 2011 obywatele 
polscy najczęściej wybierali Wielką Brytanię – 30,0%, a Niemcy – 22,0% mi-

1  Część mieszkańców Śląska posiada obywatelstwo polskie i niemieckie na zasadzie artykułu 
116 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Artykuł ten głosi, że obywatelem Niemiec jest 
każda osoba urodzona na terenach należących do III Rzeszy do 31 grudnia 1937 r., a także 
potomkowie tych osób.

2 Raport z wyników województwa opolskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2011, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012, s. 61.

3  Prowadzone w województwie liczne badania na temat migracji zarobkowych wyraźnie dowo-
dzą, że brak pracy w regionie oraz możliwość uzyskania wyższych zarobków za granicą są 
podstawowymi czynnikami decyzji migracyjnej, zob. m.in.: R. Jończy, Migracje zagraniczne 
z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane 
aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole – Wrocław 2010, 
s. 225–229; idem, Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opol-
skiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006, 
s. 134–135; idem, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. 
Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole 2003, s. 238–243; idem (red.), Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przy-
czyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu. Zespołowy raport badawczy, 
Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2007, s. 23–27; M. Rostropowicz-Miśko, Migracje lud-
ności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989–2005. Aspekty demograficzne, społeczne 
i ekonomiczne, Wydawnictwo Editio Silesia, Opole 2007, s. 165–166.
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grantów4. Potwierdzają to także badania migracji zarobkowych z województwa 
opolskiego przeprowadzone przez zespół Romualda Jończego. Zaobserwowano, 
że osoby z podwójnym obywatelstwem (polskim i niemieckim) wyjeżdżają głów-
nie do Holandii (56,4%) i Niemiec (39,1%), natomiast osoby z jedynie polskim 
obywatelstwem  emigrują  najczęściej  do Wielkiej Brytanii  (39,3%), Niemiec 
(22,2%), Holandii (14,5%) i Irlandii (12,0%)5. Zróżnicowanie to wynika przede 
wszystkim z wieloletnich tradycji migracyjnych na Śląsku i silnego powiązania 
z Niemcami. Na przestrzeni lat wykształciła się sieć powiązań między emigran-
tami przebywającymi w tym kraju a mieszkańcami regionu, dzięki czemu osoby 
wyjeżdżające otrzymują pomoc w znalezieniu zatrudnienia i wsparcie w nowym 
środowisku. Brygida Solga twierdzi, że: „Rodzina i znajomi są najważniejszymi 
elementami tych powiązań. To od nich czerpie się informacje o kraju emigracji, 
o pracy, o możliwościach korzystania z opieki  społecznej”6. Podobny pogląd 
przedstawia Elżbieta Kuźma, która – prowadząc badania nad migracjami Polaków 
do Belgii – zaobserwowała rozrastanie się sieci powiązań na coraz szersze grono 
osób: „sieci powiązań złożone są z rodziny bliższej (rodzice, dzieci, rodzeństwo) 
i dalszej (kuzyni, ciotki, wujkowie), sąsiadów i przyjaciół, zarówno przebywa-
jących w Polsce, jak i przebywających w Belgii”7.

Jak już wcześniej wspomniano, w ostatnich latach nastąpił wzrost udziału 
kobiet wśród wyjeżdżających za granicę, który w 1988  roku wynosił 46,0%, 
w 2002 roku – 50,0%, a w 2011 roku – 51,5%. Warto zatem poznać czynniki 
skłaniające kobiety do migracji, ich sytuację za granicą, a także wpływ podjęcia 
decyzji  o wyjeździe  na  funkcjonowanie  ich  rodzin. Autorka  przeprowadziła 
badania wśród wyjeżdżających  zarobkowo za granicę kobiet  z województwa 

4 Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 50.

5 R. Jończy (red.), Migracje…, s. 27–28.
6 B. Solga, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach 

wiejskich Śląska Opolskiego, Wydawnictwo  Instytut Śląski, Opole  2002,  s.  84. Zob.  także 
K. Heffner, R. Rauziński, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne 
i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 
Opole 2003, s. 33–34 i 81–86.

7 E. Kuźma, Kobiety – nielegalne imigrantki z Polski w Brukseli pod koniec XX w. – zjawisko 
i problemy, w: J. Zamojski (red.), Kobiety i młodzież w migracjach, Migracje i Społeczeń-
stwo, t. 10, NERITON, Warszawa 2005, s. 259 i nn. Na temat sieci migracyjnych zob. także 
D. Praszałowicz, Praca, społeczność, rodzina: polskie analizy współczesnych migracji kobiet, 
w: J. Zamojski (red.), Migracje i społeczeństwa współczesne, Migracje i Społeczeństwo t. 12, 
Instytut Historii PAN, Warszawa 2007, s. 134–139.
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opolskiego, pochodzących z obszarów o wieloletnich tradycjach migracyjnych – 
zamieszkałych przez ludność śląską8. 

MAPA 1: Ludność deklarująca narodowość niepolską w gminach województwa opolskiego w 2002 roku

Źródło: oprac. własne na podst. Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku.

8  Badania ankietowe prowadzone były w drugiej połowie 2012 r., natomiast ankiety zwracane 
były w 2013 r.
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2. Cel badań i hipotezy badawcze

Badania prowadzone były od drugiej połowy 2012 do połowy 2013 roku. Zasto-
sowano dobór próby celowy – emigrantki zarobkowe mieszkające w gminach 
o długich tradycjach migracyjnych. Metoda ta jest stosowana do zbadania ma-
łego podzbioru populacji o określonych cechach społeczno-demograficznych. 
Aby dotrzeć do jak największej liczby respondentów zastosowano metodę kuli 
śnieżnej. Wykorzystanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. 
Liczba rozprowadzonych kwestionariuszy ankiety wynosiła 500, zwrócono 427, 
co stanowi zwrot na poziomie 85,4%. Liczba kobiet będących w stałych związ-
kach (zarówno formalnych, jak i nieformalnych) wynosiła 244. 

Celem badania  było  ukazanie wpływu wyjazdów  zarobkowych  na  życie 
rodzinne,  a  dokładniej  –  zmian w  relacjach między małżonkami/partnerami 
wskutek rozłąki migracyjnej oraz analiza sytuacji ich dzieci9. Hipotezą główną 
jest twierdzenie, że wyjazdy zarobkowe mają niejednoznaczny wpływ na relacje 
małżeńskie/partnerskie. Jej rozwinięciem są hipotezy cząstkowe:
1.  Nieobecność w domu i duże obciążenie obowiązkami męża/partnera są głów-

nymi przyczynami pogorszenia relacji małżeńskich/partnerskich.
2.  Wyjazdy krótkotrwałe nie wywierają negatywnego wpływu na relacje mał-

żeńskie/partnerskie.
3.  Wyjazdy długotrwałe  skutkują  pogorszeniem  relacji małżeńskich/partner-

skich.
Wśród badanych kobiet, będących w stałych związkach, najliczniejszą grupę 

stanowiły kobiety w wieku 25–35 lat – 74 osoby, następnie kobiety w wieku 
36–45 lat – 52 i kobiety w wieku 46–55 lat – 49. W pozostałych grupach wie-
kowych liczba migrantek kształtowała się następująco: w wieku 18–24 lat – 40 
i powyżej 56 roku życia – 29. Wśród badanych 63,5% stanowiły mężatki, 33,2% 
panny, a kobiety rozwiedzione – 3,3%.

3. Motywy, kraje wyjazdu oraz branże zatrudnienia badanych

Istotną kwestią są czynniki skłaniające kobiety ze Śląska do wyjazdu za gra-
nicę. Migrantki będące w stałych związkach wskazywały jako główny motyw 
decyzji migracyjnej brak pracy w kraju – 35,7%, następnie wyższe zarobki za 

9  Ze względu na obszerny zakres tematyki autorka przedstawi w niniejszym opracowaniu jedynie 
wpływ migracji zarobkowych kobiet na relacje małżeńskie (partnerskie).
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granicą – 30,7%, a także chęć „dorobienia się”10. Można zatem wnioskować, że 
niejako przejęły one rolę żywiciela rodziny, którą wcześniej pełnili wyjeżdżają-
cy zarobkowo za granicę mężczyźni, co potwierdza fakt, że mężowie/partnerzy 
ponad 70,0% badanych przebywali w Polsce. Podobną przemianę roli kobiety 
w  rodzinie  zaobserwowała E. Kuźma  twierdząc,  że  „z  osoby  zajmującej  się 
przede wszystkim prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, kobieta staje 
się głównym żywicielem rodziny”11.

WYKRES 1: Główne motywy podejmowania pracy za granicą

Źródło: oprac. własne.

Kraje, w których migrantki będące w stałych związkach podejmowały zatrudnie-
nie to przed wszystkim Holandia – 57,8% i Niemcy – 35,7%. Pozostałe pracowały 
w Austrii (4,9%), Belgii (1,2%) i we Włoszech (0,4%). Zdecydowana większość 
wyjeżdżała za granicę do prac sezonowych – 44,4%, pracę stałą wykonywało 
33,6%, a prace dorywcze – 18,0%. Obrany kierunek migracji jest zróżnicowany 
w poszczególnych grupach wiekowych, co też ściśle wiąże się z branżą zatrud-
nienia. Kobiety młodsze pracują głównie w Holandii, w rolnictwie i ogrodnic-
twie, natomiast migrantki starsze w większości świadczą usługi opiekuńcze nad 
osobami starszymi w Niemczech, co prezentuje poniższy wykres.

Migrantki podejmują zatrudnienie w różnych branżach, co uwarunkowane 
jest m.in. ich wiekiem. Kobiety pracujące za granicą, szczególnie w Holandii, 
wykonują prace związane z uprawą i produkcją roślin. Na drugim miejscu są 
różnorodne usługi, m.in. opieka nad osobami starszymi, sprzątanie, fryzjerstwo, 
kosmetyka. Według badań aż 75,0% kobiet w wieku 18–24 lat pracuje w ogrod-

10  Zob. także A. Krasnodębska, Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny, 
Pedagogika Społeczna 2008/7/3, s. 61–73; E. Kuźma, Kobiety…, s. 261–262. 

11 E. Kuźma, Kobiety…, s. 270.
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nictwie, rolnictwie, sadownictwie, a w usługach jedynie 17,5%. Z kolei odwrotnie 
przedstawia się ta kwestia wśród kobiet powyżej 56 roku życia – w usługach 
pracuje ponad 65,0% badanych, a w ogrodnictwie 31,0%. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że w zdecydowanej większości nie ma zgodności wykonywanej pracy 
z posiadanymi kwalifikacjami. Aż 53,3% badanych wykonuje pracę niezgodną 
z kwalifikacjami, 31,5% poniżej kwalifikacji, a jedynie 15,2% wskazało zgodność. 

WYKRES 2: Kraj wyjazdu migrantek zarobkowych według grup wieku

Źródło: oprac. własne.

WYKRES 3: Zatrudnienie badanych kobiet pracujących za granicą według wieku i branż

Źródło: oprac. własne.
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Deklarowany przez migrantki sposób znalezienia pracy potwierdza istnienie 
silnych sieci powiązań pomiędzy mieszkańcami Śląska Opolskiego a osobami 
przebywającymi za granicą. Ponad 60,0% badanych podjęło pracę za granicą 
dzięki pomocy rodziny i znajomych, jedynie nieco ponad 10,0% korzysta z usług 
agencji pośrednictwa pracy.

4. Zmiany relacji małżeńskich/partnerskich  
w kontekście wybranych cech badanych migrantek

Wyjazdom zarobkowym nieodłącznie towarzyszy rozłąka z najbliższymi. Spo-
śród badanej grupy kobiet będących w stałych związkach (244 osoby) jedynie 
72 przebywały za granicą z mężami/partnerami. Według badań młodsze wiekiem 
migrantki częściej wyjeżdżają za granicę wraz z mężem/partnerem, natomiast 
starsze z reguły przebywają tam same. Nasuwa się zatem pytanie o wpływ rozłąki 
spowodowanej migracją na związek i wzajemne relacje.

WYKRES 4: Miejsce pobytu męża/partnera migrantek zarobkowych według grup wieku

Źródło: oprac. własne.

Kraj docelowy, a także charakter wykonywanej pracy determinują częstotli-
wość przyjazdu pracujących za granicą kobiet do Polski. Z jednej strony niezbyt 
duża odległość oraz dobra komunikacja (w porównaniu np. z Wielką Brytanią), 
a  z  drugiej  –  sezonowy  i  dorywczy  charakter  pracy,  umożliwiają  regularne 
i stosunkowo częste przyjazdy do kraju, co ma ogromne znaczenie dla trwałości 
związku i relacji w nim panujących, a także dla całej rodziny. 
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WYKRES 5: Częstotliwość przyjazdu do Polski badanych

Objaśn ien ia: * dotyczy migrantek krótkookresowych (wyjazdy na czas poniżej 2 miesięcy). 
Źródło: oprac. własne.

Prawie 35,0% badanych zadeklarowało, że nie przyjeżdża w odwiedziny, 
ale wynika  to wyłącznie  z  faktu,  że  ich wyjazdy  są  krótkotrwałe  –  poniżej 
2 miesięcy – wiążące się ściśle z charakterem wykonywanej pracy (sezonowej 
lub dorywczej). Analiza  natomiast  częstotliwości  odwiedzin w kraju według 
grup wiekowych pozwala wykazać zależność polegającą na tym, że im młodsze 
są  badane,  tym  częściej  przyjeżdżają  do  rodzin,  natomiast migrantki  starsze 
ograniczają odwiedziny do kilku w roku. W ocenie autorki wynika to z faktu, 
że kobiety młode, posiadające nieletnie dzieci, starają się regularnie odwiedzać 
swoje rodziny i uczestniczyć w życiu rodzinnym. Z kolei kobiety starsze, nie-
rzadko z wieloletnim stażem małżeńskim i dorosłymi dziećmi, stabilną sytuacją 
życiową, mogą te kontakty osobiste utrzymywać rzadziej. Wpływ na to ma także 
rodzaj wykonywanej pracy. Migrantki starsze wiekiem zajmują się najczęściej 
opieką nad osobami starszymi i z reguły przebywają za granicą nieprzerwanie 
kilka miesięcy, po czym na jakiś czas wracają do Polski i ponownie wyjeżdżają. 
Natomiast kobiety młodsze pracują najczęściej sezonowo w ogrodnictwie i rol-
nictwie, stąd też te wyjazdy są krótkotrwałe. Rzadkie przyjazdy do kraju deklarują 
również migrantki w najmłodszej grupie wiekowej 18–24 lat (40,9%), co z kolei 
wynika z faktu, że zdecydowana większość z nich nie posiada jeszcze dzieci. 
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WYKRES 6: Częstotliwość przyjazdu do Polski badanych według grup wieku
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kilka razy w miesiącu co miesiąc kilka razy w roku 2 razy w roku (na święta) nie przyjeżdżam*

Objaśn ien ia: * dotyczy migrantek krótkookresowych (wyjazdy na czas poniżej 2 miesięcy). 
Źródło: oprac. własne.

Przebywające za granicą kobiety utrzymują również bardzo częste kontakty 
telefoniczne (80,8% badanych) oraz za pomocą komunikatorów internetowych 
(17,5%). Kontakt codzienny zadeklarowało ponad 42,0% migrantek, 2–3 razy 
w tygodniu – 33,1%, a raz w tygodniu – 24,4% badanych. 

Nasuwa się zatem pytanie o to, jak migrantki będące w stałym związku oce-
niają swój związek oraz relacje z mężem/partnerem. Zdecydowana większość 
określiła swój związek jako dobry – 46,5%, bardzo dobrze oceniło go 31,4% 
badanych, natomiast określenie „zaczyna się coś psuć” wybrało 19,8% badanych. 
Poważne problemy w związku wystąpiły  jedynie u 2,3% migrantek. Badania 
Wioletty Danilewicz pokazały, że 30,0% badanych małżeństw, które żyły w roz-
łące spowodowanej emigracją, oceniło korzystne zmiany relacji; 47,0% uznało, 
że ich relacje się nie zmieniły, natomiast pogorszenie odczuło 23,0% badanych 
małżeństw. Autorka podkreśla,  że negatywne zmiany częściej odczuwały ko-
biety niż mężczyźni, co jej zdaniem świadczy o negatywnych konsekwencjach 
wyjazdów mężczyzn12. Z kolei Zofia Kawczyńska-Butrym, badając migrantów 
zarobkowych po ich powrocie do kraju, stwierdziła, że rozłąka częściej wpływa 
na poprawę niż pogorszenie  relacji  rodzinnych. Według  jej badań 12,7% mi-
grantów zauważyło poprawę relacji z żoną/mężem w okresie pobytu za granicą, 
a 14,5% – po powrocie do kraju13. 

12 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersy-
teckie Trans Humana, Białystok 2006, s. 119.

13 Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina w migracji zarobkowej, w: J. Gorbaniuk (red.), Sytuacja 
rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, 
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Analizując wyniki badań dotyczących relacji w związku w poszczególnych 
grupach wiekowych, można dostrzec wyraźne zróżnicowanie w ich ocenie. Im 
młodsze migrantki,  tym bardziej  zadowolone  są  z  jakości  relacji  i  trwałości 
związku, natomiast kobiety starsze częściej wskazywały na problemy w relacjach 
z mężem/partnerem, co przedstawia poniższy wykres. 

WYKRES 7: Ocena relacji w związku małżeńskim/partnerskim według ankietowanych

Źródło: oprac. własne.

Badane  zapytane  o  przyczyny  problemów w  związku wymieniały  dwa 
podstawowe czynniki: swoją nieobecność w domu – 88,2% wskazań oraz zbyt 
duże obciążenie męża/partnera obowiązkami domowymi – 48,9% wskazań14. 
Jedynie 3,2% badanych obwiniało męża/partnera za niepowodzenie w związku, 
a 1,1% – siebie. Swoją nieobecność w domu jako główną i jedyną przyczynę 
problemów w związku dostrzega 100,0% migrantek w wieku 18–24 lat. Nato-
miast nieobecność w domu i zbyt duże obciążenie męża/partnera obowiązkami 
domowymi to przyczyny problemów w związku pozostałych badanych, z tym że 
większy procent wskazań ma nieobecność w domu. Winę po stronie męża widzą 
kobiety w wieku 25–35 lat – 9,5% oraz w wieku 36–45 lat – 3,4%. Przyczynie-

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju 
KUL, Lublin 2007, s. 67.

14  Ewa Kozdrowicz i Bartłomiej Walczak wśród negatywnych konsekwencji migracji wymieniają 
m.in. brak stabilizacji w rodzinie, wynikający z ciągłych wyjazdów i powrotów, czy też trudności 
w przejęciu i pełnieniu obowiązków rodzica, który przebywa za granicą przez rodzica pozo-
stającego w kraju (przeciążenie pracą zawodową i obowiązkami domowymi), E. Kozdrowicz, 
B. Walczak, Rodzina migracyjna: przemiany i zagrożenia, w: K. Iglicka (red.), Poakcesyjne 
migracje powrotne Polsków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Biuro Rzecznika Praw Oby-
watelskich, Warszawa 2010, Biuletyn RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe 2010/69, s. 180.
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nie się do niepowodzenia w związku przypisuje sobie jedynie 4,8% badanych 
w wieku 25–35 lat. Wskazanie przez prawie połowę badanych na przeciążenie 
męża/partnera obowiązkami domowymi może świadczyć o tym, że nie do końca 
radzą sobie oni z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziećmi. 

Mimo występowania problemów w związku, migrujące zarobkowo kobiety 
oceniają jednak swoje relacje z mężem/partnerem jako dobre lub bardzo dobre. 
Bardzo  częste  kontakty  oraz możliwość  odwiedzin  pozwalają  na  utrzymanie 
związku w dobrej kondycji. Z drugiej strony dostrzegają jednak problemy wy-
nikające z ich nieobecności na co dzień w domu15. 

Istotną kwestią w kontekście relacji w związku są także uciążliwości, z ja-
kimi borykają się emigrantki za granicą. Wyniki badań pokazały, że najbardziej 
odczuwają one rozłąkę z dziećmi (64,8%), mężem/partnerem (51,1%) i pozostałą 
rodziną (31,6%). Badania Bohdana Rożnowskiego i Doroty Bryk także pokazały, 
że rozłąka z rodziną jest największą uciążliwością i stratą – odczuwało ją 80,0% 
badanych16. Pozostałe wymienione uciążliwości (wykres 8) miały znacznie niższy 
procent wskazań. Jednakże prawie połowa badanych (48,0%), pytana o planowany 
czas pracy za granicą, nie potrafiła go określić, a 41,0% deklarowało chęć pracy 
za granicą przez kilka kolejnych lat. Jedynie 11,0% migrantek zdecydowanych 
jest na zatrudnienie za granicą na stałe. Zatem podejmując decyzję o wyjeździe 
nie obawiają się negatywnego wpływu rozłąki na trwałość ich związku i rodzinę, 
a wymienione poniżej uciążliwości nie przyczyniłyby się do zaniechania dalszych 
wyjazdów zarobkowych. Cały czas jednak należy mieć na uwadze fakt, że są to 
wyjazdy krótkotrwałe, a wzajemne kontakty utrzymywane są często. Można zatem 
stwierdzić, że im krótszy czas rozłąki, tym jakość relacji jest lepsza, pod warun-
kiem, że przed wyjazdem były one równie dobre. Zależność jakości kontaktów 
między małżonkami od długości rozłąki zauważa także W. Danilewicz, twierdząc, 
że w rodzinach rozłączonych od roku do trzech lat następowało wzmocnienie 
więzi. Dodatkowo poczucie stabilizacji materialnej i bezpieczeństwo ekonomicz-
ne pozytywnie wpływa na relacje między małżonkami17. 

15  Na  temat konsekwencji migracji zarobkowych dla  relacji między małżonkami zob. szerzej: 
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2010, s. 19–32; K. Wojaczek, Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn eko-
nomicznych. Studium pastoralne, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2007.

16 B. Rożnowski, D. Bryk, Stres emigracji zarobkowej i jego konsekwencje dla systemu wartości 
migrantów, w: M.S. Zięba (red.), Migracja – wyzwanie XXI wieku, Lubelska Szkoła Biznesu 
Sp. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 142. 

17 W. Danilewicz, Sytuacja…, s. 122.
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WYKRES 8: Negatywne strony pracy zarobkowej za granicą w opinii respondentek

Źródło: oprac. własne.

Badane migrantki,  pytane o  to,  czy ponownie  zdecydowałyby  się  podjąć 
pracę za granicą, w większości odpowiedziały pozytywnie, jedynie 20,0% nie 
wyraziło takiej chęci, z kolei niezdecydowanych było nieco ponad 21,0%. Pozo-
staje zatem jeszcze do przedstawienia kwestia czynników skłaniających kobiety 
do zaprzestania dalszych wyjazdów za granicę w celach zarobkowych. Wyniki 
badań pokazały, że zachętą do pozostania w kraju byłaby praca lepiej płatna niż 
za granicą lub na tym samym poziomie – ponad 67,0% wskazań18, pewna praca 
w Polsce istotna jest dla 35,7% badanych, problemy z dziećmi – 30,7% wskazań, 
natomiast dla 18,0% badanych problemy w związku stanowiłyby istotny czyn-
nik powrotu.  Jednakże ocena ostatniego warunku w poszczególnych grupach 
wiekowych  uwidacznia wyraźne  zróżnicowanie. Tylko  dla  5,0% migrantek 
w wieku 18–24 lat problemy w związku są ważnym powodem powrotu, kobiety 
te zdecydowanie przedkładają wyższe zarobki w kraju (87,5% badanych). Z kolei 
najwięcej wskazań (32,7%) – na problemy w związku jako warunek powrotu – 
wystąpiło w grupie kobiet w wieku 36–45 lat. 

18  Badane migrantki deklarowały najczęściej dochody w następujących przedziałach: do 1000 
euro – 14,3%; 1001–1199 euro – 25,4%; 1200–1399 euro – 29,1%; 1400–1599 euro – 18,9%; 
pozostałe osiągały dochody wyższe. Ze względu na obszerność zagadnienia autorka nie porusza 
w opracowaniu zagadnienia korzyści finansowych i materialnych dla rodziny, wynikających 
z pracy zarobkowej kobiet za granicą.
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5. Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań, dotyczące wpływu migracji zarobkowych kobiet 
na relacje w związkach małżeńskich/partnerskich, pozwalają stwierdzić, że nie 
wywierają one zasadniczo negatywnego wpływu. Większość badanych ocenia 
swoje relacje z małżonkiem/partnerem jako dobre lub bardzo dobre. Istotne zna-
czenie ma fakt, że wyjazdy te są krótkotrwałe, a migrantki utrzymują stały kontakt 
(telefoniczny czy multimedialny) z najbliższymi osobami w kraju. Odległość oraz 
dobra komunikacja z krajami docelowymi (Niemcami i Holandią) umożliwiają 
regularne przyjazdy do rodziny. Wprawdzie część badanych zauważa problemy 
w związku, wynikające z ich nieobecności w domu oraz z konieczności przejęcia 
przez męża/partnera dodatkowych obowiązków, jednak nie oddziałują one na tyle 
silnie, aby zniechęcić do dalszego pobytu za granicą. 
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marta ROSTROPOWICZ-MIŚKO

THE EffECTS Of fOREIGN LABOuR MIGRATIONS Of OPOLE SILESIA WOMEN  
ON THEIR MARITAL / PARENTAL RELATIONS

( S u m m a r y )

The article presents research results on effects of foreign labour migrations of women from Opole 
Silesia on marital/partner relations. The conducted research showed that despite separation, the 
migrants rate relations in their relationships as good or very good. This results mainly from the fact 
that their stays abroad are of short duration. Additionally, regular telephone contacts are maintained, 
and the research participants also frequently visit their families. Moving abroad is, however ,the 
base of conflicts resulting mainly from absence from home and over-burdening husbands/partners 
with additional responsibilities, but these influences are not strong enough to disrupt good rela-
tions in relationships.
Keywords: labour migration; women’s migrations


