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Mobilność międzynarodowa Polek  
na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa 
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Artykuł stanowi przegląd zagadnień badawczych w obszarze studiów nad migracjami kobiet ze 
szczególnym uwzględnieniem mobilności Polek. Charakteryzujemy stopniową zmianę paradygma-
tu, która doprowadziła do zaobserwowania odmienności migracji kobiet i mężczyzn oraz uznania 
w związku z tym, że płeć jest niezwykle ważną zmienną niezbędną przy ich analizowaniu i wyjaśnia-
niu. Naszym celem jest również przedstawienie mobilności Polek w perspektywie historycznej, jak 
i zarysowanie współczesnych trendów w polskich studiach migracyjnych. Poszukujemy siły i spraw-
czości migrantek, ich determinacji w zmianie życia nie tylko dla siebie, ale i rodzin, uwzględniając 
złożony ekonomiczno-społeczny kontekst globalny i krajowy. Inspiracją do przygotowania tekstu 
w takiej perspektywie, jak i całego tomu była 100. rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. 

Słowa klucze: migracje Polek, historia migracji, fale migracyjne, sprawczość, badania migracyjne, 
ugenderowiony rynek pracy, rodziny i relacje rodzinne. 

The Power of Women’s Migration. Historical and Sociological Perspectives

The article is a review of research areas in the field of women’s migration studies with particular 
emphasis on the mobility of Polish women. We characterize the gradual paradigm shift, which has 
led to the observation of differences in the migration of women and men, and recognition that 
gender is a key variable necessary for analyzing and explaining them. Our goal is also to present the 
mobility of Polish women in a historical perspective, as well as to outline contemporary trends in 
Polish migration studies. We are looking for the strength and agency of migrant women, their de-
termination to change lives not only for themselves but also for their families, and take into account 

1 Kontakt: krystyna.slany@uj.edu.pl.

Migration Studies – Review of Polish Diaspora
nr 4 (174)/2019, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/

DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.037.11351

Proponowany styl cytowania: Slany, K., Ślusarczyk, M. (2019), Siła migracji kobiet. Perspektywa historyczno-socjologiczna, „Studia 
Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 4 (174): 7–26. DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.037.11351



KrySTyNA SlANy, MAgDAleNA ŚlUSArCzyK
Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa 

8

the global and national socio-economic context. The inspiration for both the article and the entire 
volume was the 100th anniversary of granting electoral rights to Polish women.

Key words: Polish female migration, history of migration, migration waves, agency, migration re-
search, gendered labor market, families and family relationships.

1. Wprowadzenie

redagując numer Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego, zatytułowany Siła 
migracji kobiet. Migracje Polek w perspektywie historyczno-socjologicznej, pragniemy 
upamiętnić 100. rocznicę uzyskania praw obywatelskich przez Polki, która przypada-
ła 28 listopada 2018 roku2. Można postawić pytanie, dlaczego łączymy przyznanie 
praw wyborczych, a więc wydarzenie o ogromnym znaczeniu politycznym i społecz-
nym, ale ograniczone do kontekstu polskiego z zagadnieniem globalnym, wielowy-
miarowym, odnoszącym się do zarówno do sfery publicznej, jak i prywatnej, jakim 
są migracje? Mamy przekonanie, że z okazji tej rocznicy warto przypomnieć o jed-
nym z kluczowych wymiarów aktywności Polek, ich ponad stuletniej mobilności za-
granicznej, a zarazem ją dowartościować, i pokazać jej siłę. Migracje Polek to temat 
niezwykle ważny, jednak jego eksploracja nie zawsze budziła odpowiednie do jego 
wagi zainteresowanie badaczy/badaczek. Dziś problematyka migracji kobiet jest stan-
dardem badawczym, ale jako wyraźny trend światowy w nauce pojawiła się dopie-
ro pod koniec XX wieku. zanim więc przejdziemy, w dalszej części tego artykułu, do 
analizy zagadnień podejmowanych w polskich studiach migracyjnych (rynek pracy, 
rodziny, relacje rodzinne) oraz przedstawienia fal migracji z akcentem położonym 
na migrujące kobiety, niezbędne jest zarysowanie generalnej zmiany paradygmatu 
badawczego, wiążącej się z uwzględnieniem feministycznej i genderowej perspek-
tywy w migracjach.

2. Migracje kobiet jako problem badawczy

ze zmianą lub jak to określiła Nancy green (2012) dopełnieniem paradygmatu ba-
dawczego o kobiecy wymiar mamy do czynienia dopiero w  latach 70. XX wieku. 
W badaniach wcześniejszych migrantki były traktowane jako osoby towarzyszące, 
definiowane przede wszystkim jako żony i matki, a ich wyjazdy jako pochodne i za-
leżne od wyjazdów mężów (Campani 1993), były więc „społecznie obecne, ale socjo-
logicznie niewidzialne” (Morokvasic1983: 27). lata 70. XX wieku przyniosły zmianę 
w tym zakresie, uwidoczniły fenomen feminizacji migracji, dywersyfikację ich mecha-
nizmów i przyczyn (Morokvasic 2003), jak również doświadczeń z nią związanych, 

2 Temu wydarzeniu poświęcona była konferencja Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych 
kobiet zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 20–22.09.2018. 
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czy podatności na koniunkturalne zmiany na rynkach pracy. różnice dotyczyły tak-
że statusu prawnego i dostępności programów integracyjnych (Jakimowicz-Pisar-
ska 2017; lim, Oishi, 1996; Oishi 2002). Jednakże dopiero od początku lat 90. XX 
wieku badacze i badaczki o orientacji feministycznej i genderowej podjęli/ły uważ-
ną i systematyczną analizę przepływów strumieni migracyjnych, opisując refleksyjnie 
i krytycznie pojawienie się migracji kobiet w starych i nowych europejskich krajach 
napływu, ich znaczenie dla globalnej ekonomii, osadzanie się kobiet w określonych 
sektorach gospodarki globalnej oraz konsekwencje migracji zarówno dla sfery pub-
licznej, jak i prywatnej krajów napływu i odpływu (Kontos, Slany, liapi 2010; Moro-
kvasic, Catarino 2010).

Pierette Hondagneu-Sotelo (2003) w swoim przełomowym tekście Gender and 
U.S. Immigration: Contemporary Trends zaproponowała wyróżnienie trzech faz 
w rozwoju badań nad migracjami kobiet. Pierwszą fazą (women and migration) było  
uwzględnienie kobiet w analizach migracyjnych, w drugim etapie (gender and migra-
tion) poddano refleksji role płciowe i co za tym idzie ich kontekst kulturowy, wreszcie 
w trzecim – płeć społeczno-kulturowa stała się fundamentalnym aspektem zagad-
nienia migracji (gender as constitutive element of migration). Przesłanie wynikające 
z tej koncepcji jest jedno: przebyliśmy długą drogę od niewidoczności do widoczności 
podmiotu w procesach migracyjnych. Pojawiło się założenie, że właśnie płeć jest 
centralną zmienną w badaniach migracyjnych (Pessar 1999), kreującą ich społeczny 
obraz, wywierającą wpływ zarówno na przyczyny, jak i  skutki mobilności. Wzory 
migracji, doświadczenia migrantów i migrantek oraz społeczny, polityczny, ekono-
miczny i kulturowy wpływ migracji – wszystkie te zjawiska mają charakter genderowy 
(Morokvasic 1983, 1984; Anthias, 1983; gabaccia 1994; erel et al. 2003). Kobiety 
i mężczyźni nie tylko w odmienny sposób podejmują decyzje migracyjne, lokują się 
w różnych segmentach rynku pracy, nie tak samo podatne/podatni są na zmiany 
koniunktury gospodarczej, ale i dotyczą ich inne normy odnośnie do odgrywania ról 
rodzinnych, w tym do pozostawiania dzieci w kraju pochodzenia, zobowiązań do 
opieki nad starszymi czy chorymi członkami rodzin. Te ostatnie różnice oznaczają 
więc, że odpowiedź na pytanie, kto wyjeżdża, ma także wpływ na tych, którzy pozo-
stają w kraju pochodzenia (Morokvasic 2014: 355). Wreszcie zwrócono także uwagę, 
że perspektywa genderowa i uwzględnienie odmienności migracji kobiet i mężczyzn 
są istotne również dla konstruowania polityki społecznej i migracyjnej (Piper 2003). 
evelyn Nakano glenn (1998: 3) określa to podejście jako dające nie tylko wgląd w in-
dywidualne doświadczenia migrujących kobiet i mężczyzn, ale i możliwość zrozumie-
nia historycznych i kulturowych różnic w definiowaniu kobiecości i męskości, a więc 
zasad organizujących społeczeństwo. W biografiach kobiet uwidaczniają się różnice 
rynkowe, klasowe oraz genderowe (Urbańska 2015) i wszystkie te czynniki należy 
zatem uwzględniać zarówno w badaniach, jak i w polityce społecznej. Szczególnie 
wyraźne i ważne są one w analizie obecności migrantów i migrantek na rynku pracy 
oraz w funkcjonowaniu i praktykowaniu rodzin.
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3. Ugenderowiony rynek pracy

genderowy wymiar obecności migrantów i migrantek na rynku pracy wyraża się w przy-
jęciu założeń o „naturalnym” podziale na prace odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. 
Przyjęcie nowego paradygmatu w studiach migracyjnych i uwzględnienie płci jako istot-
nej, a nawet kluczowej zmiennej, odsłoniło te różnice, wskazując na niekorzystną sy-
tuację migrantek, których praca jest często niewidzialna i nieudokumentowana oraz 
koncentruje się w sektorach cechujących się gorszymi płacami i brakiem osłon socjal-
nych (Phizacklea 1983; Anthias 1983; Morokvasic 1983, 1993; lim, Oishi 1996).

Drugim istotnym faktem, który należy podkreślić, analizując genderowy wymiar 
rynku pracy, jest znaczenie migracji kobiet dla globalnej ekonomii, ich osadzanie się 
w określonych sektorach gospodarki globalnej oraz szeroko rozumiane konsekwencje 
zarówno dla sfery publicznej, jak i prywatnej krajów napływu i krajów odpływu. Tzw. 
feminizacja siły roboczej wiąże się ściśle z polityką neoliberalną, która kładzie nacisk 
na prywatyzację runku pracy, elastyczność pracowników i która także inicjuje „wyścigi 
obniżek” zarobków czy zmiany warunków pracy, wytwarzając globalną konkurencję 
(Kurian 2009). Saskia Sassen (2007: 93) podkreśla, że „analiza feministyczna pozwala 
reinterpretować i rekonceptualizować główne cechy globalnej gospodarki z perspek-
tywy płciowości”. 

I wreszcie, pokazując role kobiet w migracjach, nie można pominąć charakteru 
podejmowanych prac i konsekwencji ich wykonywania. Jądrem migracji lat 90 XX w. 
i początku wieku XXI jest praca opiekuńcza, która widoczna jest we wszystkich krajach 
napływu i jak żadna inna unaocznia, co znaczą nierówności i dyskryminacja płciowa. 
Migrantki przejmują zadania kobiet w społeczeństwach przyjmujących, przez co te 
ostatnie mogą podejmować pracę zawodową lub godzić wiele ról społecznych (por. 
np. Małek 2011). Praca ta jest więc elementem zdrowia i dobrego samopoczucia 
klas uprzywilejowanych. eleonore Kofman (2004: 263) konstatuje, że właśnie dzię-
ki migrantkom można „podtrzymać model hegemonii białego mężczyzny-żywiciela 
rodziny w europie zachodniej”. równocześnie taka sytuacja blokuje renegocjowanie 
ról genderowych w rodzinie i przejmowanie zadań opiekuńczych przez mężczyzn. 
Co więcej migrantki w sektorze usług domowych i opieki, z niskimi zarobkami, nie-
dostateczną znajomością języka, pracujące często w nieformalnym charakterze ze 
względu na płeć i niepewny status prawny, są niewidoczne dla instytucji i polityki 
równościowej, zdrowotnej czy socjalnej. różne warstwy dyskryminacji nakładają się 
więc na siebie (Kordasiewicz 2008, 2016; Urbańska 2015) i generują złożone efekty. 

równocześnie badaczki krytykują redukowanie roli kobiet do pracownic słabo 
funkcjonujących gospodarek (Moreno 2002), ponieważ może to prowadzić do – jak 
to określa Mirjana Morokvasic (1991) – przyjęcia paradygmatu winy samych mi-
grantek (blame the victim paradigm) lub koncentrowania się tylko na słabościach 
krajów pochodzenia. W efekcie pomijamy zarówno hierarchie władzy i nierówności 
w społeczeństwach napływu, jak i perspektywy zmian w państwach wysyłających 
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i wreszcie znika z oczu indywidualne doświadczenie migrantek. Nira yuval-Davis 
(2004) podkreśla, uzupełniając konstatację ruth lister (1997: 66), że przez znaczną 
część historii starożytnej i nowoczesnej kobietom odmawiano formalnego statusu 
i praw obywatelskich, czyniąc je społecznie niewidzialnymi, i dodaje, że gdy kobiety 
te prawa w końcu uzyskały, to teraz ogólne i zbiorowe traktowanie wzmacniają ich 
niewidzialność. Podkreśla się więc konieczność krytycznej refleksji nad uproszczonym 
spojrzeniem na obecność migrantek na rynku pracy i przyjęcie jako założenia wielości 
doświadczeń migrantek w perspektywie intersekcjonalnej (Kofman 1999). 

Skupienie się na migracjach kobiet oznacza także podważenie paradygmatu eko-
nomicznego jako dominującego w badaniach migracyjnych. Wzór męskiej mobilności 
stawiał go w centrum, wiążąc zarazem natężenie strumieni migracyjnych z koniunk-
turą rynkową (grabowska-lusińska, Okólski 2008; Kaczmarczyk 2004). Nie kwestio-
nując motywów zarobkowych, w przypadku kobiet niezbędne jest rozbudowanie ich 
o komponent afektywny i skoncentrowanie się w równym stopniu na funkcjonowaniu 
rodzin migracyjnych oraz zagadnieniach więzi i relacji ponad granicami (por. m.in.: 
White 2017; Slany et al. 2016; Ślusarczyk, Pustułka 2018).

4. Rodziny i relacje rodzinne

W ostatnich latach wraz z upowszechnieniem się perspektywy transnarodowej (Schil-
ler et al. 1994; Hannerz 1996; Appadurai 1995, 1996; gupta, Ferguson 1992; Faist  
2000; Portes et al. 1999; Vertovec 1999) migracje kobiet analizowane są coraz w czę-
ściej w kontekście funkcjonowania całej rodziny i to nie tylko nuklearnej, ale także roz-
szerzonym, uwzględniającym dalszych krewnych, a więc obejmującym zagadnienia 
podtrzymywania więzi, zobowiązań i solidarności międzygeneracyjnej (Dreby 2006; 
Nicholson 2008; Krzyżowski 2013). Akcenty mogą być różnie stawiane, od refleksji 
nad zmieniającymi się formami rodzin (por. np. Beck, Beck-gernsheim 1995; 2013), 
przekształcaniem się indywidualnych stylów życia i zmianą relacji rodzinnych w kie-
runku bardziej egalitarnym (m.in. Hondagneu-Sotelo 1994), a więc emancypacyj-
nym potencjałem migracji (m.in. Pessar 1999; De Haas, Van rooij 2010; Kałwa 2010; 
Urbańska 2015), do podtrzymywania lub redefiniowania ról genderowych w kontek-
ście migracyjnym (Anthias, lazaridis 2000; Anthias et al. 2012; Akalin 2007; 2015; 
Ślusarczyk, Pustułka 2018) i renegocjowania podziału obowiązków w związkach lub 
przemiany ról rodzicielskich (Pustułka 2012, 2016; Pustułka, Trąbka 2017; Struzik et al.  
2015, Żadkowska et al. 2018).

Szczególnie mocno w prowadzonych badaniach uwypuklane jest jednak zna-
czenie rodzicielstwa i opieki nad dziećmi. Najczęściej dokonuje się podziału na (1) 
rodzicielstwo „na odległość” oraz (2) „rodzicielstwo migracyjne” w kraju imigracji (Pu-
stułka 2016). rozwijające się dynamicznie badania nad rodzinami „tu i tam” wnoszą 
poważny wkład w rozwój teorii rodzin transnarodowych i wyeksponowanie specyfiki 

z
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migracji polskich z podkreślaniem roli kobiet. Taka sytuacja ma miejsce również we 
wszystkich krajach, które doświadczają migracji kobiet. 

W wypadku pierwszego nurtu badania najczęściej koncentrują się na problemach 
wynikających z migracji: rozpadzie związków, kwestiach nierezydencjonalnego macie-
rzyństwa, wypełnianiu ról rodzinnych, sprawowaniu opieki, władzy i konfliktach mię-
dzy małżonkami, dynamice relacji transnarodowych (Danilewicz 2010; Małek 2011; 
Krzyżowski 2013; Urbańska 2009, 2010, 2015), a także a także podmiotach zmiany 
społecznej w przypadku powrotów, w tym szczególnie innowatorach i innowator- 
kach w przestrzeni lokalnej (grabowska et al. 2017). Możemy wyróżnić dwa typy 
rodzicielstwa na odległość, w zależności od tego, kto wyjeżdża: Father-Away Families 
i Mother-Away Families (Parreñas 2005) i to rozróżnienie prowadzi nas do zwrócenia 
uwagi na genderowy charakter oceny migracji rodziców. To migrantki ponoszą spo-
łeczne koszty migracji, są obciążane odpowiedzialnością za rozpad rodzin (lub jego 
ryzyko, por. Morokvasic 2007, 2014; Urbańska 2010; Momsen 2003), ale i zmianę 
norm genderowych. Patricia Pessar i Sarah Mahler, przywołując za Doreen Massey 
(1994: 149) pojęcie „geometrii władzy” (power geometry), wskazują na różnice w ro-
dzaju i stopniu podmiotowego sprawstwa migrantek (agency), które z kolei wynika 
z umiejscowienia społecznego. Massey podkreśla, że umiejscowienie to warunkuje 
dostęp do zasobów, ale ważna jest także aktywność migrantów i migrantek, którzy/
które są w stanie wpływać i zmieniać ograniczającą ich strukturę społeczną. Pessar 
i Mahler (2001, 2006) uzupełniają to konstatacją, że poziom i  rodzaj sprawstwa 
migrantów wynika nie tylko z czynników obiektywnych, ale i znaczenia aspektu su-
biektywnego: planowania, tworzenia strategii, wyobrażania sobie przyszłych sytuacji. 
Mimo dyskursu społecznego negatywnie oceniającego wyjazdy kobiet i niższej legi-
tymizacji społecznej (lim, Oishi 1996) takich wyjazdów w porównaniu z migracjami 
mężczyzn, migrantki są w stanie przekuć projekt migracyjny w emancypacyjny po-
przez wyzwolenie się z opresyjnych relacji rodzinnych (Morokvasic 2007; Urbańska 
2015) lub też przez aktywne przekształcanie relacji władzy w rodzinie, często pod 
wpływem polityk równościowych krajów przyjmujących (Pustułka, Trąbka 2017; Pu-
stułka et al. 2015). Dokonują tych zmian, jak to określa Pessar (1984), nie tyle przez 
otwarte zakwestionowanie porządku genderowego, ale raczej jego redefinicję po-
przez nowy układ norm i oczekiwań społecznych związanych z migracją (Morokvasic 
2007; Mahler, Pessar 2006). równocześnie pozostają wciąż aktywne genderowe 
konstrukcje społeczne, np. dotyczące planowania opieki na starszymi krewnymi po-
zostałymi w kraju pochodzenia. Kieruje się je głównie do kobiet, i też one te działania 
przede wszystkim podejmują (Pustułka, Ślusarczyk 2016; Ślusarczyk 2019).

 Drugi z wyróżnionych typów obejmuje badania koncentrujące się na trans-
narodowych praktykach, szczególnie w obrębie rodzin migracyjnych. Kluczowymi 
zagadnieniami są tu transnarodowe macierzyństwo, a od niedawna także ojcostwo 
(Struzik et al. 2015) oraz funkcjonowanie rodzin transnarodowych (Slany et al. 2016; 
Pawlak 2014). Ulrich Beck i elisabeth Beck-gernsheim zwracają uwagę, że używając 
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tylko perspektywy narodowej albo uniwersalistycznej, niemożliwe jest zrozumienie 
funkcjonowania takich rodzin, niezbędna jest nawet perspektywa – jak to określili – 
kosmopolityczna (2013: 99). Wskazują na rosnące zróżnicowanie form rodziny aż do, 
jak to nazywają, rodzin światowych – przy zachowaniu wartości rodziny jako takiej. 
Inni badacze (por. Bryceson, Vuorela 2002; zontini 2004, 2010; goulborne et al. 
2010; reynolds 2005; Herrera lima 2001; yeoh et al. 2005) preferują określenie ro-
dziny transnarodowe, co z jednej strony podkreśla przekraczanie granic, ale z drugiej 
zwraca uwagę, że kluczowym kontekstem społecznym są wciąż państwa narodowe 
i  społeczności w  ich obrębie. Badacze i badaczki (Mazzucato, Schans 2011; Fox, 
luxton 2001; Herrera lima 2001; Mazzucato et al. 2015; Bryceson, Vuorela 2002; 
w kontekście polskim Slany et al. 2014; Slany et al. 2016) koncentrują się na dynamice 
życia rodzin transnarodowych, kształtowania się poczucia przynależności i tożsamości 
narodowej oraz etnicznej w transnarodowym kontekście. Podkreśla się także (levitt, 
Jaworsky 2007) przesunięcie akcentu z zainteresowania głównie materialnymi warun-
kami życia na doświadczenia rodziców, dzieci i osób starszych w wielopokoleniowych 
rodzinach. To z kolei sprzyja położeniu mocniejszego nacisku na genderowy podział 
ról społecznych i jego konsekwencje, a także proces negocjowania zobowiązań wy-
nikających ze stosunków rodzinnych, np. opieki (Dreby 2006; Krzyżowski 2013), czy 
wychowania dzieci w kontekście transnarodowym, np. dwujęzyczności (Beck, Beck-
-gernsheim 2013). Fascynującym wskaźnikiem kultywowania zażyłości rodzinnych, 
świadczenia pomocy ponad granicami jest fenomen „latających babć” (King et al. 
2017; Bojarczuk, Mühleu 2018; Bielecka-Prus et al. 2017), które włączają się w mi-
gracje, aby pomagać swoim dzieciom migrantom w wychowaniu i opiece nad wnu-
kami. Kobiece sieci wsparcia są stosunkowo nowym wymiarem kapitału kulturowego 
i społecznego, istotnego dla trwania rodzin w przestrzeni transnarodowej. Dystans 
geograficzny niejednokrotnie wydaje się wręcz wzmacniać siłę zaangażowania ro-
dzinnego (Walczak 2008; Ślusarczyk 2014; Urbańska 2015). Ważnymi zagadnieniami 
są także decyzje rodzicielskie i kapitał społeczny migrantów (erel 2012), nierówności 
związane z klasą, płcią, rasą i narodowością wynikające z procesów migracyjnych 
(glick Schiller et al. 1992; Pessar, Mahler 2003;) jak i wymiar formalnoprawny oraz 
polityka krajów emigracji i imigracji. Jak więc w takich ramach możemy konceptuali-
zować migracje Polek na przestrzeni ostatnich 100 lat?

5. Migracje Polek w perspektywie historycznej

Badając polskie migracje możemy ze względu na kontekst polityczny, ekonomiczny, 
społeczno-kulturowy i  specyfikę przebiegu ująć je w cztery główne fazy: migracje 
tradycyjne3, wojenne, okresu Prl oraz współczesne, obejmujące czasy transformacji 

3 W niniejszym zestawieniu pominęłyśmy migracje polityczne okresu zaborów.
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i członkostwa Polski w Unii europejskiej. Należy jednak pamiętać, że każda z nich jest 
wewnętrznie ogromnie zróżnicowana.

Migracje tradycyjne (do II wojny światowej)

Pierwszą fazę stanowią wyjazdy będące wynikiem masowych emigracji za chlebem do 
Ameryki (głównie USA i Kanady). W kierunku Stanów zjednoczonych do roku 1914 
wyjechało ok. 2,5 mln ludzi z ziem polskich, a w latach 1919–1938 ok. 270,6 tys.  
osób, powróciło zaś do kraju 11,6 tys. (Holzer 1999). Wykorzystując założenia so-
cjologii humanistycznej znanieckiego badacze tradycyjnej fazy migracji (m.in. Tho-
mas, znaniecki 1976; Duda-Dziewierz 1938; Chałasiński 1936; zawistowicz-Adamska 
1958; Walaszek 1983; Kula et al. 1973; Kantor 1990; Wieruszewska 2007) ana-
lizowali ją poprzez pryzmat organizacji społecznej macierzystej grupy chłopskiej. 
Migracja i reemigracja widziana była jako proces regulowany przez system rodzin-
no-sąsiedzki. Procesy te przebiegały zgodnie z  istniejącymi w danej grupie stylami 
i wzorami zachowań społecznych. Społeczność rodzinna i wioskowa poprzez nawią-
zywany kontakt z grupą emigracyjną utrzymywała ją w ryzach tradycyjnej organiza-
cji społecznej (leoński 1979). Kobiety w tej fazie postrzegane były jako towarzyszące 
rodzinie, jako żony siostry, córki, a ich zadaniem było podtrzymywanie więzi rodzin-
no-krewniaczych. O ile ich aktywność nie była znacząco opisywana, a nawet pomi-
jana, to ich udział w  tworzeniu kapitału migracyjnego i  etnicznego był niezwykle 
ważny (znaniecki-Łopata 1976; reczyńska oraz Dmuchała w  tym tomie). Migran-
ci i migrantki w znacznym stopniu wpływali/wpływały na zmiany w  tradycyjnych 
grupach pochodzenia, co manifestowało się pojawianiem nowych wzorów obycza-
jowych dotyczących różnych sfer życia, indywidualizacji postaw społecznych i racjo-
nalizacji zachowań. Dzięki migracjom utrwalał się nowy wzór człowieka ruchliwego, 
który stał się uosobieniem kariery i awansu społecznego. z kolei w kontekście mi-
gracji w obrębie europy badacze i badaczki szczególnie zwracali/zwracały uwagę na 
udział kobiet w pracach sezonowych w Niemczech, Francji czy Danii (Bobińska 1976; 
reczyńska1986; Kępińska 2008; Małek 2011). 

Ten wzór zostanie przeniesiony na cały okres realnego socjalizmu. emigracja 
i reemigracja rozbudzała także świadomość narodową oraz popularyzowała postawę 
kapitalistyczną na różnych płaszczyznach życia, nie przeszczepiała natomiast bez-
pośrednio wzorów działalności ekonomicznej obserwowanych w trakcie emigracji 
(Duda-Dziewierz 1938). 

Migracje wojenne 

Fazę drugą stanowią migracje okresu II wojny światowej. Badane najczęściej przez histo-
ryków, ukazują przemieszczenia z perspektywy ogólnej, strat wojennych4, wyniszczania 

4 http://straty.pl/pl/starty-osobowe/139-robotnicy-przymusowi [dostęp 10.10.2019].
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populacji, uchodźstwa, repatriacji i  relokacji, nie wchodzą natomiast głęboko lub 
wcale w zagadnienia płci kulturowej (Pilch 1984; Kersten 1974; latuch 1980; Hol-
zer 1999). Trzeba jednak zwrócić uwagę na ważne prace dokumentujące wywózki 
mężczyzn i kobiet do Niemiec jako przymusowej siły roboczej, zatrudnianej głównie 
w przemyśle i rolnictwie5. We współczesnych pracach odnoszących się do tego okre-
su perspektywa genderowa jest coraz silniej akcentowana (Kałwa 2007; Żarnowska, 
Szwarc 2000). Dokumentowane jest m.in. zjawisko migracji kobiet jako przymuso-
wych pracownic seksualnych (Ostrowska 2018). 

Migracje czasów państwa socjalistycznego 

Trzecia faza obejmuje lata od 1945 do 1989. Wyraźnie należy zaznaczyć, iż w całym 
powojennym okresie saldo migracji zagranicznych było ujemne, a Polska odnotowa-
ła – według maksymalnych szacunków – ponad 5 milionowy ubytek ludności. Dane 
szacunkowe wskazują, iż w samych tylko latach 80. XX w. odpływ wynosił ponad 
milion osób (Slany 1991; Okólski 1994). W okresie stanu wojennego i do końca lat 
80. XX w. widoczny jest napływ kobiet do krajów europy zachodniej jako pracow-
nic sezonowych, popularne stają się wyjazdy turystyczne stające się precedensem do 
pozostania w kraju napływu (Jaźwińska, Okolski 2001).

Fazę tę można określić jako zamkniętą dla swobodnego przemieszczania się. 
Niemniej rola emigrantów w zabezpieczeniu trwania i funkcjonowania ekonomicz-
nego ich rodzin jest bezprecedensowa. To rodziny podejmowały strategiczne decy-
zje o wyjeździe z kraju określonych członków (głownie do USA, Kandy, Niemiec), 
którzy mieli wspomagać rozwój i przetrwanie gospodarstw domowych w okresie 
permanentnego deficytu podstawowych dóbr (Mierzyńska 1990; Mostwin 1991; 
Piotrowska-Berger 2004). Sieć krewniaczo-sąsiedzka w kraju i za granicą pełniła rolę 
stymulatora i kreatora wyjazdów oraz przejmowała odpowiedzialność za udzielanie 
pomocy w osiedlaniu się i szukaniu pracy. Widoczny staje się udział kobiet w tego 
typu migracjach (tzw. „wakacjuszki”, jak je określiła Mierzyńska). Ten wzór zachowań 
został już utrwalony w poprzedniej fazie i w całej powojennej historii migracyjnej 
był kontynuowany. Migracje stały się swoistym produktem społecznym powstającym 
z wzajemnych interakcji różnych elementów składających się na proces migracyjny. 
Czynniki o charakterze ekonomicznym i społeczno-politycznym w okresie realnego 
socjalizmu wpłynęły na uaktywnienie się sieci powiązań pomiędzy Polską i USA (i są 
nadal aktywne, na co w naszym tomie wskazuje elżbieta Ptak w swoim tekście). 
Określały one, podobnie jak w fazie pierwszej, siłę związków migranta z grupą rodzin-
ną, sąsiedzką i lokalną. Także w tym okresie obserwowano wzrost poziomu zamoż-
ności rodzin emigrantów (np. na Podhalu), który zawdzięczały właśnie transferom 

5 https://www.dw.com/pl/portal-o-robotnikach-przymusowych-1939-1945/a-3971033 [dostęp 
10.10.2019].
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„migradolarów”6. emigracja w tym okresie (i nie tylko) staje się sposobem na życie, 
powodując upowszechnianie się wiary w odniesienie sukcesu materialnego poza 
granicami kraju. z tego okresu pochodzi też przekonanie, że wyjazd za granicę jest 
lepszą strategią niż mobilność wewnątrz kraju, na co później zwróci uwagę Anne 
White (2017). Takie orientacje życiowe sprzyjały utrwalaniu się wielogeneracyjnego 
łańcucha emigracyjnego i osłabianiu idei definitywnych powrotów. Prowadzone ba-
dania wskazują, że większość kobiet, które napływały do krajów europy zachodniej 
i Północnej w latach 50., 60. i 70. XX wieku, zasadniczo integrowała się ze społe-
czeństwem napływu poprzez uzyskanie formalnego statusu, najczęściej na podsta-
wie reunifikacji rodzin, same zaś przemieszczenia miały przede wszystkim charakter 
regularny i długookresowy (Małek 2011).

Migracje kobiet po 1990 roku 

Ostatnią z wyróżnionych przez nas faz migracyjnych można podzielić na dwa okre-
sy. Pierwszy obejmuje okres transformacji (1989–2004), drugi rozpoczął się z chwilą 
wejścia Polski do Unii europejskiej i trwa do dziś. Jak wspomniano, migracje kobiet 
we wcześniejszych fazach rzadko miały charakter niezależnych, chociaż badania do-
kumentują i takie wyjazdy (Slany 2008; Małek 2011; Urbańska 2015). Natomiast od 
lat 90. XX w. migrantki reprezentują różne typy, a przemieszczenia są zróżnicowane 
i mają charakter cyrkularny, wahadłowy, czasowy, sezonowy, regularny lub (często) 
nieregularny, udokumentowany i nieudokumentowany. Kobiety migrują indywidual-
nie, z przyczyn osobistych, ekonomicznych i politycznych, ale szczególnie często dla 
rodziny, by się nie rozdzielać lub połączyć. W tej fazie migrantki często są pionierka-
mi i nie korzystają z kapitału sieci migracyjnej czy formalnych kanałów migracji. Ta-
kie przemieszczenia wymagają odwagi i determinacji, odpowiedzialności przed sobą 
samą za podejmowane decyzje i podjęcie ryzyka migracyjnego. Ten fenomenalny za-
kres i zasięg przemieszczania się kobiet z różnych zakątków świata, należy uznać za 
wskaźnik toczącej się „globalnej rewolucji genderowej” (Hoschild 2003). Według da-
nych UN Population Division (rubiano-Matulevich, Beegle 2018) udział kobiet w mię-
dzynarodowych migracjach szacowany jest na ok. 47%. Polki intensywnie włączają 
się w te globalne przepływy.

Dopiero w czwartej fazie wyraźnie bada się proces feminizacji migracji, ogniskując 
się na kwestiach genderowych. Jak nigdy wcześniej mobilność kobiet wywołuje obec-
nie falę dyskusji mającą niejednokrotnie silne zabarwienie emocjonalne. W dyskursie 
społecznym podnosi się negatywne aspekty migracji kobiet, odnoszące się głównie do 
zamian w rodzinach, reorganizacji ról społecznych, opieki nad dziećmi, restrykcyjnych 
konstruktów matki i macierzyństwa (Kronenberg 2016; Urbańska 2010), aż do użycia 

6 Termin potoczny, ale stosowany często w literaturze, m.in. w czasopiśmie naukowym International 
Migration Review.
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stygmatyzujących kategorii „eurosierot” (por. Slany et al. 2014; Urbańska 2010). 
równolegle jednak, jak wspominałyśmy, badacze i badaczki podejmują zagadnienia 
równości płci także w kontekście migracyjnym oraz renegocjowania ról gendero-
wych (Żadkowska et al. 2018; Pustułka et al. 2015). Ponadto stopniowo wypełniana 
jest luka badawcza dotycząca migrantek jako samodzielnych podmiotów, nie tylko 
członkiń rodzin, albo kategorii na rynku pracy czy w polityce społecznej. Pojawiają 
się publikacje wskazujące na potencjał upełnomocnienia w kontekście migracyjnym 
(empowerment), zarówno na rynku pracy, jak i szerzej na poziomie społeczno-poli-
tycznym, ale też częste ograniczenie tych możliwości wyłącznie do sfery prywatnej 
(Pustułka, Trąbka 2018).

6. Współczesna agenda badawcza?

W jaki sposób analizować migracje Polek współcześnie? Odnosimy się do wypraco-
wanego przez Anthony’ego richmonda (1994) paradygmatu badań migracji, któ-
ry z jednej strony bierze się pod uwagę sposób podejmowania decyzji migracyjnej, 
przebiegający pomiędzy dwoma krańcami kontinuum, określonymi przez maksymal-
ny (dający w efekcie proaktywny typ migranta) i minimalny (reaktywny typ migran-
ta) zakres autonomii działających migrantów, a z drugiej – wzajemne interakcje sił 
ekonomicznych i społeczno-politycznych określających siłę wewnętrzną i zewnętrzną 
państw wpływających na zaistnienie ruchów migracyjnych. W takich ramach przyjmu-
jemy, że częściej dominował w przeszłości typ migrantki reaktywnej, znajdującej się 
pod presją innych, ważnych dla niej osób, zazwyczaj rodziny, wspólnoty lokalnej czy 
sytuacji politycznej, by od lat po akcesji do Unii europejskiej przekształcać się w typ 
proaktywny, chociaż wciąż decyzje znajdują się w znaczącym stopniu pod wpływem 
czynników o charakterze instytucjonalnym i strukturalnym, które ograniczają wolność 
podejmowania decyzji przez migrantki. 

równocześnie nie kwestionując tego podziału, mamy przekonanie, że konieczne 
jest włączenie jeszcze jednego wymiaru do analizy kobiecych migracji. Jest nim rodzin-
ne lub indywidualistyczne umotywowanie wyjazdu migrantki. Umieszczając te typy 
motywacji na krańcach kontinuum, możemy odzwierciedlić bogactwo wyjazdów mi-
grantek: od wyjazdów niemalże przymusowych, ale realizowanych dla dobra rodzi-
ny, które szeroko opisujemy w publikacjach projektu Transfam: Doing family in a trans-
national context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and 
every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality7 (por. Slany 
et al. 2016; Ślusarczyk 2019; Ślusarczyk, Pustułka 2018) do migracji będących szansą 

7 Projekt Transfam: Doing family in a transnational context. Demographic choices, welfare adapta-
tions, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality 
był finansowany z funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, 
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju, nr kontraktu Pol-Nor/197905/4/2013.
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wyzwolenia się z opresyjnych relacji (por. Urbańska 2015) i negocjowania sztywno 
definiowanych ról genderowych (Pustułka, Trąbka 2016) lub będących ścieżką wła-
snego rozwoju. Do opisu tych sytuacji proponujemy pojęcie siły migracji kobiet.

Siłę migracji kobiet definiujemy jako widoczny, choć najczęściej ukryty ugendero-
wiony kapitał, będący cechą podmiotu wyłaniającego się z mobilności przestrzennej 
i społecznej. Na kapitał ten składa się po pierwsze, umiejętność modyfikacji reali-
zowanych ról społecznych, tak by wiążące się z nimi umiejętności i  zasoby móc 
skapitalizować w sytuacji migracyjnej (np. wejście w sektor opieki). Drugą składową 
stanowi zdolność do budowania sieci wsparcia, by uzyskać pomoc w funkcjonowa-
niu w rzeczywistości migracyjnej. Sieć ta może być ulokowana w kraju pochodzenia  
(np. krewni i krewne opiekujący się pozostawionymi w społeczności lokalnej dziećmi 
czy osobami starszymi), jak i aktywowana w kraju przyjmującym (np. tzw. latające 
babcie, przyjeżdżające wspomóc córki czy synowe w opiece na dzieckiem).Trzecim 
elementem jest potencjał edukacyjny skierowany ku młodemu pokoleniu, budowanie 
aspiracji edukacyjnych, ale też stymulowanie i podtrzymywanie związków ze społecz-
nością pochodzenia (erel 2010, 2013; Pustułka, Ślusarczyk 2016), ale też integracji 
w nowym kraju. Ten kapitał może być wzmacniany lub osłabiany przez uwarunko-
wania zewnętrzne, a szczególnie polityki państw napływu. Ustawodawstwo imigra-
cyjne może reprodukować tradycyjną zależność kobiet od mężczyzn (por. Boyd 1997; 
Phizacklea 1998; Kofman 2000), ale może też promować równość płci i wpierać 
strategie emancypacyjne. Wpływowi prawa na sytuację migrantek w obszarze rodziny 
poświęcony jest tekst Karoliny Kremens, Patrycji Matusz i Magdaleny Półtorak podej-
mujący zagadnienie prawnej ochrony Polek w małżeństwach mieszanych.

efektów tego kapitału możemy szukać w różnych obszarach życia społecznego. 
Po pierwsze jest to determinacja kobiet w dążeniu do celu (najczęściej nakierowanego 
na dobro najbliższych, por. Ślusarczyk 2019), aktywność związana z podejmowaniem 
pracy w sektorach sfeminizowanych (opieka) i  cechujących się niskim poziomem 
zagwarantowania praw pracowniczych i osłony socjalnej, ale i zdolności adapta-
cyjne oraz umiejętność użycia tego sektora jako trampoliny do uzyskania lepszej 
pozycji na rynku pracy (vide tekst elżbiety Czapki). Drugim z efektów jest osadzenie 
w kontekście wartości rodzinnych i obywatelskich, wsparcie dzieci w radzeniu sobie 
z hybrydowymi tożsamościami, a także szerokie zaangażowanie na rzecz poprawy 
świata rodzinnego i zewnętrznego „tu i tam” (np. w obszarze szkolnictwa polonij-
nego, o czym w naszym tomie piszą Agnieszka Małek i Aneta Krzyworzeka). Ta siła 
migracji przekuwa się więc w zasoby, z których korzysta całe społeczeństwo, nie tylko 
same migrantki i ich rodziny. Migracje kobiet to projekt emancypacyjny, niosący wiele 
zadań i wyzwań w zakresie egalitaryzacji, demokratyzacji rodzin i wzmocnienia pod-
miotowości kobiet, aż do „biografii wyboru” najmłodszych współczesnych migrantek, 
reprezentantek pokolenia tzw. „millenialsów i millenialsek” (por. artykuł Pustułka 
et al.), wśród których coraz mniej wyraźne są wyjazdy warunkowane strukturalnie, 
a ważniejsza staje się mobilność edukacyjna czy związana ze stylem życia. Możemy 
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więc siłę migracji kobiet zdefiniować jako przede wszystkim osobistą sprawczość 
migrantek w podejmowanych decyzjach i  realizowanych działaniach, co 
nie pozwala nawet najgorzej płatnej, najmniej chronionej pracy, często społecznie 
deprecjonowanej (usługi domowe, sprzątanie, opieka), czy też niekiedy negatywnie 
ocenianej (np. usługi seksualne) definiować jako w pełni przymusowej, bo w subiek-
tywnej ocenie migrantek może zapewniać im niezależność i materialne wsparcie dla 
rodziny. W badaniach realizowanych w zakładzie Badań Problemów ludnościowych 
Instytutu Socjologii UJ, który reprezentujemy, wielokrotnie identyfikowałyśmy takie 
właśnie poczucie sprawczości migrantek.

Ta propozycja teoretycznego ujęcia badań nad migracjami kobiet jest adekwat-
na do ujmowania mobilności polskich kobiet. Patrzymy na migracje kobiet jako 
na procesy, które miały i mają złożone oraz bogate konsekwencje na wskazanych 
poziomach i obszarach zarówno dla kraju odpływu, jak i krajów napływu. głównym 
celem tomu jest zatem docenienie znaczenia migracji kobiet, odsłonięcie ich – cza-
sami zapomnianych – historii, a także odszukanie ich siły i sprawczości na poziomie 
indywidualnym, poziomie rodzin, społeczności lokalnej, całego kraju, a także krajów 
napływu. Dzięki autorkom tekstów reprezentującym różne dyscypliny – historycz-
kom, socjolożkom, politolożkom – możemy pochylić się nad migracjami związa-
nymi ze starymi i nowymi falami migracyjnymi, z którymi mieliśmy do czynienia 
w różnych fazach rozwoju Polski po 1918 roku. Migracje w tym ponad 100-letnim 
okresie zasługują na badania z perspektywy uwrażliwiającej zarówno na płeć kultu-
rową – pozwalającą badać skrypty kulturowe, status płci, rodzaj wykonywanych prac 
(produkcyjne i reprodukcyjne), różnice w zasobach, prestiż, władzę, stereotypy czy 
dyskryminację, dalej także perspektywę intersekcjonalną (krzyżującą ze sobą cechy 
statusowe i umiejscowienia społecznego – m.in. klasa społeczna, etniczność, płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania, religia, status migrantki, lokalizacja w kraju napływu) 
(Kimmel 2014; Bradley 2008) oraz podejście historyczne, które razem wydobywają 
z zakamarków historii różnorodne mechanizmy, przyczyny migracji i portrety spo-
łeczne migrantek. zwracanie uwagi na historię ma w socjologii bogatą tradycję 
(por. np. znaniecki-Łopata 1971; Pilch 1984; Praszałowicz 2007) i wyraża się także 
w podejściu integralnym rozwijanym przez Kazimierza Dobrowolskiego z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1967), który nacisk kładł na badanie zjawisk 
społecznych w kontekście podłoża historycznego8, ich funkcjonalnych związków 
z tym podłożem, i wypracowywaniu holistycznego podejścia do badań, zamiast ich 
rozdrobnienia. W tym skromnym tomie nie jesteśmy w stanie wypełnić tak obszerne-
go zadania, ale zakładamy, że badania socjologiczno-historyczne będą się rozwijać 
i korzystać z imperatywów metodologicznych polskiej szkoły, pozwalającej wyjaśniać 
migracje kobiet nie tylko współczesne, ale i przeszłe.

8 Podłoże historyczne pojmuje się jako zbiór czynników o charakterze demograficznym, ekonomicz-
nym, geograficznym, kulturowym, politycznym, technicznym czy psychicznym.
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