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Zarys treści: Zmiany podstaw funkcjonowania polskiej gospodarki wiązały się z przemianami
zachowań społecznych, objawiającymi się m.in. zmianą liczby zawieranych małżeństw. Celem
artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest dynamika, struktura i regionalne zróżnicowanie małżeństw zawieranych w województwie lubelskim w latach 1988-2005. Dokonana analiza
pozwoliła na stwierdzenie, że w badanym województwie do połowy lat 90. XX w. następował
spadek, a od 1995 r. wzrost liczby zawieranych małżeństw. Nastąpiło opóźnienie wieku zawierania pierwszego małżeństwa oraz zaobserwowano wzrost udziału osób o tym samym poziomie
wykształcenia (głównie wyższego) wśród zawieranych związków małżeńskich. Analiza liczby
rozwodów wykazała, że systematycznie spada liczba osób pozostających w małżeństwie zarówno
w miastach, jak i na wsi.
Słowa kluczowe: stopa małżeństw, częstość zawieranych małżeństw, województwo lubelskie
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Przeobrażenia systemu gospodarczego Polski zachodzące w ciągu ostatnich
kilkunastu lat wywarły duży wpływ na sytuację demograficzną i społeczną naszego
kraju. Czynnikiem, który w decydującym stopniu wpłynął na zmiany demograficzno-społeczne w Polsce, była transformacja ustrojowa, ponadto szeroko rozumiane procesy
globalizacji oraz integracja europejska (Soja i in. 2007). Zmiana systemu funkcjonowania polskiej gospodarki i otwarcie się Polski na świat spowodowało szereg następstw
demograficznych, gospodarczych i społecznych. Uważa się, że proces ten spowodował
niekorzystne zjawiska w rodzinie polskiej, które stały się przyczyną kryzysu rodziny
i więzi rodzinnych (Minkiewicz za Ignatczyk 1999). Trwający w latach 90. XX w. kryzys gospodarczy, utrzymujące się w dalszym ciągu wysokie bezrobocie spowodowały
zmianę postaw społecznych. Nowe elementy norm, obyczajowości i stylu życia przeni-
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kające do społeczeństwa przez rozwijające się środki masowego przekazu (szczególnie
przez prasę i telewizję) spowodowały zmianę zachowań społecznych ludności w całej
Polsce (Ignatczyk 1999, Slany 2001). Pociągnęło to za sobą negatywne skutki, tj. rozluźnienie więzi społecznych i rodzinnych, brak adekwatnych wzorów zachowań, brak
nieformalnej kontroli zachowań (Dybowska 2000).
W literaturze przedmiotu dosyć często pojawia się problematyka związana z zawieraniem i rozwiązywaniem małżeństw (Dutkiewicz 1968, Kotowska 1998, Holzer 1999,
Okólski 2005). Wiele pozycji dotyczy głównie wskazówek metodologicznych i zawiera
ogólne analizy tego zjawiska (Holzer 1999). Zawieranie małżeństw oraz wiek nowożeńców
są rozpatrywane przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb poziomu stopy urodzeń
oraz w badaniach ruchu naturalnego ludności (Worcelli i in. 1992). Niestety obecnie
niewiele jest pozycji, w których by ujmowano to zjawisko w skali regionalnej.
Województwo lubelskie należy do grupy regionów, gdzie systematycznie od
początku lat 90. następował silny ubytek ludności, spowodowany zarówno ubytkiem
naturalnym, jak i ujemnym bilansem migracyjnym ludności. Utrzymywanie się tego
zjawiska w dłuższym okresie będzie oznaczać postępującą depopulację, a co za tym
idzie większą deformację struktur demograficzno-społecznych ludności tam zamieszkującej (Gałka 2007).
Zmiany w przyroście naturalnym zależą od relacji między poziomem urodzeń
i zgonów. Gwałtowny spadek urodzeń przy niezmienionym poziomie zgonów powoduje
zmniejszenie przyrostu naturalnego. W dalszym ciągu w Polsce większość urodzeń
to urodzenia małżeńskie. Rosnąca liczba małżeństw będzie oznaczać w niedalekiej
przyszłości wzrost współczynnika urodzeń, wynikający z naturalnej potrzeby posiadania i powiększania rodziny przez młodych. Tak więc liczba zawieranych małżeństw,
ich struktura wpływają w zasadniczy sposób na kształtowanie się procesu reprodukcji
ludności (Kędelski 1993). Dlatego zjawisko zawierania małżeństw jest swoistym miernikiem, którego nie można pominąć w badaniach ruchu naturalnego ludności.
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest dynamika, struktura i regionalne zróżnicowanie małżeństw zawieranych w województwie
lubelskim w okresie transformacji ustrojowej. Ponadto poddano analizie struktury
wieku i wykształcenia nowożeńców w latach 1990-2005. Zakres czasowy badania
obejmuje lata 1988, 1990, 1995, 2000, 2005, a więc rok przed zmianą systemu, rok po
zmianie systemu, następnie połowę lat 90. i czas obecny. Pozwoliło to na dostrzeżenie zmian w poszczególnych, ważnych dla regionu latach. W badanym okresie czasu
w województwie lubelskim można było zaobserwować do połowy lat 90. spadek,
a od 1995 r. wzrost liczby i stopy małżeństw. Tendencja ta utrzymywała się zarówno
w miastach, jak i na wsi, przy czym na wsi zmiany miały mniej gwałtowny przebieg niż
w miastach. Wysokie wartości stopy małżeństw w 1990 r. w województwie lubelskim
(Tab.1) mogą być traktowane jako pewnego rodzaju miernik optymizmu społecznego
związanego z nadziejami wokół przeobrażeń, jakie zostały zapoczątkowane w 1989 r.
(Dybowska 2000).
Z ogólnej liczby małżeństw zawartych w województwie lubelskim w latach 1988-2005 na miasta przypadło 44%, a na wieś 56%. W dalszym ciągu więcej małżeństw
zawieranych jest na wsi. Dynamika zmian stopy zawieranych małżeństw w latach
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Tab. 1. Małżeństwa zawarte w województwie lubelskim w latach 1988-2005
Table 1. Marriages performed in the Lubelskie Voivodeship during the 1988-2005 time period

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin

1988-2005 wykazała duże zróżnicowanie przestrzenne (Ryc.1). Największy wzrost
współczynnika małżeństw w latach 1988-2005 (o ponad 20 pkt.‰) odnotowano w
gminach położonych w południowej części województwa (np. Biłgoraj – miasto, Tarnogród, Łukowa) oraz w gminach otaczających stolicę regionu – Lublin (np. Niedrzwica
Duża, Strzyżewice, Piaski – obszar wiejski). Spadek wartości współczynnika małżeństw
(o około 30 pkt.‰) nastąpił natomiast w północnych gminach województwa (np. w
miastach Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski) oraz w gminach przygranicznych (Włodawa – obszar wiejski, Dorohusk, Horodło). Duże przestrzenne zróżnicowanie dynamiki zmian stopy zawieranych małżeństw wynikało zarówno z wartości
salda migracji ludności, jak również ze struktury płci (Ryc.2). W gminach, w których
nastąpił wzrost liczby i stopy zawieranych małżeństw (okolice Lublina i południowe
gminy regionu), saldo migracji było z reguły dodatnie bądź też nieznacznie ujemne
(-5‰). Obszary te charakteryzowały się również stosunkowo wyrównaną strukturą płci
osób w wieku 20-29 lat, a wiec w grupie wieku, w której liczba zawieranych małżeństw
była najczęstsza (liczba kobiet na 100 mężczyzn wahała się z reguły od 95 do 105).
Natomiast na obszarach o największym spadku wartości stopy małżeństw odnotowano
ubytek migracyjny ludności, a w strukturze płci w grupie wieku 20-29 lat dominowali
mężczyźni (wskaźnik feminizacji wynosił poniżej 85).
Niepokojącym sygnałem jest wciąż rosnąca liczba rozwodów, przy czym dotyczą one głównie mieszkańców miast (stanowili oni ok. 69% osób rozwodzących się
w latach 1995-2005 w badanym województwie). W 1995 r. współczynnik rozwodów
wyznaczony jako liczba rozwodów przypadająca na 1000 nowo zarejestrowanych
małżeństw (Holzer 1999) wynosiła w województwie 102,7‰, podczas gdy w 2005 r.
zwiększyła się o 114,9 pkt.‰ i wynosiła 217,6‰. W miastach województwa nastąpił wzrost współczynnika rozwodów o 134,8 pkt.‰, a na wsi o 87,2 pkt.‰ (Ryc.3).
Do tej pory rozwody były bardziej charakterystyczne dla środowiska miejskiego. Wiązało się to m.in. z większą swobodą, rozluźnieniem więzi rodzinnych, inną sytuacją
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Ryc. 1. Stopa małżeństw w województwie lubelskim w latach 1988-2005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS

Figure 1. Changes in the marriage rate in the Lubelskie Voivodeship during the 1988-2005
time period
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin.

materialną ludności itp. Obecnie silny wzrost liczby rozwodów na wsi może wskazywać
z jednej strony na zmiany stylu życia (większa emancypacja kobiet), poprawę sytuacji
materialnej kobiet wiejskich (uniezależnienie materialne od męża), a z drugiej – może
świadczyć o zaostrzaniu się wszelkiego rodzaju patologii społecznych.
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Ryc. 2. Wybrane wskaźniki demograficzne dla województwa lubelskiego w 2005 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS

Figure 2. Selected demographic indicators for the Lubelskie Voivodeship in 2005
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin

Rozluźnienie więzi społecznych,
zmiany stylu życia, zwiększająca się
liczba rozwodów oraz osób żyjących
w tak zwanych wolnych związkach
ma swoje odbicie w poziomie urodzeń. Do tej pory większość urodzeń
przypadało na związki małżeńskie.
Od początku lat 90. w województwie
lubelskim można było zaobserwować
systematyczny wzrost urodzeń pozamałżeńskich (Tab.2) w ogólnej liczbie
urodzeń żywych – ok. 88% w 2005 r.,
przy czym nadal większość urodzeń
małżeńskich występowała na wsi (ok.
90% w 2005 r.).
Jak wskazuje Dybowska (2000),
liczba zawieranych związków małżeńskich jest zależna od wielu czynników demograficznych (struktury
wieku i płci ludności), politycznych
(możliwość migracji), ekonomicznych

Ryc. 3. Rozwody na 1000 nowo zarejestrowanych
małżeństw w województwie lubelskim w latach
1995-2005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Urzędu Statystycznego w Lublinie

Figure 3. Divorces per 1,000 recently registered
marriages in the Lubelskie Voivodeship during
the 1995-2005 time period
Source: own study based on data from the Statistical
Office of Lublin
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Tab. 2. Urodzenia małżeńskie w województwie lubelskim w latach 1990-2005
Table 2. Children born to married couples in the Lubelskie Voivodeship during the 1990-2005
time period

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin

(posiadanie pracy zawodowej, zagrożenie bezrobociem itp.) czy kulturowych (model
i styl życia, pozycja społeczna i aktywność zawodowa kobiet). Dlatego analizując zjawisko zawieranych małżeństw, nie można pominąć charakterystyki struktury wieku
oraz wykształcenia nowożeńców.
Zmiana ustroju oznaczała także transformację mentalno-obyczajową polskiego
społeczeństwa. Znamienny wpływ na zmianę zachowań społecznych miało otwarcie
granic i możliwości swobodnego podróżowania. W praktyce oznaczało to przejmowanie tzw. zachodniego modelu życia (odsuwanie terminu zawierania małżeństw,
pozostawanie w tzw. wolnych związkach, spadek współczynnika dzietności), opisanego w modelu drugiego przejścia demograficznego (Kotowska 1998, Okólski 2005).
Bardziej konsumpcyjne podejście do życia sprawia, że młodzi ludzie myślą najpierw
o osiągnięciu stabilizacji ekonomicznej, materialnej, a dopiero później o założeniu
rodziny. Opóźnienie wieku zawierania pierwszego małżeństwa wiąże się również
z wydłużeniem okresu edukacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
W województwie lubelskim mediana wieku nowożeńców kobiet i mężczyzn
systematycznie rosła i w 2005 r. wynosiła 24,5 lat w przypadku kobiet i 26,5 mężczyzn. W miastach najliczniejszą grupę wstępujących w związek małżeński stanowili
mężczyźni w wieku 25-29 lat (ich udział w ogólnej liczbie nowożeńców w miastach
w latach 1998-2005 wynosił 43%) i kobiety w wieku 20-24 lata (48%). Należy zauważyć (Ryc.4) szybki wzrost udziału osób zawierających związek małżeński w starszych
grupach wieku zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.
Na wsi zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet wstępujących w związek małżeński
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 20-24 lat (41% mężczyźni, 55% kobiety),
a następnie osoby w wieku 25-29 (39% mężczyźni, 22% kobiety). Ciekawym zjawiskiem występującym zarówno w miastach, jak i na wsi jest wzrost udziału nowożeńców
w wieku powyżej 50 roku życia. W latach 1998-2005 stanowili oni 3% w miastach oraz
2% na wsi wśród ogólnej liczby nowożeńców. W badanym okresie można zaobserwować
było spadek udziału nowożeńców młodocianych zarówno w miastach, jak i na wsi.
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Ryc. 4. Mediana wieku nowożeńców w województwie lubelskim w latach 1990-2005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie

Figure 4. Median age of newlyweds in the Lubelskie Voivodeship during the 1990-2005 time
period
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin

W literaturze przedmiotu miarą zmian dotyczących zawierania związków małżeńskich jest częstość zawierania małżeństw (wyznaczaną jako stosunek liczby nowożeńców w określonym przedziale wieku do liczby ludności w tym przedziale wieku).
W analizowanym okresie nastąpiła zmiana częstości zawierania związków małżeńskich
zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn (Tab.3, 4). Największą częstością
zawierania małżeństw w 2005 r. wśród mężczyzn był wiek 25-29 lat, a w przypadku
kobiet 20-24 lata. W wieku powszechnie uważanym za najbardziej matrymonialny (20-24 lata) częstość zawierania małżeństw spadła prawie o połowę (zarówno w odniesieniu
do kobiet, jak i do mężczyzn). Wzrost częstości zawierania małżeństw zanotowano
natomiast w kolejnych grupach wieku, czyli 25-29 lat oraz 30-34 lat.
Analizując strukturę wykształcenia nowożeńców posłużono się wskaźnikiem
homogamii i heterogamii. Wskaźnik homogamii obliczono jako udział nowożeńców
(mężczyzn i kobiet) o tym samym poziomie wykształcenia w ogólnej liczbie zawartych małżeństw, natomiast wskaźnik heterogamii obliczono jako udział odpowiednio
nowożeńców mężczyzn/kobiet o wyższym poziomie wykształcenia niż drugi partner
w ogólnej liczbie zawartych małżeństw.
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Tab. 3. Częstość zawierania małżeństw na 1 tys. mężczyzn w woj. lubelskim w latach 1990-2005
Table 3. Number of marriages performed per 1,000 men in the Lubelskie Voivodeship during
the 1990-2005 time period

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin

Tab. 4. Częstość zawierania małżeństw na 1 tys. kobiet w woj. lubelskim w latach 1990-2005
Table 4. Number of marriages performed per 1,000 women in the Lubelskie Voivodeship during
the 1990-2005 time period

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin

Struktura wykształcenia ludności ma duży wpływ na ruch naturalny ludności oraz
na liczbę zawieranych związków małżeńskich. Struktura wykształcenia nowożeńców
w badanym okresie uległa dość dużym zmianom. Największą grupę stanowiły małżeństwa, w których oboje partnerzy mieli ten sam poziom wykształcenia – wskaźnik
homogamii wynosił ok. 52%, z tym że wartość tego wskaźnika w porównaniu do 1998 r.
spada. Wśród małżeństw o zróżnicowanym poziomie wykształcenia przeważały związki,
w których kobieta legitymowała się wyższym stopniem wykształcenia (Tab.5).
Wśród nowo zawartych związków małżeńskich w województwie lubelskim jednorodnych pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę tworzyły małżeństwa
z wykształceniem średnim (udział nieznacznie spadał w latach 1998-2005), a na-
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stępnie wyższym (przy czym udział
ten systematycznie wzrastał). Duży
spadek udziału zaobserwowano wśród
małżeństw z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym
i gimnazjalnym (Tab. 6). Największą
dynamikę zmian wykazały małżeństwa, w których oboje partnerzy mieli
wykształcenie wyższe. Udział tych
małżeństw wśród nowo zawartych
związków jednorodnych pod względem wykształcenia wzrósł z 8,7% w
1998 r. do 32,1% w 2005 r.
Reasumując, należy zauważyć,
że zmiany liczby i struktury wieku i
wykształcenia zawieranych małżeństw
w województwie lubelskim świadczą
o zmianie zachowań społecznych i
obyczajowych. W latach 1998-2005
w województwie lubelskim nastąpił
wzrost liczby zawieranych związków
małżeńskich, zwłaszcza po roku 2000.
Związane jest to przede wszystkim z
wchodzeniem w wiek matrymonialny
(25-29 lat) osób urodzonych na początku
lat 80. (okres wyżu demograficznego).
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Tab. 5. Homogamia i heterogamia związków małżeńskich ze względu na wykształcenie
Table 5. Homogeneity and heterogeneity of marriages by education level

M=K – ten sam poziom wykształcenia mężczyzny
i kobiety (homogamia)
a

M>K – wyższy pozio0m wykształcenia mężczyzny
(heterogamia)
b

K>M – wyższy poziom wykształcenia kobiety (heterogamia)
c

M=F – same education level of male and female
(homogeneity)
a

M>F – education level of males higher than that
of females (heterogeneity)
b

F>M – education level of females higher than that
of males (heterogeneity)
c

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie
Source: own study based on data from the Statistical
Office of Lublin

Tab. 6. Struktura wykształcenie nowożeńców wśród małżeństw jednorodnych pod względem
wykształcenia w województwie lubelskim w latach 1998-2005
Table 6. Educational profile of newlyweds in the Lubelskie Voivodeship during the 1998-2005
time period

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie
Source: own study based on data from the Statistical Office of Lublin
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Dodatkowym czynnikiem jest wzrost liczby zawieranych małżeństw przez osoby
w grupie wieku 30-34 lata. Osoby te z powodów bądź to ekonomicznych (wcześniej
zła sytuacja ekonomiczna kraju i brak perspektyw życiowych), bądź edukacyjno-zawodowych (dokształcanie, chęć podniesienia własnych kwalifikacji, robienie kariery
zawodowej) dopiero obecnie osiągnęły pewien status życiowy i zdecydowały się na
założenie rodziny. Zarówno w strukturze wieku, jak i wykształcenia nowożeńców
wystąpiły trendy takie same, jakie obserwuje się w całym kraju. Chodzi tu głównie
o opóźnienie wieku zawierania pierwszego małżeństwa oraz wzrost udziału osób o
tym samym poziomie wykształcenia, zwłaszcza związków o jednakowym wyższym
poziomie wykształcenia obu partnerów.
Niepokojącym zjawiskiem jest wciąż rosnąca liczba rozwodów oraz urodzeń pozamałżeńskich. W konsekwencji może to powodować kolejne zmiany w strukturze wieku
ludności i może wpłynąć na obniżenie przyrostu naturalnego w województwie.
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Marriage dynamics and structure in Lubelskie Voivodeship
as indicators of social and economic transformation
Summary
The aim of the article is to analyze marriage statistics in the Lubelskie Voivodeship for the 1988 to 2005 time period. The growing number of marriages and divorces
is shown. The dynamic increase in the number of marriages where both partners have
a higher education is a very good indicator of the mental and the social transformation
of the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship in Poland.
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