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MA£GORZATA PODOGRODZKA1

ZMIANY ZACHOWAÑ MATRYMONIALNYCH 
NA OBSZARACH MIEJSKICH I WIEJSKICH 
W POLSCE W LATACH 1990–2009

Abstrakt. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku obserwujemy wyraŸne zmiany
w sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw osób zamieszka³ych na obszarach miejskich i wiej-
skich. Celem artyku³u jest ukazanie, czy przekszta³cenia te przyczyni³y siê do upodobnienia
tych zachowañ wed³ug miejsca zamieszkania. Dodatkowo przedstawiono kierunek i natê¿e-
nie przestrzennych zmian tego procesu w latach 1990–2009 oraz wyodrêbniono te regiony
kraju, gdzie proces ten przebiega³ najszybciej, a jego zmiany by³y podobne. 

S³owa kluczowe: ma³¿eñskoœæ, wzorzec ma³¿eñskoœci, wiek zawarcia ma³¿eñstwa

UWAGI WSTÊPNE

Zmiany procesu zawierania ma³¿eñstw, odmiennie kszta³tuj¹ce siê wœród
mieszkañców obszarów miejskich i wiejskich, jakie dokonuj¹ siê od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX stulecia, polegaj¹ce na spadku jego natê¿enia oraz prze-
suniêciu decyzji o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego do starszych grup wieku,
znajduj¹ siê w centrum zainteresowania wielu badaczy. Wœród g³ównych deter-
minant je kszta³tuj¹cych wymienia siê m.in. nowe warunki uczestnictwa na ryn-
ku pracy. Wzrost wymagañ tego rynku, rosn¹ce znaczenie wykszta³cenia dla
osi¹gniêcia odpowiedniej na nim pozycji oraz zagro¿enie bezrobociem powodu-
je koniecznoœæ zwiêkszenia wysi³ków w celu pozyskania pracy i jej utrzymania.
Trudnoœci na rynku pracy oraz rosn¹ce aspiracje materialne m³odych generacji
mog¹ powodowaæ preferowanie kariery zawodowej i osi¹gniêcie po¿¹danego
statusu materialnego przed decyzj¹ o za³o¿eniu rodziny. Wzrost wykszta³cenia
kobiet i ich rosn¹ca aktywnoœæ zawodowa mo¿e byæ równie¿ czynnikiem ogra-
niczaj¹cym natê¿enie tego procesu [Barañski i Kaczmarek 2007, Domañski
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i Przybysz 2009]. W literaturze przedmiotu zwraca siê równie¿ uwagê na zmia-
nê w poziomie i jakoœci ¿ycia m³odych generacji, rosn¹c¹ ich mobilnoœæ spo-
³eczn¹ i przestrzenn¹, wzrost znaczenia metod i œrodków kontroli urodzeñ, 
rosn¹c¹ spo³eczn¹ akceptacjê bezdzietnoœci, wzrost swobody seksualnej i mo¿-
liwoœæ usuniêcia niepo¿¹danej ci¹¿y, zmniejszenie znaczenia ma³¿eñstwa
i wzrost zwi¹zków nieformalnych, rosn¹c¹ niezale¿noœæ wspó³ma³¿onków, trud-
noœci godzenia ró¿nych karier ¿yciowych [Kotowska, red. 1999]. 

Artyku³ poœwiêcony jest analizie przestrzennego zró¿nicowania ma³¿eñskoœci
wed³ug miejsca zamieszkania, tj. w przekroju miasto-wieœ, która ma na celu
okreœlenie kierunku i natê¿enia zmian tego procesu w latach 1990–2009 i tym
samym daæ odpowiedŸ, na ile zmiany te przyczyni³y siê do zmniejszenia ró¿nic
w zachowaniach matrymonialnych miêdzy mieszkañcami obszarów miejskich
i wiejskich. Starano siê równie¿ wyodrêbniæ te regiony kraju, gdzie proces ten
przebiega³ najszybciej, a jego zmiany by³y podobne. Zmieniaj¹ca siê sk³onnoœæ
do tworzenia zwi¹zków ma³¿eñskich oraz odraczanie decyzji o ich zawarciu do
póŸniejszych grup wieku, przejawiaj¹ca siê poprzez zmiany cz¹stkowych wspó³-
czynników zawierania ma³¿eñstw wed³ug wieku co do kierunku i ich natê¿enia,
powoduje, i¿ zmienia siê kszta³t wzorca ma³¿eñskoœci oraz jego podstawowe
charakterystyki – dominanta i mediana wieku nowo¿eñców. Zmiany te nie prze-
biegaj¹ jednakowo w przekroju przestrzennym oraz odmiennie kszta³tuj¹ siê na
obszarach miejskich i wiejskich. Analiza w takim ujêciu pozwoli na ocenê kie-
runku i stopnia przemian tego wzorca w ró¿nych czêœciach Polski oraz czy zmia-
ny te wp³ynê³y na zmniejszenie siê ró¿nic miêdzy tymi wzorcami na obszarach
miejskich i wiejskich. W prowadzonych do tej pory analizach takie ujêcie nie
by³o stosowane. 

W niniejszych rozwa¿aniach za badan¹ jednostkê (obiekt) przyjêto woje-
wództwo. Stanowi ono region administracyjny kraju, który charakteryzuje siê
wysokim stopniem instytucjonalizacji oraz jest podstawow¹ jednostk¹ struktury-
zacji i organizacji przestrzennej Polski [Chojnicki 1996, Czy¿ 2002]. Jednocze-
œnie zdawano sobie sprawê, ¿e w ramach przyjêtych do rozwa¿añ jednostek ad-
ministracyjnych mog¹ wystêpowaæ du¿e wewnêtrzne ró¿nice w omawianym
procesie. W celu ich ukazania analizy te powinny byæ omawiane w granicach da-
nego regionu. W przypadku dociekañ prowadzonych na szczeblu krajowym in-
na agregacja informacji spowodowa³aby, i¿ interpretacja uzyskanych wyników,
ze wzglêdu na du¿¹ ich szczegó³owoœæ, by³aby znacznie utrudniona. 

Proces zawierania ma³¿eñstw opisany zostanie za pomoc¹ nastêpuj¹cych
miar: ogólnego wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw (Wm), który wyra¿a liczbê
zawartych ma³¿eñstw, ³¹cznie przez kobiety i mê¿czyzn, na 1000 osób w wieku
15 lat i wiêcej, niezale¿nie od p³ci; wzorca zawierania ma³¿eñstw, opisanego za
pomoc¹ rozk³adu cz¹stkowych wspó³czynników ma³¿eñskoœci, ³¹cznie dla ko-
biet i mê¿czyzn, dla grup wieku 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–442,
które wyra¿aj¹ liczbê zawartych ma³¿eñstw ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, na
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1000 osób danej grupy wieku, niezale¿nie od p³ci, oraz dominantê i medianê
wieku nowo¿eñców, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn3. 

W wiêkszoœci analiz poœwiêconych procesowi zawierania ma³¿eñstw rozwa-
¿ania prowadzone s¹ wed³ug p³ci. Jednoczeœnie przeprowadzona przez autorkê
artyku³u analiza na temat rozk³adu wspó³czynników ma³¿eñskoœci wed³ug woje-
wództw, osobno dla kobiet i mê¿czyzn, wykaza³a du¿¹ zgodnoœæ miêdzy nimi,
zarówno dla obszarów miejskich, jak i wiejskich4. Dlatego te¿ w artykule zrezy-
gnowano z prowadzenia rozwa¿añ w takim ujêciu. 

Do opisu przestrzennej dynamiki zmian w czasie natê¿enia ma³¿eñstw
oraz mediany wieku nowo¿eñców wykorzystano informacje o ich przyro-
stach absolutnych. Do oceny ró¿nic w natê¿eniu tego procesu miêdzy obsza-
rem miejskimi i wiejskim wyznaczono iloraz miêdzy tymi miarami (wskaŸ-
niki wzglêdne). Ocenê stopnia zaawansowania zmian wzorca ma³¿eñskoœci
przeprowadzono poprzez ocenê relacji miêdzy grupami wieku o najwy¿szej
intensywnoœci zawierania ma³¿eñstw. Mog³a wyst¹piæ jedna z nastêpuj¹cych
sytuacji: 
– wartoœæ wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw dla osób w wieku 20–24 lata

by³a wiêksza o co najmniej 10% w stosunku do pozosta³ych grup wieku (wzo-
rzec I), 

– wartoœæ wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw dla osób w wieku 20–24 lata
kszta³towa³a siê na zbli¿onym poziomie, tj. ró¿ni³a siê nie wiêcej ni¿ o 10%,
jak w grupie wieku 25–29 lat (wzorzec II),

– wartoœæ wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw dla osób w wieku 25–29 lat
by³a wiêksza o co najmniej 10% w stosunku do pozosta³ych grup wieku (wzo-
rzec III). 
Przyjêto, ¿e im numer wzorca wy¿szy, tym silniejsze jego przekszta³cenia. 
Do oceny stopnia podobieñstwa zmian w czasie wzorca ma³¿eñskoœci, ana-

lizowanego osobno dla obszarów miejskich i wiejskich, oraz na ile zmiany te
wp³ynê³y na upodobnienie siê tych wzorców wed³ug województw, wykorzy-
stano miarê podobieñstwa struktur. Metoda ta bazuje na informacjach o struk-
turze zmiennej opisuj¹cej obiekt i porównuje j¹ ze struktur¹ hipotetyczn¹. Po-
równanie tych dwóch rozk³adów pozwala ustaliæ, poprzez ocenê odleg³oœci
miêdzy nimi, na ile s¹ one podobne. Porównuj¹c w czasie zmiany wartoœci tej-
¿e odleg³oœci, uzyskuje siê odpowiedŸ, na ile podobieñstwo to zmieni³o siê.
Poniewa¿ w niniejszych rozwa¿aniach interesuje nas ocena, czy w czasie wzo-
rzec ma³¿eñskoœci obserwowany na obszarach wiejskich sta³ siê bardziej po-
dobny do wzorca odnotowanego na obszarach miejskich, zatem za strukturê
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3 W Rocznikach Demograficznych informacje o miarach opisuj¹cych proces zawierania ma³-
¿eñstw w interesuj¹cym nas zakresie podawane s¹ osobno dla kobiet i mê¿czyzn. Dla ogó³u zosta-
³y one wyznaczone jako œrednia arytmetyczna wspó³czynników ma³¿eñskoœci dla kobiet i mê¿-
czyzn. Tak wyznaczone miary jedynie nieznacznie ró¿ni¹ siê co do wartoœci od tych obliczonych
w sposób bezpoœredni, tj. jako relacja miêdzy sum¹ ma³¿eñstw zawartych przez mê¿czyzn i kobie-
ty w danym wieku do populacji ogó³em w danym wieku. Dlatego te¿ ten sposób ich liczenia by³
mo¿liwy do zastosowania. 
4 Powy¿sze wnioski zaczerpniêto z artyku³u autorki Przestrzenne zró¿nicowanie procesu zawiera-
nia ma³¿eñstw wed³ug p³ci w Polsce (w przygotowaniu). 



hipotetyczn¹ przyjêto rozk³ad cz¹stkowych wspó³czynników ma³¿eñskoœci dla
Polski wyznaczony dla obszarów miejskich. W analizie wykorzystano nastê-
puj¹cy miernik podobieñstwa struktur: 

gdzie: qij to cz¹stkowe wspó³czynniki ma³¿eñskoœci wed³ug wieku w rozk³adzie
empirycznym, a qrj to cz¹stkowe wspó³czynniki ma³¿eñskoœci w rozk³adzie hi-
potetycznym. Im wartoœci tej miary s¹ wiêksze, tym mniejsze jest podobieñstwo
miêdzy rozk³adami [Nowiñska-£aŸniewska i Górecki 2005, Malina 2006]. 

Ocenê zmian w czasie przestrzennego zró¿nicowania procesu zawierania ma³-
¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, przeprowadzono z wykorzystaniem podsta-
wowych miar statystycznych – wspó³czynnika zmiennoœci oraz obszaru zmienno-
œci. Do okreœlenia zaœ, czy rozk³ad wartoœci tej miary wed³ug województw uleg³
zmianie, skorzystano ze wspó³czynnika korelacji liniowej. Przyjêto, ¿e by³y one
stabilne w czasie, je¿eli miara ta przyjmuje wartoœci wiêksze ni¿ 0,6. 

Klasyfikacjê regionów podobnych ze wzglêdu na natê¿enie wspó³czynnika
zawierania ma³¿eñstw przeprowadzono przy wykorzystaniu jednej z metod tak-
sonomicznych, która oparta jest na syntetycznym mierniku rozwoju. Pos³u¿y
ona do liniowego uporz¹dkowania obiektów (województw) ze wzglêdu na roz-
wój omawianego zjawiska5. Klasyfikacja ta okreœlona zosta³a jako relacja miê-
dzy œredni¹ arytmetyczn¹ [x] a odchyleniem standardowym [S(X)]6 w nastêpu-
j¹cy sposób: 
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
grupa V
grupa VI 

Informacje statystyczne wykorzystane w artykule pochodz¹ z Roczników De-
mograficznych z ró¿nych lat. 
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5 Klasyfikacja zbioru obiektów podobnych sprowadza siê do podzia³u obiektów wed³ug jednej
zmiennej. Punktem wyjœcia w tej metodzie jest uporz¹dkowanie obiektów wed³ug nierosn¹cych
(niemalej¹cych) wartoœci syntetycznego miernika, a nastêpnie podzia³ analizowanego zbioru na
4 (lub wiêcej) grupy przy wykorzystaniu relacji miêdzy œredni¹ arytmetyczn¹ a odchyleniem stan-
dardowym. 
6 Obie miary statystyczne wyznaczono z informacji o 16 województwach. 



WSPÓ£CZYNNIK ZAWIERANIA MA£¯EÑSTW £¥CZNIE 
DLA KOBIET I MÊ¯CZYZN

W latach 1990–2009 sk³onnoœæ do zawierania ma³¿eñstw podlega³a nielicz-
nym, ale wyraŸnym wahaniom w czasie. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
XX wieku wspó³czynnik zawierania ma³¿eñstw ogó³em systematycznie mala³,
ale prze³om XX i XXI wieku przyniós³ nieznaczny jego wzrost. Po tym okresie
jego wartoœæ znowu mala³a, ale od 2004 roku i przez kolejne cztery lata obser-
wuje siê wyraŸny jego wzrost. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku jego
wartoœæ ponownie mala³a. Zmiany te przebiega³y podobnie w zbiorowoœci osób
zamieszka³ych na obszarach miejskich i wiejskich, ale w latach dziewiêædziesi¹-
tych by³y one wyraŸniejsze na wsi. Spowodowa³o to, ¿e od pocz¹tku XX wieku
miejsce zamieszkania nie ró¿nicowa³o ju¿ tak wyraŸnie natê¿enia sk³onnoœci do
zawierania ma³¿eñstw jak w poprzedniej dekadzie. O ile na pocz¹tku badanego
okresu miara ta by³a prawie o 27% wy¿sza na wsi, to pod koniec omawianego
okresu jedynie o 2% (rysunek 1). 

W badanym okresie zmiany w natê¿eniu zawierania ma³¿eñstw analizowa-
nych ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn wyst¹pi³y te¿ w ujêciu przestrzennym, ale
o ró¿nym nasileniu. Syntetyczne miary rozproszenia wskazuj¹ na ujednolicanie
siê wartoœci wspó³czynnika ma³¿eñstw wed³ug województw (z czasem zmala³a
rozpiêtoœæ obszaru zmiennoœci) oraz na ich rosn¹c¹ koncentracjê wokó³ warto-
œci przeciêtnej (zwiêkszenie wartoœci wspó³czynnika zmiennoœci) zarówno na
obszarach miejskich, jak i wiejskich. Przekszta³cenia te by³y nieco intensywniej-
sze i bardziej zró¿nicowane na wsi, co spowodowa³o, i¿ z czasem przestrzenne
ró¿nice w sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw miêdzy mieszkañcami obszarów
miejskich i wiejskich nieco zmniejszy³y siê. Mimo tych przemian, nadal jednak
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RYSUNEK 1. Wspó³czynnik zawierania ma³¿eñstw ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzna na obszarach miejskich
i wiejskich w latach 1990–2009

FIGURE 1. Marriage rate for bridegrooms and brides by urban and rural areas in 1990–2009
�ród³o: Rocznik Demograficzny 2010.
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mo¿emy obserwowaæ du¿e rozproszenie wartoœci natê¿enia zawierania ma³-
¿eñstw wed³ug województw. 

Zmiany w czasie natê¿enia wspó³czynnika ma³¿eñskoœci spowodowa³y, ¿e re-
lacje miêdzy województwami uleg³y równie¿ konwersji, tzn. zmieni³o siê upo-
rz¹dkowanie województw wed³ug wartoœci tej miary. Zmieni³ siê zatem obraz
przestrzennego zró¿nicowania natê¿enia sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw.
Jednoczeœnie przebiega³y one odmiennie dla obszarów miejskich i wiejskich,
a spadek (wzrost) intensywnoœci ma³¿eñstw na obszarach miejskich nie oznacza³
zawsze tego samego kierunku zmian na obszarach wiejskich. 

W analizowanym okresie województwa przynale¿ne do okreœlonej klasy war-
toœci natê¿enia ma³¿eñskoœci charakteryzowa³y siê relatywnie du¿ym rozprosze-
niem po ca³ym obszarze Polski zarówno dla obszarów miejskich, jak i wiejskich,
a podobna skala wartoœci tej miary nie zawsze dotyczy³a tych samych rejonów
Polski wed³ug tego miejsca zamieszkania. W 1990 roku wiêkszoœæ województw
odznaczaj¹cych siê ma³¹ sk³onnoœci¹ do zawierania ma³¿eñstw rozlokowana by-
³a w czêœci œrodkowej i œrodkowo-po³udniowej kraju, zarówno na obszarach
miejskich, jak i wiejskich. Wartoœci wspó³czynnika zbli¿one do œredniej doty-
czy³y województw po³o¿onych g³ównie w po³udniowej i pó³nocno-zachodniej
czêœci Polski dla obszarów miejskich oraz w czêœci œrodkowej dla obszarów
wiejskich. Najwiêksz¹ zaœ sk³onnoœci¹ do ma³¿eñskoœci odznacza³y siê woje-
wództwa na pó³nocy kraju, zarówno w mieœcie, jak i na wsi (rysunek 2). 

W 2009 roku obraz ten wygl¹da³ ju¿ nieco inaczej, ale podobnie jak dwie 
dekady wczeœniej wiêkszoœæ województw po³o¿onych w œrodowej i œrodkowo-
-po³udniowej czêœci Polski odznacza³a siê najmniejsz¹ sk³onnoœci¹ do zawiera-
nia ma³¿eñstw, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Podobna sk³on-
noœæ, zbli¿ona do œredniej, dotyczy³a województw rozlokowanych w ró¿nych
czêœciach Polski, natomiast najwiêksza obejmowa³a g³ównie obszar œrodkowo-
-pó³nocny kraju, niezale¿nie od miejsca zamieszkania (rysunek 3). 

Reasumuj¹c, z czasem natê¿enie zawierania ma³¿eñstw analizowane ³¹cznie
dla kobiet i mê¿czyzn w ujêciu przestrzennym istotnie ujednolici³o siê, ale roz-
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RYSUNEK 2 Wspó³czynniki zawierania ma³¿eñstw ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn wed³ug województw na
obszarach miejskich i wiejskich w 1990 roku

FIGURE. 2 Marriage rate for bridegrooms and brides by urban and rural areas and voivodships in 1990
�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z ró¿nych lat.



lokowanie przestrzenne województw wed³ug wartoœci tej miary wyraŸnie siê
zmieni³o. Podobna klasa wartoœci wspó³czynnika ma³¿eñskoœci czêsto te¿ nie
dotyczy³a tych samych obiektów na obszarach miejskich i wiejskich. 

Zmieniaj¹ce siê w czasie relacje miêdzy województwami wskazuj¹, ¿e dokonuj¹-
ce siê w nich zmiany w natê¿eniu wspó³czynnika ma³¿eñskoœci przebiega³y na ró¿-
nym poziomie. W celu oceny skali tych przekszta³ceñ wyznaczono ich przyrosty ab-
solutne wed³ug województw miêdzy 1999 a 1990 rokiem oraz 2009 a 1998 rokiem.
I tak w latach 1990–1999 spadek sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla
kobiet i mê¿czyzn, wyst¹pi³ we wszystkich województwach. Na wsi by³ on znacz-
nie wyraŸniejszy oraz bardziej zró¿nicowany ani¿eli w mieœcie. Jednoczeœnie du¿e
przyrosty wspó³czynnika ma³¿eñskoœci dotyczy³y g³ównie województw o du¿ym je-
go natê¿eniu, a ma³e – województw o ma³ych jego wartoœciach. Dla lat 1999–2008
zmiany wartoœci tej miary by³y zarówno ujemne, jak i dodatnie. Spadek dotyczy³
wiêkszej liczby województw na obszarach wiejskich ni¿ miejskich, natomiast wzrost
sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw dotyczy³a mniejszej liczby obiektów, ale by³ on
bardziej jednorodny ani¿eli odnotowany na obszarach miejskich. 

Proces zmian sk³onnoœci zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿-
czyzn, w ujêciu przestrzennym, rozumiany jako zmiana w czasie kierunku war-
toœci miary go opisuj¹cej, przebiega³ zatem nieco szybciej na obszarach miej-
skich. Natomiast, niezale¿nie od miejsca zamieszkania, nie odnotowano istotnej
zale¿noœci miêdzy wspó³czynnikiem ma³¿eñskoœci a jego przyrostami absolut-
nymi. Ten sam poziom zmian dotyczy³ zarówno województw o relatywnie wy-
sokim, jak i niskim wspó³czynniku. 

W latach 1990–1999 najwiêkszy spadek wartoœci wspó³czynnika ma³¿eñsko-
œci, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, odnotowano dla obszarów miejskich, zasad-
niczo w czêœci pó³nocnej i œrodkowo-wschodniej kraju, natomiast dla obszarów
wiejskich – w czêœci pó³nocno-wschodniej i pó³nocno-zachodniej. Podobny spa-
dek wartoœæ, zbli¿ony do œredniej, dotyczy³ œrodkowej Polski, niezale¿nie od
miejsca zamieszkania, najwiêksze zaœ wartoœci przyrostów odnotowano w czê-
œci œrodkowo-po³udniowej i po³udniowo-wschodniej dla miast i œrodkowej oraz
œrodkowo-po³udniowej dla wsi (tabela 1). 
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RYSUNEK 3 Rozk³ad województw wed³ug wspó³czynnika ma³¿eñskoœci ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn 
wed³ug miejsca zamieszkania w 2009 roku 

FIGURE. 3 Marriage rate for bridegrooms and brides by urban and rural areas and voivodships in 2009
�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.



TABELA 1. Przyrosty absolutne wspó³czynnika ma³¿eñskoœci ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach
miejskich i wiejskich wed³ug województw miêdzy 1999 a 1990 rokiem 

TABLE 1. Absolute increments for marriage rate for bridegrooms and brides by urban and rural areas and
voivodships between 1999 and 1990 

Województwa
Przyrosty absolutnea

miasto wieœ

x < –4,5 – warmiñsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie (n = 2) 

–4,5 ≤ x < –4,0 – kujawsko-pomorskie, pomorskie (n = 2) 

–4,0 ≤ x < –3,5 – ³ódzkie, mazowieckie (n = 2) 

–3,5 ≤ x < –3,0 – dolnoœl¹skie, podlaskie, podkarpackie, 
wielkopolskie, lubuskie (n = 5) 

–3,0 ≤ x < –2,5 – œwiêtokrzyskie, ma³opolskie, opolskie 
(n = 3) 

–2,5 ≤ x < –2,0 lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie (n = 1)
warmiñsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie (n = 5) 

–2,0 ≤ x < –1,5 dolnoœl¹skie, œl¹skie, ³ódzkie, pomorskie, œl¹skie (n = 1)
podlaskie, wielkopolskie (n = 6) 

–1,5 ≤ x < –1,0 ma³opolskie, lubelskie, mazowieckie, 
œwiêtokrzyskie (n = 4) –

–1,0 ≤ x < –0,5 podkarpackie (n = 1) –
a Granice przedzia³ów zosta³y ustalone arbitralnie.
�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.

W latach 1999–2009 przestrzenne zmiany w sk³onnoœci do zawierania ma³-
¿eñstw by³y nieco bardziej jednorodne (spadek rozpiêtoœci obszaru zmiennoœci),
ale ró¿nokierunkowe. Zasadniczo, je¿eli w okresie poprzednim w wojewódz-
twach odnotowano du¿e spadki wartoœci tej miary, to obecnie obserwowano jej
wzrost i to g³ównie na obszarach miejskich (tabela 2). 

TABELA 2. Przyrosty absolutne wspó³czynnika ma³¿eñskoœci ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach
miejskich i wiejskich wed³ug województw miêdzy 2009 a 1999 rokiem

TABLE 2. Absolute increments for marriage rate for bridegrooms and brides by urban and rural areas and
voivodships between 2009 and 1999

Województwa
Przyrosty absolutnea

miasto wieœ

–0,5 ≤ x < 0,0 opolskie (n = 1) opolskie, œwiêtokrzyskie, lubelskie, 
lubuskie, œl¹skie, dolnoœl¹skie (n = 6) 

0,0 ≤ x < 0,5 œwiêtokrzyskie, lubelskie, lubuskie, podlaskie, podkarpackie, warmiñsko-,
œl¹skie (n = 4) -mazurskie,  zachodniopomorskie,

wielkopolskie, ³ódzkie (n = 6) 

0,5 ≤ x < 1,0 dolnoœl¹skie, ³ódzkie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, 
zachodniopomorskie, podlaskie, ma³opolskie, mazowieckie (n = 4) 
kujawsko-pomorskie, ma³opolskie, 
mazowieckie, wielkopolskie (n = 9) 

1,0 ≤ x < 1,5 pomorskie, warmiñsko-mazurskie (n = 2) –
a Granice przedzia³ów zosta³y ustalone arbitralnie.
�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.

85



W analizowanym okresie nieznaczny wzrost wartoœci dotyczy³ g³ównie woje-
wództw w czêœci po³udniowo-wschodniej kraju na obszarach miejskich i w pa-
sie przygranicznym wschodniej Polski na obszarach wiejskich. Znacznie chêt-
niej zwi¹zek ma³¿eñski zaczê³y zawieraæ osoby zamieszka³e w czêœci œrodkowej
kraju, a zw³aszcza œrodkowo-pó³nocnej, niezale¿nie od miejsca zamieszkania.
Nadal jednak spadek natê¿enia wspó³czynnika ma³¿eñskoœci dotyczy³ g³ównie
obszarów wiejskich w czêœci œrodkowo-wschodniej i œrodkowo-po³udniowej
kraju (tabela 2). 

Odmiennie co do kierunku i natê¿enia przestrzenne zmiany wspó³czynnika
ma³¿eñskoœci na obszarach miejskich i wiejskich wp³ynê³y na relacje miêdzy ty-
mi miarami wed³ug miejsca zamieszkania, co ilustruje iloraz tych miar (IL) wy-
ra¿ony w procentach. 

W 1990 roku prawie we wszystkich województwach wiêksze natê¿enie za-
wierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, odnotowano na obszarach
wiejskich, poza opolskim i œwiêtokrzyskim. W 2009 roku sytuacja ta nieco siê
zmieni³a. Nadal sk³onnoœæ ta by³a wiêksza na wsi w 56% województw, ale ró¿-
nice w wartoœciach tego ilorazu wyraŸnie zmniejszy³y siê. Spad³a liczba obiek-
tów, dla których wartoœci wspó³czynnika ma³¿eñstw by³y wiêksze, o co najmniej
5% na obszarach wiejskich, a tylko nieznacznie wzros³a ich liczba, gdzie by³y
one wiêksze na obszarach miejskich. Wzros³a zatem liczba regionów przyjmu-
j¹cych podobne wartoœci tej miary wed³ug miejsca zamieszkania. Postrze¿enia
te potwierdzaj¹ wczeœniejsze wnioski o przestrzennym upodobnianiu siê sk³on-
noœci do zawierania ma³¿eñstw miêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi. 

Niezale¿nie od okresu badania, najwiêksze ró¿nice w natê¿eniu wspó³czynni-
ka ma³¿eñskoœci, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, miêdzy obszarami miejskimi
i wiejskimi, odnotowano g³ównie wœród województw po³o¿onych w œrodkowej
i œrodkowo-pó³nocnej czêœci Polski. Natomiast czêœæ po³udniowo-zachodnia
kraju charakteryzuje siê podobn¹ sk³onnoœci¹ do ma³¿eñskoœci na obszarach
miejskich i wiejskich (rysunek 4). 
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RYSUNEK 4. Iloraz wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn dla obszarów miej-
skich i wiejskich (IL) wed³ug województw w 1990 i 2009 [%]

FIGURE 4. Quotient of marriage rate between urban and rural areas for bridegrooms and brides by voivod-
ships in 1990 and 2009 (in the percentages) 

�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.



Reasumuj¹c, z przeprowadzonych rozwa¿añ na temat przestrzennych zmian
w czasie wspó³czynnika ma³¿eñskoœci ogó³em wynika, i¿ sk³onnoœæ do zawiera-
nia ma³¿eñstw ujednolici³a siê na obszarach miejskich i wiejskich oraz zmniej-
szy³y siê ró¿nice wartoœci tego wspó³czynnika miêdzy tymi obszarami. Jednak-
¿e na poziom wspó³czynnika ma³¿eñskoœci ogó³em wp³ywaj¹ zmiany w warto-
œciach cz¹stkowych wspó³czynników ma³¿eñskoœci wed³ug wieku, o czym bê-
dzie mowa w dalszej czêœci artyku³u. 

WZORZEC ZAWIERANIA MA£¯EÑSTW £¥CZNIE DLA KOBIET
I MÊ¯CZYZN

Bli¿ej zmiany procesu zawierania ma³¿eñstw mo¿na oceniæ na podstawie
cz¹stkowych wspó³czynników ma³¿eñskoœci, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn,
wed³ug wieku. Wskazuj¹ one, i¿ w latach 1990–2009 nast¹pi³o znacz¹ce
zmniejszenie siê natê¿enia ma³¿eñstw w grupie 20–24 lata, zarówno na ob-
szarach miejskich, jak i wiejskich. W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku
w grupie wieku 25–29 lat natê¿enie to mala³o, ale w pierwszej dekadzie 
XXI wieku zaczê³o siê zwiêkszaæ, zw³aszcza w mieœcie. Natomiast w okre-
sie tym intensywnoœæ zawieranych ma³¿eñstw systematycznie ros³a w grupie
wieku 30–34 lata i równie¿ wyraŸniej na obszarach miejskich. Nierówno-
mierne zmiany wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw ³¹cznie dla kobiet
i mê¿czyzn w poszczególnych grupach wieku sprawi³y, ¿e rozk³ad tych
wspó³czynników uleg³ zmianie w czasie. Krzywa ta nieco bardziej sp³asz-
czy³a siê, dominanta rozk³adu przesunê³a do starszych grup wieku i dodatko-
wo zmianie uleg³y relacje miêdzy niektórymi cz¹stkowymi wspó³czynnika-
mi ma³¿eñskoœci. Jednoczeœnie ró¿nice w tych rozk³adach na obszarach
miejskich i wiejskich nieco siê zmniejszy³y siê (rysunek 5). 

Zmiany kszta³tu rozk³adu wspó³czynników zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie
dla kobiet i mê¿czyzn, odzwierciedlaj¹ce przeobra¿enia wzorca zawierania
ma³¿eñstw wed³ug wieku, polegaj¹ zatem na zmniejszeniu siê sk³onnoœci do
zawierania zwi¹zków i odraczania ich do póŸniejszego wieku. Ogólna postaæ
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RYSUNEK 5. Wspó³czynnik zawierania ma³¿eñstw ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach miejskich
i wiejskich w 1990, 1999 i 2009 roku 

FIGURE 5. Marriage rate for bridegrooms and brides by age for urban and rural areas in 1990, 1999, 2009
�ród³o: Rocznik Demograficzny 1991, 2000 i 2010.



krzywych rozk³adu ma³¿eñskoœci wed³ug miejsca zamieszkania sta³a siê nieco
bardziej podobna, ale dla mieszkañców miast ma ona wyraŸnie zaznaczon¹
dominantê rozk³adu, natomiast dla wsi najwiêksze natê¿enie ma³¿eñskoœci
kszta³tuje siê na zbli¿onym poziomie w grupie wieku 20–24 lata i 25–29 lat.
Przyjmuj¹c, ¿e stopieñ przekszta³ceñ wzorca ma³¿eñskoœci polega na przesu-
niêciu dominanty rozk³adu do starszych grup wieku, widaæ, ¿e jest on wyraŸ-
niejszy dla mieszkañców miast. 

Przesuniêcie mody rozk³adu cz¹stkowych wspó³czynników zawierania ma³-
¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, wed³ug wieku, w praw¹ stronê mo¿e wy-
nikaæ z dwóch przes³anek. Po pierwsze – z odroczenia decyzji o zawarciu pierw-
szego zwi¹zku ma³¿eñskiego do starszych grup wieku, a po drugie – ze zwiêk-
szonego natê¿enia zawieranych zwi¹zków powtórnych. Poniewa¿ analiza natê-
¿enia powtórnie zawieranych ma³¿eñstw nie wykazuje istotnych zmian w czasie,
wiêc mo¿emy przyj¹æ, i¿ to pierwszy z wymienionych czynników zadecydowa³
o jej przesuniêciu. 

Ze wzglêdu na dostêpnoœæ danych zmiany wzorca ma³¿eñskoœci ³¹cznie dla
kobiet i mê¿czyzn, wed³ug województw, opisane zostan¹ miêdzy 1999 a 2009
rokiem. 

W ujêciu przestrzennym odnotowano równie¿ istotne zmiany w natê¿eniu
cz¹stkowych wspó³czynników zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet
i mê¿czyzn, wed³ug wieku, które charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ intensywnoœci¹
wed³ug województw. Zmiany te spowodowa³y, i¿ zmieni³ siê ich wzorzec
ma³¿eñskoœci. Z czasem sta³ siê on jeszcze bardziej przestrzennie zró¿nico-
wany, a natê¿enie tych zmian nie zale¿a³o od przestrzennej lokalizacji obiek-
tów. Dodatkowo w czasie zmiany te przebiega³y odmiennie dla obszarów
miejskich i wiejskich. 

W latach 1999–2009 zmiany w natê¿eniu cz¹stkowych wspó³czynników
zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, na obszarach miejskich
i wiejskich, wed³ug województw, nie by³y jednorodne, o czym œwiadcz¹ mia-
ry rozproszenia. W zale¿noœci od grupy wieku i miejsca zamieszkania odno-
towano wzrost lub spadek tego zró¿nicowania. Na obszarach miejskich
wzrost dyspersji natê¿enia ma³¿eñskoœci obserwowano we wszystkich gru-
pach wieku, przy jednoczesnym wzroœcie rozproszenia wokó³ wartoœci prze-
ciêtnej w m³odszych grupach wieki i jej spadku w grupach starszych. Na ob-
szarach wiejskich z czasem roœnie przestrzenne zró¿nicowanie natê¿enia tej
miary dla grup wieku powy¿ej 20 lat, natomiast w stosunku do œredniej roz-
proszenie to spada w grupie wieku 25–34 lata, natomiast w pozosta³ych gru-
pach roœnie (tabela 3). 

Zmiany te œwiadcz¹ o rosn¹cych w czasie przestrzennych ró¿nicach w warto-
œciach cz¹stkowych wspó³czynników ma³¿eñskoœci, ³¹cznie dla kobiet i mê¿-
czyzn, które w ró¿nym stopniu wp³ynê³y na zmiany wspó³czynnika ma³¿eñsko-
œci ogó³em. W konsekwencji wyodrêbni³y one ró¿ne przestrzenne wzorce ma³-
¿eñskoœci wed³ug miejsca zamieszkania, a tym samym i ró¿ny ich stopieñ prze-
kszta³ceñ. 
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TABELA 3. Przestrzenne miary rozproszenia cz¹stkowych wspó³czynników zawierania ma³¿eñstw ³¹cznie dla
kobiet i mê¿czyzn na obszarach miejskich i wiejskich w 1999 i 2009 roku 

TABLE 3. Measures of dispersion for marriage rate for bridegrooms and brides by age for urban and rural
areas by voivodships in 1999 and 2009 

Miejsce
Rok

Grupy wieku [lata]
zamieszkania 19 i mniej 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44

Rozstêp
Miasto 1999 2,1 10,7 12,0 4,8 2,5 1,8

2009 2,6 11,1 12,8 5,0 4,2 3,7
Wieœ 1999 5,0 16,3 12,8 5,9 2,5 1,5

2009 4,6 18,4 14,9 7,9 5,8 3,4
Wspó³czynnik zmiennoœci

Miasto 1999 6,3 5,2 7,1 11,5 16,6 19,8
2009 17,5 8,6 5,3 5,6 11,9 17,7

Wieœ 1999 9,6 6,9 9,3 13,3 14,5 18,7
2009 17,2 10,6 6,9 9,1 17,4 27,4

�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat. 

W latach 1999–2009 na obszarach wiejskich przestrzenne zmiany wzorca
ma³¿eñskoœci analizowane ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn by³y nieco bardziej jed-
norodne, tj. wiêksza liczba województw charakteryzowa³a siê podobnym natê-
¿eniem zmian wzorca ani¿eli na obszarach miejskich. Jednak¿e podobny poziom
natê¿enia zmian wzorca dotyczy³ ró¿nych czêœci kraju, nie tworz¹c zwartych
przestrzennie obszarów, niezale¿nie od miejsca zamieszkania (rysunek 6). 

Odmienne przebiegaj¹ce w czasie natê¿enie zmian cz¹stkowych wspó³czyn-
ników zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, wed³ug wieku i wo-
jewództw, spowodowa³o, ¿e w ró¿nym stopniu wzorzec ma³¿eñskoœci na obsza-
rach wiejskich upodobni³ siê do wzorca na obszarach miejskich. Je¿eli siê przyj-
mie, ¿e w czasie spadek wartoœci miary podobieñstwa œwiadczy o upodobnianiu
siê tych wzorców, to sytuacja ta wyst¹pi³a w prawie 70% województw (dolno-
œl¹skim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, ³ódzkim, ma³opolskim, mazowiec-
kim, podkarpackim, pomorskim, œl¹skim, warmiñsko-mazurskim, zachodnio-
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RYSUNEK 6 Grupy województw podobnych ze wzglêdu na natê¿enie zmian wzorca ma³¿eñskoœci ³¹cznie
dla kobiet i mê¿czyzn wed³ug wieku na obszarach miejskich i wiejskich miêdzy 2009 a 1999
rokiem 

FIGURE. 6 Groups of similar voivodships due to the intensity of the changes of the pattern of marriage ra-
te for bridegrooms and brides by age for urban and rural areas between 2009 and 1999

�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.



-pomorskim). W pozosta³ych regionach (lubelskim, opolskim, podlaskim, œwiê-
tokrzyskim, wielkopolskim) odnotowano wzrost tych ró¿nic i by³y to g³ównie
województwa po³o¿one w pasie przygranicznym wschodniej i œrodkowo-po³ud-
niowej Polski. 

Mimo i¿ z czasem rozk³ad cz¹stkowych wspó³czynników ma³¿eñskoœci, ³¹cz-
nie dla kobiet i mê¿czyzn, wed³ug wieku, na obszarach wiejskich, sta³ siê nieco
bardziej podobny do obserwowanego na obszarach miejskich, to nadal jednak
wystêpuj¹ wyraŸne przestrzenne ró¿nice miêdzy tymi strukturami i miejscem
zamieszkania. Zmiany te mo¿na opisaæ, wykorzystuj¹c równie¿ podstawowe
charakterystyki rozk³adu (ominantê i medianê, o czym bêdzie mowa w dalszej
czêœci artyku³u. 

PARAMETRY ROZK£ADU WZORCA MA£¯EÑSKOŒCI £¥CZNIE
DLA KOBIET I MÊ¯CZYZN

Przestrzenne zmiany w sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla ko-
biet i mê¿czyzn, wed³ug wieku, w ró¿nym stopniu wp³ynê³y na wartoœæ wspó³-
czynnika ma³¿eñskoœci ogó³em oraz wyraŸnie ró¿ni³y siê miêdzy obiektami.
Spowodowa³o to, ¿e z czasem wojewódzkie krzywe rozk³adu podlega³y ró¿nym
zmianom i w konsekwencji ich kszta³t uleg³ zmianie. Zmiany te dotyczy³y g³ów-
nie grup wieku o najwy¿szej intensywnoœci zawierania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla
kobiet i mê¿czyzn, tj. 20–24 i 25–29 lat, oraz mediany wieku nowo¿eñców, nie-
zale¿nie od p³ci. 

W 1999 roku we wszystkich województwach najwiêksze natê¿enie zawie-
rania ma³¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, wyst¹pi³o w grupie wieku
20–24 lata, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. W 2009 roku sy-
tuacja ta uleg³a zmianie. Na obszarach miejskich we wszystkich obiektach do-
minanta rozk³adu przesunê³a siê do grupy wieku 25–29 lat (wzorzec III). Na-
tomiast na obszarach wiejskich w 56% województw nadal najwiêksze natê¿e-
nie zawierania ma³¿eñstw by³o w grupie wieku 20–24 lata (wzorzec I), nato-
miast w pozosta³ych obiektach by³o podobne w grupach wieku 20–24 lata
i 25–29 lat (wzorzec II). 

Uznaj¹c, ¿e przesuniêcie maksimum rozk³adu z wieku 20–24 lata do wieku
25–29 lat œwiadczy o silniejszych przekszta³ceniach wzorca, mo¿na stwierdziæ,
i¿ w mieœcie by³o ono wyraŸniejsze ani¿eli na wsi. Stopieñ przekszta³ceñ wzor-
ca na obszarach wiejskich by³ du¿o wolniejszy i dotyczy³ jedynie nieco ponad
po³owy regionów, które rozlokowane by³y w ró¿nych czêœciach kraju. Ponadto
stopieñ tych przekszta³ceñ nie zale¿a³ od natê¿enia wspó³czynnika zawierania
ma³¿eñstw ogó³em (tabela 4). 

Syntetyczn¹ miar¹ obrazuj¹c¹ zmiany w sk³onnoœci do zawierania ma³¿eñstw
jest równie¿ mediana wieku nowo¿eñców. I tak w latach 1990–2008 obserwo-
wano sta³y wzrost jej wartoœci, analizowanej ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn.
W latach dziewiêædziesi¹tych natê¿enie tych przemian by³o nieco wolniejsze ni¿
w okresie póŸniejszym i wyraŸniejsze wœród mieszkañców obszarów wiejskich.
Przekszta³cenia te przyczyni³y siê do zmniejszenia siê ró¿nicy w medianie
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TABELA 4. Rozk³ad województw wed³ug stopnia przekszta³ceñ wzorca ma³¿eñskoœci ³¹cznie dla kobiet

i mê¿czyzn na obszarach miejskich i wiejskich w 2009 roku
TABLE 4. Groups of voivodships by degree of transformation of pattern of marriage rate for bridegrooms

and brides by age for urban and rural areas in 2009 

Wzorzec Województwa
ma³¿eñskoœci miasto wieœ

I –

dolnoœl¹skie, lubelskie, lubuskie, ³ódzkie, 
mazowieckie, podlaskie, warmiñsko-
-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomor-
skie (n = 9) 

II –
kujawsko-pomorskie, ma³opolskie, opolskie, 
podkarpackie, pomorskie, œl¹skie,
œwiêtokrzyskie (n = 7) 

III

kujawsko-pomorskie, lubelskie, podlaskie, 
pomorskie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-
-mazurskie, wielkopolskie, dolnoœl¹skie, 
lubuskie, ³ódzkie, opolskie, 
zachodniopomorskie, œl¹skie, ma³opolskie, 
mazowieckie, podkarpackie (n = 16) 

–

�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat. 

wieku nowo¿eñców, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, wed³ug miejsca zamieszka-
nia. Pierwsza dekada XXI wieku przynosi odwrócenie tej tendencji. Nadal ro-
œnie wiek œrodkowy osób zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski, ³¹cznie dla kobiet
i mê¿czyzn, ale nieco intensywniej dla mieszkañców miast ni¿ wsi. O ile na po-
cz¹tku badanego okresu po³owa osób zamieszka³ych w mieœcie decydowa³a siê
na ma³¿eñstwo w wieku co najwy¿ej 23,1 lat, to pod koniec badanego okresu ju¿
w wieku 26,5 lat. Na obszarach wiejskich wartoœci te wynosi³y odpowiednio
21,9 i 24,8 lat. W ci¹gu dwóch dekad moment zawarcia zwi¹zku zosta³ odroczo-
ny w mieœcie o 3,4 lat, a na wsi o 2,9 lat (rysunek 7). 
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RYSUNEK 7. Mediana wieku nowo¿eñców ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach miejskich i wiejskich
w latach 1990–2009

FIGURE 7. Median age of birdegrooms and brides for urban and rural areas in 1990–2009
�ród³o: Rocznik Demograficzny 1991, 2000 i 2010.



W latach 1999–2009 obserwowano spadek przestrzennego zró¿nicowania
mediany wieku nowo¿eñców, rozpatrywanej ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, za-
mieszka³ych w mieœcie, oraz zwiêkszenie siê liczby województw, przyjmuj¹-
cych wartoœci bliskie œredniej. Dla mieszkañców wsi sytuacja przedstawia³a siê
nieco inaczej. Wzrós³ obszar zmiennoœci dla tej miary, ale zmala³o rozproszenie
opisane wspó³czynnikiem zmiennoœci. Z czasem obserwowano przestrzenne
ujednolicanie siê wieku œrodkowego osób zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski,
przy jednoczesnym wystêpowaniu województw przyjmuj¹cych wartoœci media-
ny wieku znacznie odbiegaj¹ce od œredniej, zw³aszcza na wsi. 

Ró¿ne natê¿enie zmian mediany wieku nowo¿eñców, ³¹cznie dla kobiet
i mê¿czyzn, wed³ug województw, spowodowa³o, i¿ uporz¹dkowanie obiektów
wed³ug jej wartoœci zmieni³o siê w czasie i odmiennie kszta³towa³o siê te¿ dla
obszarów miejskich i wiejskich. Jednak¿e ich cech¹ wspóln¹ jest to, ¿e woje-
wództwa nie tworzy³y zwartych przestrzennie obszarów ze wzglêdu na wyod-
rêbnione jej klasy wartoœci. 

W 1999 roku na obszarach miejskich najmniejsza mediana wieku nowo¿eñ-
ców, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, wystêpowa³a g³ównie w województwach po-
³o¿onych w czêœci po³udniowo-wschodniej kraju. Nieco wiêksza, ale nadal
mniejsza od wyznaczonej dla kraju, charakteryzowa³a województwa w po³u-
dniowo-wschodniej, po³udniowo-zachodniej, œrodkowo-po³udniowej i pó³noc-
no-wschodniej czêœci Polski. Województwa o najwiêkszej wartoœci mediany
wieku dotyczy³y g³ównie pó³nocno-zachodniej i œrodkowej Polski. W 2009 ro-
ku istotnie zwiêkszy³a siê liczba województw nale¿¹cych do wyodrêbnionej kla-
sy o ma³ych wartoœciach mediany wieku i obiekty te po³o¿one by³y, podobnie
jak dekadê wczeœniej, g³ównie w czêœci po³udniowo-œrodkowej i po³udniowo-
-wschodniej Polski. Równie¿ wzros³a liczba regionów przyjmuj¹cych wartoœci
tej miary bliskie œredniej, ale charakteryzowa³y siê one du¿ym rozproszeniem na
ca³ym obszarze Polski (rysunek 8). 
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RYSUNEK 8. Mediana wieku nowo¿eñców ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach miejskich wed³ug
województw w 1999 i 2009 roku

FIGURE 8. Median age of the birdegrooms and brides for urban area by voivodships in 1990 and 2009
�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.



Wœród mieszkañców wsi, odmiennie jak dla mieszkañców miast, w 1999 ro-
ku najmniejsza mediana wieku nowo¿eñców, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn,
dotyczy³a obszarów œrodkowo-wschodniej i pó³nocno-zachodniej Polski. Wo-
jewództwa nale¿¹ce do kolejnej klas wartoœci tej miary, podobnie jak dla ob-
szarów miejskich, rozrzucone by³y po ca³ym obszarze kraju. W 2009 roku ma-
leje skupienie województw wed³ug wartoœci mediany wieku, tj. odwrotnie jak
dla obszarów miejskich. Najmniejsze wartoœci mediany wieku zawierania ma³-
¿eñstw, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, dotyczy³y g³ównie obszarów po³udnio-
wo-wschodniej Polski, tak jak w mieœcie, najwiêksze zaœ obejmowa³y czêœæ
pó³nocno-zachodni¹ i po³udniowo-zachodni¹ Polski. Województwa przyjmu-
j¹ce wartoœci bliskie œredniej rozlokowane by³y po ca³ym obszarze kraju 
(rysunek 9). 

Ró¿ne w czasie uporz¹dkowanie województw wed³ug wartoœci mediany wie-
ku nowo¿eñców, ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn, wskazuje, ¿e przestrzenne zmia-
ny w jej wartoœciach nie by³y takie same. Z zestawienia przyrostów absolutnych
wynika, ¿e by³y one dodatnie we wszystkich województwach, ale ich natê¿enie
by³o znacznie silniejsze na obszarach wiejskich i jednoczeœnie bardziej zró¿ni-
cowane. Zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich wiêksze przyrosty wy-
st¹pi³y g³ównie w tych województwach, gdzie poziom mediany wieku by³ ju¿
i tak stosunkowo wysoki, powoduj¹c, i¿ z czasem jeszcze bardziej pog³êbi³y siê
ró¿nice w wieku osób zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski, wyznaczony ³¹cznie
dla kobiet i mê¿czyzn, miêdzy województwami na tych obszarach, ale upodob-
ni³ siê miêdzy miastem a wsi¹. 

Na obszarach miejskich najwiêksze przyrosty tej miary dotyczy³y obiektów po-
³o¿onych g³ównie w czêœci pó³nocno-œrodkowej i œrodkowo-po³udniowej Polski,
a najmniejsze w czêœci œrodkowo-wschodniej. Na obszarach wiejskich przyrosty
mediany wieku nowo¿eñców wed³ug województw by³y bardziej zró¿nicowane 
ani¿eli w mieœci, a ta sama skala zmian wartoœci dotyczy³a ró¿nej liczby regio-
nów. Najwiêksze zaœ wartoœci tej miary charakteryzowa³y œrodkowo-wschodnie
i pó³nocno-zachodnie czêœci kraju, a najmniejsze – czêœæ po³udniowo-wschodni¹
Polski (tabela 5). 
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RYSUNEK 9. Mediana wieku nowo¿eñców ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach wiejskich wed³ug
województw w 1999 i 2009 roku

FIGURE 9. Median age of the bridegrooms and brides for rural area by voivodships in 1990 and 2009
�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.



TABELA 5. Przyrosty absolutne mediany wieku nowo¿eñców ³¹cznie dla kobiet i mê¿czyzn na obszarach
miejskich i wiejskich miêdzy 1999 a 2009 rokiem

TABLE 5. Absolute increments for median age of bridegrooms and brides for urban and rural areas by 
voivodships between 2009 and 1999

Przyrosty Województwa
absolutne miasto wieœ

me ≥ 0 – podlaskie, zachodniopomorskie (n = 2) 

4,0 > me ≥ 6 – dolnoœl¹skie (n = 1)

3,6 > me ≥ 2 – lubuskie, warmiñsko-mazurskie (n = 2) 

3,2 > me ≥ 8 –
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, ma-
zowieckie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, opol-
skie, ³ódzkie, lubelskie, pomorskie (n = 9) 

2,8 > me ≥ 4
warmiñsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, ma-
³opolskie (n = 2) 
wielkopolskie, opolskie, œwiêtokrzyskie, 
lubuskie (n = 6) 

2,4 > me ≥ 0
pomorskie, ma³opolskie, ³ódzkie, podkarpackie, 

–dolnoœl¹skie, lubelskie, zachodniopomorskie, 
œl¹skie (n = 8) 

2,0 > me ≥ 1,8 podlaskie, mazowiecki (n = 2) –

�ród³o: Na podstawie Roczników Demograficznych z badanych lat.

Reasumuj¹c, syntetyczne miary rozk³adu wzorca ma³¿eñskoœci wyznaczone
³¹cznie dla kobiet i mêczyzn wskazuj¹, i¿ z czasem wzros³a dominanta oraz
mediana wieku nowo¿eñców wed³ug województw, niezale¿nie od miejsca za-
mieszkania. Na obszarach wiejskich zmiany te pod¹¿aj¹ w podobnym kierun-
ku jak na obszarach miejskich, a tempo tych zmian jest nieco silniejsze jak
w mieœcie. Sytuacja ta sprzyja przestrzennemu upodobniania siê zachowañ
matrymonialnych miêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi, ale nadal pozosta-
j¹ one znacz¹ce.

WNIOSKI KOÑCOWE

Analiza procesu zawierania ma³¿eñstw w latach 1990–2009 ukazuje, i¿ obser-
wowane zmiany w czasie nie by³y podobne w uk³adzie przestrzennym oraz ina-
czej kszta³towa³y siê w zbiorowoœci osób zamieszka³ych na obszarach miejskich
i wiejskich, powoduj¹c, ¿e przestrzenne ró¿nice w natê¿enie zawierania ma³-
¿eñstw miêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi zmniejszy³y siê. 

Niezale¿nie od miejsca zamieszkania trudno jest wyodrêbniæ zwarte prze-
strzennie czêœci Polski, charakteryzuj¹ce siê podobn¹ dynamik¹ zmian oraz
natê¿eniem wspó³czynnika zawierania ma³¿eñstw. Dodatkowo, podobna skala
wartoœci tej miary nie dotyczy tych samych województw na obszarach miej-
skich i wiejskich. Jednak¿e mo¿na stwierdziæ, ¿e intensywnoœæ tych prze-
kszta³ceñ by³a znacznie silniejsza w latach dziewiêædziesi¹tych XX stulecia
ni¿ dekadê póŸniej. 

Z czasem w wiêkszoœci województw rozk³ad cz¹stkowych wspó³czynników
zawierania ma³¿eñstw wed³ug wieku, obserwowany na obszarach wiejskich, sta³
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siê nieco bardziej podobny do ogólnopolskiego, wyznaczonego dla obszarów
miejskich, co œwiadczy o upodobnianiu siê tych struktur. Jednoczeœnie skala
tych przekszta³ceñ nie zale¿a³a od poziomu wspó³czynnika ma³¿eñskoœci ogó-
³em i odmiennie przebiega³a w ró¿nych czêœciach kraju oraz na obszarach miej-
skich i wiejskich. 

Wzorzec zawierania ma³¿eñstw, charakteryzowany jako rozk³ad wspó³-
czynników ma³¿eñskoœci osób w wieku 15–39, uleg³ z czasem wyraŸnemu
sp³aszczeniu, a dominanta rozk³adu przesunê³a siê z grupy wieku 20–24 lata
do grupy 25–29 lat. Obraz ten nieco inaczej przedstawia³ siê w ujêciu prze-
strzennym oraz wed³ug miejsca zamieszkania. Dla mieszkañców miast, we
wszystkich województwach, nast¹pi³o jej przesuniêcie do grupy wieku 25–29
lat, ale wœród osób zamieszka³ych na wsi najwiêksze natê¿enie zwi¹zków mo-
g³o wystêpowaæ w grupie wieku 20–24 lata lub 25–29 lat. Je¿eli siê uzna, ¿e
przesuniêcie mody do starszej grupy wieku œwiadczy o bardziej zawansowa-
nych przemianach wzorca ma³¿eñskoœci, to sytuacja ta mia³a miejsce w 56%
województw. Nale¿y s¹dziæ, ¿e zaawansowanie przemian wzorca zawierania
ma³¿eñstw w ujêciu przestrzennym by³o silniejsze dla mieszkañców miast ni¿
wsi. Na obszarach wiejskich niski stopieñ przekszta³ceñ dotyczy³ g³ównie czê-
œci wschodniej kraju. 

Ró¿na przestrzennie skala zmian w czasie natê¿enia zawierania ma³¿eñstw
ogó³em oraz wzorca ma³¿eñskoœci na obszarach miejskich i wiejskich spowodo-
wa³a, i¿ z czasem zachowania matrymonialne na tych obszarach ujednolici³y siê
i równoczeœnie zmniejszy³y siê ró¿nice w tych zachowaniach miêdzy mieszkañ-
cami obszarów miejskich i wiejskich, chocia¿ nadal s¹ one znacz¹ce. 
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CHANGE OF MATRIMONIAL BEHAVIOURS IN URBAN
AND RURAL AREAS OF POLAND IN 1990–2009

Abstract. Since the early 1990s clear changes have been observable in the tendency to
enter into marriages of persons living in both urban and rural areas. The purpose of the
article is to show whether these changes have contributed to making these behaviours
grow similar according to place of residence. Additionally, the article also presents the
direction and intensity of this process by voivodeships in the 1990-2009 period, and
indicates the regions of Poland, where the process progressed rapidly and was
characterised by similar changes. 

Key words: matrimony, model of matrimony, the age of contracting marriage
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