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ABSTRACT 
The article is a report from a study conducted in 2011–2012 and touches 

on the perceptions of marriage by two Polish and British women’s generations in the context 
of more higher level of women education, growth of their professional and educational 
ambitions, and the active participation in the work market. In the study, I used the diagnostic 
poll method and the technique of investigation of attitudes. The representative group 
calculated 421 women in the age compartments: 20–25 years as well as up to 45 years old. 
The research has shown that among Polish women there is a tendency to create marriages 
based on partnership, and among British women partnership exists along with the desire 
to maintain the traditional division of responsibilities in the family. The majority 
of respondents from the UK doesn’t intend to get married or have children in the future at all. 
The most popular family model in Poland is still a model of 2 + 2, however the number 
of women planning to have only one child is increasing, while in Britain they prefer three 
or more children, as higher number of offspring is motivated economically. 

Key words: woman, wife, marriage, divorce, cohabitation. 



Artykuł dostępny online na www.pedagogikaspoleczna.com 
 

Pedagogika Społeczna 
 

4 (2012) 83-96                                                                                                                               ISSN: 1642-672X 
 
 

-2- 

Ślub, rozwód, kohabitacja 

– w opinii Polek i Brytyjek 

 
 
 

Dagmara Dobosz 
 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska 

 
 
STRESZCZENIE 

Artykuł jest relacją z badań przeprowadzonych w latach 2011–2012, dotyczących 
percepcji małżeństwa i kształtu rodziny przez dwie generacje Polek i Brytyjek, w kontekście 
coraz wyższego poziomu wykształcenia kobiet, wzrostu ich aspiracji zawodowych 
i edukacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. W badaniu zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego oraz techniki badania postaw, a próbę reprezentacyjną stanowiło 
421 kobiet w przedziałach wiekowych: 20–25 lat oraz powyżej 45 roku życia. Badania 
wykazały, że wśród polskich kobiet dominuje tendencja do tworzenia związków małżeńskich 
opartych na partnerstwie, zaś wśród Brytyjek obok partnerstwa występuje dążeniedo 
utrzymywania tradycyjnego podziału obowiązków w rodzinie. Znaczna część badanych 
z Wielkiej Brytanii nie zamierza w ogóle wstępować w związek małżeński ani mieć 
w przyszłości dzieci. Najpopularniejszym modelem rodziny w Polsce jest nadal model 2 + 2, 
rośnie jednak liczba kobiet planujących tylko jedno dziecko, natomiast w Wielkiej Brytanii 
preferuje się trójkę i więcej dzieci, gdzie posiadanie większej ilości potomstwa 
jest umotywowane ekonomicznie. 
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