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Streszczenie wystąpienia na zebraniu pracowników  

PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 25 maja 2016 r.  

 

Tytuł wystąpienia: „Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów 

metrykalnych z lat 1867-1906”. Założenia i tezy monografii 

 

Autorka referatu przedstawiła problematykę monografii, która dotyczy przeszłości 

demograficznej Krasiejowa. Krasiejów to jedna z najstarszych wsi w gminie Ozimek, 

datowana na 1292 r. Jest to miejscowość oddalona od Opola o 25 km. Malowniczo 

usytuowana wśród lasów liściasto-iglastych (od północy i południa). W części wschodniej 

graniczy ze Staniszczami Małymi, natomiast od zachodu z Ozimkiem. Zainteresowanie 

historią tej „małej ojczyzny” stało się przyczynkiem do zgłębienia wiedzy o jej przeszłości, 

którą tworzyli mieszkańcy.  

Monografia prezentuje badania z zakresu demografii historycznej będącej 

subdyscypliną demografii. Od klasycznej demografii odróżnia ją przede wszystkim 

stosowanie metod zależnych od źródeł informacji, którymi są, np. księgi parafialne lub 

kościelne spisy ludności.  

Celem przeprowadzonych badań było wykazanie zmian zachodzących w strukturach 

demograficznych miejscowości Krasiejów w latach 1867-1906. Analizy pozwoliły na 

wyznaczenie tendencji zmian w strukturze ludności w niniejszym okresie. Źródłem danych 

były księgi metrykalne parafii Krasiejów, od chwili jej wydzielenia z parafii w Szczedrzyku 

do momentu znacznego wzrostu mobilności mieszkańców poprzez wybudowanie stacji 

kolejowej w 1900 r., a także wybudowania nieopodal kościoła gmachu szkoły (1904 r.). 

Odzwierciedlenie powyższego układu analiz przedstawiły poszczególne rozdziały pracy. 

Podstawą były materiały źródłowe z ksiąg metrykalnych i prowadzenie analizy danych 

wtórnych czasopisma „Katolik” i publikacji autorów, którzy zajmowali się podobną 

problematyką: Małgorzaty Żmijewskiej, Cezarego Kuklo, Zbigniewa Kwaśnego.  

Poszczególne rozdziały monografii obejmowały: 

Rozdział I: Zarys historyczny parafii Krasiejów powstałej w 1867 r., opis ksiąg 

metrykalnych, rozwoju społecznego wsi oraz wyznania mieszkańców.  

Rozdział II: Dotyczy ślubów. Autorka zwróciła uwagę na cykliczność ślubów, 

częstotliwość zawierania związków małżeńskich (miesięczną i tygodniową), stan cywilny i 



wiek, miejscowość pochodzenia małżonków oraz świadków. W analizowanym czasie zostało 

zawartych 451 ślubów, które najczęściej miały miejsce w okresie wiosenno-letnim (maj, 

czerwiec). Ceremonie zaślubin odbywały się zazwyczaj we wtorki, poniedziałki i niedziele.  

Rozdział III: to najobszerniejszy z rozdziałów, który zawiera informacje o urodzeniach i 

chrztach. Autorka zwróciła uwagę na urodzenia żywe, martwe, nieślubne, pojedyncze i 

mnogie. Analizowała częstotliwość poczęć i urodzeń, a także chrzty, imiona oraz rodziców 

chrzestnych. W latach 1867-1906 urodziło się 1 791 dzieci z czego 31 zmarło. Chrzty 

odbywały się najczęściej w niedzielę, środę i czwartek.  

Rozdział IV: w rozdziale tym przeanalizowano zgony dorosłych i dzieci. Biorąc pod 

uwagę najmłodszych rozróżniono z uwagi na wiek dziecka: noworodki, niemowlęta, 1-5 lat, 

6-10 lat, 11-15 lat. Przeanalizowano przyczyny zgonów dorosłych i dzieci, a także termin 

pochówku. Zmarło 680 dzieci do 5 roku życia i 467 dorosłych mieszkańców w wieku 60-70, 

71-81, 49-59 lat. Najmłodsi umierali częściej w okresie wiosenno-letnim, a dorośli jesienno-

zimowym. Przyczynami zgonów wśród dzieci były: słabość, kolka, dyfteryt. Natomiast 

dorośli umierali w wyniku zniedołężnienie, suchoty, puchliny, udaru i nowotworów. 

Pogrzeby odbywały się z reguły po upływie 3-4 dni od śmierci mieszkańca wsi.  

Wypowiedź uzupełniono informacjami o ciekawostkach i trudnościach, na które 

natrafiono podczas analiz. Wśród nich autorka wymieniła: piętnowanie dzieci nieślubnych, 

wiek nupturientów a status społeczny, liczbę imion dzieci, świadków ślubów, chrzest z wody, 

liczbę rodziców chrzestnych oraz inne przyczyny zgonów. Zaprezentowano zebranym 

fotografie i dokumenty.  

Niniejsza publikacja stanowi bogate źródło informacji dotyczących społeczności 

wiejskiej Krasiejowa z lat 1867-1906, a przede wszystkim zachodzących między nimi 

zależności w obszarach ślubów, chrztów i zgonów mieszkańców. Przedstawienie różnic w 

obrębie badanych zjawisk na przestrzeni poszczególnych dziesięcioleci zarysowało tendencje 

wówczas panujące. Ówczesna ludność wykazywała przywiązanie do tradycji, norm 

kościelnych, jak również obyczajowych.  


