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Przedstawiony problem badawczy poświęcony był procesom ludnościowym 

przebiegającym na wsi opolskiej oraz czynnikom je kształtującym. Został przedstawiony na 

podstawie danych obejmujących lata 1988 (od transformacji ustrojowej) do 2014.  

Przedmiotem badania i oceny był przebieg procesów demograficznych w świetle NSP z 

1988, 2002, 2011 r. i innych danych z zakresu statystyki ludności, analizowany w przekroju 

przestrzennym powiatów, gmin i wsi na ile pozwalają dostępne dane statystyczne. Badania 

wymagają dotarcia do wszelkich dostępnych materiałów statystycznych z publikacji GUS, 

wyników NSP i innych źródeł, m.in. publikacji naukowych PAN.  

Badania demograficzne dotyczące wsi opolskiej posiadają swoją szczególną specyfikę z 

uwagi na niepowtarzalność i odrębność szeregu procesów ludnościowych, a także 

zróżnicowanie pochodzenia etnicznego i regionalnego ludności, intensywne migracje 

zagraniczne, wysoki odsetek ludności pozarolniczej mieszkającej na wsi, dojazdy do pracy za 

granicę, proces semiurbanizacji wsi (długotrwały proces umiastowienia wsi), depopulacja wsi 

jako element problemu demograficznego całego województwa. Postanowiono dokonać 

przedstawienia województwa opolskiego na tle innych województw i kraju.  

Analiza podstawowych procesów demograficznych zachodzących na wsi opolskiej obejmuje 

takie zagadnienia, jak: struktura ludności według płci i wieku, zmiany w ruchu naturalnym 

ludności, migracjach czy reprodukcji ludności. Zarysowujący się kryzys demograficzny 

opolskiej wsi wyraża się spadkiem liczby urodzeń, przyrostu naturalnego i rzeczywistego, 

liczby zawieranych małżeństw, wzrostem odsetka rodzin niepełnych oraz transnarodowych, 

wysokim bezrobociem, niską aktywnością zawodową ludności, procesem starzenia się 

społeczności wiejskiej.  

Celem badania było sprawdzenie przebiegu procesów demograficznych i ich charakteru 

w przyjętym okresie. Wyniki dotychczasowych badań w tym zakresie dają podstawę 

dokonywania porównań i oceny.  

Przyjęto hipotezę, iż perspektywy demograficzne dla obszarów wiejskich województwa 

opolskiego są korzystniejsze niż dla miast. Formułując hipotezę wzięto pod uwagę specyfikę 

województwa opolskiego: 

 tradycje migracyjne ludności autochtonicznej 

 jest to region migracyjny o największej intensywności migracji zagranicznych w 

skali kraju, 

 emigracja dotyczy częściej mieszkańców wsi niż miast, 



Zebranym przedstawiono stan badań nad problemem semiurbanizacji. Podjęto się 

zbadania subpopulacji obszarów wiejskich w kontekście pełnienia przez nie funkcji 

„zaplecza” miasta, czyli bycia „sypialnią” miast i nie tylko – wybór osiedlenia się, życia na 

wsi. Zachodzące zmiany na obszarach wiejskich, tj. zaprzestanie tradycji rolniczych, 

odchodzenie od produkcji rolnej (uprawy ziemi), przemiany demograficzne i zurbanizowanie 

wsi, są obrazem trwałych przeobrażeń. Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju wsi to fakt, 

z którym dzisiaj mamy do czynienia. W pierwszym etapie badań skoncentrowano się na  

realizacji badania pt. „Studium przypadku terenów wiejskich Gminy Ozimek w kontekście 

zaplecza miasta w latach 1998–2014”.  

Zdecydowałam się na analizę gminy Ozimek (miejsko-wiejską), z zastosowaniem badań 

pilotażowych. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, 

Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia oraz 

Szczedrzyk. Badaniem ankietowym objęto soby, które podjęły się budowy i przebudowy 

swoich domów, co umożliwiało gromadzenie danych charakteryzujących przemiany w 

środowisku materialnym (mieszkania, życie rodzinne) i wiążące się z przemianami 

demograficznymi. Ponadto prowadzono kwerendę w Wydziale Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Opolu.  

Celem badania było ustalenie: czy i od kiedy występuje zjawisko wsi jako „zaplecza” 

miasta Ozimka. Poprzez to chciałabym rozpoznać nową tendencję rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego w zapleczu tego miasta. Umożliwiłoby to analizę przyczyn i skutków 

demograficznych, społecznych oraz ekonomicznych, jak również pozwoliłoby na rozpoznanie 

struktury społeczno-demograficznej osiedleńców.  

 

 


