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Podsumowuj¹c ca³okszta³t lektury pracy Knopp, stwierdzam, ¿e pozycja
poszerzy³a moje horyzonty w zakresie inteligencji emocjonalnej, co zbiega siê
zreszt¹ z moimi osobistymi zainteresowaniami. Mo¿e autorka niewystarczaj¹co
naœwietli³a zagadnienie innowacyjnych sposobów radzenia sobie z rozwa¿anym
konstruktem, nie prowadz¹c badañ, niemniej jednak dokona³a bardzo rzetelnej
analizy, w której skupi³a siê na gruntownym przegl¹dzie dokonanych w ostatnim dziesiêcioleciu osi¹gniêæ, dotycz¹cych inteligencji emocjonalnej. Tezy
Knopp s¹ w tym znaczeniu odkrywcze, i¿ naœwietlaj¹ problem czêsto niepodejmowany przez naukowców ze wzglêdu na niemiarodajne wyniki, jako ¿e inteligencja emocjonalna podlega ci¹g³ym zmianom. Maj¹c to na uwadze, autorka
utwierdza nas w przekonaniu, i¿ w³aœnie z tego powodu o rozwijanie inteligencji emocjonalnej powinno siê dbaæ ju¿ we wczesnym okresie naszej edukacji.
Jeœli chodzi o koñcowe wnioski autorki, uwa¿am, ¿e nie odbiegaj¹ w niczym od
innych podsumowañ w literaturze na ten temat. Knopp, jak wiêkszoœæ naukowców zajmuj¹cych siê inteligencj¹ emocjonaln¹, twierdzi, ¿e „[...] jesteœmy
dopiero na etapie poznawania konstruktu [...] wiele jeszcze musimy siê o nim
nauczyæ [...] badania nad inteligencj¹ emocjonaln¹ wci¹¿ jeszcze s¹ stosunkowo
ma³o zaawansowane [...] [a] szereg badañ podkreœla luki i niejasnoœci w wiedzy
na temat konstruktu” (s. 112) itd. Tak wiêc wielkiej oryginalnoœci siê tu nie
doszukamy. Byæ mo¿e zreszt¹ nie o to tutaj chodzi, lecz o utwierdzenie zainteresowanych w przekonaniu, ¿e inteligencja emocjonalna ma fundamentalny
wp³yw na odnoszone w ¿yciu sukcesy, ¿e inteligencja poznawcza nie powinna
byæ przeceniana, a wczesne lata naszego ¿ycia s¹ stosownym momentem do
pracy nad emocjami. Zdecydowanie polecam niniejsz¹ pozycjê.
Nina Bar³o¿ek

El¿bieta Dworzak, Ma³gorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludnoœci
nap³ywowej i geografia powojennych osiedleñ na wsi opolskiej. Zestawienie
danych Ÿród³owych z zachowanych rejestrów osiedlonych i protoko³ów przekazania gospodarstw, „Opolski Rocznik Muzealny” 2011, t. 18, cz. 2, 493 ss.
Pracownicy Muzeum Œl¹ska Opolskiego od 1994 roku prowadz¹ badania nad
ludnoœci¹ przyby³¹ do województwa opolskiego po II wojnie œwiatowej. Czy
nadrobimy stracony czas... – pyta³y El¿bieta Dworzak i Ma³gorzata Goc w tytule pierwszego artyku³u opublikowanego w 1998 roku1, wiedz¹c, ¿e zmar³o ju¿
1
Zob. E. Dworzak, M. Goc, Czy nadrobimy stracony czas. Komunikat o badaniach Muzeum
Œl¹ska Opolskiego w Opolu nad kultur¹ ludnoœci wiejskiej przesiedlonej na Opolszczyznê po
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wielu ekspatriantów, a up³yw czasu sprawia, ¿e w pamiêci ¿yj¹cych kresowa
rzeczywistoœæ ulega mityzacji.
Warto ju¿ na pocz¹tku podkreœliæ, ¿e El¿bieta Dworzak (historyk) i Ma³gorzata Goc (etnograf) prowadz¹ pionierskie badania nad histori¹ i kultur¹
Kresów: razem prowadz¹ badania terenowe, podczas których zbieraj¹ materia³
badawczy. Takie po³¹czenie perspektywy historycznej z kulturow¹ umo¿liwia
im ogl¹d dziedzictwa kulturowego w szerszym kontekœcie. Wspólnie wiêc
przyczyniaj¹ siê do rozwoju stanu badañ nad Kresowiakami na OpolszczyŸnie.
Od 2000 roku systematycznie ukazuj¹ siê ich opracowania dotycz¹ce: pochodzenia terytorialnego ludnoœci wiejskiej osiedlonej na OpolszczyŸnie2, wybranych zagadnieñ z historii i kultury Kresowiaków na przyk³adzie mieszkañców
Bi³ki Szlacheckiej3, rozmieszczenia ludnoœci kresowej4, dzia³alnoœci badawczej
Muzeum Œl¹ska Opolskiego nad ludnoœci¹ kresow¹5. Na podstawie gruntownych i mozolnych badañ stworzy³y mapê osiedleñ6, podda³y analizie pochodzenie, rozmieszczenie i liczebnoœæ Kresowiaków na OpolszczyŸnie7.
Ustalenie miejsc pochodzenia i osiedlenia ludnoœci nap³ywowej, czym
zainteresowa³y siê autorki, jest bardzo wa¿ne dla rozwoju badañ nad ludnoœci¹
kresow¹, jej kultur¹ i histori¹, poniewa¿ miejsce osiedlenia mia³o zasadniczy
wp³yw na zaistnia³e interakcje etniczne i kulturowe. Wspomniane wy¿ej pionierskie publikacje stanowi³y ró¿nego rodzaju analizy zebranego przez Dworzak
i Goc materia³u. W najnowszym 18. tomie „Opolskiego Rocznika Muzealnego”
autorki uporz¹dkowa³y materia³y gromadzone w powsta³ej w wyniku wieloletnich badañ archiwalnych bazie danych. „Zadaniem niniejszej pracy jest
II wojnie œwiatowej, [w:] Kontynuacja i zmiana w kulturze wsi polskiej, red. R. Kantor, Kielce
1998, s. 59–64.
2

Zob. E. Dworzak, M. Goc, Pochodzenie terytorialne ludnoœci wiejskiej osiedlonej na OpolszczyŸnie po II wojnie œwiatowej, „Œl¹sk Opolski. Spo³eczeñstwo – Gospodarka – Kultura” 2000,
nr 3, s. 21–29.
3

Zob. E. Dworzak, M. Goc, Wybrane zagadnienia z historii i kultury ludnoœci osiad³ej na
OpolszczyŸnie po II wojnie œwiatowej – na przyk³adzie mieszkañców Bi³ki Szlacheckiej w powiecie lwowskim, „Opolski Rocznik Muzealny” 2002, t. 14, s. 9–162.
4

Zob. E. Dworzak, Rozmieszczenie ludnoœci kresowej na terenie województwa opolskiego,
[w:] Powojenne losy inteligencji kresowej, red. E. Trela-Mazur, Opole 2005.
5
Zob. E. Dworzak, M. Goc, „Nowi” mieszkañcy województwa opolskiego. Dzia³alnoœæ Muzeum Œl¹ska Opolskiego w Opolu, „Opolski Rocznik Muzealny” 2008, t. 16, s. 9–31.
6
Zob. M. Goc, Mapa osiedleñ jako baza badañ nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury powojennej ludnoœci Opolszczyzny, [w:] To¿samoœæ etniczna i kulturowa Œl¹ska w procesie
przemian, red. H. Rusek, A. Dro¿d¿, Wroc³aw–Cieszyn 2009, s. 96–116.
7
Zob. E. Dworzak, Mieszkañcy Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na ziemi opolskiej po
1945 roku. Pochodzenie, rozmieszczenie i liczebnoœæ, [w:] Kresowianie na Œl¹sku Opolskim, red.
M. Kalczyñska, Opole 2011, s. 91–94.
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upublicznienie informacji na temat konkretnych miejsc pochodzenia ludnoœci
przyby³ej w latach 1945–1950 na teren obecnego województwa opolskiego”
(s. 8) – pisze Goc.
Podstawowymi Ÿród³ami informacji o pochodzeniu ludnoœci kresowej by³y
dokumenty archiwalne zgromadzone w Archiwum Pañstwowym w Opolu
i w archiwach powiatów – g³ównie rejestry osiedlonych i protoko³y przekazania
repatriantowi-przesiedleñcowi gospodarstwa w posiadanie przez PUR. Badaczki dokona³y tak¿e kwerendy zestawieñ gminnych i powiatowych, spisów
osiedlonych, wykazów przyby³ej ludnoœci, kart ewidencyjnych, deklaracji
przesiedleñ. Podczas tych rozleg³ych badañ boryka³y siê z ró¿nego rodzaju problemami. Goc, która podjê³a siê opracowania zebranych informacji, podkreœla, ¿e
przekazywanie gospodarstw nie zawsze odbywa³o siê protokolarnie i dokumentacja ta w niektórych powiatach (g³ubczyckim, prudnickim, niemodliñskim)
mo¿e byæ niekompletna, a protoko³y powiatów namys³owskiego i brzeskiego
w ogóle siê nie zachowa³y. By uzyskaæ dane dla wielu powiatów (g³ubczyckiego, grodkowskiego, namys³owskiego, niemodliñskiego, prudnickiego i strzeleckiego), badaczki pos³u¿y³y siê rejestrami osiedlonych. W przypadku powiatu
brzeskiego nie odnalaz³y ¿adnej dokumentacji na temat przekazywania gospodarstw, wykorzysta³y wiêc ewidencjê ludnoœci w gromadach i gminach powiatu
brzeskiego z lat 1945–1946. Goc pisze równie¿ o innych problemach badawczych, takich jak: nieczytelnoœæ rêcznie pisanych dokumentów, trudnoœci
w weryfikacji nazw (lokalnych lub gwarowych) kresowych miejscowoœci, b³êdy
zapisu, brak precyzji (np. podanie miejsca wysiedlenia „z wojska”, „z Sybiru”
itp.), niekompletnoœæ dokumentów.
Goc opracowa³a oficjalne wyniki akcji osiedleñczej na podstawie danych
zebranych podczas spisów (z lat 1946, 1948 i 1950) oraz z „Roczników Statystycznych” (1947, 1948 i 1949), przygotowa³a wiele tabel i wykresów u³atwiaj¹cych porównanie np. procentowego udzia³u ludnoœci przyby³ej z Kresów
Wschodnich w poszczególnych powiatach Opolszczyzny. Dosz³a do wniosku,
i¿ powiat g³ubczycki zamieszkuje najwiêkszy odsetek ludnoœci kresowej.
Wykaza³a równie¿, ¿e ponad 90% ludnoœci, która osiedli³a siê na wsiach
i w podmiejskich miejscowoœciach Œl¹ska Opolskiego, pochodzi³a ze wsi.
Opracowuj¹c geografiê osiedleñ, dokona³a podzia³u przybyszy na grupy osiedlone w sposób zwarty i w sposób rozproszony. Te dane zaprezentowa³a w tabelach, w których wyró¿ni³a: miejscowoœæ przyjazdu, powiat przyjazdu, liczbê
osób/rodzin, miejscowoœæ wyjazdu, powiat wyjazdu i województwo wyjazdu.
Kolejn¹ czêœæ publikacji stanowi charakterystyka osiedleñ w poszczególnych
powiatach województwa opolskiego, wzbogacona wykresami, ilustruj¹cymi
procentowy udzia³ poszczególnych województw w zasiedleniu danego powiatu,
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oraz tabelami miejscowoœci, z których do konkretnego powiatu przyby³a
znaczna grupa osób/rodzin.
Integraln¹ i bardzo wa¿n¹ czêœci¹ publikacji jest Aneks, który stanowi ponad
2/3 jej objêtoœci. Zgromadzona przez lata przez Dworzak i Goc baza danych,
licz¹ca ponad 11 tys. raportów i prawie 100 tys. wpisanych informacji, zosta³a
przedstawiona w sposób przejrzysty w tabelach uwzglêdniaj¹cych miejsce
wyjazdu, powiat wyjazdu, województwo wyjazdu i liczbê osób/rodzin. Atutem
publikacji jest uporz¹dkowanie informacji w uk³adzie alfabetycznym przez
wydzielenie powiatów jako odrêbnych czêœci, a w nich osobnych tabel
dotycz¹cych poszczególnych miejscowoœci. Dodatkowo, zamieszczony na koñcu Indeks miejscowoœci kresowych pozwala na szybk¹ kwerendê miejsc
powojennych osiedleñ mieszkañców w danej miejscowoœci. Ca³oœci dope³nia
za³¹czona do ksi¹¿ki mapa administracyjna Polski z 1938 roku.
Dziêki materia³om zebranym przez badaczki i opracowanym przez Goc
otrzymaliœmy przybli¿ony obraz przemieszczonych na Œl¹sk Opolski grup
ludnoœci z Kresów Wschodnich. Trud badawczy, mozolna i czasoch³onna praca
autorek s¹ nie do przecenienia, ogromne iloœci danych uporz¹dkowa³y bowiem
przejrzyœcie w odpowiednich tabelach. Dworzak i Goc udokumentowa³y w tej
pionierskiej pracy, ¿e ekspatriantów nie mo¿na traktowaæ jako monolitu
kulturowego. Ustalenie miejsca osiedlenia nowych mieszkañców w województwie opolskim jest wa¿ne równie¿ dlatego, ¿e z nim jest bezpoœrednio zwi¹zana
specyfika kulturowa przybyszy.
Barbara Górnicka

