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Abstrakt. Głównym celem badań było porównanie zjawisk ekonomiczno-społecznych na wsi małopolskiej w ujęciu 
historycznym i współczesnym. Badania przeprowadzono dwuetapowo: pod kątem historycznym (przełom XIX i XX 
wieku) oraz socjologicznym (współczesne badania odnoszące się do zagadnień wskazanych w okresie historycznym). 
Badania socjologiczne poparte analizą historyczną mają być wskazaniem, w jakim kierunku zmierzają przeobrażenia 
struktury społeczno-zawodowej regionu z perspektywy stulecia i jakie są tendencje zmian na terenach wiejskich 
zarówno tych zachodzących współcześnie, jak i w przyszłości.

Wstęp
Rozważając problematykę przeobrażeń społeczno-zawodowych ludności wiejskiej Małopolski z per-

spektywy ubiegłego stulecia i współczesności, wzięto pod uwagę m.in. takie zagadnienia, jak: aktywność 
społeczną mieszkańców, ich aktywność zawodową oraz charakterystykę ruchu spółdzielczego tego regionu. 
Publikacją historyczną stanowiącą punkt wyjścia dla współczesnych badań socjologicznych było opraco-
wanie Sowińskiego [1928] „Rybna i Kaszów. Wsie powiatu krakowskiego”. Praca ta dostarcza wiedzy 
na temat sytuacji społeczno-gospodarczej z okresu przełomu XIX i XX wieku w Małopolsce. Sowiński 
swoją publikację napisał na podstawie miejscowych źródeł, a więc dokumentów kancelarii parafialnej, 
kronik szkolnych, archiwów bibliotecznych, akt gminnych i powiatowych. W dużej mierze korzystał 
z przekazów ustnych zbieranych na miejscu drogą wywiadu u pojedynczych ludzi oraz drogą ankiety, 
w której brało udział kilkunastu ludzi najbardziej wiarygodnych [Sowiński 1928], a nawet zamieszkał 
tam na kilkanaście miesięcy i zdołał wydobyć wiele z tych tajemnic, które istotnie w niektórych działach 
dają nowe oświetlenie pewnych zjawisk gospodarczych... [Surzycki 1928]. Autor monografii pracował 
jako praktykant w Spółdzielni Mleczarskiej w Rybnej (SMR) po to, aby przeprowadzić pracę badawczą 
i poznać lepiej społeczność wiejską wraz z jej problemami.

Współczesne badania socjologiczne oparte zostały na analizie m.in. dokumentów Urzędu Gminy 
w Czernichowie, a dodatkowo zostały poszerzone o badania ankietowe przeprowadzone na próbie 70. 
dorosłych mieszkańców wsi.

Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców Rybnej na podstawie 
wyników badań historycznych oraz współczesnych

Spółdzielczość
Na początku XX wieku w Rybnej duże znaczenie zyskał ruch spółdzielczy. W 1901 r. powstała SMR, 

a we wsi zajęto się hodowlą krów mlecznych. W SMR znajdowało zatrudnienie wielu mieszkańców 
Rybnej – z przerwami w okresie I i II wojny światowej, gdy mleczarnia zawieszała działalność. SMR 
prowadziła działalność do 1992 r., a obecnie jej budynek wystawiony jest na sprzedaż. Mleczarnia 
działała 90 lat i pracowało w niej wiele pokoleń mieszkańców Rybnej. Respondenci pamiętają czasy 
największego rozwoju przedsiębiorstwa. Niektórzy byli tam zatrudnieni, inni zaś wymieniali członków 
swojej rodziny pracujących w różnych okresach w spółdzielni. 

Badania ankietowe dowodzą, jak ważną rolę odgrywała mleczarnia w Rybnej: na 70 respondentów 
aż 55 osób odpowiedziało, że badany lub członek jego rodziny był dostawcą mleka dla SMR. Ale jedynie 
7% badanych potwierdziło zatrudnienie w spółce – każdy z nich określił, na jakim stanowisku pracował, 
m.in.: twarożkarz, konserwator, kierowca.
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Najwięcej pracowników – członków rodzin badanych SMR zatrudniała w latach 1961-1980. Według 
odpowiedzi, w tym okresie w mleczarni pracowało ok. 61% pracowników spokrewnionych z responden-
tami, w okresach 1921-1940 oraz 1981-1990 ok. 13% zatrudnionych pochodzących z rodzin badanych, 
najmniej takich osób pracowało w latach 1901-1920 i 1941-1960 – zaledwie ok. 6%.

Jak wspomniano wcześniej, w latach 90. XX wieku SMR została zlikwidowana, co niewątpliwie 
wpłynęło na sytuację społeczno-gospodarczą wsi. Mieszkańcy Rybnej zmuszeni zostali do poszukiwania 
pracy w większych miastach lub poza granicami kraju. 

Inną formą spółdzielczości występującej na terenie Rybnej była Spółka Oszczędności i Pożyczek 
typu Reifaisena, którą w 1904 r. założył Franciszek Stefczyk i która kiedyś umożliwiała mieszkańcom 
dostęp do taniego i długoletniego kredytu. Obecnie ona również nie istnieje. Powrót do idei spółdziel-
czości finansowej nastąpił po przemianach ustrojowych w Polsce po 1989 r., gdy zaczęły powstawać 
instytucje oszczędnościowo-kredytowe SKOK Stefczyka, jednak wyłącznie z oddziałami w większych 
i mniejszych miastach [Mroczka 1998].

Aktywność zawodowa
Działalność rolnicza oraz praca w SMR były głównymi zajęciami mieszkańców Rybnej. Podejmowano 

się również innych zajęć poza rolnictwem, traktując je najczęściej jako źródła dodatkowego dochodu. 
Rozwijało się wówczas m.in. rzemiosło. Według Sowińskiego [1928], w 1846 r. było w Rybnej 43 rze-
mieślników, a w latach 20. XX wieku ich liczba zmniejszyła się do 30 osób.

Współczesność zupełnie zmieniła strukturę wykonywanych zawodów. W spisie podmiotów gospo-
darczych w Rybnej z 2010 r. w ogóle nie są zarejestrowani rzemieślnicy, którzy kiedyś wykonywali 
(nieistniejące już dzisiaj) zawody (należą do nich np. tkactwo i garncarstwo) [www.czernichow.pl]. 
Obecnie garncarstwem zajmuje się ludowy artysta Stanisław Matyjasik, który jest właścicielem Izby 
Regionalnej w Rybnej i wystawia swoje prace wykonywane z gliny techniką, jaką produkowano na-
czynia 100 lat temu. W ten sposób podtrzymuje on ludową tradycję rzemiosła garncarskiego w Rybnej. 
Organizowane są tutaj w czasie wakacji warsztaty dla dzieci i młodzieży, pozwalające poznać tajniki 
jego pracy [Strategia rozwoju… 2008]. 

Natomiast we wsi zupełnie zaginęło tkactwo i już mało kto pamięta, że kiedyś w Rybnej uprawiono len, 
produkowano lniane tkaniny i szyto z nich ubrania. Zmieniło się zapotrzebowanie ludności na produkty i 
usługi wykonywane dla rolnictwa oraz życia codziennego, a ich miejsce zajęły nowe, niezbędne w obecnych 
czasach zawody i podmioty gospodarcze (według wpisów w ewidencję jest ich 144) [www.czernichow.pl].

Obecnie najbardziej popularną formą działalności gospodarczej pozostaje handel hurtowy i detalicz-
ny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli – zarejestrowano aż 46 takich podmiotów. Drugą 
najbardziej atrakcyjną formą zarobkowania dla mieszkańców jest budownictwo – w ewidencji figuruje 
27 podmiotów z tej dziedziny gospodarki. Natomiast w dziale dotyczącym rolnictwa zarejestrowane są 
tylko 2 podmioty gospodarcze [www.czernichow.pl].

Badania ankietowe przeprowadzone na mieszkańcach Rybnej wskazały, że zdecydowaną większość 
respondentów (61%) stanowią osoby czynne zawodowo, 37% badanych nie pracuje, a nieco ponad 
1% uczy się lub studiuje. Spośród 43 respondentów pracujących, największą grupę (26 osób) stanowią 
zatrudnieni w Rybnej, a więc w miejscu zamieszkania. W Krakowie, mieście odległym o około 28 km 
od Rybnej, pracuje 14 badanych, natomiast w innej miejscowości 3 respondentów. Aktywność zawodo-
wa ludności miejscowości Rybna według ekonomicznych grup wieku 2010 r. wynosiła 62% [Rocznik 
Statystyczny… 2011]. Ten wynik potwierdzają badania ankietowe wśród mieszkańców – odsetek osób 
zatrudnionych w próbie jest niemal identyczny i wynosi 63%.

Nie ma danych nt. udziału ludności według ekonomicznych grup wieku w ubiegłym stuleciu, dlatego 
proces przemian aktywności zawodowej można rozpatrywać jedynie według wykonywanych zawodów. 
Popularne na przełomie XIX i XX wieku rzemiosło wyparły inne dziedziny działalności zawodowej 
przystające do obecnych czasów. Aktywność zawodowa jest bardzo zróżnicowana – dominuje handel, 
który rozwijał się również w ubiegłym stuleciu. Ponadto, obecnie dobrze prosperują także takie działy, 
jak: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i usługi. 

Działalność społeczna
Przejawem aktywności społecznej mieszkańców Rybnej jest działalność w organizacjach istniejących 

na terenie wsi. Obecnie są to: Kółko Rolnicze (KR), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), Koło Gospodyń 
Wiejskich (KGW), Ludowy Klub Sportowy (LKS) „Sokół”.

KR w Rybnej istnieje od 1892 r. i w tej chwili nie prowadzi już działalności oświatowej jak w począt-
kowym okresie swego istnienia, jedynie rolniczą, oferując usługi w zakresie mechanizacji rolnictwa.
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OSP powstała w 1899 r., a jej zadaniem jest udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków komunikacyjnych 
i innych zagrożeń. OSP w Rybnej jest jednostką infrastruktury bezpieczeństwa publicznego i należy do 
krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Od 1997 r. OSP bierze udział w usuwaniu powalonych 
drzew, usuwania skutków wypadków drogowych, akcjach przeciwpowodziowych, usuwaniu skutków 
powodzi [www.republika.pl\rybnaosp]. 

Historia KGW w Rybnej również jest długa. Koło współpracuje z OSP oraz z LKS i współorganizuje 
uroczystości z okazji Święta Niepodległości, dożynek oraz Dni Kamienia. 

Do infrastruktury społecznej wsi należy zaliczyć placówki oświatowe, w skład których wchodzą: 
oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz gimnazjum prowadzone przez samorząd gminny [Plan 
odnowy… 2009]. Szkolnictwo w Rybnej we współczesnych czasach w porównaniu do jego początków 
bardzo się zmieniło. W 1857 r. w szkole w Rybnej istniała tylko jedna klasa i zatrudniała zaledwie jednego 
nauczyciela. Obecnie jest to Zespół Placówek Oświatowych, w którym mieszczą się: oddział przedszkolny, 
szkoła podstawowa i gimnazjum. W zespole tym uczy się ponad 300 uczniów w 18 oddziałach, a kadra 
nauczycielska liczy 40 osób [Strategia rozwoju… 2008]. 

Działalność oświatową w Rybnej prowadzą również biblioteka, OSP i LKS. Filia biblioteki w Rybnej 
ma księgozbiór obejmujący 11 848 woluminów oraz darmowy i nieograniczony dostęp do internetu dla 
swoich czytelników. Przy OSP działa orkiestra dęta, a ponadto strażacy prowadzą szkolenia dla dzieci i 
młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Przy szkole w Rybnej znajduje się boisko do piłki 
ręcznej i nożnej oraz boisko do koszykówki, na których LKS „Sokół” prowadzi od marca do października 
zajęcia o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży [Strategia rozwoju… 2008].

W trakcie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Rybnej respondenci definio-
wali pojęcie aktywności społecznej. Najwięcej badanych (49%) pojmowało aktywność społeczną jako 
„aktywne włączenie się w życie lokalnego środowiska”, a 36% ankietowanych wskazało na „współpracę 
z lokalnymi władzami i próbę kreowania rzeczywistości w ich wsi”. Zdecydowanie mniejsza grupa (14% 
osób) aktywnością społeczną nazywała działalność charytatywną, kilku zaś respondentów odpowiedziało, 
że jest to działalność na rzecz Kościoła.

Z badań ankietowych wynika, że zainteresowanie uczestnictwem w organizacjach społecznych wśród 
respondentów jest znikome, mimo iż organizacje te istnieją w Rybnej już od kilkudziesięciu lat. Tylko 
6% z nich deklarowało przynależność do jakiejkolwiek organizacji społecznej: dwie kobiety (jedna z 
nich należy do Związku Harcerstwa Polskiego, a druga do Polskiego Stronnictwa Ludowego) i trzech 
mężczyzn (dwóch jest związanych z OSP, a jeden z LKS „Sokół”). Również zaangażowanie badanych 
osób w życie wsi jest niewielkie – zaledwie 14% z nich (trzech mężczyzn i siedem kobiet) interesowało 
się bieżącymi sprawami swojej miejscowości. 

Podsumowanie 
Powstanie SMR w początkach XX wieku spowodowało znaczny rozwój gospodarki hodowlanej. W 

okresie działalności spółki w latach 1901-1992 duża grupa gospodarstw rolnych we wsi zajmowała się 
hodowlą krów mlecznych i dostarczaniem mleka do spółdzielni – badania ankietowe wskazują, że 78% 
respondentów ma wiedzę na ten temat.

Porównując strukturę zawodową mieszkańców Rybnej współcześnie i 100 lat wcześniej, można zauwa-
żyć, że profil prowadzonej działalności gospodarczej uległ absolutnej zmianie. Wówczas niemal wszyscy 
mieszkańcy byli zatrudnieni we własnych gospodarstwach rolnych, SMR, ewentualnie dodatkowo uprawiając 
rzemiosło. Jednak rolniczy charakter Rybnej ulega stopniowej przemianie, zmniejsza się odsetek ludności 
utrzymującej się z działalności rolniczej – w momencie badań jedynie dwa podmioty gospodarcze były 
związane z rolnictwem. Wśród struktury branżowej podmiotów gospodarczych najwięcej funkcjonuje w 
sferze handlu oraz usług związanych z naprawą pojazdów samochodowych. Stosunkowo duży udział mają 
również podmioty z branży budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. W 2010 r. były zarejestrowane 
144 podmioty gospodarcze w różnych branżach, będących źródłem utrzymania mieszkańców. 

Koniec XIX wieku wyznaczyło powstanie KR (1892 r.) oraz OSP(1899 r.), które działają do dnia 
dzisiejszego na terenie wsi, wciąż rozwijając swoją działalność społeczną. Wiek XX powiększył liczbę 
działających organizacji, wśród których są LKS „Sokół” oraz KGW. Niestety, mieszkańcy Rybnej obecnie 
nie angażują się w życie społeczne wsi, co pokazują badania ankietowe. 
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Summary
The article compares the socio-economic situation of the population of village Rybna in Malopolskie voviodship 

from the historical and contemporary perspectives. The reported results are from two stage research process: 
historical perspective (refers to the turn of the 19th and 20th centuries) and sociological perspective (research 
of issues identified in the first stage in the current period). The sociological research supported by the historical 
perspective identifies tendencies of the socio-economic transformation given a century long observations and what 
are the transformation tendencies in rural areas currently as well as in the future. The following issues are included 
in the discussion: demographic structure, agricultural development, social and professional activity, social forms 
of cooperation, emigration and material culture phenomenon. The comparative analysis considers the occupational 
and social structure of both periods.
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