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EUGENIUSZ KOBZDAJ 

SPOŁDZIELNIA „OGRODNIK" W RACIBORZU 

Rola i znaczenie spółdzielczości polskiej w tej części Górnego śląska, 
która w wyniku plebiscytu została włączona do niemieckiego obszaru 
państwowego, każe przypomnieć działalność Spółdzielni „Ogrodnik'' 
w Raciborzu, powstałej w specyficznej sytuacji polityczno-gospodarczej 
na pograniczu polsko-niemieckim. 

Losami spółdzielczości na Górnym śląsku interesowali się m. in. 
historycy dziejów społeczno-gospodarczych 1, ale nie zajmowano się Spół
dzielnią „Ogrodnik" w Raciborzu. Powiat raciborski miał wyjątkowo 
korzystne warunki glebowo-klimatyczne, które sprzyjały rozwojowi 
upraw og:rodowych. Już w drugiej połowie XIX w. uprawiano tu warzy
wa na szeroką skalę. Okręg przemysłowy stał się głównym ich odbiorcą. 

Podział Górnego Śląska spowodował częściowy upadek raciborskiego 
ogrodnictwa na skutek odcięcia tradycyjnego rynku zbytu. Wprawdzie 
konwencja genewska w sprawie Górnego Sląska gwarantowała swobodny 
i bezcłowy przewóz produktów naturalnych przez granicę, ale rzeczy
wistość okazała się inna. Obydwa państwa stwarzały przeszkody. Usuwa
no je dopiero po wielu zabiegach, którymi wypełnione było niemal że ca
łe piętnastolecie obowiązywania konwencji genewskiej. 

W okresie międzywojennym produkcja warzywnicza w okolicach Ra
ciborza osiągnęła przeciętnie z jednego morga 150 q warzyw i owoców. 
Skupiona była w ręku 406 właścicieli gospodarstw i działek ogrodni
czych o łącznej powierzchni 1055,5 morga. Około 550/o produkcji warzyw
niczej z tego rejonu kierowano do okręgu przemysłowego w wojewódz
twie śląskim, co stanowiło z kolei 380/o ogólnego importu warzyw do 
tegoż województwa 2. Warzywa raciborskie dostarczano transportem kon-

1 S. ż y g a, Pol.ski.a banki ludowe na Górnym Sląsku pod panowaniem nie

mieckim w latach 1895-1939, Warszawa 1967; H. Tom i c z e k, Ruch spółdzielczy 
w powiecie rybnickim do 1939 r., mps; S. Pa ją cz k o  w sk i, Pol.ska spółdzielczość 

spożywców na Górnym Sląsku 1869-1939, Warszawa 1971; E. K ob z d a j, ,,Rolniki" 
na Górnym Sląsku w latach 1909-1939, mps. 

2 Dane liczbowe przy toczono na podstawie: spisu producentów warzyw z sierp

nia 1926 r., Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Kons. Gen. Opole, nr 146, 
s. 135-142; artykułu W imię prawdy (Str zecha, nr 19, 22 X 1926) i memoriału
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nym 3• Wymagało to pokonania kilkudziesięciu kilometrów, co już było 
dość znacznym utrudnieniem dla eksporterów, którymi z zasady byli 
sami producenci. Dochodził do tego także element ryzyka. Nikt przecież 
nie był pewny, czy przypadkiem nie zostanie odesłany znad granicy 
z powodu niedopełnienia jakichś formalności. Mogły także wystąpić inne 
nie przewidziane przeszkody paraliżujące wywóz. 

Eksport musiał być prowadzony w sposób zorganizowany i zabez
pieczający jego uczestników przed ewentualnymi stratami. 14 VI 1925 r. 
powstało Górnośląskie Towarzystwo Ogrodników w Raciborzu, które za 
siedzibę obrało sobie lokal miejscowego „Rolnika". Akces do towarzy
stwa zgłosiło 256 osób pochodzących z Raciborza i jego okolic, wśród 
których znajdowało się 222 producentów i 34 handlarzy warzyw 4• 

W ogromnej większości byli oni Polakami. Nieliczni przyznawali się do 
narodowości niemieckiej. 

Celem Towarzystwa była działalność zmierzająca do polepszenia 
sytuacji gospodarczej zrzeszonych w nim członków 5. Zamierzano osiąg
nąć go m. in. przez ułatwienia w eksporcie warzyw i zapewnienie nie
zbędnej pomocy w dziedzinie organizowania poszczególnych transportów. 
Realizację tych zamierzeń paraliżowała decyzja Dyrekcji Ceł w Mysło
wicach, zakazująca odpraw celnych w miejscowościach pozbawionych po
łączeń kolejowych. Decyzja ta uniemożliwiała członkom Towarzystwa 
eksport warzyw. O jej zmianę zabiegał Kazimierz Malczewski, członek 
rady nadzorczej Towarzy:;twa i zarazem dyrektor Banku Ludowego 
w Raciborzu. Zwrócił on się w tej sprawie 22 VIII 1926 r. do Konsulatu 
Polskiego w Bytomiu, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Związ
ku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu 6. Zabiegi te uwieńczone 
zostały powodzeniem. Dzięki osobistej interwencji wojewody śląskiego 
Rymera Dyrekcja Ceł w Mysłowicach zorganizowała nową placówkę 
celną na przejściu granicznym w Dębiczu. M. in. miała ona za zadanie 
zapewnienie obsługi celnej eksporterom raciborskich warzyw. Każdy pro
ducent uczestniczący w eksporcie obowiązany był zgłosić odpowiedni 
wniosek eksportowy określający ilość i rodzaj wywożonych warzyw. Na 
tej podstawie Towarzystwo sporządzało zbiorczy wniosek, który był awi
zowany przez Konsulat w �rzędzie Wojewódzkim w Katowicach celem 
uzyskania niezbędnego zezwolenia wywozowego. 

K. Malcz e wski ego Produkcja warzyw i owoców na Sląsku Opolskim z 31 VIII

1926 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 126-129.
a Memoriał K. M a  1 c z e  w s ki ego Warzywnictwo raciborskie, wrzesień 1928 r., 

druk, AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 80--83. 

4 Dane dot. zagadnień organizacyjnych zaczerpnięto ze spisu członków GTO, 

AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 130-134. 
s Statut Górnośląskiego Towarzystwa Ogrodniczego z 14 VI 1925 r., AAN, Kons. 

Gen. Opole, nr 146, s. 144-152. 
6 Pismo Banku Ludowego w Raciborzu do Dyrekcji Związku Obrony Kresów 

Zachodnich w Poznaniu z 22 VIII 1926 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu. 

PZZ, nr 86, s. 68-69a. 
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Ze zbiorczego wniosku na 1928 r. wynika, że awizowano 98 wniosków 
indywidualnych na 873 t 455 kg warzyw. Każdy z nich przeważnie opie
wał na kilkanaście lub kilkadziesiąt ton 1. Próba włączenia do eksportu 
drobnych ilości warzyw spełzła ną niczym, ponieważ spotkała się ze zde
cydowanym sprzeciwem Dyrekcji Ceł w Mysłowicach. Na zapytanie Kon
sulatu Polskiego w Bytomiu Dyrekcja Ceł odpowiedziała, że wyrażenie 
zgody pociągnęłoby za sobą konieczność przyznania podobnych .ułatwień 
innym eksporterom, w tym także i niemieck_im. Pozostawałoby to 
w sprzeczności z krokami, jakie Dyrekcja poczyniła wspólnie z Wydzia
łem Przemysłu i Handlu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmierzają
cymi do ograniczenia drobnego wywozu i ukrócenia nadużyć s. 

Decyzja ta zrodziła się pod wpływem protestów, jakie odzywały się 
na terenie województwa. Już 30 IX 1926 r. jeden z członków Komitetu 
Związku Polskich Zrzeszeń Ogrodniczych w Warszawie opublikował 
artykuł na łamach „Polonii", w którym domagał się ograniczenia przy-
wozu warzyw raciborskich 9

• Zwrócił uwagę, ze podczas plebiscytu część • 
mieszkańców powiatu raciborskiego oddała głosy na rzecz Niemiec i przez. 
to samo z góry określiła miejsce zbytu swoich warzyw. Tego rodzaju 
zarzutom przeciwstawił się memoriał K. Malczewskiego Warzywnictwo

raciborskie z marca 1928 r. 10 oraz artykuł W imię prawdy opublikowa-
ny w „Strzesze" 11. 

Z kolei handlarze warzyw z Katowic domagali się wykluczenia z eks
portu handlarzy z Raciborza, ponieważ ich zdaniem konwencja genew
ska przyznała prawo udziału jedynie producentom, z którymi oni chcieli
by wejść w bezpośredni kontakt 12. 

W tej sytuacji, wyjątkowo nie sprzyjającej raciborskim eksporte
rom, organizowała się Spółdzielnia „Ogrodnik" w Raciborzu. Miała ona 
przejąć dotychczasowe zadania Górnośląskiego Towarzystwa Ogrodników 
w Raciborzu, które jako organizacja społeczna o charakterze oświato
wo-zawodowym nie dysponowało etatowym personelem do obsługi tego 
rodzaju działalności. 3 VII 1928 r. doszło do uchwalenia statutu, w któ
rym stwierdzono, że przedmiotem działalności spółdzielni jest uprawa 
i zbyt warzyw oraz owoców 13. Siedziba „Ogrodnika" mieściła się w loka-. 

7 Wykaz wniosków na 1928 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 65-68, 

87-88. 

s Korespondencja Konsulatu RP w Bytomiu i Dyrekcji Ceł w Mysłowicach 

z 11 IV 1927 r. i 3 VI 1927 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 26-27 i 39---40 .. 
9 W. W ł o s  i k, Wywóz warzywa raciborskiego w świetle rzeczywistości (Polo

nia, 30 IX 1926, nr 277). 
10 Memoriał K. M a I c z e w s k i e g o, Warzywnictwo raciborskie z m-ca marca 

1928 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 61-63. 
11 W imię prawdy (Strzecha, nr 19, 22 X 1926). 

l! Protest handlarzy warzyw z Katowic przesłany przy p1sm1e Urzędu Woje

wódzkiego z 29 III 1928 r. do Konsulatu RP w Bytomiu, AAN, Kons. Gen. Opole,. 

nr 146, s. 68-71. 
13 35 lat spółdzielni „Ogrodnik" w Raciborzu, brosz., s. 37. 
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lu „Rolnika" w Raciborzu. Spółdzielnia ta przystąpiła do Związku Spół
dzielni Śląskich, filialnej organizacji Związku Polaków w Niemczech. 
Na zebraniu konstytucyjnym wybrano dziewięcioosobową radę nadzor
czą, z której wyłoniono trójosobowy zarząd. W organach tych wybiera
nych na okres trzyletni dużą aktywność przejawiali m. in. Arkadiusz 
Bożek, Franciszek BiałdY:ga, Kazimierz Malczewski i Wilhelm Morcinek. 
W pierwszych latach kierownictwo spółdzielni spoczywało w ręku Ber
narda Machowskiego i Franciszka Białdygi, a po odejściu Machowskie
go było jednoosobowe. Szefem finansowym i handlowym mianowany 
został Białdyga, do którego najważniejszych zadań należało skompleto
wanie dokumentacji eksportowej osób uczestniczących w wywozie i za
łatwienie wymaganych formalności w urzędach celnych. 

Członkiem „Ogrodnika" mógł zostać każdy, kto podpisał deklarację 
i wpłacił 3 mk wpisowego oraz uiścił 50 mk na poczet udziału wynoszą
cego 200 mk. Resztę miał wpłacić w 15 ratach kwartalnych. Jeden czło
nek mógł posiadać 25 udziałów. 

Lista członków kurczyła się stale, głównie w wyniku nacisku czyn
ników niemieckich wobec niektórych osób deklarujących współpracę 
z polską spółdzielnią. W 1935 r. August Głombik z Raciborza wystąpił 
np. nie tylko z rady nadzorczej, lecz w ogóle ze spółdzielni 14• Na zmniej
szanie się liczby jej członków wpływały też nikłe rezultaty finansowe 
osiągane przez spółdzielnię oraz przeszkody utrudniające swobodny eks
port warzyw. W latach 1930-1935 było ich kolejno: 129, 140, 139, 108, 
105, i 99 1s. Najwięcej członków posiadała spółdzielnia w 1931 r., kiedy 
to osiągnęła najwyższe wyniki eksportowe. 

W 1931 r. przeważali wśród jej członków rolnicy-ogrodnicy (119). 
Obok nich występowali właściciele ziemscy (5), kupcy i handlarze (9), 
urzędnik oraz osoby, których zawodu nie podano 16. Rolnicy-ogrodnicy 
decydowali o charakterze spółdzielni. W ich interesie przejawiała ona 
największą aktywność. 

Dążenia ludności polskiej na Śląsku Opolskim do utworzenia włas
nych organizacji gospodarczych obserwowały z niepokojem władze admi
nistracyjne. W raporcie z 1928 r. do pruskiego ministra rolnictwa prezy
dent rejencji opolskiej podkreślił potrzebę udzielenia pomocy finanso
wej w celu zorganizowania zbioru owoców i warzyw pod patronatem 

14 Tamże, s. 48. 
1G Dane dot. liczby członków zaczerpnięto z: a) bilansu ,,Ogrodnika" na 31 XII 

1930 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wrocław), OP 206, k. 117; 

b) tabeli opracowanej na podstawie sprawozdań Związku Spółdzielni Polskich

w Niemczech i zamieszczonej w pracy K. P i  e t  r z a k a  - P a w l o ws k i e  g o,

Spótdzielczość polska na ziemiach zachodnich i póinocnych 1918-1939, Warszawa

1967, s. 224-225; c) spisu członków spółdzielni „Ogrodnik" na 19 III 1930 r., AAN,
Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 106-108.

1e Dane te zaczerpnięto z wykazu nadesłanego przez prezydenta policji w Opo
lu nadprezydentowi prowincji z 31 III 1931 r., AP Wrocław, OP 206, k. 7�11. 
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władz 11. Według prezydenta pomoc ta w warunkach górnośląskich miała 
mieć nie tyle znaczenie gospodarcze, ile narodowo-polityczne. W tym 
duchu władze administracyjne inspirowały powołanie placówek handlo
wych. W wyniku poczynań Związku Górnośląskich Spółdzielni w Opo
lu (Verband Oberschlesischen Genossenschaften E.V.) doszło do zorga
nizowania niemieckiej spółdzielni ogrodniczej w Opolu (Absa tzgenossen
schaft filr Gartenbauerzeugnisse GmbH) wraz z filiami w Baborowie 
(pow. �łubczycki), Machowie (pow. prudnicki), Kędzierzynie i Raciborzu. 
Zadaniem spółdzielni niemieckiej było opanowanie zbytu warzyw i owo
ców na śląsku Opolskim przez placówki terenowe (magazyny skupu, 
sortownie, chłodnie itp.). W pismach Związku Górnośląskich Spółdzielni 
w Opolu podkreślano wyraźnie, że umocnienie niemieckiej spółdzielni 
miało znaczenie narodowe ze względu na powstanie „Ogrodnika" w Ra
ciborzu 18• 

W 1929 r. powstało w Raciborzu towarzystwo o nazwie Oberschle
sische Gemilsebau GmbH z kapitałem zakładowym w wysokości 20 tys. 
mk 10, na którą to sumę złożyły się udziały wpłacone przez władze 
miasta Raciborza (10 tys. mk), Górnośląskie Towarzystwo Ziemskie 
(Oberschlesisches Landgesellschaft - 5 tys. mk) oraz Izbę Rolniczą 
w Opolu (5 tys. mk). Grownym jego zadaniem było finansowanie wspom
nianej wyżej spółdzielni niemieckiej w Opolu. Również pruski minister 
rolnictwa, domen i lasów przyznał w 1929 r. w ramach programu po
mocy dla rolnictwa na potrzeby organizacji zbytu warzyw i owoców na 
Śląsku Opolskim 20 400 mk, z czego niemieckiej spółdzielni zbytu, o któ
rej była mowa wyżej, przypadło 8500 mk 20. 

Ta dość szeroko zakrojona akcja ze strony administracji niemieckiej 
i kół gospodarczych Śląska Opolskiego nie przeszkodziła całkowicie dzia·
łalności, jaką w okresie sprzyjającej koniunktury podjęła spółdzielnia 
polska. Wzrost jej popularności w dalszym ciągu niepokoił lokalne wła
dze administracyjne. Nadprezydent prowincji górnośląskiej w 1931 r. 
otrzymał doniesienie z zarządu policyjnego w Raciborzu o rzekomo 
uprzywilejowanym traktowaniu jej członków przez polskie władze cel
ne, które jednocześnie miały niewłaściwie odnosić się do eksporterów 
niemieckich. Według Niemców było to jawne pogwałcenie postanowień 
konwencji genewskiej 21. Nadprezydent zwrócił się więc do Izby Han-

17 Raport prezydenta rejencji opolskiej z 19 XII 1928 r., AP Wrocław, RO I 

2211. 
1a Kopie pism Verband Oberschlesischen Genossenschaften w Opolu z 3 VII 

i 6 X 1928 r. skierowanych do ministra rolnictwa i wyżywienia Rzeszy, AP Wroc

ław, RO I 2211. 
10 Pismo Izby Rolniczej w Opolu z 14 VI 1929 r. do prezydenta rejencji

opolskiej oraz kopia umowy notarialnej z 6 V 1929 r., AP Wrocław, RO I 2211. 
20 Pismo pruskiego ministra rolnictwa, lasów i domen z 7 IX 1929 r. do pre

zydenta rejencji opolskiej, AP Wrocław, RO I 2211,• 
21 K. P i e  t r z a  k - P a  w l o w s k i, Polskie spółdzielnie handlowe na Sląsku 

Opolskim w okresie międzywojennym (Trybuna Spółdzielc:l:a, nr 4, 1963, s. 23). 
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dlowej w Opolu o wyjaśnienie tej sprawy, którą z upowazmenia Izby 
badali dr Hupka i dr Dahmen z Centrali Rolniczej w Opolu 22. Stwier
dzili oni, że realizacja przepisów wykonawczych konwencji genewskiej 
ze strony polskich placówek celnyct nie daje żadnych powodów do skarg. 
Wprawdzie zdarzały się wypadki kwestionowania, a nawet odsyłania 
niektórych eksporterów znad granicy, ale winą za ten stan należy obar
czyć samych eksporterów. Wywozili oni większe ilości, niż opiewały ich 
zezwolenia i zaświadczenia stwierdzające pochodzenie warzyw. Podkreś
lili oni przy okazji, że siłą przyciągającą „Ogrodnika" jest wyręczanie 
eksporterów w załatwianiu skomplikowanych formalności, czemu nie są 
w stanie przeciwstawić się niemieckie przedsiębiorstwa handlowe 23

• 

Dr Dahmen obiecał dalszą rozbudowę niemieckiej spółdzielczości na 
obszarze występowania upraw ogrodniczych. Spółdzielczość ta skutecz
niej niż dotąd miała organizować wywóz warzyw w interesie niemieckich 
producentów i doprowadzić do ograniczenia wpływów „Ogrodnika". 

Akcja przeciw polskiej spółdzielni nasiliła się z chwilą podjęcia dzia
łalności przez placówkę nadzorującą gospodarkę warzywniczą, tzw. Ge
miiseverwertungsstelle. Placówka ta usiłowała całkowicie podporządko
wać sobie spółdzielnię polską bądż doprowadzić do jej całkowitej likwi
dacji. Celowo rozpuszczała pogłoski, jakoby „Ogrodnik" organizował wy
wóz warzyw pochodzących od nieczłonków. Dalsze nasilanie się tej 
akcji nastąpiło po 1933 r. 

Zgodnie ze statutem spółdzielnia zajmować się miała uprawą i zby
tem warzyw. W żadnym ze źródeł nie wspomina się jednak o realizacji 
postanowień statutu w zakresie upraw ogrodowych. Poza tym placówka 
ta nie trudniła się zbytem sensu stricto, lecz pośredniczyła w zbycie. 
Jako pośrednik organizowała eksport do województwa śląskiego warzyw 
stanowiących własność poszczególnych producentów-eksporterów. 

W związku z tym musiała załatwiać w instytucjach polskich i niemiec
kich szereg kłopotliwych formalności, których przeważnie nie byliby 
w stanie dopełnić w terminie pojedynczy eksporterzy. Każdorazowo po 
zorganizowaniu transportu warŻyw przedstawiciel „Ogrodnika" zgłaszał 
się w umówionym dniu na przejściu granicznym wraz z całą przygoto
waną wcześniej dokumentacją eksportową, na podstawie której urząd 
celny dokonywał zbiorowej odprawy celnej. Ten tryb skracał cały proce
der, jaki obowiązywał przy przekraczaniu granicy. Tymczasem osoby 
nie należące do „Ogrodnika" i podej�ujące eksport na własną rękę nie 
mogły liczyć na bezkolizyjny przewóz swoich warzyw, co podkreśla 
raport policyjny z Raciborza 24

• 

n Odpowiedź przesłana przez Izbę Handlową w Opolu nadprezydentowi pro

wincji 9 XII 1931 r., AP Wrocław, OP 206, k. 123-124. 
23 Tamże. 
2d Odpis raportu sekretarza policji kryminalnej w Raciborzu z 5 X 1931 r., AP 

Wrocław, OP 206, k. 120-121. 
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Od każdego wniosku eksportowego spółdzielnia pobierała 1 °/o war
tości wywożonego towaru. Trudno w tym miejscu rozstrzygać, czy było 
to mało, czy dużo. Można jedynie stwierdzić, że wzmiankowane wyżej 
formalności były absorbujące i wymagały starannej kontroli całej doku
mentacji. Najmniejsze uchybienia narażały eksporterów na ryzyko nie
przepuszczenia przez granicę i uciążliwy powrót do domu. 

Do zadań spółdzielni .należała także kontrola upraw (2-3 razy w cią
gu roku) na zlecenie Izby Handlowej w Opolu. Zapobiegać to miało róż
nym kombinacjom i utrudnić wywóz warzyw nie pochodzących z włas
nych upraw eksporterów. 

Warzywa raciborskie trafiały do Chorzowa, Katowic i Rybnika. Pew
ną ich część zbywanó w okręgu przemysłowym wchodzącym w skład 
Śląska Opolskiego, w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Ich transport odby
wał się na wozach drabiniastych odpowiednio do tego celu przystosowa
nych. Trwał niekiedy całą noc i dzień z przerwami na posiłki. Wszystko 
to organizowano z takim wyliczeniem, aby w porze porannej zdążyć na 
targ ze świeżymi warzywami. Zapobiegliwsi eksporterzy w ciągu jednego 
tygodnia mogli obracać w ten-sposób dwukrotnie. 

Jedną z pierwszych czynności spółdzielni po zorganizowaniu się było 
wystąpienie do Konsulatu Polskiego w Bytomiu o wizowanie jej wnios
ków w Wydziale Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Katowi
cach oraz w Dyrekcji Ceł w Mysłowicach, co miało miejsce w 1929 r. 
Równocześnie prosiła ona o przyznanie jej niższych opłat konsularnych 
przy załatwianiu wniosków eksportowych, a także o przejęcie przez Kon
sulat roli rzecznika jej interesów z powodu szczupłości własnych środków 
finansowych oraz istnienia silnej spółdzielni niemieckiej Oberschl. Absatz
genossenschaft filr Gartenbauerzeugnisse, powołanej głównie z pobudek 
politycznych 25. 

Konsulat przychylnie ustosunkował się do powyższych propozycji 26 

i Urząd Wojewódzki w Katowicach wyraził zgodę na przywóz warzyw 
raciborskich, który miał być traktowany jako dobrowolne zrzeczenie się 
poszczególnych spółdzielców z ich praw eksportowych na rzecz :,ogrod
nika". Jednocześnie Dyrekcja Ceł w Mysłowicach upoważniła Urząd 
Celny w Brzeziu do dokonywania bezcłowych odpraw celnych warzyw 
i owoców. Wywóz ten miał odbywać się w ramach rocznego kontyngentu 
określanego każdorazowo przez spółdzielnię w wyniku dokładnego ustale
nia zdolności produkcyjnej gospodarstw ogrodniczych należących do jej 
członków. Wszystkie te koncesje miały być cofnięte w wypadku naru
szenia warunków, pod jakimi je udzielono. 
�Pismo· spółdzielni „Ogrodnik" do Konsulatu RP w Bytomiu z 28 II 1929 r., 
AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 86. 

26 Por. korespondencję: a) pismo Konsulatu RP w Bytomiu z 5 III 1929 r.; 
b) pismo Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 25 III 1929 r.; c) pismo Dyrekcji
Ceł w Mysłowicach z 12 IV 1929 r.; pismo MSZ w Warszawie z 22 IV 1929 r., AAN,
Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 90-91, 99-103.

•
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Wobec tego, że w latach 1930 i 1931 miały m1eJSCa nadużycia przy 
eksporcie warzyw, Urząd Wojewódzki w Katowicach rzeczywiście cofnął 
przyznane ułatwienia i ulgi wywozowe członkom „Ogrodnika" i zażądał 
od Konsulatu wprowadzenia ścisłej kontroli przy wizowaniu świadectw 
pochodzenia warzyw przeznaczonych na eksport. Pozbawiono prawa 
uczestnictwa w eksporcie osoby, które podawały w dokumentach wywo
zowych mniejsze ilości warzyw, niż faktycznie wywoziły. Jakaś rady
kalna zmiana w tym względzie nie nastąpiła jednak od razu. Kontrola 
przeprowadzona 19 VII 1934 r. z ramienia Izby Handlowej w Opolu 
i Konsulatu ujawniła, że członkowie „Ogrodnika" nadal wywozili więk
sze ilości warzyw, niż przyznano im to w ramach obowiązującego kon
tyngentu. Podejrzewano, że pewne ilości warzyw pochodziły z terenu 
poza plebiscytowego. 

Według kontrolera z .ramienia -Izby Handlowej w Opolu „Ogrodnik" 
winien był zająć się zbytem warzyw ·jako stowarzyszenie produkcyjno- . 
-handlowe i tym samym zainteresować się metodami oraz stanem pro
dukcji ogrodniczej swoich członków. Z szeregów członkowskich należało
wykluczyć handlarzy, którzy nie zajmowali się produkcją warzyw, lecz
jedynie ich skupem. Przekraczanie ustalonych kontyngentów, stwierdził,
jest niedopuszczalne. Z uwagami tymi zgodził się przedstawiciel Konsu
latu w Opolu. Zarząd spółdzielni zastosował się jedynie do obowiązku
przestrzegania wielkości wyznaczonych kontyngentów. Nie mógł zgodzić

się na wykluczenie osób, które formalnie przestrzegały przepisów statu
tu, gdyż osłabiłoby to szeregi członkowskie. Poczynił jednakże próby
zmierzające do ograniczenia wszelkiego rodzaju machinacji eksporto
wych 21. 

Eksport warzyw raciborskich napotkał nowe utrudnienia, które wy
nikły z polskich przepisów celnych z 1933 .r. 2s Przewidywały one obo
wiązek przedkładania władzom celnym świadectw fitopatologicznych sta
cji badania roślin. Na Sląsku Opolskim była tylko jedna stacja tego 
typu, która zatrudniała jedną siłę fachową. Wydłużało to znacznie czas 
wyczekiwania. Doszło do tego, że konkurencja niemiecka zaczęła nawet 
głosić, iż polskie przepisy celne uniemożliwią egzystencję „Ogrodnika", 
skoro nie będzie otrzymywał na czas niezbędnych świadectw. Tymczasem 
władze administracyjne na Śląsku Opolskim pójdą na rękę eksporterom 
niemieckim. W wyniku interwencji Konsulatu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych i Ministerstwie Skarbu w Warszawie centralne władze 
polskie zarządziły, ażeby w miejsce świadectw niemieckiej służby fito
patologicznej lub zakładów ochrony roślin polskie urzędy celne przyjmo
wały zaświadczenia niemieckich władz administracyjnych. Stwierdzać 
one miały jedynie, że miejsce pochodzenia warzyw wolne jest od chorób 

21 Notatka sporządzona przez inż. Cz. Dębowskiego „Pro memoria" z 20 IV
1934 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 208-210. 

2s DzU RP nr 77/33, poz. 552.
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i szkodników roślin. Ich ważność ustalono na 30 dni, licząc od daty 
wystawienia. Zaświadczenia te nie podlegały obowiązkowi wizowania 
przez Konsulat. Ten tryb ułatwiał i przyśpieszał załatwianie obowiązu
jących formalności eksportowych 29, 

Na podstawie polsko-niemieckiego układu gospodarczego z 24 XI 1935 r. 
eksport warzyw raciborskich włączony został do obrotów podlegających 
rozliczeniom clearingowym. W związku z tym uzyskane z eksportu na
leżności należało wpłacać na specjalne konto. Rozliczenia dla eksporte
rów ze Śląska Opolskiego prowadziła Pruska Kasa Rozrachunkowa 
(Preussische Verrechnungs Kasse). Do całego więc szeregu formalności 
i utrudnień doszły nowe. Obroty �onwencyjne członków „Ogrodnika" 
prezentuje tab. 1. 

Tab. 1. Udział członków „Ogrodnika" w eksporcie warzyw 

Rok 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Udział „Ogrodnika" w ogól
Ogólny eksport warzyw rtym eksporcie warzyw do wo-
do województwa śląs- jewództwa śląskiego 

kiego w tonach 

4133,365 
3134,315 
2995,615 
2144,960 

tony 

1266,750* 

1735,930 
1552,610 

58,9 
72,4 

Żród Io: Zestawienie warz) w i owoców eksportowanych, a także pismo D)'rekcji Ceł w Mysło
wicach z 12 rv 1929 r., AAN, Kons. Gen. Opole, ur 146, 5, 100, 101, 243-245.

• Dane za 1929 r. określają wielkość przyznanego kontyngentu wywozowego, a nie faktycznie
wywiezione ilości warzyw. 

Ogólny wywóz warzyw ze Śląska Opolskiego systematycznie malał 
i w 1933 r. zmniejszył się prawie o połowę w stosunku do 1930 r. Udział 
,,Ogrodnika" w tym wywozie w porównaniu z 1932 r. uległ dość poważ
nemu zmniejszeniu w 1933 r. Brak danych z lat 1930 i 1931, a także 
problematyczne dane z 1929 r. utrudniają dokładniejsze omówienie tego 
zagadnienia. 

„Ogrodnik" dysponował nieznacznymi funduszami, których wielkość 
nie gwarantowała większego rozwoju tej spółdzielni. Największą pozy
cję stanowił fundusz udziałowy tworzony z udziałów wpłaconych przez 
członków. W 1930 r. wynosił on 3490 mk, w 1931 r. - 4552 mk, 
w 1932 r. - 4550 mk, a w 1934 r. - 2390 mk. W 1931 r. kwoty wpła
conych udziałów osiągnęły zaledwie 16,20/o nominalnej sumy, jaką po
winna dysponować spółdzielnia, gdyby wszyscy jej członkowie w całości 
uiścili zadeklarowane udziały. Analogiczny wskaźnik dla 1934 r. wynosi 

20 Korespondencja Konsulatu Gen. w Opolu z MSZ i Min. Skarbu z 1933 
i 1934 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 180-181, 183-185, 197. 
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11,40/o. Zaniedbania na odcinku ściągania składek są aż nadto widoczne. 
Po dość znacznym wzroście funduszu w 1931 r. w wyniku napływu no
wych członków, w 1934 r. daje się zaobserwować spadek prawie o 50°/o, 
co z kolei było następstwem ich odpływu na· skutek pogarszającej się 
koniunktury w dziedzinie eksportu warzyw. Członkowie występujący ze 
spółdzielni wycofywali swe wkłady. Na fundusz rezerwowy składały się 
jeszcze mniejsze kwoty: w 1930 r. - 420 mk, w 1931 r. - 495, 
w 1932 r. - 495, a w 1934 r. - 510 mk. Jego przyrost był więc mini
malny. 

Zgodnie ze statutem spółdzielnia nie tworzyła funduszu zasobowego, 
który zazwyczaj stanowił zabezpieczenie funduszu udziałowego . przed 
groźbą jego naruszenia w wyniku doznanych strat. Spółdzielnia nie po
siadała poza tym żadnych zasobów majątkowych i korzystała z pomiesz
czeń odstąpionych w lokalu „Rolnika" w Raciborzu. W swojej działal
ności posługiwała się kapitałem obrotowym, na który składał się kapitał 
własny i obcy. 

Do kapitału własnego zaliczamy fundusz rezerwowy, zobowiązania 
wobec spółdzielni oraz gotówkę w kasie, natomiast do kapitału obcego 
fundusz udziałowy i kapitał bankowy. Stosunek kapjtału własnego do 
obcego oraz wielkość kapitału obrotowego spółdzielni obrazuje tab. 2. 

Tab. 2. Kapitał obrotowy „Ogrodnika" (w mk) 

Kapitał Kapitał Kapitał 
Rok obrotowy 

własny obcy 
ogółem 

1930 5 752 5 050 10 802 
1931 3 828 4 552 8 380 
1932 4 913 5 548 Il 096 

1934 2 615 2 442 5 057 

Źródło: Bilanse Spółdzielni „Ogrodnik" 1930-1934, AP Wrocław, OP 206, k. 117 i 132; 

tamże, RO I 2131, k. 7; AAN, Kons. Gen. Oo. 146, s. \79. 

Spółdzielnia dysponowała niewielkim, prawie równym pod względem 
wysokości kapitałem własnym i obcym. Wielkość kapitału obrotowego 
ulegała poważnym wahaniom. Z analizy bilansów wynika, że w opera
cjach przez nią podejmowanych kapitał bankowy nie odgrywał poważniej
szej roli. Niewykorzystanie możliwości rozwinięcia innych form działal
ności w oparciu o kredyt bankowy było poważnym niedociągnięciem 
w pracy kierownictwa spółdzielni. Pogląd ten rysuje się wyraźniej. po 
zapoznaniu się z sumami odpowiedzialnościowymi, które w poszczegól
nych latach wyznaczały górne granice kredytu, jaki spółdzielnia mogła 
zaciągać w instytucjach bankowych. Wynosiły one w 1931 r. 28 tys. mk, 
w 1932 r. - 27,8 tys. mk, w 1933 r. - 21,6 tys. mk, w 1934 r. -
21 tys. mk i w 1935 r. - 19,8 tys. mk. 

,,,. 
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Z bilansów wynika, że straty spółdzielni w 1930 r. wynosiły 138 mk, 
w 1931 r. - 1714 mk, w 1932 r. 210 mk, w 1933 r. - 197 mk 
i w 1934 r. - 766 mk. Straty w 1931 r. były wynikiem nadużyć popeł
nionych przez ówczesnego kierownika handlowego, przeciw któremu zo
stało nawet wszczęte dochodzenie. Szybko jednak umorzono je wobec 
żądań prokuratury o wydanie akt i ksiąg handlowych w celu ustalenia 
rozmiarów nadużyć. Chodziło bowiem o zachowanie zasad konspiracyj
nych, jakie obowiązywały w działalności organizacji polskich w Niem
czech. 

Coraz trudniej było rozwijać działalność eksportową. W 1935 r. ceny 
warzyw na rynku lokalnym w byłej rejencji opolskiej uległy podwyż
szeniu mniej więcej o 10°/o. Piętrzyły się też inne przeszkody. Opłacal
ność akcji eksportowej stanęła pod znakiem zapytania ao. Hurtownicy 
z województwa śląskiego rozpętali przy tym formalną nagonkę na „Ogrod
nika". W skardze do Polskiego Towarzystwa Handlu Kompensacyjnego 
przedstawili następujące zarzuty: 

- członkowie „Ogrodnika" eksportują większe ilości warzyw, niż
opiewają na to wydane zezwolenia, 

- za warzywa sprzedane handlarzom otrzymują pełną wartość, gdy
tymczasem do banku wpłacają należności odpowiadające ilościom figuru
jącym w zezwoleniach i tym sposobem znaczna część warzyw jest poza 
kontrolą obrotów polsko-niemieckich, 

- ,,Ogrodnik" wydaje zaświadczenia eksportowe także handlarzom
i nie bada bliżej tych spraw, 

- warzywa przeznaczone na eksport pochodzą nie tylko z obszaru
plebiscytowego, 

- spekulacje dewizowe przynoszą handlarzom warzyw ok. 100/o zysku.
Skarga zawierała również postulat w sprawie wydania zezwolenia

na przywóz warzyw ze Sląska Opolskiego hurtownikom, którzy mogliby 
nabywać warzywa bezpośrednio u producentów według cen obowiązu
jących na rynku lokalnym, tj. na obszarze rejencji opolskiej. Transakcje 
te, ich zdaniem, winny odbywać się za pośrednictwem tzw. Bezirksab
gabestelle w Raciborzu s1. Było to równoznaczne z projektem wyelimi
nowania z eksportu konwencyjnego producentów raciborskich warzyw, 
a tym samym i „Ogrodnika". 

Konsulat Generalny w Opolu zareagował natychmiast s2. Przede 
wszystkim zwrócił uwagę, że jedna z osób składających skargę była 
znaną figurą w Volksbundzie, co już nakazywało dużą rezerwę wopec 

•0 Zasady realizacji układu gospodarczego polsko-niemieckiego z 4 XI 1935 r.
podaje obwieszczenie z 18 XI 1935 r., Mon. Pol., nr 264, 1935. •

11 Skarga hurtowników z 12 II 1936 r. na „Ogrodnika", AAN, Kons. Gen. Opole, 
nr 146, s. 222-226.

12 Pisma Konsulatu Gen. w Opolu z 18 i 19 II 1936 r. do delegata Polskiego 
Towarzystwa Handlu Kompensacyjnego w Katowicach, AAN, Kons. Gen. Opole, 
nr 146, s. 223, 229-231.

3 - Sobótka 1/1977 
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stawianych zarzutów. Przeciwnikom chodziło o wykorzystanie wszelkich 
możliwych środków, za pomocą których mogliby osiągnąć swój cel. Nie 
kierowali się względami natury finansowej, lecz głównie politycznej. 
Konsulat oddalił wszelkie zarzuty zawarte w skardze i stwierdził, że 
gospodarka „Ogrodnika" została uporządkowana i tym samym spółdziel
nia zasługuje na zaufanie. 

Na podstawie tych wyjaśnień delegat Polskiego Towarzystwa Handlu 
Kompensacyjnego zapewnił, że „Ogrodnikowi" nadal będą wydawane 
świadectwa rozr�chunkowe, i to na warunkach kredytowych 3�. Z póź
niejszej korespondencji wynika, że już w pierwszej połowie 1937 r. Pol
skie Towarzystwo Handlu Kompensacyjnego wstrzymało jednak wyda
wanie tych świadectw 34, co zbiegło się z blokadą importu warzyw do 
województwa śląskiego, zarządzoną przez władze administracyjne. Nie 
zdołano następnie wpłynąć na zmianę tej decyzji, która przesądzała 
sprawę udziału „Ogrodnika" w obrotach konwencyjnych już na kilka 
miesięcy przed ich ustaniem. Decyzja władz administracyjnych w wo
jewództwie śląskim była ciosem zadanym pomyślnemu rozwojowi życia 
organizacyjnego ludności polskiej na śląsku Opolskim. Sami bowiem 
Niemcy zdawali sobie dość jasno sprawę z tego, że „Ogrodnik" był łącz
nikiem między miejscową ludnością a polskim ruchem politycznym w po
wiecie raciborskim 35 . 

. Wypadnie zwrócić uwagę na podłoże tej decyzji, tak bardzo znaczą
cej w sprawach raciborskich producentów warzyw. W województwie 
śląskim nastąpił dość szybki rozwój produkcji warzywniczej, która kon
centrowała się głównie w dolinie nadodrzańskiej, przede wszystkim 
w okolicach Pszczyny i Gierałtowic, oraz w rejonie górskim. Łączna 
powierzchnia polowych upraw warzywniczych w 1937 r. osiągnęła 
1250 ha, nie licząc okien inspektowych i szklarni. Umożliwiało to częś
ciowo zaspokojenie popytu na rynku warzywniczym w województwie. 
Pozostałą część przywożono z zewnątrz. Zaopatrywanie okręgu prze
mysłowego w warzywa pochodzące z lokalnych upraw, jak i z innych 
województw, coraz skuteczniej zaczęła monopolizować w swym ręku 
powstała w województwie śląskim w 1936 r. Spółdzielnia Warzywnicza. 
Jej obroty szybko rosły. W ciągu 8 miesięcy 1936 r. osiągnęły one war
tość 65 tys. zł, a w 1937 r. już 122,5 tys. zł 36. 

O likwidacji „Ogrodnika" myślano już wcześniej. 21 XII 1933 r. 

38 Pismo delegata Pol. Tow. Handlu Komp. z 22 II 1936 r. do Konsulatu Gen.
w Opolu, AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 232-233. 

34 Wniosek „Ogrodnika'' skierowany do Pol. Tow. Handlu Kompens. z 24 IV 

1937 r. oraz pismo Konsulatu Gen. w Opolu do wyż. wym. towarzystwa, AAN, 
Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 241-242. 

35 Raport gestapo w Opolu z 13 VIII 1936 r., nr II/2.7119f/1655/, AP Wrocław. 

RO I 2131, s. 1, 3. 
36 Informacje o powierzchni upraw i obrotach spółdzielni zaczerpnięto ze spra

wozdania Sląskiej Izby Rolniczej za 1937 r., ,,Rolnik Sląski", 5, 1938, s. 50-52. 

' 



Spółdzi elnia „Ogrodnik" w Raciborzu 35 

odbyła się konferencja w Konsulacie Generalnym w Opolu 37, w której 
brali udział przedstawiciele Konsulatu z konsulem Samborskim na czele, 
prezes Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech Szczepaniak oraz 
dyrektor Banku Słowiańskiego w Berlinie Lemańczyk. W toku konfe
rencji omówiono sytuację tej spółdzielni. Głos zabrał prezes ZSP, który 
wręcz stwierdził, że członkowie jej są elementem społecznie obojętnym, 
a nawet szkodliwym. Są wśród nich osoby o przekonaniach niemieckich. 
Obroty spółdzielni i jej pozycja gospodarcza nie pozostają w żadnym 
stosunku do wartości wywożonych warzyw. Dzięki niej niemieckie zrze
szenia warzywnicze uzyskały ułatwiony do-stęp do eksportu konwencyj
nego. Szczepaniak w konkluzji postawił pytanie, czy w tej sytuacji po
pieranie „Ogrodnika" jest celowe. Zebrani uznali słuszność zgłoszonych 
wątpliwości, w związku z czym konsul upoważnił Szczepaniaka do po
nownego zbadania zarzutów i wystąpienia do Konsulatu z odpowiednimi 
wnioskami w sprawie ograniczenia lub całkowitego cofnięcia poparcia 
udzielanego przez władze polskie. 

Sprawa nie przybrała jednakże takiego obrotu, jakiego mogli spodzie
wać się uczestnicy konferencji. Wobec zdecydowanej obrony, jak1ej pod
jął się w interesie „Ogrodnika" K. Malczewski w memoriale Warzywni

cy raciborscy i ich spółdzielnia „Ogrodnik" 38, konsul postanowił nie od
mawiać dalszego poparcia tej placówce. Nadal patronował akcji wywo
zowej jako rzecznik interesów miejscowej ludności polskiej. W razie 
potr.zeby interweniował u właściwych władz i organów. Stał bowiem na 
stanowisku, że likwidacja polskiej placówki czy chociażby ograniczenie 
jej działalności niekorzystnie wpłynęłyby na rozwój palskiego życia or

ganizacyjnego na $ląsku Opolskim. I kiedy sprawa likwidacji „Ogrod
nika" ponownie stanęła na porządku dziennym na zebraniu członków 
spółdzielni 7 XII 1935 r., tendencjom tym przeciwstawił się A. Bożek, 
przedstawiciel Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech, działający 
w porozumieniu z Konsulatem 39. 

Spółdzielnia zaprzestała swej działalności w wyniku blokady importu 
warzyw do województwa śląskiego w 1936 r. Z chwilą wybuchu wojny 
polsko-niemieckiej gestapo opolskie opieczętowało jej lokal, a specjalnie 
wyznaczone organy wszczęły postępowanie likwidacyjne. Po jego zakoń
czeniu spółdzielnię wykreślono .z rejestru sądowego i tym samym prze
stała ona istnieć. 

Niezależnie od wyników gospodarczych, które mimo wszystko od
grywały rolę drugorzędną, główną zasługą Spółdzielni „Ogrodnik" było 
to, że umacniała ona front organizacji polskich w Rzeszy Niemieckiej. 

n Notatka z konferencji z 21 XII 1933 r. ,,Pro domo", ANN, Kons. Gen. Opole, 
nr 146, s. 191.

38 Memoriał K. M a  1 c z e  wskie g o  Warzywniacy raciborscy i ich spółdzielnia

,,Ogrodnik" z 1933 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 14ą, s. 117-121.

s9 Raport ges t apo w Opolu z 13 VIII 1936 r., nr II/2.7119f/1655/, AP Wrocław, 
RO I 2131, s. 1 i 3. 



36 Eugeniusz Kobzdaj 

Mimo szerzenia się tendencji szowinistycznych skupiała ona w swych 
szeregach także osoby narodowości niemieckiej i tym samym dawała 
przykład zgodnej współpracy w ramach organizacji gospodarczej, opar
tej na zasadach demokr a tycznych. Spółdzielnia ta przez włączenie się 
do akcji eksportowej przyczyniła się do podniesienia poziomu majątko
wego swoich członków, którzy uzyskali szansę korzystnego zbytu pro
duktów pochodzących z ich gospodarstw ogrodniczych. Była to także 
lekcja wspólnej pracy podejmowanej dla osiągnięcia wytyczonego celu. 
Tym sposobem spółdzielnia uchroniła raciborskich producentów warzyw 
od potrzeby szukania pomocy w obozie niemieckim. W okresie swej 
szczytowej działalności, kiedy systematycznie organizowała zaopatrywa
nie okręgu przemysłowego, pełniła rolę czynnika skutecznie regulują
cego podaż warzyw w tym okręgu. Jednocześnie umożliwiała likwida
cję przemytu i wszelkich nadużyć eksportowych, które mnożyły się 
w okresie obowiązywania konwencji genewskiej. 

DIE GENOSSENSCHAFT „OGRODNIK" IN RACIBORZ 

Der Verfasser unlersuchte recht eingehend die Tatigkeit der Genossenschaft 

„Ogrodnik" (Gartner) in Racibórz. Sie entstand in der Zwischenkriegszeit und 
befaśste sich vor anem mit dem Export von Gemtise in die Wojwod:;chaft Sląsk. 

Der Autor interessierte sich nicht nur fur die łikonomische Seite der Tiitigkeit der 

Genossenschaft, die iibrigens nicht die beste war, sondern richtete sein Augenmerk 

auch auf die Rolle, die die Genossenschaft bei der Festigung der Front polnischer 

Organisationen im Reich gespielt hatte. Es sei betont, dass in dieser Genossenschaft 

Personen polnischer und deutscher Nationalitat in Eintracht zusammenwirkten, 
obwohl es doch die Zeit des Anstiegs chauvinistischer Tendenzen war. 




