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ROZWÖJ ORGANIZACYJNY RUCHU SPÖLDZIELCZEGO
NA GÖRNYM SL,\SKU DO 1939 R. •
Periodyzacja ruchu sp6ldzielczego w okresie panowania kapitalistycz
nych stosun!k6w produkcji na G6rnym Sl,isku jest sprawq oczekujqC'l
jeszcze na rozstrzy!§ni�cie. Dotychczas opublikowane prace dotyc:,qce
sp61dzielczosci g6rnosl&skiej (w calosci lub w ich cz�sci) w odniesieniu
do czas6w niewoli przyjmujq na ogcil w calosci albo nawiqzujq da
periodyzacji zastosowanej przez W. Tomaszewskiego. Lata mi�ywojen
ne traktujq jako okres osobny •. Zgodnie z tii periodyzacjq pierwszy okres
rozpoczyna si� w czasie wojny francusko-pruskiej i trwa kilkanascie lat.
Byl to czas pierwszych prob sp6ldzielni spozywc6w, kt6re wtedy poja
wily si� na wszystkich ziemiach polskich, a szczeg6lnie szeroko, choc
malo pomyslnie, wystartowaly na G6rnym Sl&sku. Okres nast�pny liczy
si� od powstania Banku Ludowego w Bytomiu w 1895 r. i trwa do konca
I wojny swiatowej. Byl to okres udanej dzialalnosci sp61dzielczosci
oszcz�dnosciowo-pozyczkowej wzorowanej przede wszystkim na poznan
skich tzw. sp61kach kredytowych. Podejmowano wtedy r6wniez pr6by
tworzenia innego rodzaju sp61dzielni. Mimo trudnych na G6rnym Slqsku
warunk6w dzialalnosci byl to i tutaj okres pomyslnego rozwoju sp6l
dzielni polskich. Okres ten konczy si� w momencie ostatecznego ustalenia
• Opracowanie oparte jest na materiale Zr6dlowym zebranym przez autora w to
ku przygotowywania pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dra S. Inglota na
Uniwersytecie Wroclawskim. TreSC opracowania dotyczy w zasadzie terenu bylej
rejencji opolskiej, jednak od 1922 r. - :z uwagi na bazr: material6w - ogranicza
si� do terenu tzw. katowickiej czE:Sci miE:dzywojennego woj. Shtskiego.
1 W. To m a s z e w s k i, P6l wieku polskich sp6lek zarobkowych i gospodar
czych w W. Ks. Poznaftskim, Prusach Zachodnich i na G6rnym Slqsku, t. 1 II,
- Po
zna11 1912. S. O c hoc i ll s k i, Podstawy i zasady wielkopolskiej sp6ldzielcz0Sci
kredytowej do 1918, Poznall 1965, s, 10; S. Z y g a, Potskie banki ludowe na G6rnym
Slqsku pod panowaniem niemieckim 1895-1939, Warszawa 1967, s. 44.
l - Sobötka 4no
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granic po I wojnie swiatowej z chwil& wyzwolenia si,: cz,:sci G6rnego
Sl&ska z niewoli politycznej. Okres trzeci obejmuje lata od 1922 do 1939
lub do 1945 z podzialem na podokresy: inflacja - do 1924 r., stabilizacja
i rozw6j - do 1929 r., wielki lkryzys - do 1936 r. (z pewn& stabilizacj&
; wahaniami od 1934 do 1936 r.), ponowny stopniowy wzrost - do 1939 r.
W pogl'!dach na przedzialy mi,:dzy okresami i na podzial okres6w
na kr6tsze odcinki czasowe zachodz& r6znice. Dot&d nie ustalono jedno
znacznie, jak& dat,: uznac za pocz&tek ruchu (1861, 1869 lub 1871 r. czy
wczesniej). Niekiedy granic,: mi,:dzy okresami pierwszym i drugim
przesuwa si,: na 1900 r., uzasadniajqc to takimi okolicznosciami, jak udane
akcje za!ozycielskie bank6w ludov.,ych 2 w Raciborzu i Kr6lewskiej Hucie,
kt6re ugruntowaly powodzenie tej formy, jak wprowadzenie w zycie
ostatecznej wersji niemieckiej ustawy o sp6ldzielniach z 1889 r. S& auto
rzy przesuwaj&cy koniec podokresu inflacji z 1924 r. na 1927 r. a Wi,:k
szosc autor6w prawie zupe!nie pomija Jata II wojny swiatowej.
Na G6rnym Sl&sku sp6!dzielcza forma organizacji pojawila si,: nie
znacznie p6zniej niz na zachodzie Niemiec. Jako pierWSZI\ na G6rnym
SJ&sku utworzono w 1861 r. sp6!dzielni,: kredytow& pod nazw& Towa
rzystwo Zaliczkowe (Vorschussverein) w Kozlu. Wspomina! o niej Niemiec
E. Sontag w referacie wyg!oszonym w Towarzystwie Naukowym w Poz
naniu w 1911 r. • Jak wynika z tego zr6dla, Towarzystwo w Kozlu
obchodz&c pi,:cdziesi,:ciolecie swego istnienia zrzesza!o ponad 3000 czlon
k6w i posiadalo powazny maj'!tek w!asny, kt6rego wartosc przekraczala
3 mln marek. K,.erownikiem sp6!dzielni w owyrri -czasie by! Niemiec
Spitz. Sontag jako dzia!acz skrajnie antypolskiego Towarzystwa Kres6w
Wschcidnich Rzeszy Niemieckiej (Ostmarkenverein) usi!owa! przedstawic
Towarzystwo w Kozlu jako jeden ze „srodk6w obronnych" Niemc6w
przeciwko Polakom na Görnym Sl'!sku. Tez� o niemieckosci Towarzystwa
opieral g!öwnie na fakcie przynaleznosci Towarzystwa do niemieckiego
zwiljzku rewizyjnego sp61dzielni oraz na kierowniczej roli Niemca w To
warzystwie. Sontag nie mög! jednak ukryc tego, ze „wi,:cej niz 700/o
czlonköw Towarzystwa stanowi& Polacy·•. Towarzystwa zaliczkowe orga2 „Endecja g6rnoS1c:l:ska posiadaia taki.e coS w rodzaju spoleczno-ekonomicznego
programu maksimum - programu kooperatywizmu". M. 0 r z e c h o w s k i. Naro
dowa Demokracja na G6rnym Slqsku (do 1918 r.), Wroclaw 1965, s. 129.
s J. Po p kie w i c z, F. Ry s z k a, Przemysl cieiki G6rnego Slqska w gospodar
ce Polski mi�dzywoiennei (1922-1939), Opole 1959, s. 148 i 434.
' E. Sontag na bazie tego referatu oglosil obszerny artykul Abwehrmassnahmen
des Deutschtums in Oberschlesien auf finanziellem Gebiet (Ostland, 1912, s. 27-41).
W prowincji Slc1skiej najstarsze bylö towarzystwo w Legnicy, zaloione w 1856 r.
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nizowane na G6rnym Sl'!sku 5 przez Niemc6w przyjmowaly na czlonk6w
zar6wno Niemc6w, jak i Polak6w 6, udzielaj1jc im kredytu.
Wyraznie polskim tworem pocz1jtkowej fazy rozwoju sp6ldzielczosci
na G6rnym 8!1jsku byly sp6ldzielnie spozywc6w, zwykle prowadZ1jce
r6wnoc'zesnie dzialalnosc oszcz�dnosciow'l. Nazywano je r6:imie: sklepami
ludowymi, konsumami ludowymi lub sp6!kami spozywc6w. G!6wnym ich
inicjatorem by! Karo! Miarka. Trzeba tu od razu zaznaczyc, ze konsumy
miarkowskie nie byly pierwsz'l na G6rnym Sl'!sku for� sp6!dzielcz'l
organizowan'l wyl'lcznie przez Polak6w. Jezeli nie liczyc form wczes
niejszych zaliczanych raczej do tzw. form przedsp6!dzielczych 1, to juz
w 1869 r. w Zawadzkiem utworzono sp6!dzielni� pod nazwq Towarzystwo
Po:i:yczkowe dla Zawadzikiego i Okolicy. Niestety, istnia!o ono tylko trzy
lata 8• G!6wnymi organizatorami byli Juliusz Ligor\. i Juliusz Szaflik. Od
poczqtku istnienia zajmowalo si� r6wnie:i: dzia!alnosciq spozywc6w i wkr6t
ce zmieni.lo nazw� na Towarzystwo Pozyczkowe i Spozywcze.
Miarka jako dziennikarz i wydawca byl zorientowany w sprawie za
k!adania licznych sp6ldzielni spo:i:ywc6w na zachodzie Europy i ziemiach
polskich poza 8!1jskiem. Z jego tej inicjatywy powsta!a w 1871 r. sp6!
dzielnia pod nazwq Sp6lka Spozywcza Poczciwych Wiarus6w w Kr6lew
skiej Hucie, Sp61ka Zapisana. Ludwik Musiol twierdzi 9, :i:e Miarka wzo
rowal si� na statutach niemieckich konsum6w, te zas byly cz�sciowo
inspirowane i wzorowane na sp6!dzielniach angielskich. W mysl opraco
wanego przez Miark� statutu wzorcowego 10 czlonkiem sp61ki m6gl byc
ka:i:dy dorosjy czlowiek, kt6ry wplaci.l sw6j udzia! (zwany niekiedy
„akcjq") w wysokosci przy;najmniej 15 talar6w, tj. 45 marek. Wp!ata
5 R6wnolegle z g6rn0Sh:iskimi towarzystwami zaliczkowymi powstawaly w pro
wincji poznailskiej polskie towarzystwa poi:yczkowe (lub kasy poi:yczkowe, lub
banki ludowe), z kt6rych jako pierwszy w 1861 r. powstal Bank Przemyslowcöw
w Poznaniu, za niin zaS szereg nast�pnych. W 1871 r. sp6lki utworzyly Zwiqzek
Sp6l:ek Zarobkowych i Gospodarczych (polskich) z siedzib<:t w Poznaniu.
11 W Poznailskiem ruch podzielil siQ wkrötce na dwa kierunki: niemiecki i pol
ski, z tym i:e - jak nlieshlsznie twierdz,Et niektöre Zr6dla - niemiecki byl indyferen
tny, a polski - narodowoSciowy. W rzeczywistoSci polskie sp6ldzielnie przyjmowaly
i Niemc6w na czlonköw. To administracja niemiecka i organizacje szowin.istyczne
zabranialy Niemcom nalei:enia do sp6ldzielni polskich.
1 Np. zrzeszenie chlopöw dla wsp6lnego gospodarowania w Kaälubie Wielkim
utworzone w 1605 r. oraz kasy pogrzebowe rzemieS1nik6w zorganizowane okolo
polowy XIX w. m.in. w Rybniku, Wodzislawiu i Zorach.
s Jego zasady opisal S. O c h o c i Tl s k i, Poczqtki polskiej sp6ldzielcz0Sci kredy
towej na G6rnym Slqsk'u. (Kwartalndk Opolski, 1961, nr 1, s. 2-15).
o Udost�pniony autorowi tej pracy maszynopis artykulu L. Mu s i o l a pt.
Konsumy ludowe Karola Miarki.
10 Pelny tekst w: H. To m i c z e k, Zbi6r statut6w sp6ldzielni g6rn0Slqskich
1871-1939, Warszawa 1964, s. 14 i n.
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udzialu mogla byc dokonana ratami, najcz,:sciej po 1 talarze na miesiqc.
Tworzqc konsumy Miarka opieral si,: na terenowych kom6rkach zalo
:i:onego swie:i:o stowarzyszenia Judu polskiego Kasyno Katolickie, tzw.
k6lkach katolickich 11• Czlonkowie konsumu rekrutowali si,: gl6wnie spo
sr6d czlonk6w tych k61ek. Najwi,:cej powodzenia mialy konsumy w okr,:
gu przemyslowym, w tym wielkim skupisku mas robotniczych, a tak:i:e
w pow. pszczynskim. W Hucie Antoniny (tj. w Wirku) juz w 1874 r.
postanowiono na walnym zgromadzeniu czlonk6w konsumu otwarcie dru
giego sklepu 12• W jednym z konsum6w - w Chropaczowie - w okresie
od 1 IV 1874 do 31 11! 1875 r. obr6t wynosil blisko 88 000 marek. Od
udzialu w kwocie 45 marek wyplacono w6wczas czlon!rnm po 12 marek,
tj. okolo 23°/o dywidendy. Znaczna cz,:sc innych konsum6w nie mogla
miec takich wynik6w. Na og61 konsumy byly organizacjami niewielkirni
pod wzgl,:dem gospodarczym 13•
Oczywiscie organizowanie konsum6w nie bylo latwe, szczeg6lnie ze
odbywalo si,: w okresie zaci,:tej walki administracji pruskiej z kosciolem
katolickim i eo za tym szlo - wzmozonej akcji przeciwko polskosci lud
nosci miejscowej na G6rnym Slqsku, wyznajqcej przewaznie katolicyzm.
Tote:i: gl6wne przeszkody spotykaly lkonsumy ze strony miejscowych wladz
pruskich. Wlasciciele wielkich zaklad6w przemyslowych, przewa:i:nie
Niemcy, zar6wno powodowani ch,:ciq pomnozenia swych zysk6w, jak
i z obawy przed radykalizacj11 polskich rnas robotniczych przystqpili do
organizowania sklepow nazywanych konsumami przyzakladowyrni (werko
wymi) i nasladujiicych pewne formy dzialania sp61dzielni ,._ Nie brako
walo te:i: niepowodzen z przyczyny niesumiennych kierownik6w konsu
m6w, zwlaszcza jezeli zarziid konsurnu nie dogliidal nale:i:ycie adrninistra
cyjnej strony plac6wki.
Mimo wielu niepowodzen i trudnosci Miarka w 1875 r. oswiadczyl,
:i:e „nasze sp6lki :i:adnych strat nie poniosly". Glosi! zasad,:: .,Co stoi moc
no, trzeba pilnowac, eo si,: chwieje, podpierac. Co slabe, obalic i postawic
mocne, nowe budowac na trwalych podstawach" IS.
Dobre wyniki pocziitkowo uzyskiwane przez te sp6ldzielnie zach,:cily
11 Wsp6lzaloiycielem Kasyna byl J. Ligoil.
u Mu s i o 1, op. cit.
u „Katolik", 1875, nr 32, cytowane za M u s i o l e m, op. cit.
u. Niekt6re z tych konsum6w ulegly p6Zniej przeksztakeniu w prawdziwe sp6l
dzielnie spoZywc6w. Nale:ial do nich konsum przyzakladowy w Welnowcu (Hohen
lohehüte), zaloiony w 1872 r. (irodlo· Sprawozdanie Zwiqzku SpOlek Zarobkowych
i Gospodarczych w Poznaniu za rok 1880, s. 33). Konsum ten po I wojnie Swiatowej
naleZal do tego Zwi�zku jako sp6ldzielnia1 a w 1924 r. zostal rozwi�zany pod na
ciskiem niemieckich wlaScicieli huty, kt6rzy nie chcieli dopuSciC do jego legalnej
polonizacji, do jakiej dijZyla polska wiE:kszoSC jego czlonlc6w.
1s Mu s i o l, op. cit.
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Miark� i innych dzialaczy do dalszych prac o'rgarnizacyjnych. Statystyka
öwczesna poznaii.skiego Zwi,izku Sp6lek wyikazywala w 1874 r. 3 spö!ki
g6rnqsl,iskii11, w 1875 r. - 6 sp6lek, w 1877 r. - 7, w 1878 r. - 1'1,
w 1879 r. - 13, w 1881 r. - 27 spö!ek. Zgodnie z tym zr6d!em najwy;i:sza
liczba dochodzila da 33, nie licz,ic 6, kt6re rozwi,iza!y si� przez likwidacj�
dobrowoln,i lub konkurs upadlosci. Patron zwi,izku ks. A. Szamarzewski
obliczy!, :i:e konsumy miarkowskie zrzesza!y 4045 cz!onköw '"· Przy zakla
daniu i prowadzeniu konsum6w Görnosl,izacy okazywali wiele zapa!u i po�
swi�cenia, ale brak im by!o przygotowania i doswiadczenia. Nie maj,ic po
mocy organizacyjnej i gospodarczej nie zdolali wy!onic grupy dzialaczy,
kt6rzy by ten ruch ogarn�li i nadali mu kierunek. Z braku odpowiedniej
organizacji zwi,izkowej ruch füiskich spölek spo:i:ywcöw popad! w trudno
sci. Niekt6re konsumy upad!y po ro)m Jub kilku, niektöre jednak prze
trwafy !kilkanascie, a nawet ponad 20 lat.
Zwi,izek Sp6!ek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu z pocZ'!tku
zamierza! obj,ic swym wplywem tak:i:e Görny Sl,isk 17; ale jako instytucja
mloda i nie posiadaj,ica ani dosc doswiadczenia, ani dostatecznej podstawy
materialnej nie mög! w tym czasie otaczac opiek,i spö!ek g6rnosl,iskich,
zwlaszcza :i:e sam mial Liczne trudnosci wewn�trzne i zewn�trzne. Mimo
tych trudnosci Zwi,izek w Poznaniu usilowal nawi,izai: kontakt z sl,isk:imi
spöldzielniami spo:i:ywcöw, lecz - jak podaje R. Kusztelan ts - na liczne
listy skierowane do konsumöw nie otrzymywal zwykle :i:adnych odpowie
dzi, a przewa:i:nie odbiera! tylko „mile obiecanki".
Patron Szamarzewski w sie;pniu 1881 r. zwiedzil okolo 20· konsumöw,
zbieraj,ic informacje o spö!kach (spöldzielniach) spo:i:ywcöw i röwno
czesnie o kasach Raiffeisena na Görnym SJ,isku. Sprawozdanie Szama
rzewskiego uwzgl�ia r6wn:ie:i: stosunki narodowosciowe. Zosta!o ono
opublikowane zar6W1I10 w osobnej broszurze '"· jak i (z drobnymi zmiana1& Sprawozdania Zwü1zku Sp6lek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu za
rok 1880 i za rok 1881.
17 Delegatem sp6ldzielcz0Sci g6rn0Sh1skiej na zjefdzie zaloi:ycielskim Zwi.:1zku byl J. Szaflik z Zawadzkiego. Niemcy nie dopuScili do legalnej dzia
lalnoSci tego Zwiqzku na G6rnym Slctsku. Przed 1900 r. zaloZyli oni kilka organiza
cji zwiqzkowych zrzeszajqcych sp6ldzielnie kiierowane przez Niemcöw, jak Zwiq_zek
Sp6ldzielni Zarobkowych i Gospodarczych Sll;lska we Wroclawiu (1889 r.), Zwü1zek
Spöldzielni Spo:iywc6w Prowincji Sll;lski�j we Wrocla.wiu (1890 r.), Zwiq_zek Slqskich
Wiejskich Sp6ldzielni w Nysie (1890 r.) - od 1905 siedzib� przeniesiono do Wrocla
wia), Prowincjonalny Zwil;lzek Sll;lskich Rclniczych Sp6ldzielni we Wroclawiu (1895),
Rewizyjny Zwiq_zek Sh4skich Spöldzielni we \Vroclawiu (1897), G6rnoS1qski Sp6ldziel
czy Bank w Bytomiu (1899).
1s R. K u s z t e 1 a n, Sp6ldzielczo§C polska na G6rnym Slqsku (Stra:inica Zacho
dnia, nr 4, 19-2,4, s. 18-20).
19 A. S z a m a r z e w s k i, Slowo do konsum6w g6rno§lqskich, Poznafl 1882.
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mi) w sprawozdaniach Zwi!poku za lata 1880 i 1881. Jak wynika z tresci
jego sprawozdan, patron Szamarzewski nie mial przekonania do spöldzielni
spozywcöw i dlatego doradzal, aby zajqc si� organizacjq sp61dzielni kre
dytqwych na G6rnym S!iisku. Patron przepowiadal upadek konsum6w
i sugerowal ich likwidacj�. Wymienil on r6wnie:i: 5 g6rnosliiskich kas
systemu Raiffeisena, kt6rych czlonkowie byli Polakami, a kt6rych zarziid
byl wyliic:onie niemiecki. Istnialy one w powiecie opolskim, a zakladane
byly staraniem Niemca Reimanna 2•. Szamarzewski uwzgl�dnial, :i:e w ka
sach kierownictwo bylo obce czlookom, a j1azyk urz�dowy (w statutach,
w ksiiizkach, w dowodach rachunkowych, a tak:i:e na posiedzeniach) ani
nie byl j�zykiem naszym, ani j�zykiem zupe!nie dost�pnym zainteresowa
nym czlonkom. Siidzil jednak, :i:e skoro czlonkowie, a nie administracja
stanowiq sp6ldzielni�, skoro sprawiedliwosc w sprawach majiitkowych
nakazuje poslugiwac si� j�zykiem uzywanym przez wi�kszosc czlonk6w,
a wi�c j�zykiem polskim, lkt6rym czlonkowie czujq, myslq i przemawiajii,
to nale:i:y te kasy jako tw6r polski om6wic w sprawozdaniu i zach�cic
lud g6rnosliiski do zakladania takich kas.
Wprawdzie formalnie bioriic przewidywania Szamarzewskiego eo do
przysz!osci konsum6w sprawdzily si� i prawie wszystkie miarkowskie
sp6ldzielnie na G6rnym S!qsku upadly jeszcze w latach osiemdziesiii
tych ubieglego wieku, wprawdzie Görmosliizacy poszli za jego radami
i z powodzeniem zacz�li organizowac sp61dzielnie kredytowe - banki
ludowe, ale jednak niepowodzenie sp6ldzielczosci spozywc6w nie bylo
ostateczne, jak to przepowiadal Szamarzewski. Byl to okres przejscio
wego zalamania podobnego w istocie do zalaman, jakie w pocziitkowych
okresach przechodzily ruchy sp6ldzielcze i w Pozmanskiem, i w Kongre
s6wce, a tak:i:e w Galicji. Z calii pewnosciii mozna dzisiaj twierdzic, ze
zapal i wysilek Miarki oraz jego wsp61pracownik6w nie poszedl na marne,
:i:e ziarno przez nich zasiane dalo owoce w okresach nast�pnych. Wydaje
si�, i:i: podstawowii przyczynii pomylki patrona Szamarzewskiego w ocenie
przyszlych perspekiyw polskiej sp61dzielczosci spo:i:ywc6w na G6rnym
Sliisku bylo niedostateczne rozeznanie w sytuacji spolecznej, politycznej,
a mo!i:e nawet i narodowej na G6rnym Slqsku oraz niezdawanie sobie
sprawy z rzeczywistych rozmiar6w sp6ldzielczosci miarkowskiej na tym
terenie.
Statystyka pomanskiego Zwiq2>ku byla bowiem bardzo niepe!na. Wy
kazaly to badania autora tego opracowania uzupe!nione przez badania
S. Pajiiczkowskiego, kt6re doprowadzily do ustalenia, :i:e w tym czasie
istnialo ponad 100 sp6ldzieh,i spo:i:ywc6w typu Miarki, nie licziic konsu20 Kasy te popularyzowal oraz podal ich wzorcowy statut: J. C y t r o n o w s k i,
Srodki {jak] uchroniC si� [od] tichwiarza a dZwignqC dobrobyt na Slqsku, Opale 1881.
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Nie jest zresztii wyklu
m6w spozywc6w istniejiicych przy zakladach
czone, ze dalsze prace poszukiwawcze mogii jeszcze spowodowac pewrn,
korekt� tej liczby. Mimo prawdopodobnych brak6w 22 te nowe dane licz
bowe obrazujii zupelnie inaczej rozmiar dzie!a K. Miarki niz 6wczesna
statystyka Zwiiizku w Poznaniu. Przeprowadzone badania pozwalajq na
stwierdzenie, ze pocziitk6w polskiego ruchu sp6ldzielczosci spozywc6w
szukac nalezy na G6rnym Sliisku. Badania te pozwoli!y na uwypuklenie
czynnik6w zewn�trznych i wewn�trznych powstania sp6ldzielczosci spo
zywc6w na G6rnym Slqsku, na kt6rych tle lepiej mozna zrozumiec stano
wisko sp6ldzielc6w poznanskich w stosunku do konsum6w miarkow
skich 2'. Zas!ugi dzialaczy poznanskich wobec sp6ldzielczosci g6rnosliiskiej
sii bezsporne, ale to nie oznacza, ze zachowawczy kierunek dominujiicy
w sp6ldzielczosci poznanskiej nie wp!ywa! hamujiico na. rozw6j sp6l
dzielczosci, zw!aszcza spozywc6w, na G6rnym Slqsku.
Do tego poczqtkowego okresu rozwoju sp6ldzielczosci na G6rnym
Sliisku nalezy zaliczyc r6wniez pierwsze pr6by Niemc6w w kierunku
zorganizowania na G6rnym Slqsku sieci sp6ldzielni majdujqcych'• si�
pod ich wplywem i mogqcych stanowic dodatkowy srodek akcji germa
nizacyjnej ludnosci polskiej, zwlaszcza na wsi. Podstawq zrzeszenia
w sp6!dzielniach organizowanych i kierowanych przez Niemc6w nie zaw
sze byla dobrowolnosc, np. sp6ldzielczosc nazywana melioracyjnii orga
nizowana byla przez administracj� panstwowq, W wi�kszosci g6rnoslqskich
sp6ldzielni organizowanych i kierowanych przez Niemc6w, a zrzeszonych
w zwiiizkach sp6!dzielni niemieckich, przewag� wsr6d cz!onk6w mieli
Polacy. Jako przyklad mozna przytoczyc Sp6ldzielni� Mieszkaniowq
w Chorzowie "· 0 sp6!dzielni kredytowej w �ozlu by!a juz mowa. Jeszcze
21.

:n H. To m i c z e k, Poczqtki sp6ldzielcz0Sci na G6rnym Slqsku (Spolem, 1963,
nr 24, s. 13). Rozprawa doktorska S. Pajqczkowskiego jest przygotowywana do dru
ku w Zakladzie Wydawnictw CRS w Warszawie.
112 L. K r z y w i c k i, Stowarzyszenia spoiywcze, Warszawa 1903, s. 154--155,
podaje, Ze w 1901 r. spölka spo:iywc6w w RoZdzieniu zrzeszala 3138 czlonk6w, a sto
warzyszenie spoiywczo-akcyjne w Wirku a:i 9800. RoZdzier'i. zaloZyli Niemcy w 1881 r.,
ale czlonkami jego w wi�kszoSci byli Polacy. Vl wielu publikacjach „Spolem" Zwiq
zku Sp6ldzielni SpoZywc6w konsum ten uwaiany jest za najstarszq, istniejqcq dotqd,
polskq spöldzielni� spoZywc6w na G6rnym Slqsku (jako cz�SC PSS w Katowicach),
w tym: J. Zer k o w s k i, Najstarsze sp6ldzielnie spoZywc6w w Polsee, Warszawa
1964, s. 86 i n.
2a Zagadnieniu temu poSwi�cona byla wypowiedZ H. Tomiczka na konferencji
naukowej Sp6ldzielczego Instytutu Badawczego, jaka odbyla si� we wrzeSniu
1962 r. w Kazrimierzu Dolnym nad Wislq (zob. protok6l tej konferencji znajdujqcy
si� w SIB w Warszawie).
2� H. To m i c z e k, Spoldzielczo§C budowriictwa mieszkaniowego na G6rnym
Slqsku w dwudziestoleciu. mii::dzywojennt,m, Warszawa 1958 (1963), maszynopis
znajdujqcy Sli� w CZSBM, w cz�Sci opublikowany w „Zagadnieniach Sp6ldzielcz0Sci
Mieszkaniowej", 1965, z. 1.
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bardziej stwierdzenie to dokumentuj11 stosunki narodowosciowe w wiej
skich kasach sp6ldzielczych. Cz!onkowie kas za!ozonych na G6rnym
Sl11sku byli prawie wy!qcznie Polakami. Powszechniejszy rozw6j sp6!
dzielni wiejskich na Slqsku nast11pi! w latach dziewi<;cdziesi11tych XIX w.,
z tym ze poczqtki realizacji idei kas Raiffeisena na G6rnym Sl11sku przy
padajq na pierwsze lata osiemdziesi11te. Raiffeisen osobiscie przyjezdza! 2s
na G6rny Slqsk, aby popularyzowac tworzenie kas. Do miejscowych
·niemieckich popularyzator6w nalezeli dzierzawca maj11tku pod Opolem,
rotmistrz w stanie spoczynku Reimann i nauczyciel szko!y rolniczej
w Pr6szkowie Arndt. Powaznego wsparcia udziela!a administracja nie
miedka. Pierwsze g6rnoslqskie kasy Raiffeisena powsta!y w 1881 r.
w Chrz11stach, w Kotorzu Wielkim, w Sio!kowicach Starych i w Za
wodziu na Opolszczyznie. Dalsze powstawa!y w nast!;pnych latach 2•.
W 1895 r. liczba slqskich kas sp6!dzielczych zrzeszonych w zwü,zku ma
jqcym siedzib� w Neuwied nad Renem wzros!a do 146 27• W okresie przed
I wojn11 swiatowq najwi�cej kas w prowincji sl11skiej mia!a rejencja
opolska 28•
Dok!adnej liczby sp6!dzielni rolniczych istniejqcych na G6rnym Slqs
ku na prze!omie XIX i XX w. nie uda!o si� ustalic. F. Swart pisa! 29, ze
na terenie 6wczesnych wszystkich 4 prowincji wschodnich Rzeszy istnia
lo okolo 1600 kas pozyczkowych. Z tego, eo podal, wynika r6wniez, ze
w dw6ch sposr6d tych pro,wincji (Poznanskie, Prusy Zachodnie) byly
to - podobnie jak na Slqsku - poczqtki ruchu oraz ze rozwini�ty ruch
sp6!dzielczy istnia! tylko w Prusach Wschodn.ich, na Warmii.

25 WAP Katowice, zesp6l Landraturä. Rybnik, sygn. 2062.
2& W 1890 r. 12 kas odlQczylo si� od zwic1zku generalnego w Neuwied i w opar
ciu o S1Qski zwiQzek rolnik6w utworzylo Zwic1zek Sl<1skich Wiejskich Sp6ldzielni
w Nysie. Od 1905 r. siedzibQ zwi.rzku by! Wroclaw, z tym Ze centralna kasa te"go
zwi.1zku pozostala w Nysie. Mniej wi�cej taka sama liczba sp6ldzielni Slc1skicr.
nadal pozostala w ramach organizacji z siedzibQ w Neuwied.
21 W 1895 r. ta grupa spöldzielni zorganizowala swoj<t organizacjE: zwützkOW<\
w postaci filü rolniczej centralnej kasy, eo stworzylo podstawy utworzenia nastE:pnie
zwü4zku wiejskich sp6ldzielni typu Raiffeisena dla prowincji Slc:1cskiej z siedzib<t we
Wroclawiu.
2a OkrE:gi wroclawski i legnicki zamieszkiwane przez ludnoSC rolniciq wyznania
ewangelickiego przypadly trzeciemu, jeszcze mlodszemu zwiqzkowi, reprezentujq
cemu na Sic1sku organizacjE: tzw. typu Offenbach: Prowincjonalnemu Zwiqzkowi
Sic1skich Rolniczych Sp6ldzielni z siedzfüf\ we Wroclawiu, kt6ry utworzono w 1894 r.
z inicjatywy g1:6wnego zwiqzku rolniczych stowarzyszeil lokalnych na Slc1sku; po
czqtek Zwiqzkowi dalo zrzeszenie sie 4 kas.
211 F. S w a rt, Deutsches und polnisches Genossenschaftswesen in den Provinzen
Ost- und Westpreussen, Posen und Schlesien in den Jahren 1910/1911 (Ostland,
1912, s. 176-194).
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Nast�pny okres rozwoju sp6ldzielczosci g6rnoslqskiej rozpoczq! si,:
t
z chwilq powstania na G6rnym Slqsku pierwszego banku ludowego •e
i trwal do czasu ustalenia nowych granic politycznych w wyniku zakon
czenia I wojny swiatowej, tzn. do 1922 r. Okres ten nie pozostawa! bez.
!qcznosci z okresem poprzednim, lecz rozw6j sp6!dzielczosci szed! w od
r�bnym kierunku. Wyrazniejsze powodzenie uzyska!y wsr6d G6rnoslq
zak6w wzory sp6!ek kredytowych z Poznanskiego i Pomorza. Jednq z cech
tego okresu by!o r6wnie:i: nasilenie akcji za!o:i:ycielskich ze strony Niem
c6w spowodowane powodzeniem polskich bank6w ludowych. W. Toma
szewski - niezupe!nie slusznie - twierdzi, :i:e g6rnoslqskie banki ludowe·
tego drugiego okresu wyros!y z tego samego pnia i zr6d!a eo sp6!ki
poznansko-pomorskie, "tzn. z towarzystw przemys!owych i rolniczych ..
Istotnie, na Slqsku zak!adano wtedy towarzystwa przemys!owcöw, a takze
powsta! zwiqzek kupc6w katolicko-polskich (w powiatach: bytomskim,.
opolskim i raciborskim), a r6wniez rozwijaly si� niezle za!o:i:one starainiem
m. in. ,,Katolika" zwiqzki robotnicze, ochraniajqce obok moralnych i ma
terialne sprawy swych czlonk6w. Jednak nie te okolicznosci by!y decydu
jijce.
Znacznie wi�ksze znaczenie dla powodzenia idei sp6ldzielczej mia!a
dzialalnosc polityczna i zwiqzkowa, np. Polskiej Partii Socjalistycznej Za
, boru Pruskiego oraz Zjecinoczenia · Zawodowego Polskiego. Ponadto nale:i:y
uwzgl�nic i to, :i:e wtedy te:i: do akcji wlqczy!a si� rzesza energicznych
dzia!aczy pochodzenia miejscowego (z Poznanskiego i z Galicji). Nie bez
znaczenia bylo nasilenie akcji germanizacyjnej mi�dzy innymi w zwiqzku
z powstaniem w 1894 r. hakaty, a tak:i:e mo:i:liwosci organizowania pol
skich zrzeszen spo!eczno-gospodarczych wynikajqce z ustawy o sp6!
dzielniach znowelizowanej w 1889 r. Dopiero uwzgl�dnienie tych wszy
stlkich czynnik6w pozwala na zrozumienie przyczyn podj�cia i prowadze
nia nowych akcji sp6!dzielczych ze strony Polak6w na G6mym Slqsku.
Powa:i:nq rol� odegrala polska prasa g6rnoslqska. Gl6wnym organizatorem
utworzenia Banku Ludowego w Bytomiu byl redaktor „Katolika" Adam
Napieralski. On te:i: zosta! przewodniczqcym rady nadzorczej. Dyrektorem
tego BL zosta! wspomniany juz J. Szaflik. Prasa przyczyni!a si� do dal
szego upowszechnienia idei sp6ldzielczej. Rozw6j g6rnoslqskich bank6w
ludowych byl pomyslny. W 1907 r. istnia!o 13 sp6ldzielni zrzeszajqcych
7478 czlonk6w, w 1911 r. odpowiednie liczby wynosily 17 i 11 303,
w 1914 r. zas 17 bank6w zrzeszalo najwyzs,:q w omawianym okresie liczb�
czlonk6w wynoszqcq 13 299. Kapita!y w!asne, tj. udzia!y i rezerwy, wy30 Pi erwsza g6rnoS1,'.\ska sp6ldzielnia oszcz�dnoSciowo-poZyczkowa pod tq nazw�
powstala w 1895 r. w Bytomiu. Tekst statutu w: To mi c z e k, Zbi6r statut6w sp6l
dzielni g6rno§l.qskich 1811-1939, s. 39 i n.
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nosily w 1916 r. okolo 2,7 min marek, depozyty ponad 38 min, a pozyciJki
wekslowe okolo 30 min marek 31•
Rozwöj polskich spöldzielni gömoslqskich nie podobal si� admini
stracji pruskiej. W celu obalenia tego ruchu stosowano rözne metody.
Przede wszystkim podejmowano pröby zdyskredytowania polskiego ruchu
spöldzielczego, zniszczenia zaufania we wlasne sily i wypaczenia podsta
wowych zasad spöldzielczosci. Rozpocz�to od wystqpienia przeciwko Ban
kowi Ludowemu w Bytomiu. Sqd zaaresztowa! w 1904 r. ksi�gi handlowe
za ubiegle 3 lata. Dlugotrwaly proces o rzekome naduzycia wykazal
jedynie niedopatrzenie natury formaLnej. Jednak mimo to sqd skazal dy
rektora Ban!ku na 3 miesiqce wi�zienia, a reszt� oskar:i:onych na kary
pieni�:i:ne. Po procesie okazalo si�, :i:e zastosowana metoda przy:niosla
skutek odwrotny, niz rzqd pruski zamierzal osü1gnqc':. Wklady wzrastaly
szybko, dochodzqc w 1916 r. do 14 min marek •2• Oczywiscie wladze prus
kie nie poprzestaly na tej jednej akcji, m. in. wbrew ustawie spöldziel
czej przez siebie wydanej rz,id odmöwil przyznania uprawnien rewi
zyjnych Slqskiemu Zwiqzkowi Spölek Zarobkowych i Gospodarczych
z siedzibq w Bytomiu (przy Banku Ludowym), powstalemu w 1907 r.,
przy czym rz,id z odpowiedziq zwlekal a:i: do 1910 r. 33 Dalszym przykla
dem prob rozbicia polskiego ruchu spöldzielczego na Gömym Slqsku moze
byc': ,,troska" rz,idu niemieckiego o to, aby polscy duchowni jak najlepiej
spehriali swoje funkcje w kosciele. W zwi,izku z tym dbano usilnie o prze
strzeganie dekretu watykanskiego kongregacji kcmsystorialnej z 18 XI
1910 r. zabraniajqcego duchownym pelnienia funkcji w spöldzielniach "·
Istniej'! podstawy do przypuszczen, ze dekret wywolany zostal przy
udziale niemieckim.
Powodzenie polskich banköw ludowych spowodowalo nasilenie akcji
niemieckich zmierzajqcych do stworzenia sp61dzie1'ni kredytowych, ktöre
by znajdowaly si� pod wplywem Niemcöw i pomagaly w prowadzeniu
germanizacji. Niemcy niekiedy nazywali te swoje poczynania „akcj,i
obronnq" przeciwko Polakom ••, rzekomo zagra:i:aj,icym egzystencji Niema1 S o n t a g, op. cit.; Ku s z t ela n, op. cit.
32 Obszerniej Ku s z t e 1 a n, op. cit.
:ia Deutsches Zentralarchiv Merseburg (DZA Merseburg), Rep. 120, E XV, Adhi
bita. Obszerniej na ten temat H. T o mi c z e k, Z historii sp6ldzielcz0Sci na G6rnym
S!qsku do 1939 (Roczniki SIB, 1965, z. 4).
H DZA Merseburg, Rep. 120, E XV, Adhibita. F. Swart (op. cit.), podaje Ze na
interwencj� arcybiskupa gnieZnieii.skiego zmieniono interpretacjE": dekretu, tak aby
odnosil siE: tylko do funkcji w zarzt1dzie, a taki:e o 2 lata przesuniE":tO termin jego
wprowadzenia w i:ycie.
35 Cytowany wyi:ej artykul E. Sontaga. Z tej samej pozycji napisany jest arty
kul tego autora Die polnischen Volksbanken in Oberschlesien (Grenzboten, R. LXIX,
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c6w na G6rnym Slqsku. W miastach - po wielu r6i:nych i w zasadzie
nieudanych pr6bach - Niemcy dui:ym nak!adem sH i srodk6w, przy
wykorzystaniu mozliwych nacisk6w, przystqpili do organizowania nie
mieckich bank6w ludowych (Deutsche Volksbank). Pierwszy z nich po
wsta! w 1908 r. w Katowicach z inicjatywy Towarzystwa Kres6w Wschod
nich. W nast�pnych latach - do wybuchu I wojny swiatowej - po
wstalo jeszcze na G6rnym Slqsku kilka dalszych niemieckich bank6w
ludowych: w Mys!owicach, Kr6lewskiej Hucie (Chorz6w), Zabrzu, Gli
wicach, Siemianowicach. Pcmadto w Volksbanki przekszta!cO'llo niekt6re
dawniej istniejqce sp6ldzielnie kredytowe, jak w Bytomiu, Rybniku,
Wielkich Hajdukach (Chorz6w) i Zorach. Niemieckie banki ludowe pro
wadzily zdecydowarni walk� z polskosciq. Jak podaje R. Kusztelan 36,
sp6ldzielnie niemieckie tego typu dokumentowa!y sw6j polityczny cha
rakter, zaznaczajqc np. w statutach, ze dwie trzecie skladu rady nad
zorczej powinni stanowic czlonkowie Ostmarkenvereinu "·
W latach 1900-1922 inspirowany przez Niemc6w ruch sp6ldzielczosci
wiejskiej na G6rnym Slqsku znacznie przewyzszyl starsze towarzysl:wa
zaliczJkowe ••, i to zar6wno pod wzgl�dem liczby czlonk6w, jak i zakresu
.dzialalnosci handlowej 39• Ponadto istnialy na terenie prowincji sl,iskiej
nieliczne i nie majqce wi�kszego znaczenia sp6ldzielnie oszcz�dnosciowo
-pozyczkowe nie nalezqce do zwi,izk6w wyzej wymienionych grup sp6!
dzielni, np. male sp6ldzielnie rzemieslnicze.
Wiejskie kasy oszcz�dnosci i pozyczek prawie zawsze byly r6w:niez
sp6ldzielniami maszynowymi dostarczaj&cymi swoim czlonkom do rly;
pozycji maszyny rolnicze zbyt drogie dla poszczeg6lnych rolnik6w, jak
rozsiewacze do nawoz6w, mlynki do saletry chilijskiej, brony lqkowe,
mlocarnie parowe, siewniki itp. R6wnoczesnie sp6ldzielnie te organizowa!y
wsp6lny zakup •• srodk6w niezb�dnych do produkcji rolnej, jak nawozy
sztuczne, pasze, nasiona, maszyny rolnicze, w�giel. Ni�kt6re z nich zajmo
wa!y si� r6w:niez · zespolowym zbytem zboi:a. Wsr6d sp6ldzielni (zw!aszcza
1910), a takZe inne jego artykuly, np. Die Bilanzen der Volksbanken in Oberschlesien
(Ostland, 1912, s. 194-199).

ae K u s z t e 1 a n, op. cit.
37 Nie naleZy przy tym zapominaC, Ze wSr6d czlonk6w niemieckich bank6w ludo
wych powai.ny odsetek stanowila ludnoSC narodowoSci polskiej, gdy tymczasem czlon
kostwo Niemc6w w polskich bankach ludowych nalei.alo do rzadkoSci.
ss Towarzystwa zaliczkowe zrzeszone w niemieckim Zwiqzku Sp6lek Zarobko
wych i Gospodarczych Slqska mialy siedzibE: gl6wnie w miastach, niekiedy po kilka
w jednym mieScie. Ich wielkoSC i znaczenie gospodarcze byly r6Zne.
39 Specyfik,l kas bylo prowadzenie nie tylko dzialalnoSci oszcz�dnoSciowo-poi.y
czkowej, lecz takZe w dziedzfoie rolniczego zaopatrzenia i zbytu.
40 R6wnieZ w miejskich sp6ldzielniach kredytowych niekiedy spotkaC mo:Zna siE:
bylo z organizowaniem wsp6lnego zaopatrzenia, np. w w�giel.
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typu Offenbach) rolniczych istnialy niekiedy lokalne sp61dzielnie zajmu
jqce si� wylqcznie zaopatrzeniem, czasem lqczonym ze zbytem produkcji
rolnej. Bardziej rozpowszechnione byly sp6ldzielnie posiadajqce w wi�k
szej rniejscowosci targowej magazyn zbozowy, paszowy, nawozowy itp.,
zatrudniajqce fachowego \<ierownika handlowego.
Na Slqsku w zwiqzku z rozwojem przemyslu powstaly dosc liczne sp6!
dziel,nie spozywc6w zrzeszone w zwiqzkach niemieckich. We Wroclawiu
istniala wielka sp61dzielnia spozywc6w" zrzeszajqca w 1910 r. 94 000
czlonk6w, majqca 21,5 min marek obrotu. Wi�kszosc pozostalych sp61dziel
ni znajdowala si� na terenie g6rnoslqskiego okr�gu wielkiego przemyslu'
i miast dolnoslqskich. Z duzq ostroznosciq Niemcy podchodzili do zalk!ada
nia sp6!dzielni spozywc6w, nie chqc {poprzez popieranie tej grupy sp6!
dzielni) gospodarczo oslabiac niemieckiego naplywowego stanu sredniego,
b�dqcego ostojq polityki germanizacyjnej na G6rnym Slqsku. Musieli
przy tym obawiac si�, ze do sp6ldzielni spozywc6w weszlaby duza liczba
robotnik6w miejscowych narodowosci polskiej, skoro statuty deklarowaly
neutralnosc politycznq, narodowq i religijnq. Sp6!dzielczosc slqska prowa
dzila w omawianYP' okresie r6wniez inne zaklady, np. nieliczne gorzelnie
i kroehmalnie oraz nieco liczniejsze suszarnie ziemniak6w. Kr6tko przed
wybuchem I wojny swiatowej sp6ldzielczosi: przystqpila do budowania
linii lub rozbudowywania miejskiej sieci elektrycznej. Nowy rodzaj
sp6!dzielczosci na Sliisku stanowily w tym okresie sp61dzielnie l�karskie,
organizujiice wybieg byd!a na pastwisko w lecie w rniejsce caloroc2Jnego
karmienia w oborach.
Polacy g6rnosliiscy r6wniez w tym okresie podejmowa!i ponowne
pr6by orga!l1izowania w!asnych, nie zrzeszonych w zwiiizkach niemieckich,
sp6ldzietni spozywc6w (Gliwice, Rybnik, Zory). Tworzyli tez sp6!dzielnie
parcelacyjne. W 1911 r. powstala sp6ldzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik"
w Gorzycach 42 w pow. rybnickim. A. Napieralski zainicjowal zorganizo
wanie mleczarni sp6!dzielczej 43 w Wilkowie w pow. prudnickim. Jezeli
chodzi o prowincjonalne organizacje kas sp61dzielczych, to istnialy trzy
zwiqzki rewizyjne, o kt6rych byla juz mowa. Ich zadania polegaly w za
sadzie na rewizji i doradztwie w stosunku do zrzeszonych sp61dzielni.
Ponadto istnialy sp6!dzielcze banki zwiqzkowe i centrale sp61dzie!czego
obrotu towarowego.
41 A. Kerspern w axtykule Ruch spöldziei.czy budownictwa mieszkaniowego
w Polsee (Cooperation, marzec 1963, s. 32-36) chyba przez omylk� sugeruje, jakoby
to byla sp6ldZ'l.elnia polska. Autorowi tego opracowania nie udalo si� sprawdziC.
ilu Polak6w nale:.i:alo do tej sp6ldzielni.
,2 WAP Wroclaw, Rejencja Opolska - Wydzial PB, 151.
43 R. Sc h at t o n, JJie FinanzpoHtik der polnischen Minderheit in Deutsch.land„
Berlin 1931 s. 38.
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Pod wzgl,:dem narodowosciowym sp6l:dzielnie g6rnosl,iskie w omawia
nym okresie (do 1922 r.) nie byly tak wyraz!)ie podzielone, jak mogloby
si,: wydawac na podstawie samych nazw zwi,izk6w sp61dzielni. W cyto
wanym ju:i: wy:i:ej artykule F. Swart pisal na ten temat "· :i:e „w zwi,iz
kach niemieckich zrzeszaj,icych sp6!dzielnie miejskie reprezentowane s,i
obie narodowosci, a wsr6d wiejskich kas po:i:yczkowych znajduje si� po
wa:i:na liczba calkowicie polskich". Jego zdaniem, podstaw� szacunk6w
mo:i:e stanowic fa!kt, ze pismo zwi,izkowe sl,iskich sp6ldzielni typu Raiffei
sena (,.Breslauer Raiffeisenbote") w '1906 r. ukazywalo si,: w dw6ch
wersjach: 8100 egzemplarzy w j,:zyku niemieckim i 2100 egzemplarzy
w j,:zyku polskim. Zdanie to nie wydaje si<a sluszne. Obliczona wedlug
stosunku liczbowego tych wersji liczba Polak6w wsr6d czlonk6w sp6!
dzielni bylaby znacznie ni:i:sza ad faktycznej ".
Z koncem I wojny swiatowej g6rnosl,iski ruch sp61dzielczy wszed!
w nowe, odmienne warunki :i:ycia. W ci�zkich chwilach powojennych,
w okresie plebiscytowo-powstaniowym, a nast,:pnie inflacyjnym, powaz
n,i rol,: odegrala sl,iska sp6!dzielczosc spo:i:ywc6w. Szczeg6lne znaczenie
mialy w6wczas zwlaszcza dwie wielkie sp6ldzielnie spozywc6w: .,Przy
szlosc" z siedzib,i w Myslowicach (nast,:pnie w Mate§ D,ibr6wce), zorga
nizowana z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej, i „Zjednoczenie"
z siedzib,i w Katowicach, utworzona pod opiek,i Narodowej Partii Robot
niczej (Zjednoczenia Zawodowego Polskiego). Obie rozpocz<:to organizo
wac w 1919 r. Sp61dzielnie te zalkladaly sklepy na terenie calego G6rnego
Sl,iska, pierwsza z nich doszla do 16, a druga do 36 sklep6w. Mo:i:na jeszcze
odnotowac, ze ju:i: w 1919 r. w Katowicach powstal Zwi,izek Polskich
Stowarzyszen Spo:i:ywc6w oraz ze pozytywne oceny sl,iskiej sp6ldziel
czosci spo:i:ywc6w w okresie powstaniowo-plebiscytowym padaly z try
buny Sejmu Sl,iskiego jeszcze w latach nast�pnych (1923---,1924). Nie
ukonczone badamia monograficzne, utrudnione bezprzykladnymi zniszcze
niami (m. in. r6wniez dokumentacji) w czasie II wojny swiatowej, nie
pozwalaj,i na ca!osciowe zobrazowanie liczbami ruchu sp6ldzielczego na
G6rnym Sl,isku w latach 1919-1922.
W tych latach nadal sw,i pozyteczn,i rol� spelnialy polskie banki lu
dowe pomagaj,ice ludnosci w przetrwaniu tego trudnego okresu. Finanso
waly one m. in. dzialalnosc r6:i:nych organizacji polskich, w tym tak:i:e
sp6l:dzielczych. Mimo iz formalnie G6rny Sl,isk nie by! jeszcze wl,iczony
w granice Polski, banki ludowe przeprowadzaly - i to z powodzeniem akcj,: subskrypcji po:i:yczki odbudowy kraju. Gl6wnie banki ludowe do44 S w a r t, op. cit.
45 Jak ju:i wyi.ej stwierdzono, w okresie zaboru Niemcy nie przyznali uprawnieii
rewizyjnych organizacji zwü\zkowej polskich sp6ldzielni g6rnoS1ijskich. Dzialaly wi�c
tylko zwi�zki organizowane i kderowane przez Niemc6w.
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prowadzily do powstania jeszcze w 1914 r. Zwü1zku Sp6lek G6rnoslqskich
w Katowicach polqczonego uniq personalnq (tZ'l'.l. ze patronem obu zwiqz
k6w byla ta sama osoba) ze Zwiq7.kiem Sp6!ek Zarobkowych i Gospodar
czych w Poznaniu. Osobrn\ kart� zapisaly w tym okresie g6rnoslqskie
k6!ka rolnicze i powolane przez nie sp6ldzielnie rclniczo-handlowe zwane
zwykle „Rolnikami". Organizujqc te sp6ldzielnie k6lka rolnicze stworzyly
siec powiatowych organ6w gospodarczych wspierajqcych walk� wyzwo
leli.czq na wsi, a cz�sciowo i w miescie ••. Powazny byl udzial „Rolnik6w"
w a!kcji plebiscytowej. Jednym z cel6w „Rolnik6w" byla walka z wply
wami niemieckiego Larndbundu na wsi oraz ozywianie polskich srodowisk
czlonkowskich w kasach Raiffeisena i ich mobilizowanie do usuwania
drogami legalno-samorzqdowymi niemieckiego kierownictwa narzuconego
w okresie niewoli. Dzia!alnosc handlowa „Rolnik6w" by!a r6znorodna.
Zaopatrywa!y one ch!op6w w nawozy sztuczne, ziarno kwalifikowane,
maszyny rolnicze, materialy budowlane, artykuly zelazne itp., a cz�sciowo
takze w srodki konsumpcji. Jeszcze przed formalnym przylqczeniem G6r
nego Slqska do Polski powsta!y inne sp6!dzielnie, ja!k Sp6!dzielnia Ogro
do,wc6w w Wodzis!awiu 47 lub OsadJnicza Sp6lka Budownictwa w Rybni
ku 48• Przeprowadzajqce polo'nizacj� swego kierownictwa kasy oszcz�dnosci
i pozyczek zorganizowaly w 1921 r. w Katowicach zwiqzek rewizyjny 49
(prace organizacyjne rozpocz�to w 1917 r.). Dzia!alnosc sp6!dzielcza o'kresu
powstaniowo-plebiscytowego na G6rnym Slqsku wciqz czeka na swego
historyka.

Podobnie jak w okresie plebiscytu i powstali. w ci�zkiclY warunkach
po I wojnie swiatowej, jak i w nast�pnym okresie rnflacyjnym szczeg6lnie
donios!q rol� w zaopatrzeniu ludnosci G6rnego Slqska odegraly sp6ldziel
nie spozywc6w, a zw!aszcza dwie najwi�ksze z nich, tj. wymienione juz
„Przyszlosc" i „Zjednoczenie". Niestety, obie te sp6ldzielnie spozywc6w
i wiele innych mniejszych upad!o w latach 1925-1926. Na 89 istniejqcych
sklep6w sp6!dzielczych zlikwidowano wtedy 63. Niekt6re filie dw6ch
wymienionych sp6!dzielni przekszta!cily si� w samodzielne sp6!dzielnie,
np. ,,Robotni!k" w Malej Dqbröwce, ,, Odrcdzenie" w Biertultowach. Upa
dek sp6!dzielni spozywc6w najcz�sciej t!umaczy si� inflacjq. Niekiedy do
daje si� do tego nap!yw wielu tysi�cy ludzi z innych dzielnic Polski,
4& M. in. przy „Rolnikach" tworzono drui:yny ochronne biorqce nastepnie udziat
w powstailczych akcjach zbrojnych, np. w Rybniku pod kierownictwem Jana Szuly
z Przegedzy.
47 ,,Statystyka Sp6ldzielni Zwiqzku Rewizyjnego Polskich Sp6ldzielni Raiffei
sena-Stefczyka w Katowicach" (za 1931 r., s. 164).
48 Archiwum Akt Nowych Warszawa Rada S1i6ldzielcza (RS), 986/499.
49 J. W6jcik, Bibliografia wydawnictw sp6ldzielczych, Warszawa 1962,s.150-151.
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ktörzy cz�sciowo nie znali stosunköw miejscowych, a cz�sciowo nie mieli
kwalifikacji do pe!nienia obj�tych na Slqsku funkcji, w nast�pstwie czego
ucierpia!y instytucje, do kt6rych weszli, w tym r6wniez sp6!dzielnie spo
zywcöw.
Jednak przyczyny te nie wyczerpuj'l sprawy. Nie bez winy by!y bo
wiem partie polityc20ne, g!6wnie chadecja. Niekt6rzy cz!onkowie tych
partii majqcy wtedy w nich duze wplywy traktowali spöldzielnie jako
dorazne instrumenty personalnej walki o wp!ywy wsr6d robotnik6w, nie
otaczali spöldzielni systematyczn& opiekq, nie udzielali im pomocy w mo
mentach krytycznych ••. W walkach mi�dzy dzialaczami i grupami mia!y
tez miejsce represje policyjne wobec lewicowej •1 „Przyszlosci". Dowod.Zq
tego interpelacje pos!6w z PSS w Sejmie Sl&skim •2, notabene inter
pelacje bezskuteczne. Nie pomoglo slqskim sp6ldzieliniom spozyw
c6w a zwlaszcza „ZjednoczEll'liu", nawi&zanie z inicjatywy NPR kon
taktu ze Zwi&zkiem Polskich Stowarzyszen Spozywc6w w Warszawie
(pözniejsza nazwa ZSS RP, a od 1935 r. ,,Spo!em" ZSS RP) reprezentu
jqcym kierunek neutralistyczny. 'w konferencji delegatöw slqskich sp6!
dzielni spozywc6w w Katowicach w maju 1924 r. uczestniczyl dyrektocr
zwi&zku R. Mielczarski. Wkrötce po konferencji Zwiqzek zorganizowal
swöj oddzia! w Katowicach 53• Pr6bowaly tez ingerowac inne zwi&zki
zrzeszajqce spö!dzielnie spozywc6w, np. poznanski Zwiqzek Spölek Za
robkowych i Gospodarczych zorganizowal oddzia! hurtowy dla spöldzielni
spozywc6w w Katowicach. Mimo wszystko jedynie od lutego do wrze50 Chadecja w programie swoim formalnie popierala sp6ldzielczoSC. J. K o w a 1s k i, Zarys historii polskiego ruchu. robotniczego 1918-1939, cz. I, Warszawa 1962,
s. 195, podaje, Ze program z 1920 r. zawieral forrilalne stwierdzenie dqZenia udo
szerokiego rozwoju kooperatyzmu". Mimo to w 1923 r. chadecja odwolala z zarzqdu,
Zjednoczenia skierowanych tarn przed plebiscytem · GnilkE: i Pilchowskiego. Sejm
Slqski skreSlil z preliminarza na 1924 r. sumy przewidziane na subwencjonowanie
ruchu sp6ldz.ielczeg-0. Urz�dnicy wojew6dzcy (zob. ,,Spolem", 1924, nr 8) cz�sto wyka
zywali nieprzychylny stosunek do sp6ldzielcz0Sci, popierali tylko sp6ldz'Jelnie wsp6l
pracujqce z administracjq pallstwowl:l.
51 Zrzeszona ona byla poprzez krakowski zwiqzek „Proletariat" w Zwiqzku Ro
botniczych Stowarzyszell Sp6ldzielczych, kt6ry byl reprezentantem lewicowego nurtu.
w 6wczesnej polskiej sp6ldzielcz0Sci spoZywcöw. ,,PrzyszloSC" byla najwi�kszq
sp6ldzielniq w ZRSS (S. P i e c h o w i c z, Zwiqzek Robotniczych Stowarzyszen Sp6l
dzielczych, Warszawa 1963, s. 93, 131). Do tego samego nurtu nalei:aly r6wnieZ inne
sp6ldzielnie g6rnoS1qskie, np. chorzowski „Naprz6d". Wzmianka [J. Hempla] w bro
szurze: Jak powstal i czym je,st ZRSS, Warszawa 1919, s. 13, Swiadczy, Ze przedsta
wiciel g6rnoS1qskiej sp61dzielcz.o.Sci robotniczej Ural udzial w Warszawie w naradzie
kooperatyw nurtu lewicowego juZ w 1919 r.
52 Np. w 75 sprawozdaniu z posiedzenia w dniu 30 I 1924 r., szpalta 20 i n.
5S Oddzial ten powstal z pomini�ciem istniejqcego lokalnego zwil:lzku. Ulegl li
kwidacji w 1929 r. Jak informuje H. Jackiewicz (byly lustrator), w znacznym sto
pniu likwddacja byla skutkiem defraudacji popelnionej przez kolejnego kierownika�
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sma 1926 r. upad!o 54 6 sp6ldzielni spozywc6w, a w 1926 r. nastqpi!y dal
sze upad!osci. Niewiitpliwie jednii z przyczyn upadku sl11skiej sp6ldziel
·Czosci spozywc6w w tym okresie by!a r6wniez zla organizacja i zla gospo
darka oraz nierzadko zdarzajqce siE) przest,:pstwa gospodarcze. Nie uni
kn�!y ich nawet „Przyszlosc" i „Zjednoc,enie". Skargi dochodzi!7 nawet
.do Rady Sp6!dzielczej przy Ministerstwie Skarbu "·
Przyk!adem lepiej zorganizowanej sp6ldzielni spozywc6w owego okre
su jest Konsum Kolejowy w !Oitowicach. Powstawal on dwukrotnie. Kie
·dy upad! pierwszy zorganizowany w 1922 r., zaraz na pocz11tku 1923 r.
utworzono nowii sp6ldzielni� pod tii samq nazwq 56. Konsum ten rozwijal
si� prawid!owo i przed wybuchem II wojny swiatowej zrzeszal ponad
6000 czlonk6w (44!0/o wszystkich kolejarzy zatrudnionych w okrE)gowej
dyrekcji PKP w Katowicach) i prowadzil 18 sklep6w. Do 1934 r. Konsum
zrzeszony by! w poznar\.skim Zwiiizku Sp6ldzielni Zarobkowych i Gospo
.darczych, nastE)pnie w warszawskim „Spolem" ZSS RP.
Po okresie upadku i kryzysowej stagnacji az do wybuchu II wojny
swiatowej ruch sp6ldzielczosci spozywc6w na G6rnym Sl�sku przybieral
na sile. Liczba cz!onk6w sp6!dzielni doszla do 20 000 57• Nie tylko zacz,:to
organizowac nowe sp6!dzielnie spozywc6w, lecz takze daW111iejsze uspraw
nily swojq dzialalnosc, np. w prawdziwii i polskq sp6ldzielni� przeksztal
cono konsum R ozdzier\.-Szopienice, przejmujiic w drodze uchwal organ6w
samorziidu jego kierownictwo od Niemc6w.
Z wielkimi trudnosciami walczy!y przez ca!e dwudziestolecie mi,:
dzywojenne g6rnosliiskie sp6!dzielnie wiejskie, nie wychodziic z tych
trudnosci az do wybuchu II wojny swiatowej. Dotyczy to zar6wno
sp6ldzielni rolniczo-handlowych, jak i kas oszcz,:dnosciowo-pozyczko
wych "· Nawet wypr6bowane banki Judowe przezywa!y trudnosci, w tym
Po likwidacji oddzialu powolano Rad� Zwiqzku Sp6ldzielni Spoi:ywc6w RP (,,Spo
lem") Okr�gu G6rnoS1qskiego.
M „Spolem", 1926, nr 5 i nr 21.
55 AAN Warszawa, RS, 1585/234.
so Dwudziestopi(ciolecie pracy Okn:gowej Sp6ldzielni Spoi:ywc6w Pracownik6w
Komunikacji w Ka
, towicach, Katowice 1948, s. 11.
s1 WAP Katowice, Uruid Woj. Slqski - Wydzial Przemystu i Handlu (UW/PH),
1886.
ss WAP Katowice, UW/PH, 1886. T. K l a p k o w s k i, Sp6ldzielcze zwiqzki re
wizyjne w Polsee, Warszawa 1935, s. 10. Wi�kszoSC kas zrzeszona byla w lokalnym,
maj&cym siedzib� w Katowicach Zwü4zku Rewizyjnym Polskich Sp6ldzielni Raif
feisena-Stefczyka, istniejqcym do czasu reorganizacji zwicizk6w rewizyjnych
w Polsee w 1934 r. W wyniku tej reorganizacji nastqpilo zjednoczenie licznych zwü1zk6w terenowych i og6lnokrajowych w kilka central og6lnopo1skich, z tego po
jednej centrali powolano dla sp6ldzielni spoZywc6w, sp6ldzielni rolniczych, sp6ldzielni
i zrzeszell pracowniczych (budowlanych i in.). Sp6ldzielnie trzech mniejszo.Sci naro
dowych mialy swoje zwlqzki rewizyjne.
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r6wniez spowodowane niedostatecznym poziomem swoich pracownik6w ••.
W 1937 r. w sp6ldzielniach rolniczo-hancllowych i oszcz�dnosciowo-po
zyczkowych (wiejskich i miejskich) istniej,icych na terenie woj. sl,iskiego
by!o ponad 30 000 cz!onk6w ••. Liczba ta znacznie wzrosla po przyl11czeniu
w 1938 r. do Polski Zaolzia. Sk!oni!o to warszawsk'I central� Zwi11zku
Sp6ldzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych da zorganizowania
w 1939 r. swojego oddzia!u w Katowicach 61• W ramach sp6!dzielczosci
wiejskiej na wzmiank� zas!ugujq jeszcze sp6!dzielnie elektryfikacyjne
i mleczarskie. Pierwsze z nich upowszechni!y si� szczeg6lnie w pow.
rybnickim. Odnosnie da· drugiego rodzaju po Jicznych dyskusjach zdecy
dowano si� na budow� mleczarni ma!ych, z tego jedna powstala w Paw!o
wicach, inna w Bclsznicy 62. Niekt6re g6rnosl11skie sp6!dzielnie wiejskie,
np. Stefczyka w Golejowie i elektryfikacyjna w Szerokiej, zorganizowa!y
sp61dzielcze osrodki maszynowe. Wazrn1 rol� w dzia!alnosci sp6ldzielczej
we wsiach g6rnosl11skich nadal odgrywaly k61ka rolnicze.
Struktura spo!eczna sp61dzielczosci rolniczej ·na G6rnym Slqsku
w dkresie mi�dzywojennym, podobnie jak sp6!dzielczosci spozywc6w,
nie by!a jednolita. W odniesieniu do niej sluszne s11 twierdzenia w sprawie
dw6ch g!6wnych nurt6w polskiej sp6!dzielczosci rolniczej "· Do nurtu
bardziej spolecznie post,:powego zalicza si� przede wszystkim sp6!dzielnie
zwi'lzk6w zrzeszonych ad 1924 r. w Zjednoczeniu Zwi11zk6w Sp6ldzielni
Rolniczych RP, z siedzibq w Warszawie, do kt6rego przystqpi! r6wniez
Zwi11zek Polskich Sp6ldzielni Raiffeisena-Stefczyka w Katowicach.
Bezposrednio po I wojnie swiatowej powstalo dosc duzo sp61dzielni bu
downictwa mieszkamiowego, kt6rych cz!onkowie liczyli na uzyskanie moz
Jiwosci zakupu dzia!ek 64 i uzyskania kredyt6w. Szczeg6lnie wiele inicjatyw
tego typu powsta!o w pow. rybnic,kim. Jednak tylko nieliczne sp6ldzielnie
przetrwaly da 1kmi.ca okresu miE:dzywojennego. Cz�sc z nich rozwi11zala si,:
bez rozpocz,:cia dzialalnosci w og6le. Jednym z ciekawszych doswiadcze!i.
byla dzia!alnosc sp6!dzielni kredytowo-budowlanej pracownik6w fabryki
Pa!i.stwowego Monopolu Tytoniowego w Wodzislawiu (Jedlowniku) "·
s9 Np. afera w BL w RydUltowach (malwersacje kierownika) i inne.
so „Statystyka Sp6ldzielni Zwiqzkowych" (ZSRiZ-G w Warszawie), za 1937 r.,
s. 17, 75 i 162.
u Do tej pory od reorganizacji w 1934 r. wlaSciwy terenowo oddzial istnial
w Krakowie.
62 W okolicy Belsznicy w pow. rybnickim chlopi przygotowywali sie do zbudo
wania r6wnieZ sp6ldzielczego mlyna i suszarni owocöw.
6S T. Ro m a n o w s k i, Dwa nurty polskiej sp6ldzielczo§ci rolniczej iv okresie
mü:dzywojennym (Trybuna Sp6ldzielcza, 1963, nr 1).
n.i, Ze spodziewanej parcelacji majc1tk6w obszarniczych (niemieckich). öwczesne
plany parcelacji zrealizowono tylko czeSciowo.
t15 H. T o m i c z e k, Z dziej6w ruchu sp6ldzielczego w ROW do 1939 (w przy
gotowaniu do druku w Slqskim Instytucie Naukowym w Katowicach).
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W okresie kryzysu na bazie zbankrutowanej fabryki prywatnej
w Orzeszu powsta!a w 1932 r. pierwsza i najwi�ksza na G6rnyrn SI„sku
w omawianym okresie sp6!dzielnia pracy zorganizowana przez robotnik6w
szklarzy. W trudnych warunkach utworzy!o si� i dzia!alo kilka innych
sp6!dzielni pracy na G6rnyrn Slijsku. Zaraz po zakonczeniu I wojny swia
towej zorganizowalo si� tkilka sp6!dzielni inwalid6w, w tym w Kato
wicach i Wodzislawiu. Do konca okresu mi�dzywojennego (i do dzisiaj z siedzib'l w Katowicach) przetrwala sp6!dzielnia za!oiona w 1929 r.
w Chorzowie. Rzemieslnicy na G6rnym SI„sku, wykorzystujljc doswiad
czenia z okres6w wczesniejszych, jui w 1928 r. przyst„pili do organizowa
nia sp6l:dzielni zaopatrzenia i zbytu (w�dliniarze w Rybniku). Pod koniec
okresu mi�dzywojennego utworzono dalsze sp6!dzielnie tego typu, jak
stolarzy, cholewkarzy i szewc6w, krawc6w w Katowicach i inne••. Z po
wodzeniem ide� sp6l:dzielczlj wprowadzono do szk6l: g6rnosl1jskich jako
jedn'l z form uzupelniania procesu wychowawczego poprzez bezposredni'l
dzialalnosc gospodarczlj i spolecznlj uczni6w w sp6l:dzielniach 67. Do naj
ciekawszych w Polsee, a nawet poza jej granicami, naleza!y doswiadcze-
nia uczniowskiej sp6!dzielni „Przysz!osc" w gimnazjum rybnickim
(1931-1939).
Wreszcie nalezy wspomniec, ie w og6lnej liczbie 337 sp6ldzielni zwiljz
kowych istniejljcych w 1938 r. w woj. slljSkim bylo 36 (10%) sp6l:dzielni
niemiedkich, w czym wi�kszosc stanowil:y sp6l:dzielnie oszcz�dnosciowo
-poiyczkowe 68• Ponadto istnialo tu 6 sp6ldzielni iydowskich, kt6re nale
zal:y da typu sp61dzielni oszcz�dnosciowo-poiyczkowych powszechnych.
W roz:woju sp6l:dzielczosci g6rnosl1jskiej dwudziestolecia mi�dzywojen
nego moina wyr6inic kilka okres6w. Po okresie inflacji w latach 19241929 sp61dzielczosc w zasadzie mia!a nieco lepsze warunki rozwoju. Og61nie wzros!a liczba sp6l:dzielni i liczba ich cz!onk6w, a takie wskazniki
dzialalnosci gospodarczej. Byl to okres wzgl�dnej koniunktury gospodar
czej i wzgl�dnych swob6d demokratycznych obywateli. Nast�pny okres
przebiega! (da 1936 r.) pod znakiem wielkiego kryzysu gospodarczego
811 H. T o m i c z e k, Sp6ldzielczoSC pracy na G6rnym Slqsku w okresie mü:dzy
wojennym, Warszawa 1965, s. 28 i n.
67 Sp6ldzJelnie uczniowskie nie byly i nie sq osobami prawnymi z punktu wi
dzenia ustawy o sp6ldzielniach, s-1 one prowadzone na podstawie przepis6w wladz
oSwiatowych. Sp6ldzielnie uczniowskie stanowily d. stanowii:l jedn.1 z form coraz
bardziej niezbE:dnej politechnizacji procesu nauczania.
as Nawet niekt6rzy Niemcy podkreSlali1 Ze sp6ldzielczoSC niemiecka w Polsee jest
slaba, np. Rudolf Hoerniigk w artykule Ruch sp6ldzielczoSci spo.iywc6w za granicq.
(Rundschau des Reichsbundes der deutschen Verbrauchergenossenschaften, 1937,
nr 2•1), omawiaj&c warunki dzialalnoSci sp6ldzielni w Polsee napisal, Ze „grupy
mniejszoSciowe w por6wnaniu z Czechoslowacj& odgrywajq znacznie mniejszq roh:".
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oraz ograniczania demokracji. Liczne sp6!dzielnie rozwü1za!y si� lub zanie
cha!y dzia!alnosci gospodarczej i spo!ecznej. W sp6!dzielczosci spad!y obro
ty i zmala!y zyski 69. Ostatnie trzy lata przed wybuchem II wojny swia
towej przy,nios!y pewne ornaki poprawy sytuacji gospodarczej sp6!dziel
czosci. W okresie tym powstawa!y nowe sp6!dzielnie, zast6j spowodowany
kryzysem uleg! prze!amaniu. Przed samq wojnq, na poczqtku 1939 r.,
stan sp6!dzielczosci og6lnie biorqc przekroczy! poziom z lat przedkryzy
sowych.
Przed wybuchem II wojny swiatowej na terenie G6rnego Slqska
dzia!a!y spoldzielnie zwiqzkowe i sp6!dzielnie niezwiqzkowe {podlegajqce
kontroli bezposrednio przez Rad� Sp6!dzielcz'! przy Ministerstwie Skarbu).
Ostatnia opracowana przed wybuchem wojny statystyka 10 Rady Sp6!
dzielczej opublikowana w 1939 r. zawiera odnosnie do spoldzielczosci
w woj. slqskim stosunkowo szczegolowe dane. Na jej podstawie zesta
wiono nast�pujqce tabele, obrazujqce: 1. liczb� sp6!dzielni zwiqzkowych
w Polsee i w woj. slqskim z uwzgl�dnieniem podzia!u na zespo!y naro
dowosciowe w dniu 31 XII 1938 r.; 2. rozmieszczenie spoldzielni zwiqz
kowych w powiatach woj. slqskiego w dniu 31 XII 1938 r.
Tab. 1. Liczba spöldzielni zwi:\,zkowych w :Polsee i w woj. Slc1skim
z uwzgh;dnieniem podzialu na zcspoly narodowoSciowe w dniu 31 XII 1938 r.
Wyszczeg6lnienie
Sp61dzielnie zwiclZkowe
og6lem
w tym w woj. Sl<lSkim
Sp6ldzielnie polsk.ie
w tym w woj. Sl<lSkim
Sp61dzielnie niemieckie
w tym w woj. Sl<lSkim
Sp6tdzielnie fydowskie
w tym w woj. Sl<lSkim

Liczba

13 798
337

8 562
295•
773
36
782
6

* z tego spoZywc6w - 46, mieszkaniowych - 9, mieszkaniowo-budowlanych
- 1, wzajemnej pomocy - 10, oszcz�dnoSciowo-poZyczkowych powszechnych - 47,
rolniczych - 131, pracowniczych - 17 , innych - 3; rolniczo-handlowych - 4, za
kupu i zbytu-3, mleczarskich - 5,rolniczo-pomocniczych-10, rzemieSlnik6w-7,
pracy - 2.
&i W 1928 r. udzial spöldzielczoSci handlowej w obrotach w Polse:e wynosil
6,60/o, a w 1934 r. spadl do 5ri/o.
70 „Statystyka sp6ldzielni w Polsee'\ za r. 1937-1938, s. 5, 8, 38, 42 i 69. W ze
stawieniach Rady pominit::to sp6ldzielnie uczniowskie w szkolach, ktöre - jak wyZej
wyjaSniono - nie sq osobami prawnymi.
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Tab. 2, Rozmieszczenie spöldzielni zwi<\,zkowych w powiatacb woj. Sl�
skiego w dniu 31 XII 1938 r.
W tym zwi:µki rewizyjne
Og6!em
Woj. Sl<lskie
w tym powiaty:
Bielski grodzki
Bielski
Chorzowski grodzki
Cieszyllski
Frysztadzki
K atowicki grodzki
Katowicki
Lubliniecki
Pszczyllski
Rybnicki
Swi.;:tochlowicki
Tarnog6rski

polskie

niemieck.ie

i;ydowskie

337

295

36

6

18
29
18
64

12
25
11
62

5
3

29
22
20
40
66
13
13

23
19
19
35
62

5
3

4

II
II

2
2

2

Jak podaino w „Statystyce Spol:dzielni w Polsee" za lata 1937-1938
(s. 61), w woj. slqgkim w koncu 1938 r. bylo 121 sp6ldzielni niezwi.qzko
wych, z czego czynnych bylo 26, nieczylrmych - 8, w likwidacji zywej 86, a w likwidacji martwej - 1. Sposr6d tych 121 sp6ldzielni niezwi'!Z
kowych 46 przypadalo na sp6ldzielnie kredytowe, 6 na rolnicw-handlowe,
3 na mleczarskie, a reszta na inne typy. Poniewaz sp6ldzielnie niezwiqzko
we nie zawsze nalezycie spelnialy SW'! rol�. naklaniano je do wstqpienia
do zwi'!zku rewizyjnego lub do likwidacji. W Warszawie istniala nawet
specjalna organizacja Mi�dzyzwiqzkowa Sp6ldzielnia Powiernicza, kt6rej
celem bylo przede wszystkim likwidacja sp6ldzielni niezwiqzkowych 71•
Ostatnia przedwojenna statystyka Rady Sp6ldzielczej nie zawiera
danych odnosnie .do stanu poszczeg6lnych rodzaj6w sp6ldzielni w powia
tach, dlatego na podstawie innych material6w zestawiono jalko kontynua
cj� i uzupelnienie powyzszych tabel nast�pujqcq tab. 3, kt6ra ilustruje
stan organizacyjny ruchu sp6ldzielczego w jednym z powiat6w g6rno
slqskich - rybnickim � przed II wojn'! swiatow'! 72•
Jak widac z cytowanych zestawien liczbowych oraz z niecytowanych
liczb dotyczqcych stanu gospodarczego spol:dzielni zwiqzkowych, og6lny
stan sp6ldzielcwsci g6rnoslqski�j z koncem okresu mi�zywojennego na
11 Zwiqzek Sp6ldzielnt i Zrzeszen Pracowniczych RP, Sprawozdanie za r. 1935,
s. 6.

12 Tabele nie obejmuj� sp6ldzielni niemieckich. Istnia.ly takie 4 i zrzeszaly 630
czlonk6w. Tabela nie obejmuje teZ sp6ldzielni uczniowskdch, sp61ek wodnych itp.
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Tab. 3. Stan organizacyjny spöldzielni w pow. rybnickim
przed wybuchcm wojny Swiatowcj
Liczba
Sp6ldzielnie
sp6ldzielni
Og61em w Powiecie
w tym:
Spoi:ywc6w
Oszcz.'-poi:yczkowe rolnicze
Oszcz.-po±yczkowe PoWszechne
Rolniczo-handlowe
Mleczarskie
Ogrodnicze
Elektryfik:acyjne
Budownictwa mieszkaniowego
Pracy, zaop. i zbytu rzemieSlnik6w

77
8
31 *

7

1 ••
19
4

czlonk6w
11328
2084
2 675
3 626
209
266
51
2196
93
128 ...

• Ponadto istnialo eo najmniej 6 spöldzielni, kt6rych li
czba czlonk6w nie jest znana.
"'"' Miala siedzibE: poza Rybnickiem. Podaje sie liczbE:
czlonk6w tylko z terenu pow. rybnickiego.
**"' Liczbe czlonk6w moZna podaC jedynie w stosunku do
2 sp6!dzielni (spoSröd 5).

tle calego kraju by! stosunkowo s!aby. U_derzaj&co niska by!a liczba
sp6!dzielni spozywc6w. Nieco lepsze ni:i: w innych powiatach g6rnoslqskich
byly wska:i:niki rozwoju ruchu sp6!dzielczego w pow. rybnickirn. Warto
te:i: podkreslic nisk& liczb� sp6ldzielni niemieckich na G6rnym Slqsku.
Jednak stan organizacyjno-gospodarczy sp6!dzi�lni niemieckich by! ko
rzystniejszy ni:i: sp6!dzielni polskich (wy:i:sze srodki w!asne, wyzsze obro
ty). Poziom usp6!dzielczenia Sl&ska na tle ca!ej Polski ilustrujq nast�pu
jqce wskazniki: w 1933 r. na 1 sp6!dzielni� przypada!o w Polsee 33 km•
powierzchni oraz 2733 mies'zkar\.c6w, a w woj. slqskim - 11,2 km2 po
wierzchni oraz 3453 mieszkar\.c6w 73• Te same wska:i:niki obliczone w od
niesieniu do powiatu rybnickiego na podstawie ostatniej tabeli
wynosz&
.
11,5 km• powierzchni oraz 2833 mieszkar\.c6w. Potwierdzajq wi�c wniosek
og6lny wynikajqcy z podanych tabel.
Szczeg6!owej analizy stanu gospodarczego poszczeg6lnych typ6w sp6!
dzielni w szczuplych ramach tego opracowania nie spos6b dokonywac.
Z tych samych wzgl�d6w kcmieczne jest pomini�cie opisu takich zagad
•nier\., jak dzia!alnosc zwi&zk6w sp6!dzielni, dzialalnosc organizacji przed
sp6!dzielczych i parasp6!dzielczych (w tym k6!ek rolniczych} i innych 7•.
1s Kla p k o w s k i, op. cit., s. 22 (tabl. VII).
1,1, Nieco obszern,iej czeSC tych spraw omöwil H. To m i c z e k, Sp6ldzielczo§ci
na G6mym Slqsku do 1922, Opole 1967, II wydanie.
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Og6lnie mozna powiedziec, ze stosunki gospodarczo-finansowe w okresie
poprzedzajqcym wybuch II wojny odbily si� tljemnie na wszystkich spol
dzielniach g6rnoslqskich, jednak najbardziej ucierpialy spoldzielnie
oszcz�dnosciowo-pozyczkowe, kt6rych zamrozone sumy trudno bylo uru
chomic i tym samym przywr6cic normaln'l sprawnosc platnicz'! tych
plac6wek. Wydatna i rychla pomoc w tym kierunku bylaby konieczna,
gdyz samodzielne uporzqdkowanie kas spoldzielczych przy 6wczesnym
systemie oddluzeniowym bylo niemozliwe. Plac6wki te byly zbyt waz
nym czynnikiem w zyciu gospodarczym wsi, by nie pomyslec o ich
uzdrowieniu i nalezytym wzmocnieniu. ,Jednak realnej pomocy nie udzie
lono im przed wybuchem II wojny swiatowej ,s.
Wybuch wojny i okupacja hitlerowska przerwala na kilka lat egzysten
cj� ruchu sp6ldzielczego na G6rnym Slqsku. Stosunek okupanta do po
szczeg6lnych spoldzielni byl r6zny. Olbrzymia wil)kszosc sp6ldzielni ule
g!a calkowttej likwidacji, powierzonej niemieckim powiernikom, tzw.
treuhänderom. Majqtek wielu sp61dzielni oddano w prywatne wladanie
zasluzonym zwolennikom Hitlera. Cz�sc dzia!aczy sp6!dzielczych stra
ci!a zycie na frontach i w obozach, a cz�sc na zawsze opuscila kraj 76•

Przesledzenie rozwoju ruchu spoldzielczego na G6rnym Slqsku w okre
sie panowania kapitalistycznych stosun'k6w produkcji sk!ania do kon
statacji, ze n·iekt6re problemy wymagajq jeszcze zbadania. Najwazniejsze
postulaty w tej sprawie zostaly juz sformulowane 77• Jednym z problem6w
badawczych jest sprawa periodyzacji rozwoju polskiego ruchu sp6ldziel
czego na G6rnym Slqsku, w tym ustalenia czasu i miejsca jego zapoczqt
kowania. Wiele przemawia za przyj�ciem 1869 r. jako poczqtku, S'! jednak
dane i argumenty sklaniajqce do przyj�cia daty wczesniejszej.
Ruch sp61dzielczy na G6rnym Slqsku od lat siedemdziesiqtych minio
nego wieku do 1939 r. byl uwarunkowany obiektywnq rzeczywistosciq,
.
7:; Koncepcji udzielania takiej pomocy bylo wiele. Pisano na ten temat w cza
sopismach, np. Rolnik Slqski". Pewne materialy zachowaly si«:: w iröd!ach, np.
"
WAP Katowice, UW/PH, 1886. Na przeszkodzie ich realizacji stam;ly zar6wno 6w
czesne stosunki spoleczne, jak i brak Srodköw gospodarczych.
711 M. in. zgimtl patron Zwiqzku Polskh!h Sp6ldzielni Raiffeisena-Stefczyka ks.
Wladyslaw Robota z Gieraltowic, a takZe wyjechal i po wojnie zm'arl na emigracji
przewodniczqcy Rady „Spolem" ZSS RP Okn;gu G6rnoS1qskiego dr Andrzej Michna
z Malej Dqbr6wki.
11 40 rocznica powstania Zwiqzku Sp6ldzietni Polskich w Niemczech (Stuclia,
materialy i przyczynk:i SIB, Warszawa 1968 1 zwlaszcza s. 103 i n.). W Instytucie
Slc;lskim w Opolu jest przygotowywana do drukU broszura na temat stanu i po
trzeb badawczych, kt6rej treSC obejmuje r6wniei: okres do 1939 r.
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w jakiej dzialat. Chyba na G6rnym Slqsku trzeba szukac kolebki pierw
.szego masowego ruchu sp6ldzielczosci spozywc6w na ziemiach polskich.
Podane w artyUmle przykladowe zestawienie spöldzielni w pow. rybnickim
dowodzi wielokierunkowosci zastosowania formy sp61dzielczej na G6rnym
-S!11sku w omawianym okresie. Sp61dzielczosc byla cz<;sci'! ruch6w spo
lecznych na G6rnym Sl11sku, a kierunki dzialania i cele sp61dzielni za
le:ime byly od srodowisk, w kt6rych powstawaly i dzialaly organizacje
-sp6ldzielcze. Pod wzgl,;dem udzialu w zyciu gospodarczym spöldzielnie
nie przekroczyly poziomu og6lnokrajowego, a niekiedy odstawaly od nie
·go, reprezentuj11c kilka, w najlepszym zas razie kilkanascie procent
w og6lnych obrotach danej gal<;zi dzialalnosci. Byly one jednak reakcj'!
na wyzysk prywatnokapitalistyczny i tamq hamuj'!C'! ten wyzysk. Z tra
dycji historyc:onej i ze specyfiki struktury spoleczno-narodowej g6rno
sl11skiego ruchu sp61dzielczego do 1939 r. wynika wielka waga element6w
·narodowych, potrzeba udzialu w walce o wyzwolenie i nast,;pnie o prze
ciwstawienie si<; mit;dzywojennemu naporowi niemczyzny oraz o upow
szechnienie r6znorodnych form zaradnosci zbiorowej, sp61dzielczej. R6w
noczesnie jednak zauwaza si<; tez wplyw element6w zachowawczych
zwi11zanych przewaznie z ideologi'l chrzescijanskiej demokracji w sensie
og6lnospolecznym i z ideologiq neutralistycznq w sensie spöldzielczym.
Mimo niezbyt imponuj11cych - zwlaszcza w por6wnaniu z sytuacj'!
-dzisiejsz11 - liczb dotycz11cych stanu organizacyjnego i gospodarczego
polski ruch sp61dzielczy w calym omawianym okresie strunowil na G6rnym
·s111sku jedn11 z wazniejszych form zycia spolecznegc i gospodarczego
ludnosci polskiej, zwlaszcza ze zgodnie z zalozeniami statutowymi sp61dzielnie polskie wi11 zal prac<; gospodarczq na rzecz zrzeszonych czlon
k6w z ich spolecznym dzialaniem dla dobra ludnosci polskiej. Formy
-sp61dzielcze stwarzaly warunki ujawniania i umacniania polskosci oraz
ugruntowywania wiary we wlasne sily.
Dzialalnosc sp6ldzielcza stwarzala dla pewnej grupy Polak6w g6rno
sl11skich mozliwosci szerszego dzialania, nabierania doswiadczenia i wy
bicia si,;. Scisle powi11zanie sp6ldzielni ze srodowiskiem stabilizowalo jej
pozycj<; w nim na dlugo. Sp6ldzielnie integrujqc Polak6w gospodarczo
stworzyly r6wnoczesnie caly system oporu i obrony wobec imperialistycz
no-germanizacyjnej polityki niemieckiej, eo w pewnym stopniu oddzia
lywalo na wzmocnienie rodzimego, g6rnosl11skiego elementu polskiego.
Nie bez znaczenia dla rozwoju ruchu sp6ldzielczego na G6rnym Slqsku
byly wzajemne stosunki z administracj'! panstwow11 i samorz11dem tery
torialnym. Oczywiscie w okresie niewoli instytucje te byly wrogie spöl
dzielczym poczynaniom ludnosci polskiej i wspöldzialaly w akcjach prze
ciwko sp6ldzielniom nie sluz11cym interesom niemieckim. W okresie mi<;
-dzywojennym administracja popierala inicjatywy sp6ldzielcze, zdarzaly
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si� jednak wypadiki zwalczania sp6ldzielni ze wzgl�6w politycznych.
Pozytywnie ocenic mozna wplyw Sqd6w rejestrowych.
W realizacji cel6w spoleczno-gospodarczych ruch sp6!dzielczy na G6r
nym Slqsku w omawianym w artykule okresie nie zdol:al osiqgnqc konsoli
dacji dopuszczalnej w 6wczesnych warunkach. Zdarza!y si� wypadki
wsp6!pracy mi�dzy sp6!dzielniami r6znych typ6w, ale by!y one raczej
sporadyczne. Najcz�sciej o nawiqzywaniu takiej wsp6lpracy decydowaly
lokalne warunki, a zwlaszcza powiqzania personalne. Systematycznej i pro
gramowej wsp6!pracy mi�dzysp6!dzielczej nie by!o 78• Powaznym hamul
cem w upowszechnianiu idei wsp6lpracy mi�dzyspö!dzielczej na G6rnym
Slqsku w okresie mi�dzywojennym by!o znane powszechnie, negatywne
wobec takiej wsp6lpracy stanowisko kiemwnictwa Unii Zwiqzk6w Sp6!
dzielczych w Poznaniu, kt6re uwazalo sp6ldzielczosc za form� przejscio
W'l, potrzebnq dop6ty, dop6ki Polacy nie zdob�dq przewazajqcego wp!ywu
na zycie gospodarcze 79• Mimo swej sporadycznosci podj�te pr6by wsp6!
pracy mi�zysp61dzielczej byly swiadectwem mozliwosci tkwi'lcych w so�
lidarnym wsp6!dzia!aniu, zach�caly do wysilik6w i wytrwa!osci w pracy
sp61dzielczej.
Waznii rol� odgrywalo szkolenie sp6ldzielcze. Organizowa! je nie
zatwierdzony przez administracj� pruskq 5lqski Zwiqzek Sp61ek Za
robkowych i Gospodarczych w Bytomiu, nast�pnie istniejqcy w latach
I wojny swiatowej Zwiqzek Sp6!ek G6rnoslqskich w Katowicach, a w
okresie mi�dzywojennym - Zwiiizek Rewizyjny Polskich Sp6!dzielni
Raiffeisena-Stefczyka w Katowicach, G6rnoslqska· Rada Okr�gowa Zwiiiz
ku Sp6ldzielni Spozywc6w w Katowicach i inne. Opr6cz szkolenia orga
nizowanego przez �wiqzki r6wniez w sp6!dzielniach prowadzono r6zne
akcje szJkoleniowe i dokszta!cajiice, w tym takze dla czlonk6w samor2qdu
spöldzielczego (czlonk6w rad nadzorczych, komisji). Ze szkoleniem cz!on
k6w po!qczony by! udzial w walnych zebraniach sp6!dzielni, zwiqzkowych
zjazdach delegat6w i naradach, gdzie wyglaszano pogadanki i referaty
na tematy og6lne i aktualne. Trzeba tez uwzgl�dnic udzial organizacji sp6!
dzielczych w upowszechnianiu czytelnictwa ksiqzek i czasopism facho
wych, a takze og6lnych. Juz w 1869 r. Towarzystwo,Pozyczkowe (i Spo
zywcze) w Zawadzkiem posiada!o niemal'l bibliotek� polskq. Nie przeslj1s W. K u b i c z, Zagadnienia sp6ldz.ieia0Sci na Slqsku (Zj azd dzialaczy gospo
darczych i spolecznych woj. Sl&skiego w dn. 17 IX 1933 w Katowicach, Kr61ewska
Huta 1933, s. 95-97). Pr6ba zorganizowania rady opiekuilczej dla sp6ldzielni woj.
Slq_skiego nie powiodla si� (WAP Katowice, Slc:1,ska Izba Rolnicza, 130). 0 dzialalnoSci
zwiq_zk6w sp6ldzielni: H. To mi c z e k, Z historii sp6ldzielcz0Sci na G6rnym Slqsku.
do 1939, Warszawa 1965, s. 13. i n.
79 S. A d a m s k i, Najbliisze zadania sp6ldzielcz0Sci zorganizowanej w Zwiqzku..
Sp6ldzielni Zarobkowych i Gospodarczych, Poznaii. 1924, s. 10-13.
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dzajqc mozna twierdzic, ze stale praca i dzialalnosc sp6ldzielcza by!y
organicznie po!,iczone ze szkoleniem cz!onk6w i pracownik6w.
Sp6ldzielczosc na G6rnym Sliisku do 1939 r. stanowi!a szkol� zespolo
wego dzia!ania ekonomicznego i myslenia kategoriami spolecznymi. Nawet
przy pewnych swych brakach i wielkim zr6znicowaniu tendencji prawie
wszystkie sp61dzielnie by!y odcinkiem frontu walki ze skrajnym wyzy
skiem kapitalistycznym, by!y formii oporu wobec germanizacji i walki
o wyzwolenie narodowe, a potem o utrzymanie wywalczonej niepodleg!os
ci, o upowszechnianie nowych form dzia!ania spo!eczno-gospodarczego.
Na G6rnym Slqsku sp6!dzielczosc wychowa!a sporii grup� dzia!aczy go-
spodarczych, kt6rzy czujqc po polsku mysleli r6wnoczesnie szerszymi,
spolecznymi kategoriami. Ich wartosci organizacyjne i spoleczne szczeg61nie przydatne staly si� po II wojnie swiatowej, kiedy wi�kszosc dorobku
sp6!dzielczego poprzednich peikolen lezala w gruzach i kiedy trzeba bylo
dorobek ten od podstaw odbudowac, aby nast�pnie m6c go rozbudowac.
W pracy tej przyda!y si� dawne tradycje sp61dzielcze. Stanowi!y one
baz� osiiigni�c sp6ldzielczosci na ziemi sliiskiej w Polsee Ludowej, stwa
rzajq tez wraz z osiiigni�ciami ostatnich 25 lat dobre perspektywy na
przyszlosc.
DIE GENOSSENSCHAFTSJ!EWEGUNG IX OBERSCHLESIEN BIS 1939
Der Verfasser versucht die wesentlichen Entwicklungsstadien der Genossen
schaftsbewegung in Oberschlesien in der Zeit der kapitalistischen Produktions
verhältnisse zu charakterisieren. Es werden folgende Zeitabschnitte unterschieden : 1.
1861-1895/1900/1 2.1900-1922 sowie 3.1922-1939. Für die beiden ersten Zeiträume·
wurde das Territorium der ehemaligen Regenz Oppeln berücksichtigt, für den drit
ten beschränkt der Verfasser seine Untersuchung auf den sog. Katowicer Teil der
Wojewodschaft Schlesien aus der Zwischenkriegszeit.
In der ersten Phase hatte die einheimische polnische Bevölkerung von Ober
schles!ien zahlreiche Konsumgenossenschaften gegründet. Obwohl diese Tätigkeit
mit Misserfolg endete, erweist der Verfasser, dass man in Oberschlesien die Wiege·
der ersten auf polnischem Boden massenha.ften Konsumgenossenschaftsbewegung
suchen müsse. Im zweiten Stadium dominierten die Spar-und Darlehnsgenossen
schaften (Banki Ludowe-Volksbanken) Im letzten Zeitabschnit umfasste die
Genossenschaftsbewegung neue Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen Tätig
keit, wobei der Verfasser die führende Rolle den Kosumgenossenschaften zuspricht.
Im Artikel wird die Bedeutung der Genossenschaftsbewegung im nationalen
Befreiungskampf in der Zeit vor 1922 sowie für die Erhaltung und Festigung der na
tionalen Unabhängigkeit nach 1922 betont. Ferner wird auf die Rolle dieser Bewe
gung, insbesondere ihrer Schulungsarbeit für die sozialen Umgestaltungen hinge
wiesen. Die Indexzahlen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Genossenschaftsbewegung
in Oberschlesien bis 1939 waren nicht hoch, doch muss diese Tätigkeit als Schule
gemeinschafUicher Arbeit und sozialen Denkens hoch eingeschäfzt werden. Die
Bewegung hatte viele Menschen für die Arbeit in den Genosenschaften in Volks
polen vorbereitet.

