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Użyty  w  tytule  termin  „spółdzielczość  katolicka”  został  opatrzony  cudzysłowem.  Stało  się  tak
nieprzypadkowo,  chodzi  bowiem  tutaj  głównie  o  to,  iż  inicjatorami  określonych  dzieł
spółdzielczych  byli  duchowni  lub  katolicy  świeccy,  mocno  podkreślający  katolicki  charakter
swoich inicjatyw. Nie chodzi zaś o jakiś odrębny całkowicie kierunek „spółdzielczości katolickiej”,
różniący się w swoich założeniach i zasadach od innych jej odłamów. Nie ma bowiem właściwie
jakiegoś specyficznie katolickiego rodzaju spółdzielczości. Jak pisał przed prawie 80 laty ks. Moses
Coady, jeden z inicjatorów tzw. Antigonish Movement,  wielkiego spółdzielczego eksperymentu,
który zapoczątkowany został w Kanadzie w latach dwudziestych XX w., nie istnieje spółdzielczość
katolicka, tak jak i islamska, żydowska, buddyjska, protestancka czy też chemia kwakierska lub

matematyka  mormońska[1].  Spółdzielczość,  i  generalnie  współpraca,  jest  dobra  sama  w  sobie,
niezależnie  od  wyznania,  przynosi  pozytywne  rezultaty  także  osobom  innych  wyznań  czy  też
religijnie indyferentnym.

Na ziemiach polskich spółdzielczość ma długą tradycję, jej prekursorem był ks. Stanisław Staszic, z
inicjatywy  którego  w  1816  r.  założone  zostało  Hrubieszowskie  Towarzystwo  Rolnicze  dla
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Towarzystwo prowadziło nie tylko działalność rolną,
posiadało też cegielnię, folusz, tartak, młyn, kuźnię i karczmy, z których dochody wędrowały do
wspólnej kasy i  były przeznaczane na różnego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu szkolnictwa i
opieki społecznej. Dynamiczny rozwój spółdzielczości to jednak przede wszystkim druga połowa
XIX w. Podobnie jak w innych krajach Europy oparta była ona o trzy odmienne prądy ideowe:
socjalizm  utopijny  reprezentowany  przez  tzw.  nurt  roczdelski,  liberalizm  –  był  to  prąd
rozpropagowany  przez  saksońskiego  prawnika  Hermana  Schulze-Delitzscha  –  oraz  solidaryzm

chrześcijański, którego inicjatorem był Friedrich Wilhelm Raiffeisen[2]. Wówczas to też działacze i
myśliciele  katoliccy  bliżej  zainteresowali  się  tą  formą  gospodarowania,  zarówno  na  gruncie
teoretycznym,  jak  i  praktycznym,  skłaniając  się  w  zdecydowanej  większości  do  trzeciego,
ewentualnie drugiego z wymienionych powyżej typów spółdzielczości.

Zabór pruski

W  drugiej  połowie  XIX  w.  w  Wielkopolsce  zauważalne  jest  wzmożenie  nacisków
germanizacyjnych  ze  strony  pruskiej,  zaborca  zaczyna  stosować  nowe metody  mające  na  celu
skuteczniejsze wynarodowienie tych ziem, zmagania odbywają się na kilku płaszczyznach, mamy
bowiem do czynienia z  tzw.  walką o duszę,  kulturę,  język,  jak i  o ziemię czy miasta.  Sprawy
religijne  ściśle  splatały  się  tutaj  ze  sprawami  narodowościowymi,  choćby  z  tego  powodu,  iż
symultanicznie ukazywały się antyreligijne i antypolskie zarządzenia władz zaborczych. Stąd też
duże zaangażowanie duchowieństwa we wspomniane kwestie i czołowa pozycja, jaką odgrywało
ono na froncie tej walki. Osobą, o której należy wspomnieć tutaj w pierwszej kolejności, jest ks.
Augustyn Szamarzewski. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze w zasadzie za jego sprawą
działalność spółdzielcza została zainaugurowana, po drugie wpłynął on swoim przykładem na dwie
inne postaci z ziem zaboru pruskiego, o których powiemy w dalszej części artykułu: ks. Piotra
Wawrzyniaka  oraz  ks.  Stanisława  Adamskiego.  Swoją  aktywność  na  tym  odcinku  rozpoczął
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Szamarzewski po opuszczeniu w 1864 r. więzienia pruskiego, w którym przebywał za udział w
powstaniu styczniowym. Po to, aby skutecznie przeciwstawić się polityce zaborczej zaczął zakładać
spółdzielnie  oszczędnościowo-kredytowe,  których  głównym  celem  nie  była  maksymalizacja
zysków, ale udzielanie tanich pożyczek, wspomaganie polskiego żywiołu w dziedzinie handlu czy
rzemiosła. Już w 1862 r. zakłada on w Środzie Wielkopolskiej Towarzystwo Rzemieślnicze czyli
Przemysłowe pod opieką św. Józefa, którego głównym celem była wzajemna pomoc w kształceniu i
godziwej rozrywce. W lokalu Towarzystwa organizowano odczyty, koncerty, wieczornice, zabawy,
urządzono  biblioteczkę  i  zaprenumerowano  do  niej  kilka  czasopism.  Po  powrocie  z  więzienia
zakłada przy Towarzystwie w 1866 r. Kasę Oszczędności i Pożyczki, a rok później w związku z
wejściem  w  życie  nowej  ustawy  państwa  pruskiego  regulującej  sytuację  prawną  spółek
zarobkowych i gospodarczych, Szamarzewski zapisuje do rejestru spółek swoją Kasę jako jedną z
pierwszych  w Wielkopolsce.  Kasa  w  szybkim tempie  zaczęła  powiększać  się  m.in.  na  skutek
oryginalnego  pomysłu  Szamarzewskiego,  który  uruchomił  instytucję  mężów  zaufania
pośredniczących  w  załatwianiu  spraw  z  zarządem,  przyjmowaniu  depozytów,  wniosków  o
pożyczki,  a  przede  wszystkim  werbujących  nowych  członków.  Samo  to  nie  stanowiło  jeszcze
jakiegoś novum,  ale  był  już  nim  fakt,  iż  użyto  do  tej  funkcji  listonoszów  i  kominiarzy,  czyli
najmobilniejszą  grupę  zawodową.  Podobne  spółki  zaczęły  powstawać  w  innych  miastach
Wielkopolski, a 30 kwietnia 1871 r. połączyły się, tworząc Związek Spółek Polskich w Poznaniu,
nazwany później Związkiem Spółek Zarobkowych i  Gospodarczych, którego patronem od lipca
1872 r. został Szamarzewski, wkrótce też przyjęto statut związku wzorowany na miejskich spółkach
zarobkowych  organizowanych  przez  Hermanna  Schulze-Delitzscha.  Od  1873  r.  Szamarzewski
pomagał ks. Piotrowi Wawrzyniakowi w organizowaniu Banku Ludowego w Śremie, który powstał
na bazie tamtejszej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Udało im się przekształcić wegetującą
instytucję, jaką była Kasa, w dynamiczną, dysponującą pokaźnym kapitałem placówkę – liczba jej
członków, jak i udziałów za czasów rządów Wawrzyniaka zwiększyła się ponad trzydziestokrotnie.
Po  śmierci  w  1891  r.  kierującego  Związkiem  Spółek  Zarobkowych  i  Gospodarczych  ks.
Szamarzewskiego  to  właśnie  ks.  Wawrzyniak  zostaje  wybrany  jednogłośnie  jego  następcą  na
stanowisku  patrona  –  funkcję  tę  pełnił  do  końca  życia.  Sprawując  stanowiska  kierownicze  w
spółdzielczości, ks. Wawrzyniak skupiał się przede wszystkim na propagowaniu wśród ludności
polskiej  nawyku  oszczędzania  oraz  lokowania  nadwyżek  pieniężnych  w  bankach.  Na  różnego
rodzaju  zebraniach,  spotkaniach,  wiecach,  ale  i  w  czasie  kolęd  nieustannie  głosił,  iż
przyzwyczajenie oszczędzania należy w sobie wykształcić, iż wrogiem oszczędności jest lenistwo,
które  nic  nie  zarabia,  chciwość,  szukająca  zbyt  wysokich  procentów  czy  też  rozrzutność.
Jednocześnie po powstaniu pierwszych polskich spółek kredytowych apelował o pobieranie z nich
pożyczek,  co  przyniosło  pożądany  skutek,  tak  iż  po  latach  mógł  z  satysfakcją  skonstatować
usunięcie  lichwiarstwa,  które  jak  pisał  „należy  u  nas  już  do  legendy  i  wspomnień  minionych
czasów”.  Obserwując  działalność  poszczególnych  spółdzielni,  ks.  Wawrzyniak  zauważył  dość
szybko, iż jedne z nich mają nadwyżki pieniędzy, inne cierpią na niedobór środków. W związku z
tym zrodziła się w jego głowie idea powołania banku spółdzielczego, w którym jedne ze spółek
mogłyby deponować niewykorzystane zasoby pieniężne, drugie zaś zaciągać kredyty. W ten sposób
powstał w 1886 r. Bank Związku Spółek Zarobkowych. Ks. Wawrzyniak zasiadał w jego pierwszej
radzie nadzorczej, a później aż do śmierci pełnił w nim funkcję kuratora.

Spółdzielczość odgrywała  istotną  rolę  jeśli  chodzi  o  utrzymanie  polskiego staniu  posiadania  w
gospodarce w Wielkopolsce i Prusach Zachodnich, stanowiła skuteczne narzędzie walki z polityką
realizowaną przez  pruską  Komisję  Kolonizacyjną  dążącą  do  wykupienia  ziem z rąk  polskich  i



przekazania jej niemieckim osadnikom. Ksiądz Wawrzyniak aby być skutecznym, musiał jednak
działać na tym polu bardzo ostrożnie. Pilnował on bardzo skrupulatnie tego, aby nie dać żadnego
asumptu  władzom  zaborczym  do  działań  wymierzonych  w  polskie  spółki.  W związku  z  tym
musiały one powstrzymywać się od jakiejkolwiek działalności politycznej, zwłaszcza wymierzonej
w Niemców. Jak podkreślał, spółki przede wszystkim mają na celu podnoszenie dobrobytu i muszą
stać  ponad  wszelkimi  walkami  stronnictw,  różnicami  wyznaniowymi  i  narodowościowymi.  Z
inicjatywy Wawrzyniaka zaczął  się  również ukazywać od 1892 r.  oficjalny organ Związku pod
nazwą „Poradnik dla Spółek”. Na jego łamach informowano o przepisach prawnych dotyczących
pracy  związkowej,  podatkach,  sposobie  prowadzenia  dokumentacji  oraz  sukcesach  ruchu
spółdzielczego. Dla tych samych celów ks.  Wawrzyniak napisał  swoisty podręcznik spółdzielcy
pt. Wskazówki  dla  członków rady nadzorczej  w spółkach,  stąd  też  mówi  się  czasami  nawet  o
„szkole” Wawrzyniaka, jeśli chodzi o kształcenie administracji spółdzielczej. Dzięki tego rodzaju
działaniom,  a  także  organizowanym z  jego  inicjatywy wykładom i  kursom doszło  bowiem do
wykształcenia  odpowiednio  licznej  i  kompetentnej  kadry  spółdzielczej,  z  czym  były  poważne
problemy  przed  objęciem  przez  niego  stanowiska  patrona.  Wawrzyniak  utrzymywał  ścisłą
współpracę ze spółdzielniami z ziem polskich znajdujących się w innych zaborach, pozostawał w
przyjaźni  z  czołowym ich  działaczem w Małopolsce  dr  Franciszkiem Stefczykiem,  również  w
Warszawie i innych miejscowościach Królestwa Polskiego ogłaszał odczyty nt. spółdzielczości czy
wizytował  tamtejsze  spółdzielnie  kredytowe.  Za  jego  sprawą  Związek  zadzierzgnął  również
międzynarodowe kontakty, na jego zaproszenie przybył bowiem w 1893 r. do Wielkopolski działacz
spółdzielczości angielskiej Henry W. Wolff, na którym duże wrażenie zrobiły dokonania polskiej
spółdzielczości  pod  panowaniem  pruskim.  Na  skutek  tego  Związek  Spółek  Zarobkowych  i
Gospodarczych został przyjęty do powstałego dwa lata później International Co-operative Alliance,
na czele którego stał właśnie Wolff. Obok spółdzielczości kredytowej ważnym polem działalności
ks. Wawrzyniaka było rolnictwo, a przede wszystkim Kółka Rolnicze, z którymi współpracował od
początku swojego kapłaństwa aż do śmierci. Już w 1872 r. uczestniczył w charakterze obserwatora
w zebraniach pierwszego w Wielkopolsce Kółka Rolniczego w Dolsku, wkrótce został wybrany
prezesem Kółka Rolniczego w Zbrudzewku Śremskim, następnie zaś od 1878 r. w Śremie. Temu
ostatniemu prezesował aż do 1898 r., kiedy to objął probostwo w Mogilnie – w nowej parafii od
razu zresztą wszedł do zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych na powiat mogileński. Brał również
aktywny  udział  w  zebraniach  Związku  Kółek  Rolniczych  prowincji  poznańskiej.  To  wszystko
natchnęło go do utworzenia polskich spółdzielni handlowych zajmujących się skupem produktów
rolnych i zaopatrywaniem wsi w nawozy oraz inne artykuły. Pierwsza tego rodzaju spółdzielnia
powstała w Poznaniu w 1901 r. pod nazwą „Rolnik”, następne zostały zorganizowane przez niego w
Żninie,  Wrześni,  Śremie,  Pakości,  Kcyni,  Barcinie.  „Rolniki”  stanowiły  niezwykle  ważny
instrument w walce handlu polskiego z ekonomicznie silniejszymi i dyktującymi w związku z tym
wyższe ceny przedsiębiorstwami niemieckimi i żydowskimi.

Po nagłej śmierci ks. Wawrzyniaka w 1910 r. funkcję patrona Związku Spółdzielni Zarobkowych i
Gospodarczych  objął  ks.  Stanisław  Adamski.  Podobnie  jak  dla  Wawrzyniaka  spółdzielczość
stanowiła dla niego główne narzędzie walki z antypolską polityką rządu pruskiego, germanizacją,
próbami wynarodowienia ziem zaboru pruskiego i zmuszenia ludności polskiej do emigracji lub
sprowadzenia  jej  do  rangi  obywateli  drugiej  kategorii.  Stanowiła  więc  instrument  służący
utrzymaniu  polskości  na  tych  ziemiach,  a  w dalszej  kolejności  odzyskaniu  niepodległości.  Jak
wspominał wiele lat  później: „Dzięki zgodnej i zręcznej propagandzie polskiej – spółdzielczość
polska  stała  się  głównym czynnikiem jednolitej  i  zwartej  ekonomicznej  siły  i  obrony  polskiej



przeciw  agresji  niemieckiej.  (...)  Przybywszy  jako  gimnazjalista  do  Poznania  w  roku  1886
policzyłem z ciekawości polskie sklepy na Starym Rynku w Poznaniu. Naliczyłem ich tylko sześć.
Po przeprowadzeniu zaś podobnej statystyki w roku 1913, sytuacja tak się odwróciła, że na Starym
Rynku  stwierdzono  już  tylko  sześć  sklepów  niemieckich  i  żydowskich;  inne  przeszły  w  ręce
polskie.  W tym samym czasie  zmniejszyła się  liczba Niemców w miasteczkach Wielkopolski  i
Pomorza  tak  dalece,  że  z  dawnych  70%  pozostało  zaledwie  5-7%.  Wynik  ten  zawdzięczamy
rosnącemu uświadomieniu  narodowemu szerokich  warstw,  pracy  organizacji  polskich,  a  przede

wszystkim spółdzielczości polskiej”[3].

W dużej mierze za sprawą Adamskiego doszło do zbliżenia pomiędzy spółdzielniami ze wszystkich
ziem polskich. W 1917 r. na zjeździe kierowników central i związków spółdzielczych z całej Polski,
który odbył się w Lublinie, został on wybrany przewodniczącym zjazdu i powierzono mu zadanie
zorganizowania  następnych  tego  rodzaju  spotkań.  Odbyły  się  one  we  Lwowie  i  Poznaniu  i
doprowadziły  do  zacieśnienia  współpracy  pomiędzy  różnymi  związkami  spółdzielczymi,
zasadniczy cel, jakim było scalenie całej spółdzielczości polskiej w jedną organizację, nie został
jednak  osiągnięty.  Mimo  iż  działalności  na  odcinku  spółdzielczym  poświęcił  ks.
Adamski gros swojej aktywności, wspierając tego rodzaju inicjatywy przez dobre kilkadziesiąt lat,
widać u niego jednak bardzo zdroworozsądkowe podejście do tych kwestii. Podkreślał on bowiem,
iż spółdzielczość bynajmniej nigdy nie była jego „...bożyszczem. Nie byliśmy nigdy fanatykami
spółdzielczości,  sądzącymi,  że  spółdzielczość  jedyną  jest  i  wyłączną  formą  gospodarczą,
uprawnioną do bytu i  życzliwości  społeczeństwa. Spółdzielczą formę organizacji  społeczeństwa
uważaliśmy  raczej  za  neutralną,  za  jedną  z  licznych  form gospodarczych,  z  których  każda  w
pewnych warunkach największe daje dogodności. Potrafiliśmy na sejmikach spółdzielni dawać rady
spółdzielniom,  aby  zamieniły  się  na  inną  formę  handlową,  gdy  przekonaliśmy  się,  że  forma

spółdzielni  błędnie  była  zastosowaną”[4].  O  ile  w  latach  przed  pierwszą  wojną  światową  dla
Adamskiego spółdzielczość odgrywała przede wszystkim rolę jako narzędzie walki z antypolską
polityką zaborców, to w późniejszym okresie na czoło wysuwają się jej inne aspekty. Oczywiście
nie  przestaje  być  aktualny  narodowy  wymiar  spółdzielczości,  która  stanowić  ma  najlepszy
instrument walki z obcym kapitałem, ale większą uwagę zwracał na pozostałe jej zalety, przede
wszystkim podstawy moralne spółdzielczości i coś co moglibyśmy określić jej psychologicznymi
skutkami,  podkreślał  bowiem,  iż  sprzyja  ona  rozwojowi  pewnych  pożądanych  cech,  postaw  i
zachowań, a więc spełnia rolę formacyjną czy wychowawczą. Wskazywał, że angielscy, niemieccy
czy  polscy  pionierzy  spółdzielczości  od  samego  początku  odbiegali  „...od  pewnych  zasad
kupieckich i zgóry opierali swoją działalność finansową i ekonomiczną na momentach, które się w
kupiectwie zwykłem uwzględnia dopiero w późniejszem stadjum rozwoju, po licznych, dobrych
doświadczeniach.  –  Oparli  oni  swój  system  na  zaufaniu  do  ludzi,  na  miłości  bliźniego,  na
wzajemnej życzliwości i na uczciwości sumiennego człowieka, – to znaczy, oparli go na etycznych
wartościach zachodu, czyli  na moralności chrześcijańskiej”.  Zasady moralności chrześcijańskiej,
jak konkludował ks. Adamski, wręcz muszą stanowić fundament każdej spółdzielczej pracy, jeżeli
ma ona przynieść jakieś rezultaty, wymierne efekty. Nie da się bowiem „...nakłonić ani nakłaniać
nikogo do przejęcia nieograniczonej odpowiedzialności całym swym majątkiem za zobowiązania
innych,  jeżeli  się  nie  ma  przeświadczenia,  że  tamci  stoją  na  dostatecznie  wysokim  stopniu
moralnym  i  że  zasad  uczciwości  chrześcijańskiej  w  życiu  gospodarczem  przestrzegać  będą

niezachwianie”[5].  W związku  z  tym ubolewał  bardzo  mocno  nad  upadkiem spółdzielczości  w
pierwszych latach II Rzeczypospolitej, kolportowanymi opiniami, jakoby była przestarzałą formą
gospodarczą, której czasy już minęły, która swoje zadania już wypełniła w czasach zaborów i może

http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-5
http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-4
http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-3


oraz powinna zostać zastąpiona przez inne modele organizacyjne. Tym bardziej iż widział on w
spółdzielczości  ważne  narzędzie  ekonomicznej  odbudowy  społeczeństwa  i  państwa,
„gospodarczego  podniesienia  się  najszerszych  warstw  zarobkujących  i  drobnych  warsztatów

pracy”[6].  W związku  z  tym  państwo  winno  troszczyć  się  o  spółdzielczość,  pielęgnować  ją  i
wspierać  poprzez  swoje  ustawodawstwo,  ponieważ  przynosi  to  wymierne  korzyści  ogółowi
społeczeństwa, choćby z tego powodu, iż podnosi ona zdolność zarobkową obywateli, a tym samym
wpływa  na  zwiększenie  ich  siły  podatkowej;  ułatwia  bankowi  emisyjnemu  i  rządowi  politykę
gospodarczą,  wprowadzając  do  obiegu  gospodarczego  „drzemiące  zasoby  pieniężne”;  stanowi
wreszcie szkołę ekonomiczną dla szerokich warstw ludności, które właśnie za jej sprawą poznają
podstawowe zasady handlowe, znaczenie oszczędności itp., czyli pełni po prostu rolę edukacyjno-
wychowawczą.  Stąd,  jak  pisał,  jest  ona  jednym  z  „...najpoważniejszych  państwowo-twórczych

czynników samopomocy ekonomicznej swoich obywateli”[7].

Zabór austriacki

Jeśli  chodzi  o  tę  część  ziem  polskich  na  czoło  wybija  się  jednoznacznie  postać  Franciszka
Stefczyka. Galicja w tamtym czasie stanowiła symbol ubóstwa i zacofania.  Pod koniec XIX w.
Stanisław Szczepanowski ogłosił swoje słynne dzieło Nędza Galicji w cyfrach, w którym wyliczał,
iż przeciętna długość życia w Galicji wynosi 27 lat dla mężczyzn oraz 28,5 roku dla kobiet, w
porównaniu z 33 i 37 latami w Czechach, 39 i 41 we Francji, czy 40 i 42 w Anglii. Jeśli chodzi o
spożycie mięsa to rocznie w Galicji miano go zjadać średnio 10 kg na głowę, w porównaniu z 24 kg
na Węgrzech, 33 kg w Niemczech i 50 kg w Anglii. Przeciętny roczny dochód na głowę w Galicji
wynosił 53 zł. reńskie, w Królestwie Polskim natomiast 91 zł. reńskich, a w Anglii 450 zł. reńskich.
Na tysiąc galicyjskich rolników przypadało zaś 551 sztuk bydła, na Węgrzech 760, w Rumunii
1162, a w Anglii 1645. „Galicyanin – pisał w swojej pracy Szczepanowski – mało pracuje, bo za
mało je, nędznie się żywi, bo za mało pracuje, i  wcześnie umiera, bo się nędznie żywi, – a na
domiar naturalnym wynikiem tej krótkiej trwałości życia ludzkiego jest to, że w stosunku do osób
dorosłych jest tu większa część ludności wymagającej opieki jak w innych krajach. (…) Tak samo
jak Galicya zawiera z wszystkich krajów strefy umiarkowanej największą ilość ludności rolniczej
na kilometrze, jak każdy rolnik wytwarza najmniej płodów rolniczych – tak też nie ma kraju na

całej kuli ziemskiej, w któryby się gorzej i nędzniej żywiono”[8]. Warunki więc, w których przyszło
Stefczykowi  prowadzić  swoją  działalność  nie  były  mówiąc  eufemistycznie  komfortowe,  jednak
dzięki  staraniom  jego  i  jemu  podobnym  ta  katastrofalna  sytuacja  miała  wkrótce  ulec  istotnej
poprawie. Stefczyk w 1884 r. podjął pracę nauczyciela w średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie
koło  Krakowa,  powstałej  ponad  20  lat  wcześniej  staraniem  Krakowskiego  Towarzystwa
Rolniczego.  Tam  właśnie  nawiązał  bliższe  kontakty  z  ludnością  rolniczą,  angażując  się  coraz
mocniej w pracę społeczną na wsi. Z jego inicjatywy zostało utworzone kółko rolnicze przyjmujące
ideologię solidaryzmu narodowego i chrześcijańskiego. Na tym właśnie gruncie zaczął tworzyć też
swoje słynne kasy pożyczkowe, których powstanie wynikło niejako z potrzeby chwili. W 1889 r.
widmo głodu zaczęło zaglądać bowiem w oczy galicyjskich chłopów w związku z rok wcześniejszą
klęską nieurodzaju. Zawisła groźba upadku wielu gospodarstw, wynikająca z konieczności masowej
wyprzedaży  trzody  chlewnej  i  bydła,  których  nie  było  czym  karmić.  Kredyt  dla  chłopów
galicyjskich w tamtym czasie był słabo dostępny. Szukając wyjścia z tej patowej sytuacji Stefczyk
zaproponował  założenie  własnej  instytucji  oszczędnościowo-kredytowej  opartej  na  wzorach
Raiffeisenowskich,  nakierowanej  na  potrzeby  drobnych  producentów,  minimalizującej  zyski  i
koszty  własne,  której  celem miała  być  walka  z  pleniącą  się  lichwą  towarową i  pieniężną.  W
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związku z tym, za pieniądze proboszcza Edwarda Królikowskiego, udał się do Związku Spółek
Raiffeisena w Münster po to, aby zapoznać się na miejscu z zasadami ich działania oraz strukturą
organizacyjną.  Po  powrocie  zorganizował  w  styczniu  1890  r.  pierwszą  w  Galicji  kasę
oszczędnościowo-pożyczkową systemu Raiffeisena. Mimo początkowych trudności w znalezieniu
kapitału stanowiącego źródło kredytu kasa rozwijała się względnie dobrze. Terenem jej działalności
był  obszar  jednej  lub  kilku  gmin  obejmujący  od  1000  do  3000  mieszkańców,  co  umożliwiało
redukcję  kosztów  jej  utrzymania,  praca  w  kasie  nie  była  bowiem  czasochłonna,  ułatwiało  to
również wymianę informacji na temat sytuacji ekonomicznej poszczególnych jej członków, a to
oczywiście  miało  fundamentalne  znaczenie  przy  podejmowaniu  decyzji  o  przyznaniu  pożyczki,
wreszcie  pozwalało  na  staranną  kontrolę  jej  działalności.  Każdy  nowo  wstępujący  do  kasy
zobowiązany był  wpłacić  niewielką  sumę odpowiadającą  jednemu udziałowi,  który  pozostawał
własnością  członka,  a  jego  wycofanie  było  równoznaczne  z  utratą  członkostwa.  Liczba
zdeklarowanych udziałów nie mogła przekraczać pięciu, przy czym bez względu na posiadaną ich
liczbę  każdy  członek  posiadał  tylko  jeden  głos.  Dywidendy  od  lokowanych  kwot  były
niewygórowane,  albowiem  zasadniczym  celem  kas  było  nie  przynoszenie  wysokich  zysków
właścicielom wkładów, ale udzielanie niskooprocentowanych pożyczek. Właściciele gospodarstw z
chęcią więc lokowali swoje wolne w danym momencie zasoby finansowe, oczekując w zamian, iż
dostaną w potrzebie pożyczkę na uczciwych warunkach (w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
kasa od złożonych w niej wkładów płaciła 4,5% rocznie, pożyczek zaś udzielała na 6% rocznie).
Zadaniem  każdej  spółdzielni  było  utworzenie,  a  następnie  powiększanie  swojego  majątku
powstającego  z  opłat  wstępnych,  a  następnie  wypracowywanego  zysku.  Majątek  ten  stanowił
rezerwowy fundusz służący wyrównywaniu ewentualnych strat. Niezwykle istotne jest to, iż nie
podlegał  on  nigdy  podziałowi  pomiędzy  członków  kasy,  nawet  w  sytuacji  jej  rozwiązania
przechodził na rzecz innej instytucji o analogicznych celach. Od początku przestrzegano też zasady,
iż kasy mają zajmować się wyłącznie działalnością kredytową, co zdecydowanie odróżniało je od

organizacji  Raiffeisena,  którym  nadawano  bardzo  wszechstronny  charakter[9].  Stefczyk  do
wszelkich  innych  zadań  przewidywał  tworzenie  odrębnych  instytucji.  Jak  pisał,  „instytucya
kredytowa  dla  włościan  nie  powinna  traktować  swojego  zadania  w  sposób  biurokratyczny  i
bankierski,  nie  powinna  być  tylko  finansową  instytucyą.  Ona  powinna  wglądać  w  potrzeby  i
stosunki swoich klientów i ludności, wśród której działa, winna występować z inicjatywą, gdzie
tego  zachodzi  potrzeba,  wyszukiwać  tych,  których  należy  ratować,  walczyć  przeciw  bierności
innych, którzy są za leniwi, niedowierzający i nieporadni, aby nad poprawą swego bytu z większą
energią  pracować,  i  którzy  zaledwie  o  to  dbają,  aby  im  gorzej  nie  było,  aby  status  quo  w
gospodarstwie utrzymać i pchać biedę, jak pchali ją ojcowie. Bez takiej czynnej a życzliwej opieki
korzystać z pożytkiem z dobrodziejstw kredytu nie umieją u nas warstwy wykształcone, od których
można żądać, aby sobie zdawały sprawę, czem jest kredyt i jakie jego własności. Tem mniej można
żądać tego od ludności wieśniaczej. Ona mając już dzisiaj otwarte prawie naoścież wrota przystępu
do różnych źródeł kredytu, zwraca jego obosieczny miecz przeciwko sobie samej, zamiast go użyć

jako  broni  przeciwko  swemu  ubóstwu  i  biedzie”[10].  Liczba  członków  kasy  w  Czernichowie
wynosiła w pierwszym roku działalności 143 osoby, w następnych latach wzrosła pięciokrotnie.
Powodzenie przedsięwzięcia zaowocowało podobnymi inicjatywami, w efekcie pod koniec XIX w.
działało już 26 tego rodzaju placówek. Następnym krokiem Stefczyka było powołanie do życia w
Czernichowie  w  1891  r.  spółdzielni  rolniczo-handlowej  pod  nazwą  Bazar  Kółka  Rolniczego.
Członkiem takiej  spółdzielni  mógł  zostać  każdy  mieszkaniec  wsi  po  wykupieniu  przynajmniej
jednego udziału, za każdych 10 udziałów uzyskiwało się natomiast dodatkowo jeden głos, jednak
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nie więcej niż 5. Napotkały one jednak dość szybko poważną przeszkodę w postaci braku dostępu
do  dobrych  źródeł  zakupu  towaru,  hurtownie  nie  kwapiły  się  do  współpracy  z  niewielkimi  i
niepewnymi spółdzielniami wiejskimi. Stefczyk i na to znalazł remedium: na jesieni 1891 r. przy
współpracy  Towarzystwa  Kółek  Rolniczych  stworzył  Związek  Handlowy  Kółek  Rolniczych  w
Krakowie, którego celem miało być stworzenie bazy zaopatrzeniowej dla sklepów kółek rolniczych
oraz zapewnienie im systematycznej opieki i  lustracji.  Za tym przykładem w następnych latach
założono kilkanaście podobnych organizacji handlowych o charakterze prowincjonalnym, m.in. we
Lwowie, Nowym Sączu, Dębicy, Krośnie i Tarnobrzegu.

Stefczyk zdawał  sobie  sprawę,  iż  powodzenie  przedsięwzięć  takich  jak  kasy  oszczędnościowo-
kredytowe oraz sklepy spółdzielcze w dużej mierze zależy od zwiększenia produkcyjności słabych i
karłowatych gospodarstw chłopskich w Galicji. W związku z tym postanowił wykorzystać aparat
spółdzielczy również na tym polu. Gałęzią produkcji, która, jak uznał, najbardziej nadaje się do
zastosowania systemu spółdzielczego,  było mleczarstwo. Poprawa wymagana była na tym polu
przede wszystkim w trzech sferach:  jakości  i  mleczności  hodowanych w gospodarstwach krów,
organizacji przetwórstwa pozyskiwanego mleka oraz docierania ze swoimi produktami do klientów
miejskich. Efektem tych działań było 109 spółek mleczarskich posiadających 131 filii na terenie
Galicji przed wybuchem I wojny światowej.

Stefczyk  spółdzielczość  postrzegał  generalnie  jako  remedium  na  główne  problemy,  z  którymi
borykała  się  ludność  wiejska,  dźwignię  rozwoju  nie  tylko  gospodarczego,  ale  i  moralnego czy
obywatelskiego mieszkańców wsi. Miała ona przede wszystkim umożliwić uwolnienie drobnych i
średnich  gospodarstw  z  zależności  od  kapitalistycznych  pośredników,  unowocześnić  je,  a  tym
samym zwiększyć ich dochodowość,  wreszcie  zaś  wprowadzić nowe wzorce odnoszące się  nie
tylko  do relacji  gospodarczych,  ale  szerzej  międzyludzkich,  oprzeć  je  na  zasadach uczciwości,
solidarności  oraz  pomocy  wzajemnej.  Wyraźnie  też  zastrzegał,  iż  spółdzielczość  nie  zmierza
bynajmniej do wprowadzenia perspektywicznie na wsi ustroju kolektywnego, wręcz przeciwnie jej
celem ma być wzmocnienie własności prywatnej, siły indywidualnych gospodarstw. Nie tworzył też
jakichś  maksymalistycznych  programów  gruntownego  przekształcenia  całokształtu  stosunków
społeczno-gospodarczych,  zaprowadzenia  w  przyszłości  hegemonii  modelu  spółdzielczego  jako
obowiązującego  i  dominującego  –  miała  on  w  jego  ujęciu  stanowić  jedynie  pewną  korekturę
systemu  kapitalistycznego.  Pisząc  o  przyszłości  podkreślał,  iż  nie  wyobraża  jej  sobie  jako
bezwzględnego panowania spółdzielczości:  „nie uważam tego za pożądane; monopol nie jest  w
żadnej sferze ludzkich stosunków czynnikiem postępu i zdrowego rozwoju. Obok spółdzielczości
pozostaną  niewątpliwie,  jako  czynnik  równouprawniony,  także  i  nadal  kapitalistyczne  formy
organizacji pracy gospodarczej, ponieważ liczyć się trzeba z naturą ludzką, w której interes własny i
miłość własna są i pozostaną silnym, a nawet cennym motorem pracy i twórczości. Ale niemniej
uprawnioną jest taka organizacja i praca, na której dnie tkwi przykazanie: «Kochaj bliźniego jak

siebie samego»”[11]. Dość szybko też zdał sobie sprawę z potrzeby koordynacji tych przedsięwzięć,
w  związku  z  tym  powołano  instytucję  Biura  Krajowego  Patronatu  dla  Spółek  Oszczędności  i
Pożyczek, na czele ze Stefczykiem jako patronem. Działalność Patronatu obejmowała pomoc w
zakładaniu kas oszczędnościowo-kredytowych, kształcenie kadr, poradnictwo fachowe i kontrolę
funkcjonowania kas, pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i w otrzymywaniu wsparcia
kredytowego ze źródeł państwowych oraz propagowanie oszczędności i działalności spółdzielczej
na  wsi.  Następnie  Patronat  objął  swą  opieką  także  spółki  mleczarskie  i  rolniczo-handlowe,
nawiązano też kontakty z innymi związkami spółdzielczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podjął również działania mające zorganizować samopomoc finansową pomiędzy poszczególnymi
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kasami, co można było zapewnić jedynie poprzez stworzenie wspólnej dla wszystkich kas centrali
finansowej. Uwieńczeniem tych starań było powołanie do życia w 1908 r. instytucji bankowej w
postaci  Centralnej  Kasy  Spółek  Rolniczych  z  siedzibą  we  Lwowie,  której  dyrektorem  został
Stefczyk.  Sukcesy  te  spowodowały,  iż  do  Patronatu  zaczęły  napływać  prośby  o  pomoc  w
organizowaniu  nowych typów spółdzielni;  owocarskich,  rolniczo-przemysłowych,  uprawy torfu,
natomiast  spółdzielnie  rolniczo-handlowe  zostały  zjednoczone  w  tzw.  Syndykacie  Rolniczym i
poddane jego opiece, podobnie jak spółdzielnie mleczarskie.

Zabór rosyjski

Również  w  przypadku  trzeciego  zaboru  na  czoło  wysuwa  się  jedna  postać,  a  mianowicie  ks.
Wacław Bliziński, podobnie jak ks. Wawrzyniak przede wszystkim praktyk, osoba realizująca się w
konkretnej „robocie”, skupiająca się na codziennej mozolnej pracy, niebudująca natomiast jakichś
rozwiniętych koncepcji  teoretycznych czy poświęcająca uwagę zagadnieniom dotyczącym roli  i
znaczenia spółdzielczości. Praktycznie cała działalność ks. Blizińskiego związana była z jednym
miejscem,  a  mianowicie  wsią  Lisków  położoną  niedaleko  Kalisza,  która  w  XIX  w.  miała
przedstawiać  sobą  stan  opłakany:  panowała  tam bieda,  a  „kradzieże  w  okolicy  mnożyły  się  z

każdym rokiem, i Lisków mijano, jako gniazdo złodziejskie, na wzór miejsc zapowietrzonych”[12].
Poprzednik Blizińskiego na stanowisku proboszcza ks. Hieronim Romanowicz podsumować miał

swoją posługę w Liskowie słowami: „źli ludzie nic tu zrobić nie można”[13].  Sam ks. Bliziński
natomiast tak wspomina swoje pierwsze zetknięcie się z Liskowem: „Wieś nieustannie wadziła się i
procesowała,  z okazji serwitutów, z dworem. Posiadających sztukę czytania,  i  to przeważnie na
własnej  książeczce  do  nabożeństwa,  jak  to  osobiście  w  pierwszym  roku  podczas  tzw.  kolędy
sprawdziłem, było zaledwie 13 % (...) jeśli co w sąsiedztwie zginęło, to mawiano: «Widać, że tędy
liskowiak przechodził» (...) Wieś bardzo ubogo się przedstawiała, bo na 100 lichych chałup jedna
tylko była murowana (...), kryta słomą, reszta drewniana, walące się strzechy, bez płotów, a już
najgorszą chałupą była jednoklasowa szkoła powszechna na całą parafię,  droga wyboista,  pełna

kałuż, błota”[14]. Bliziński został powołany na parafię w Liskowie w 1900 r., pierwszym etapem w
jego działalności była oświata, organizował naukę dla dzieci i dorosłych na tajnych kompletach
odbywających  się  na  plebani,  prenumerował  czasopisma,  które  następnie  rozprowadzał  wśród
miejscowej ludności, od 1905 r. uruchomił natomiast sieć tajnych szkół na terenie parafii. Wkrótce,
pod  wrażeniem  osiągnięć  spółdzielców  z  Rochdale,  postanowił  przeszczepić  rozwiązania
spółdzielcze na liskowski grunt.  W 1902 r. zwerbował ponad trzydzieści osób w celu założenia
spółdzielczego sklepu. Idea ta miała również drugie dno – jak wspomina Bliziński, w związku ze
zbytnim zainteresowaniem ze strony władz spotkaniami na plebani, sklep miał spełniać również
rolę sui generis parawanu, „...za którym łatwiej kryć robotę społeczno-oświatową przed argusowym

okiem moskiewskiego cerbera”[15]. W ten sposób powstaje wraz ze sklepem „Gospodarz – Spółka
Rolniczo-Handlowa”, której celem miała być wzajemna pomoc w ulepszaniu gospodarstw rolnych
oraz dostarczanie parafianom taniego i dobrej jakości towaru. Bliziński właśnie w spółdzielczości
widział panaceum na problemy życia społeczno-gospodarczego. „Kto wie – pisał już w latach II
wojny  światowej  –  czy  nie  ona  powołana  będzie  do  przekształcenia  dzisiejszego  ustroju
społecznego.  Rola  spółdzielczości  w  powojennych  warunkach  niewątpliwie  nabierze  dużego
znaczenia, będzie to jakby ewolucyjne przeobrażenie systemu dotychczasowego, przejście łagodne,
bez wstrząsów, do wyższych form gospodarki, z zachowaniem jednostkom maksimum swobody
osobistej  inicjatywy,  a  przy  tym  bez  podważania  fundamentalnych  zasad  złączonych  z
właściwościami psychicznymi jednostki – własnością prywatną, bez której nie ma postępu, nie ma

http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-15
http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-14
http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-13
http://tradycjegospodarcze.pl/#footnote-12


twórczego  rozwoju  i  życia  moralnego”[16].  Spółdzielnia  zaczęła  wkrótce  sprowadzać  do  wsi
maszyny rolnicze, nowe gatunki zbóż i ziemniaków, wysyłać ludzi na różnego rodzaju szkolenia.
Przez następne siedem lat działała ona bez legalizacji, dopiero w 1908 r. udało się przełamać opory
rosyjskiej  administracji  i  uzyskać  jej  zatwierdzenie  prawne.  Od  1902  r.  we  wsi  zaczęło  też
funkcjonować „Wzajemne ubezpieczenie zboża i słomy na wypadek ognia”, opracowano specjalny
statut, wedle którego przystępujący do stowarzyszenia zadeklarowali, iż w razie pożaru u jednego z
członków wszyscy pozostali zobowiązują się „znieść poszkodowanemu w przeciągu tygodnia po
jednym cetnarze słomy,  po 4 garnce żyta  i  tyleż owsa”.  Jak wspominał  ks.  Bliziński,  mimo iż
„egzekutywa była tylko moralna” w ośmiu tego rodzaju przypadkach, jakie zanotowano do 1914 r.,
nie było żadnych kłopotów z egzekwowaniem warunków umowy. W 1904 r. Bliziński uruchomił
warsztaty tkackie, chodziło tutaj – jak pisze – o znalezienie dla ludności zajęcia dającego zarobek
na czas miesięcy zimowych, ograniczenie sezonowej migracji zarobkowej do Prus oraz zachęcenie
„do gorliwej uprawy lnu i noszenia odzieży z tkanin własnego wyrobu, jak to było przed laty, a co

zwalczyłoby kupowanie po jarmarkach tandety żydowskiej, tak bardzo wchodzącej w użycie”[17].
Sześć lat później w tym samym celu zainicjował utworzenie zakładu zabawkarskiego. W 1904 r.
powstał  pomysł  powołania  kasy  drobnego  kredytu  dla  członków  spółdzielni.  Legalizacja  tej
instytucji nastąpiła dopiero – również z powodu oporu władz rosyjskich – kilka lat później, w 1910
r.

Kasa  Pożyczkowo-Oszczędnościowa  okazała  się  strzałem  w  dziesiątkę.  Liczba  jej  członków
pomiędzy rokiem 1910 a  1914 wzrosła  ze  133 osób do 3282,  pożyczek udzielano na  7%,  od
wkładów płacono natomiast 5%. W 1921 r. zostanie ona przekształcona w Bank Ludowy, a kilka lat
później w Kasę Stefczyka. W 1911 ks. Bliziński otworzył Mleczarnię Spółdzielczą w Liskowie.
Idea początkowo nie porwała mieszkańców, do spółki zapisało się bowiem jedynie 9 osób, w tym
ksiądz, organista i kościelny, obawy jednak przed kompromitacją i wstydem w związku z fiaskiem
przygotowywanego  długo  przedsięwzięcia  okazały  się  nieuzasadnione  –  po  roku  spółdzielnia
liczyła  już  1000 członków,  zaś  w 1938 r.  skupiała  2776 osób,  przerabiała  3 mln  litrów mleka
rocznie  i  posiadała  17  filii  śmietanczarskich  w  okolicy.  W 1913  r.  Spółdzielnia  „Gospodarz”
otworzyła własną piekarnię, która dała wkrótce asumpt do założenia Stowarzyszenia Zbożowego,
powstałego w celu wyeliminowania zubożającego producentów pośrednictwa w handlu zbożem.
Wszystkie te inicjatywy, a także powstałe w międzyczasie Stowarzyszenie Budowlane, złączone
zostały  w  1924  r.  w  Spółdzielnię  Rolniczo-Handlową.  Działalność  społeczno-gospodarczą
wspierały liczne inicjatywy o charakterze kulturalno-oświatowym. W 1905 r. powstała w Liskowie
pierwsza ochronka, rok później Kółko Rolnicze, mające zadania tylko i wyłącznie oświatowe, w
1908  r.  powstał  Dom Ludowy,  w  1910  r.  tzw.  Kąpiele  Ludowe,  trzy  lata  później  zaś  Szkoła
Rolnicza,  będąca  wówczas  piątą  placówką  tego  typu  w  Królestwie  Polskim  (wyposażona  w
centralne  ogrzewanie,  oświetlenie  elektryczne,  wodociągi,  sieć  kanalizacyjną,  laboratorium
mleczarskie,  salę  wykładową,  a  także internat  dla  czterdziestu uczniów).  Wkrótce  zaś,  również
dzięki  inicjatywie  i  zaangażowaniu  ks.  Blizińskiego,  zostało  uruchomione  Gimnazjum  im.  ks.
Piotra Skargi o profilu humanistyczno-klasycznym.

Sukcesy  ks.  Blizińskiego odbiły  się  echem w całym kraju  i  już  w odrodzonej  Rzeczpospolitej
odbyła  się  nawet  wystawa  zatytułowana  „Wieś  Polska  Lisków”  pod  patronatem  premiera
Władysława Grabskiego, na której dorobek dwudziestu pięciu lat pracy ks. Blizińskiego i liskowian
pokazano w kilku odrębnych działach tematycznych. Wystawę zwiedziło ponad czterdzieści trzy
tysiące osób, w tym wycieczki z kraju i zagranicy.
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Wszystkie opisane wyżej inicjatywy łączy bez wątpienia przekonanie o nie tylko ekonomicznych,
ale  i  moralnych  walorach  spółdzielczości,  jako  instytucji,  która  pozwala  na  urzeczywistnianie
codziennej  praktyki  miłości  bliźniego,  zgody  i  sprawiedliwości,  traktowanie  jej  też  jako
skutecznego środka zdolnego reformować kapitalizm, moderować go i  osłabiać jego najbardziej
dotkliwe dla ludzi konsekwencje. Kwestia ekonomiczna nierzadko jest tutaj postrzegana jako ściśle
łącząca  się  z  kwestią  religijną,  stąd  konieczność  poświęcenia  jej  również  olbrzymiej  uwagi.
Albowiem  jeśli  sprawy  gospodarcze  niedomagają,  pojawiają  się  zazwyczaj  poważne
niebezpieczeństwa duchowe. Ubóstwo nie zawsze czyni świętym, wręcz przeciwnie często popycha
do grzechu. Stąd też ks. Piotr Wawrzyniak w czasie jednego ze swoich przemówień grzmiał, iż
„ksiądz, ograniczający się tylko do zakrystii, wejdzie do nieba, ale ja powiadam, że całkowitego

swego obowiązku nie spełnia, gdyż powinien wejść z zakrystii pomiędzy lud”[18].
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