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Od  samo  początku  władze  pruskie  na  terenach  swojego  zaboru  podejmowały  wysiłki
germanizacyjne,  do  drugiej  połowy XIX w.  miały  one  jednak charakter  ograniczony.  Powstałe
decyzją  Kongresu  Wiedeńskiego  Wielkie  Księstwo  Poznańskie  przez  pewien  czas  cieszyło  się
autonomią  –  formalnie  została  ona  zlikwidowana  w  1848  r.,  jednak  z  pewnym  jej  zakresem
mieliśmy do czynienia do 1871 r., kiedy zostało ono włączone do Rzeszy Niemieckiej. Wówczas to
mamy też do czynienia z wyraźnym nasileniem działań germanizacyjnych począwszy od objęcia
urzędu kanclerza przez Otto von Bismarcka po czasy I wojny światowej, z krótki okresem przerwy
za czasów kanclerstwa Leo Capriviego, prowadzącego politykę ugodową. Najbardziej jaskrawym
tego  przykładem  był  oczywiście Kulturkampf,  mający  jednocześnie  charakter  antypolski  i
antykatolicki w związku z tym, iż jak nie bez słuszności zauważano, te dwa elementy ściśle ze sobą
się łączyły, w związku z tym uderzenie w katolicyzm stanowiło jednocześnie atak na polskość i vice
versa. W  latach  1872-1874  prawie  całkowicie  zgermanizowano  szkolnictwo  średnie,  a  także
elementarne.  Następnie  począwszy  od  1876  roku  usunięto  język  polski  z  sądownictwa  oraz
administracji państwowej i samorządowej. Obowiązek nauczania w języku niemieckim objął także
lekcje  religii,  co  spowodowało  spór  z  abpem Mieczysławem Ledóchowskim,  a  następnie  jego
uwięzienie w 1874 roku. W 1885 roku rozpoczęto tzw. rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenie z
terenów Prus ponad 30 tys. Polaków przybyłych tam z zaboru rosyjskiego i austriackiego. Rok
później  powołana  zaś  została  do  życia  tzw.  Komisja  Kolonizacyjna,  której  celem  było
wykupywanie ziemi z rąk polskich oraz osadzanie na niej przybyszów z Cesarstwa Niemieckiego.
W ślad za tym w 1904 roku zabroniono Polakom nabywania z parcelacji  nowych gospodarstw
rolnych oraz wprowadzono zakaz wznoszenia na nich zabudowań, a dwa lata później przyznano
Komisji  prawo  wywłaszczania  majątków  ziemskich.  Komisja  dysponowała  ogromnymi
funduszami,  szacuje się,  że na jej  cele przekazano do końca I  wojny światowej ok.  1 miliarda
marek.  Udało  się  jej  osadzić  na  roli  ponad  20  tys.  rodzin  niemieckich,  co  w  jakiś  sposób
zmniejszyło  dysproporcje  wynikające  z  szybszego rozwoju demograficznego Polaków.  Pomimo
tego  jednak  w  latach  1890-1910  udział  Polaków  wśród  ogółu  ludności  zwiększył  się  w
Poznańskiem o  ok.  2  punkty  procentowe  i  to  mimo  masowej  emigracji  zarobkowej  Polaków,
szacowanej na ponad 850 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o stan posiadania, to Polacy odkupili od

Niemców 274 000 hektarów, podczas gdy transakcje w drugą stronę objęły 181 000 hektarów[1].
W 1894 roku założony zostaje Niemiecki Związek Marchii Wschodniej, czyli popularna Hakata,
nazwana  tak  od  nazwisk  jego  pomysłodawców:  Ferdynanda  von  Hansemanna,  Hermana
Kennemanna i Heinricha von Tiedemanna. Celem jej było wspieranie i intensyfikacja wszystkich
działań  zmierzających  do  osłabienia  żywiołu  polskiego  na  tych  terenach.  Jednocześnie  trzeba
powiedzieć,  iż  Wielkopolska  również  korzystała  ze  swej  przynależności  do  dynamicznie
rozwijającego  się  i  nowoczesnego  państwa  niemieckiego,  uczestniczyła  w dokonującej  się  tam
modernizacji  i  pomyślnej koniunkturze gospodarczej. Bez wątpienia korzyści Wielkopolski były
mniejsze niż innych rejonów tego państwa, jak chociażby bogatego w surowce mineralne Śląska,
nie  mówiąc  już  o  regionach  centralnych,  ale  mimo  wszystko  postępująca  urbanizacja  i
uprzemysłowienie  tworzyły  dobrą  koniunkturę  na  zbyt  płodów  rolnych  pochodzących  z  tych
terenów. Zaowocowało to unowocześnieniem rolnictwa, intensyfikacją produkcji rolnej, tak iż na
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początku  XX  wieku  wydajność  z  hektara  w  zaborze  pruskim  osiągnęła  poziom  najbardziej
rozwiniętych krajów europejskich i była dwukrotnie wyższa niż w Królestwie Polskim.

Za  inicjatorów  świadomych  działań  mających  na  celu  wzmocnienie  ekonomiczne  żywiołu
polskiego  zamieszkującego  tereny Wielkopolski  należy  uznać  Karola  Marcinkowskiego,  Karola
Libelta i Augusta Cieszkowskiego. Pierwszy z nich w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego
na  tych  terenach  zajął  się  już  w  latach  trzydziestych  XIX  wieku  ożywieniem  działalności
poznańskiego  Ziemstwa  Kredytowego  i  powołaniem  Spółki  Akcyjnej  Bazar,  w  której  chciał
ześrodkować  handel  produktami  rolników  i  rękodzielników,  a  zyski  przeznaczyć  na  założenie
szkoły  rolniczej  i  banku  oraz  Towarzystwa  Naukowej  Pomocy  (1841),  wspierającego  rozwój
zdolnej i ubogiej młodzieży. Liczba beneficjantów Towarzystwa, które przetrwało do 1839 roku,
szacowana jest na kilkanaście tysięcy. Pierwszym jego prezesem został sam Marcinkowski, zastąpił
go zaś na tym stanowisku Libelt. W 1845 roku Marcinkowski powołał też do życia Towarzystwo
Wspierania Ubogich i  Biednych,  organizujące akcję  dożywiania,  pomoc lekarską oraz wsparcie
finansowe  dla  osób  ubogich.  Wspomniany  Libelt,  kojarzony  przede  wszystkim  jako  jeden  z
przedstawicieli  polskiej  filozofii  narodowej,  był  jednakowoż  również  pionierem  idei  pracy
organicznej. Wskazywał on, iż szybki rozwój poszczególnych krajów to przede wszystkim efekt ich
skłonności do spontanicznego stowarzyszania, prym spośród wszystkich miała tutaj wieść Francja.
W  Polsce  natomiast  stowarzyszenia  były  głównie  polityczne,  to  jest  konfederacje,  pospolite
ruszenia, sejmy i sejmiki. „Cel ich bywał nagły, niewyrozumiany, częstokroć osobistym interesem
wskazany,  a  nigdy  na  dobro  ogółu,  tylko  na  dobro  jednej  klasy  skierowany.  Dlatego  takie
stowarzyszenia nie prowadziły kraju do postępu. Towarzystw przemysłowych i uczonych wcale nie

było: dopiero w ostatnich czasach pojawiać się poczęły, ale jak się rzekło, za późno”[2]. W pracy
pt. O stowarzyszeniachzwracał jednak uwagę, iż w Wielkim Księstwie Poznańskiem dokonały się
zmiany umożliwiające pracę na niwie cywilizacyjnego i  gospodarczego podnoszenia tych ziem.
„Zniesiono  zaciągi,  darmochy  i  daniny;  uregulowano  i  separowano  gospodarzy  wiejskich,  co
konieczną sprowadzić musiało reorganizację w stosunkach gospodarskich. Z tych tedy powodów
najwcześniej  dawała  się  u  nas  czuć  potrzeba  stowarzyszeń  agronomicznych,  coby  wiertelowe
gospodarstwa zamieniały na przemysłowe i tym środkiem podniosły upadające majątki narodowe”.
Trzeba najpierw jednak zmienić ludzkie nawyki i mentalność, uświadomić szerokim masom: „1) że
nic siłą jednego, by też najpotężniejszą, się nie zdziała, ale, że tylko zmnożonemi siłami wielu,
wielkich rzeczy dokazać można. 2) że dobro pojedynczych osób, nie da się pojąć, ani urzeczywiścić
bez  dobra  ogólnego;  3)  że  zatem pracując  gorliwie  w  interesie  dobra  publicznego,  pracujemy

najrzeczywiściej dla naszego dobra”[3]. Libelt wskazywał chociażby na konieczność prowadzenia
gospodarstw  wzorcowych  dla  włościan  oraz  założenia  szkoły  agronomicznej,  która  jak  pisał:
„kształciłaby młodzież zdatną na rozmaitych urzędników gospodarskich,  tj.  ekonomów, pisarzy,

owczarzy, leśników, a zwłaszcza weterynarzy”[4]. Wszystko to zrealizowane zostało poniekąd przez
trzeciego wielkiego pioniera pracy organicznej w Wielkopolsce Augusta Cieszkowskiego. W 1848
roku  z  jego  inicjatywy  założona  została  Liga  Polska,  stanowiąca  federację  stowarzyszeń
podrzędnych.  Jej  członkowie  byli  inicjatorami  i  kierownikami  towarzystw  oświatowych,
rolniczych, przemysłowych, pożyczkowych czy handlowych. Liga działała bardzo prężnie, czego
dowodem jest fakt, iż rok po jej erygowaniu funkcjonowało już 246 jej placówek w Wielkopolsce i
na  Pomorzu.  Po  jej  zamknięciu  przez  władze  pruskie  w  1850  roku  Cieszkowski  kontynuował
działalność patriotyczną. W 1857 roku założył Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego
prezesem był trzy kadencje. Przez kilkanaście lat zasiadał w parlamencie pruskim, występując w
obronie  języka  polskiego  w  życiu  publicznym,  postulując  tworzenie  towarzystw  kredytowych,
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ochronek wiejskich czy erygowanie nowych szkół w Wielkim Księstwie Poznańskim, które pod
względem  ich  liczebności  zajmowało  ostatnie  miejsce  w  monarchii  pruskiej.  Jego  szczególne
zainteresowanie  budziły  sprawy  finansowe  i  na  te  tematy  najczęściej  zabierał  głos  na  forum
parlamentu – fakt ten przyczynił się do tego, iż Cieszkowskiemu zaproponowano nawet stanowisko
ministra finansów Prus, którego jednakże nie przyjął. Z działalności politycznej wycofał się w 1866
roku, poświęcając w następnych latach większość swej uwagi gospodarstwu w Wierzenicy, pracy
naukowej  i  społecznej.  Od  początku  postanowił  przekształcić  swój  majątek  w  gospodarstwo
wzorcowe, służące przykładem dla innych, w którym wdrażano by w życie najnowsze osiągnięcia
agrotechniczne.  Na łamach „Ziemianina” pisał  w 1850 r.,  że  dziś „...już nie może ślepa rutyna
prowadzić rolnika,  obudził  się do najwyższego stopnia duch spekulacji.  W rolnictwie są pewne
zasady, pewne niezbite aksjomata, z których za pomocą nauk przyrodniczych wystawiona została
ściśle  naukowa  i  umiejętna  budowa  gospodarstw  rolnych.  Porównajmy  gospodarstwa  nasze  z

gospodarstwami Belgii, Anglii, Niemczech. Jakże daleko za nimi jesteśmy”[5]. W związku z tym
tworzył gospodarstwa doświadczalne, rolnicze stacje naukowo-badawcze, promował swe pomysły,
nowe  rozwiązania  i  techniki  jako  członek  Towarzystwa  Włościańskiego,  Towarzystwa
Agronomicznego  czy  Towarzystwa  Rolników  Poznańsko-Szamotulskiego.  Szczególną  wagę
przywiązywał do gospodarki leśnej, nawołując do zalesiania nieużytków, organizując szkółkę leśną,
z  której  sadzonki  przeznaczano  na  powiększanie  areału  leśnego  w dobrach  wierzenickich.  Las
stanowił  dla  niego  niezwykle  ważny  element  gospodarki,  zwalczał  w  związku  z  tym
niekontrolowane  i  nieplanowane  wyręby,  kradzież  drewna,  zakazywał  bezmyślnych  polowań  i
kłusownictwa.  Podkreślał,  iż  państwo  co  prawda  nie  może  zabronić  prywatnym  posiadaczom
wyrębu lasów,  może jednak  samo prowadzić  zalesianie  lub  wspomagać  je  poprzez  wypłacanie
premii za zadrzewianie oraz dostarczanie nasion i sadzonek za darmo. Mając na celu polepszenie
bytu  pracowników w swoim majątku  w  Wierzenicy,  dopuścił  ich  na  określonych  zasadach  do
udziału  w  czystych  dochodach  z  gospodarstwa.  Zainicjował  również  tworzenie  tzw.  ochronek
wiejskich  –  zagadnieniu  temu  poświęcił  zresztą  osobną  rozprawę  pt. O  ochronach  wiejskich –
zapewniających dzieciom opiekę, ale i realizujących określony program wychowawczy. Postulował
on rozwój sieci tego rodzaju placówek finansowanych przez rząd w całym kraju. Koordynować i
wspomagać ich działalność miało Centralne Towarzystwo Ochron, którego członkami powinni być
właściciele  ziemscy  oraz  działacze  oświatowi.  Główne  jego  zadanie  miało  polegać  zaś  na
określeniu  form  pracy  w  ochronkach  i  metod  kształcenia  wychowawczyń.  Zainteresowania
pedagogiczne Cieszkowskiego nie kończyły się jednak na wychowaniu przedszkolnym, dążył on
również  do  przełamania  tradycyjnego  modelu  kształcenia  rolniczego,  zorientowanego  typowo
utylitarnie. Chciał oprzeć kształcenie rolników na podstawach naukowych, stworzyć w Wierzenicy
zalążek gospodarstwa doświadczalnego,  a  następnie instytutu naukowo-badawczego.  Powołał  w
związku z tym do życia Szkołę Rolniczą im. Haliny w Żabikowie (nazwaną tak na cześć zmarłej w
1861 r. żony filozofa), która miała na celu kształcenie młodzieży do zarządzania majątkami. Szkoła
dysponowała bogatą biblioteką, laboratoriami i poletkami doświadczalnymi, zyskała rangę szkoły
wyższej  i  stanowiła  zdaniem badaczy problemu prekursorską pod wieloma względami  uczelnię
rolniczą w Europie. Oprócz przedmiotów ściśle praktycznych w programie nauczania znajdowały
się  podstawy  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej,  budownictwo  wiejskie,  maszynoznawstwo,
użytkowanie i hodowla lasu, melioracje rolnicze i leśne oraz ekonomika i organizacja rolnictwa,
leśnictwa,  ogrodnictwa,  sadownictwa,  warzywnictwa.  Wyższa  Szkoła  Rolnicza  nie  tylko
przygotowywała  absolwentów  do  pracy  zawodowej,  ale  rozwijała  również  własną  działalność
naukową w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Funkcjonowała przez kilka lat, jednakże fakt, iż obok
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kształcenia rolniczego nie zaniedbywano tam również formacji patriotycznej zaniepokoił władze
pruskie i w 1876 roku placówka została zlikwidowana przez Bismarcka. Przez dwadzieścia pięć lat
Cieszkowski  toczył  też,  zakończoną  niestety  niepowodzeniem,  „walkę”  z  rządem  pruskim  o
erygowanie w Wielkim Księstwie Poznańskim uczelni wyższej. Kiedy zaś już po jego śmierci w
roku  1919  doszło  do  utworzenia  w  Poznaniu  polskiego  uniwersytetu,  w  jego  skład,  oprócz
Wydziałów  Filozoficznego  i  Prawnego,  wszedł  także  Wydział  Rolniczo-Leśny  (w  1951  roku
przekształcony w samodzielną Wyższą Szkołę Rolniczą, dziś Akademia Rolnicza), oparty w dużym
stopniu  na  dorobku  naukowym  i  dydaktycznym  oraz  zasobach  materialnych  Wyższej  Szkoły
Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.

Cieszkowski podejmował wszystkie te działania nie tylko z pobudek patriotycznych, ale też w imię
większego  ideału,  który  mu  przyświecał,  tzn.  urzeczywistnienia  Królestwa  Bożego  na  Ziemi.
Zdawał  sobie  jednak  sprawę,  iż  nie  można  pokładać  nadziei  na  podniesienie  materialne  klas
wyzyskiwanych, uwolnienie ich od ciągłej niepewności związanej z troską o byt, w działalności
charytatywnej,  w  inicjatywach  prywatnych.  Trzeba  ich  wyposażyć  w  odpowiednie  „dźwignie”,
punkty oparcia, które umożliwią im godziwe życie, pracę i rozwój oraz korzystanie z wolności i
równości, które w sytuacji, z jaką mamy do czynienia, są jedynie frazesem i pustymi hasłami. „O
bójcie  się  sami,  – przedrzeźniacze jego Ojcostwa” – pisał  Cieszkowski  – „ślepi  tłumacze Jego
Opatrzności, którzy mniemacie, bądź naiwnie, bądź obłudnie, iż to stanowi Bogu miły porządek,
aby tylko niektórzy, garstka powołanych do dóbr, swobód, dostojeństw i rozkoszy życia przystęp
miała,  a krocie i  miljony na wieki wydziedziczone pozostały,  jakoby plemię skazanych na cale
życie do ciężkich robót kajdanników, skoro ani środków, ani nadziei wyzwolenia mieć nie mogą! A
przedrzeźniacie  oczywiście,  ilekroć  odmawiacie  pracującej  braci  wszelkiego  środka  postępu,
wszelkiej poręki i zapomogi publicznej, wszelkiej dźwigni ku wyzwoleniu od niepozornej, ostatniej

wprawdzie,  ale najbezwzględniejszej niewoli,  – od niewoli codziennego głodu”[6].  Jak twierdził

Cieszkowski, ustał już czas Łaski, nastał natomiast czas Zasługi[7]: „do gotowego gdzieś Eldorado,
niech sobie duchowi leniwce wzdychają; – nam trzeba naszą Ziemię Obiecaną własnem działaniem

zagaić, zasadzić i wykształcić”[8].

Kolejny etap związany jest z rozwojem w Wielkopolsce ruchu spółdzielczego, który miał stanowić
właśnie formę obrony społeczeństwa polskiego przed naporem władz i mocniejszej gospodarczo
ludności niemieckiej. Jego powstanie początkowo utrudniał brak odpowiednich regulacji prawnych,
pruski kodeks handlowy z 1860 roku nie znał bowiem jeszcze pojęcia spółdzielni. Zmieniło się to
dopiero w 1867 roku, kiedy to wprowadzona została ustawa uznająca stowarzyszenia spółdzielcze
za  związek  osób,  a  nie  kapitału.  Wprowadzono  regulacje,  wedle  których  na  walnych
zgromadzeniach każdy członek miał  mieć  jeden głos,  a  ich  lista  miała  być  zawsze  otwarta  na
nowych  kandydatów.  Największą  popularność  zdobył  tutaj  model  spółdzielczości  zainicjowany
przez  Hermanna  Schulze-Delitzscha,  który  przebywał  przez  pewien  czas  we  Wrześni  –  tam
nawiązali z nim kontakt polscy pionierzy spółdzielczości na czele z Mieczysławem Łyskowskim.
Był  to  współorganizator  kilku  polskich  banków,  m.in.  Banku  Włościańskiego  czy  Banku
Kredytowego,  a  także  człowiek,  który  spółdzielczością  zajmował  się  zarówno  od  strony
teoretycznej, jak i praktycznej. Założył on kilkanaście spółdzielni kredytowych w Poznańskiem i na
Pomorzu Gdańskim. Uznając za najważniejszy cel spółdzielczości uwolnienie ludzi od zjawiska
lichwy,  tworzył  przede  wszystkim  spółki  kredytowe,  które  stanowić  miały  narzędzie  służące
powstawaniu  wielkich  instytucji  finansowych,  obejmujących  zasięgiem  cały  kraj,  nawet  jeśli
miałyby utracić swój spółdzielczy charakter. W 1861 roku Łyskowski wraz z Hipolitem Cegielskim
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i kilkoma innymi osobami założył Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania,
będące pierwszą spółdzielnią kredytową w Wielkopolsce. Jej statut oparto na zasadach Schulzego-
Delitzscha,  kredytu  udzielano  tylko  na  cele  produkcyjne.  Pod  koniec  pierwszego  roku
funkcjonowania Towarzystwo liczyło 68 członków, zaś cztery lata później 330. W pewnym okresie
było  ono  nawet  największą  spółdzielnią  kredytową  w  Niemczech.  Później  utraciło  charakter
spółdzielczy,  a  w  1891  roku  zostało  przemianowane  na  Bank  Przemysłowców.  Analogiczne
placówki zaczęły być tworzone w innych miastach, tak iż do 1870 roku w Poznańskiem powstało
48  tego  rodzaju  spółek,  w  których  brali  udział  przedstawiciele  inteligencji,  duchowieństwa,
ziemiaństwa, rzemieślników i chłopów. Stawiały one sobie przede wszystkim za cel zapewnienie
taniego kredytu, zwłaszcza na zakup surowców i narzędzi.

Wkrótce  powstała  potrzeba  stworzenia  jakichś  form  porozumiewania  się  lub  silniejszego
powiązania pomiędzy istniejącymi już organizacjami spółdzielczymi. Pierwszy projekt tego rodzaju
z 1867 roku był autorstwa Łyskowskiego i Franciszka Rakowicza, redaktora „Gazety Toruńskiej” i
bankowca. Działania w tym kierunku jednak przeciągały się, ostatecznie w kwietniu 1871 roku
zwołany został do Poznania zjazd, na który przybyło 44 delegatów reprezentujących 19 spółdzielni
z  Wielkopolski,  9  z  Pomorza,  jedną  z  Górnego  Śląska.  Założono  wówczas  Związek  Spółek
Polskich,  zwany też  Związkiem Spółek  Zarobkowych na Wielkie  Księstwo Poznańskie i  Prusy
Zachodnie – początkowo weszło do niego 19 spółdzielni z Wielkopolski i Pomorza. Powołany do
życia został organ zarządzający Związkiem, tzn. Komitet Główny z Łyskowskim jako prezesem,
Juliuszem Auem jako sekretarzem oraz członkami Stanisławem Mottym, Ignacym Zielewiczem,
Romanem  Szymańskim  i  Franciszkiem  Rakowiczem.  Utworzono  też  stanowisko  patrona  –
początkowe problemy z obsadzeniem tego stanowiska i podołaniem obowiązkom, jakie były z nim
związane, skończyły się, gdy objął je w 1872 roku ks. Augustyn Szamarzewski, kolejna wielka
postać  spośród  wielkopolskich  działaczy  gospodarczych  i  patriotycznych.  Szamarzewski  jako
proboszcz w Środzie Wielkopolskiej  założył tam Towarzystwo Rzemieślnicze,  a następnie Kasę
Oszczędności i Pożyczki, później zaś współorganizował podobne placówki w innych miasteczkach
wielkopolskich.  Swoje działania  jako patron zogniskował głównie na usprawnieniu działalności
spółdzielni, stąd wielki nacisk położył na podnoszenie kwalifikacji oraz lepszą znajomość zasad
spółdzielczości  wśród  personelu.  Jako  swoje  główne  cele  Związek  Spółek  Polskich  przyjął
zakładanie  nowych  spółdzielni,  ulepszanie  funkcjonowania  już  istniejących,  ułatwianie  kredytu
pomiędzy spółdzielniami oraz wydawanie pism spółdzielczych. Wielka waga, jaką przykładano do
tych kwestii, to wynik przekonania, iż, jak wskazywano w jednej z gazet wydawanych w tamtym
okresie: „materialna podstawa to pierwszy, kardynalny warunek uratowania narodowości polskiej w
zaborze pruskim, a zarazem fundament dalszej pracy warstw średnich nie tylko około siebie, ale i

około warstw niższych. Bez tej materialnej podstawy ustaje wiara i nadzieja nasza”[9]. Powstanie
Związku rzeczywiście spowodowało, iż początkowo zakładanie nowych spółek nabrało szybszego
tempa – w 1873 roku powstało ich aż 17 – w późniejszych latach impet ten jednak wyraźnie osłabł,
na  co  wpływ  miały  wszakże  również  czynniki  zewnętrzne,  jak  chociażby  kryzys  gospodarczy
panujący w Niemczech. Od początku najwięcej było spółdzielni kredytowych: na 74 funkcjonujące
w 1873 roku spółki, aż 68 miało charakter pożyczkowy. Na rzecz tworzenia odrębnych spółdzielni
dla chłopów działał w tamtym czasie przede wszystkim Maksymilian Jackowski, członek zarządu
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, z ramienia którego od 1873 roku sprawował opiekę nad
parafialnymi kółkami rolniczymi, których liczba za jego dwudziestosiedmioletniej kadencji wzrosła
z  30  do  200.  Z  jego  inicjatywy  powstały  czasopisma  „Rocznik  Kółek”  (1875)  i  „Poradnik
Gospodarski” (1889). Dzięki nim znacznie podniósł się poziom gospodarstw i metody produkcji
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rolnej,  kółka  prowadziły  bowiem  kursy  zawodowe,  organizowały  wystawy,  zakładały  spółki
kredytowe,  przeprowadzały  melioracje  gruntowe,  wprowadzały  ubezpieczenia.  Jak  pisał  jego
biograf:  „Przed  dwudziestu  kilku  laty  chłopi  niemieccy  w  Wielkim  Księstwie  Poznańskiem
górowali nad rolnikami polskimi, ale dzisiaj śmiało powiedzieć i udowodnić można, że przerósł ich

rolnik  polski  pod  każdym  względem”[10] –  i  w  dużej  mierze  stan  taki  to  zasługa  właśnie
Jackowskiego. 

W  1885  roku  powołano  do  życia  Bank  Związku  Spółek  Zarobkowych,  który  miał  stanowić
wsparcie  finansowe  dla  spółdzielni  i  ułatwiać  manewrowanie  kapitałami.  Opierał  się  na
najmniejszym możliwym kapitale zakładowym, wynoszącym 40 tys.  marek.  Dyrektorem Banku
dzięki wsparciu ks. Szamarzewskiego został Józef Kusztelan, nauczyciel i członek Towarzystwa
Pożyczkowego oraz Komitetu Głównego Związku Spółek Zarobkowych. Pełnił tę funkcję przez
dwadzieścia  lat,  z  powodzeniem rozwijając Bank.  Pod koniec dyrektorowania przez Kusztelana
jego kapitał wynosił 3 miliony marek, zaś w 1908 roku osiągnął 6 milionów, wobec wspomnianych
40 tys. stanowiących kapitał zakładowy. Przez lata Bank pełnił funkcję centralnej kasy wszystkich
gospodarczych  organizacji  polskich  w  Niemczech.  W 1891  roku  na  czele  Związku  Spółek  po
śmierci  ks.  Szamarzewskiego  stanął  ks.  Piotr  Wawrzyniak.  Jego  zasługą  było  niewątpliwie
uporządkowanie spraw wewnątrzorganizacyjnych w Związku, z jego inicjatywy powstał w 1891
roku statut  Związku,  a  w 1892 roku regulamin patronatu,  określające  obowiązki  i  uprawnienia
poszczególnych funkcjonariuszy i ciał kolegialnych Związku, jego zakres terytorialny, najwyższą i
najniższą liczbę spółek związkowych, warunki ich przynależności do Związku, zasady rewizji itp.
W pracy organizacyjnej Związku ważną rolę odgrywało jego walne zebranie zwane sejmikiem – ks.
Wawrzyniak  zwiększył  częstotliwość  odbywania  jego  zebrań:  zamiast  raz  na  trzy  lata,  miał
obradować rokrocznie. Zmiana ta okazała się niezwykle doniosła w skutkach, częstsze spotkania
pozwoliły  bowiem  na  szybsze  reagowanie  w  przypadku  występujących  w  spółdzielniach
nieprawidłowości,  nadużyć  finansowych,  lepsze  koordynowanie  działalności,  częstszą  wymianę
członków poszczególnych komisji działających w Związku, którzy nie sprawdzali się w pracy na
powierzonym im odcinku. Z inicjatywy Wawrzyniaka zaczął się również ukazywać od 1892 roku
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 do wykształcenia odpowiednio licznej i kompetentnej kadry spółdzielczej, z czym
były  poważne  problemy  przed  objęciem  przez  niego  stanowiska  patrona.  Wielką  wagę  ks.
Wawrzyniak  przywiązywał  również  do  kontroli  działalności  poszczególnych spółdzielni  zwanej
rewizją – przez lata sprawowania urzędu patrona dokonał ich osobiście ponad 500. W związku z
tym,  iż  chciał  mieć  pieczę  nad  wszystkim,  osobiście  wielu  rzeczy  dopilnować,  ciągle  był  w
rozjazdach.  Niezwykłą  aktywność  ks.  Wawrzyniaka  dobrze  ilustrują  fragmenty  jego  listów.  W
jednym z nich tak przedstawia swoje plany na najbliższe tygodnie: „We wtorek dnia 19 VI 1897
roku będę w Berlinie, w piątek w Raszkowie, w poniedziałek w Brodowie, w środę w Krakowie.
Tam myślę trochę pobobrować po Galicji, zwłaszcza u Hucułów za Kołomyją. Nie wiem, czy się to
uda,  jeżeli  będę  musiał  być  około  20  VII  w  Berlinie.  Zamierzam  wpaść  na  parę  dni  do
Sztokholmu”.  W liście  zaś  pisanym trzy  lata  później  czytamy:  „Dziś  wyjeżdżam do Śremu,  a
wracam w piątek; we wtorek po Wielkiej Nocy będę w Węgiercach, a w środę w Hrabsku na rewizji
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gospodarczej, czwartek w Prakości, w niedzielę w Gębicach, w poniedziałek 23 mamy wielki wiec
w Gnieźnie od godz. drugiej. Wieczorem wyjadę o godz. 8.22 z Gniezna i przybędę do Bydgoszczy
o godz. 10.44. We wtorek dnia 24 wyjadę rano o godz. 8, skąd wrócę tak, iż w Mogilnie będę na 9
wieczorem. Nazajutrz mam tutaj procesję św. Marka”. W związku z tym ciągłym przemieszczaniem
się ks. Wawrzyniak nabył nawet jako jedna z pierwszych osób na ziemiach polskich samochód,
wkrótce jednak rozczarowany tym środkiem lokomocji, zrezygnował z niego. 

W latach sprawowania przez ks. Wawrzyniaka funkcji patrona Związku organizacja ta przeżywała
niezwykły rozkwit. Liczba spółdzielni w nim zrzeszonych wzrosła z 76 w 1891 roku do 248 w
1910, a ich członków z 26 553 do 116 849, aktywa spółdzielni przyrosły zaś z 18 mln marek do 234
mln.  Było  to  wynikiem  rozmaitych  nowych  inicjatyw  i  ciągłego  rozszerzania  swojej  oferty,
tworzono chociażby tzw. kasy groszowe dla dzieci, zbierano pieniądze przez kolektorów gminnych
i  parafialnych,  płacono wyższe odsetki  niż  kasy niemieckie.  Od 1905 roku rozpoczęto  agitację
wśród polskich emigrantów zarobkowych, mającą skłonić ich do lokowania swoich oszczędności w
bankach  ludowych.  Akcja  ta  przyniosła  pozytywne  rezultaty,  albowiem  przeciętnie  co  piąty
emigrant  nadsyłał  rocznie  od  100  do  500  marek  na  tzw.  depozyty  westfalskie.  Wawrzyniak
utrzymywał też 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  wygłaszał
odczyty  na  temat  spółdzielczości  czy  wizytował  tamtejsze  spółdzielnie  kredytowe.  Początkowo
spółki udzielały kredytów najczęściej kupcom oraz rzemieślnikom, później w związku ze zmianą
ich  składu społecznego w dużej  części  mieszkańcom wsi.  Pożyczki  miały  zazwyczaj  charakter
krótkoterminowego kredytu obrotowego o niewielkiej wysokości. Terminy spłat określano różnie,
często je przedłużano. W 1900 roku spółki płaciły przeciętnie od depozytów 4,3%, a pobierały od
pożyczek 6,3%, w późniejszym czasie różnice pomiędzy oprocentowaniem depozytów i pożyczek
jeszcze malały. Trzeba powiedzieć, że spółdzielnie kredytowe odgrywały również doniosłą rolę w
walce narodowej, służąc często pomocą finansową związkom politycznym czy kulturalnym. Jedną
z  największych trudności  polskich organizacji  stanowił  np.  brak sal.  Różnego rodzaju  zebrania
odbywały się najczęściej w pomieszczeniach wynajmowanych, przeważnie restauracjach. Policja
niejednokrotnie  uniemożliwiała  ich  wynajęcie  przez  organizacje  polskie  poprzez  szykany  czy
groźby  kierowane  do  właścicieli  takich  lokali.  Aby  uniknąć  tego  rodzaju  trudności,  zaczęto
budować  własne  domy,  a  pomocy  w postaci  kredytów udzielały  banki  ludowe.  Za  sprawą  ks.
Wawrzyniaka  Związek  zadzierzgnął  również  międzynarodowe  kontakty,  na  jego  zaproszenie
przybył bowiem w 1893 roku 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 roku uczestniczył  w charakterze  obserwatora  w zebraniach  pierwszego w
Wielkopolsce  Kółka  Rolniczego  w  Dolsku,  wkrótce  zaś  został  wybrany  prezesem  Kółka
Rolniczego w Zbrudzewku Śremskim, następnie zaś od 1878 roku w Śremie.  Temu ostatniemu
prezesował aż do 1898 roku, 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 roku 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. Głównym ich celem, sformułowanym przez samego
Wawrzyniaka,  miała  być  eliminacja  lichwy  w  obrocie  produktami  rolnymi  i  artykułami
zaopatrzeniowymi  rolnictwa  (nawozy  sztuczne,  narzędzia,  pasze).  Grupowały  one  przede
wszystkim bogatszych chłopów, dominowali właściciele gospodarstw ok. dwudziestohektarowych
(przed I wojną światową należało do spółek ok. 10 tys. osób, w tym ok. 7,5 tys. chłopów), których
produkcja była na tyle duża, iż nie wystarczał im już najbliższy rynek zbytu. Hasłem działania było
natomiast uzyskiwanie jak największych obrotów przy małym zysku, stąd nie wahano się nawet
przeprowadzać  transakcji,  które  przynosiły  straty.  O  ich  randze  jako  czynnika  gospodarczego
świadczyć może fakt, iż w 1913 roku przez „Rolniki” przeszło 11% ogólnych zbiorów zboża z
Wielkopolski i Pomorza.

Kasa, a później bank to jednak nie jedyne pola aktywności społecznej ks. Wawrzyniaka. Z jego
inicjatywy powołane zostały do życia szkoły wieczorowe dla rzemieślników. Nauka w śremskiej
szkole  odbywała  się  pięć  razy  w  tygodniu  po  jednej  godzinie,  Wawrzyniak  nauczał  w  niej
arytmetyki,  geografii  gospodarczej  i  korespondencji  kupieckiej.  Szkoła  niestety  funkcjonowała
jedynie pół roku, po czym została zamknięta przez władze pruskie. W 1876 roku założył w Śremie
pierwszą czytelnię ludową, która została przekształcona później w ogniwo Towarzystwa Czytelni
Ludowych – kolejnej inicjatywy, której ks. Wawrzyniak był aktywnym działaczem. Również z jego
inicjatywy  rok  później  powołane  zostało  do  życia  stowarzyszenie  czeladzi  katolickiej,  mające
sprawować opiekę nad młodzieżą rzemieślniczą, aktywizować ją i wychowywać w duchu zasad
katolickich.  Pomimo  fiaska,  jakim  zakończyła  się  inicjatywa  „szkoły  wieczorowej  dla
rzemieślników”, ks. Wawrzyniak nie porzucił idei stworzenia polskiego szkolnictwa zawodowego.
W 1896 roku założył w Śremie Szkołę Gospodarstwa Kobiecego i Pracy Domowej, która w ciągu
14 lat istnienia wychowała 1000 uczennic z Wielkopolski, Prus Zachodnich, Śląska, ale i Królestwa
Polskiego. Również jako członek Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego
wspierał, także i materialnie (w 1897 roku przekazał z własnych oszczędności na „fundusz żelazny”
10  000  marek  oraz  przeprowadził  na  jego  potrzeby  zbiórkę  wśród  berlińskiej  Polonii)  polską
młodzież pobierającą nauki w szkołach zawodowych, średnich, a także na uniwersytetach. W latach
1893-1898  pomagał  finansowo  i  służył  pomocą  również  Towarzystwu  Naukowemu  i  Bratniej
Pomocy, polskim organizacjom studenckim w Berlinie – wśród ich członków propagował m.in.
zaciąganie pożyczek na pokrycie kosztów studiowania.

Innym rodzajem spółdzielni, o których należy wspomnieć, były tzw. spółki parcelacyjne. Zaczęły
one powstawać jako reakcja na działania kolonizacyjne ze strony niemieckiej, zainicjowane ustawą
z 1886 roku i powstaniem Komisji Kolonizacyjnej. Tutaj wyjątkową rolę odegrał dyrektor Banku
Ziemskiego Teodor Kalkstein. Wychodził on z założenia, że główną przyczyną kryzysu rolnictwa
jest zbyt duża dysproporcja pomiędzy wielką i drobną własnością, w związku z tym postulował
zmniejszenie  dużych  majątków  na  rzecz  gospodarstw  chłopskich,  czemu  służyć  miała  właśnie
parcelacja  oparta  na  zasadach  spółdzielczych.  Spółki  takie  miały  charakter  czasowy  lub  stały,
pierwsze z nich zakładane były tylko do przeprowadzenia jednej parcelacji. Pierwszą z nich był
Związek  Dzierżawny  i  Kredytowy  z  Wałdowa,  założony  w  1888  roku  przez  Kalksteina.
Wydzierżawił on majątek Wałdowo, podzielił go na 25 parcel, a następnie poddzierżawił je swoim
członkom. Na stałe działanie obliczone były natomiast spółdzielnie założone przez Kalksteina w



Poznaniu i Toruniu, które zajmowały się parcelacją i pośredniczyły w handlu ziemią. W 1894 roku
utworzona została natomiast Spółka Rolnicza Parcelacyjna, a w 1897 roku Bank Parcelacyjny w
Poznaniu, na czele którego stanął Ignacy Sikorski. Podobne zadania spełniał powstały w 1900 roku
Związek Ziemian w Poznaniu, którego celem było uzdrawianie gospodarki majątków podupadłych
– w tym celu kupowano takie majątki, a następnie sprzedawano, dzierżawiono lub parcelowano. O
wiele  słabiej  natomiast  rozwinięte  były  inne  rodzaje  spółdzielczości  w  rodzaju  wytwórczych
(mleczarskich, budowlanych itp.),  spożywczych, rzemieślniczych, kupieckich. Generalnie jednak
spółdzielczość  polska  odgrywała  szczególną  rolę  w  Wielkopolsce  i  osiągnęła  tutaj  wyjątkowe
rezultaty. Dość powiedzieć, iż stała ona na wyższym poziomie niż niemiecka na tych terenach. Jak
wskazują badacze tej problematyki, na „1 Polaka przypadało 2200 mk oszczędności, a na 1 Niemca
1200 mk. Udział Polaków w spółdzielczości w Poznańskiem i częściowo na Pomorzu był wyższy
niż  udział  Niemców  we  wschodnich  prowincjach  państwa,  a  utrzymywał  się  na  tym  samym

poziomie, co udział ludności całych Niemiec”[11].

Wszystkie  te  inicjatywy,  o  których  wspominaliśmy  i  wiele  innych  pomniejszych,  których  nie
sposób omówić ani nawet wymienić, odgrywały niezwykle istotną rolę w walce narodowej, która
od drugiej połowy XIX wieku zaczynała przybierać coraz bardziej na sile. Dzięki nim Polacy mogli
przeciwstawiać się na różne sposoby szykanom administracyjnym ze strony władz, antypolskim
zarządzeniom  oraz  tworzyć  rozmaite  organizacje  o  charakterze  politycznym  i  kulturalnym.
Dokonujące się przemiany, modernizacja tych ziem, rozwój przemysłu, handlu, rzemiosła odbywały
się  pod  hasłami  obrony  narodowej.  Jednakże  wszystko  to  przyczyniało  się  też  do  rozwoju
oszczędności,  gospodarności,  pracowitości,  czyli  cech,  które  do  dziś  są  uważane  za
charakterystyczne dla Poznaniaków. Za ich sprawą lansowano i umacniano solidaryzm społeczny,
samopomoc i umiejętność współdziałania. Trzeba pamiętać, iż twórcy i inicjatorzy przedsięwzięć o
charakterze  spółdzielczym  wskazywali  na  ich  nie  tylko  ekonomiczne,  ale  i  moralne  walory,
uczestnictwo w nich umacniać miało bowiem pozytywne, pożądane cechy, postawy i zachowania
oraz zwalczać szkodliwe ze społecznego punktu widzenia, jak pijaństwo, nieuczciwość. Inicjatywy
te spełniały więc rolę formacyjną czy wychowawczą. Podkreślano, że działalność tego rodzaju musi
z  natury  rzeczy  opierać  się  na  zaufaniu  do  ludzi,  miłości  bliźniego,  wzajemnej  życzliwości  i
uczciwości,  a  więc  tym  samym  umacnia  tego  rodzaju  postawy  w  życiu  jednostkowym  i
społecznym.
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