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Adam. Suckowiecki

POCZĄTKI SPÓŁDZIELCZOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM W LATACH 1945— 1947

Celem niniejszego artyku łu  jest przedstawienie n iektórych aspektów dzia
łalności instytucji i placówek spółdzielczych w  województwie olsztyńskim od 
roku 1945, tzn. od m om entu zakładania pierw szych placówek spółdzielczych, 
po schyłek roku 1947, od kiedy rozpoczęto w stępne prace nad reorganizacją 
spółdzielczości. Pociągnęło to za sobą zasadniczą zmianę s tru k tu ry  placówek 
spółdzielczych.

W dotychczasowym dorobku badawczym nad problem atyką W arm ii i Ma
zur po II wojnie światowej zagadnieniom spółdzielczości poświęcono niewiele 
miejsca. Poruszano te problem y na m arginesie spraw  dotyczących rozwoju 
przemysłu, handlu, rzemiosła, usług itp .1

W ydana w 1961 roku praca Ireny  Kasprowicz i S tefana Różyckiego na 
tem at spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu 2 m a charak ter popularny. W 1972 
ro k u  ukazała się z okazji przypadającej na  2 lipca 1972 roku 50 rocznicy Mię
dzynarodowego Dnia Spółdzielczości i obchodzonej po raz  27 rocznicy spół
dzielczości w województwie olsztyńskim  broszura na tem at spółdziel
czości na W arm ii i M azu rach 3. Ma ona również charak ter popularny i nie 
w nosi wiele nowego w stosunku do pracy Ireny  Kasprowicz i S tefana Różyc
kiego. O początkach spółdzielczości rolniczej wzm iankuje a rtykuł Mieczysława 
Porzuczka 4.

Od redakcji; A r ty ku ł  jest  fragm entem  pracy magisterskiej napisanej w  Zakładzie  His
torii W yższej Szko ły  Pedagogicznej w  Olsztynie w  1977 ro ku  na seminarium dr. Stanisława  
Łańca.

1 W armia  i  Mazury, P raca  zbiorowa pod redakc ją  S. Zajchow skiej i  M. Kiełczewskiej- 
-Zaleskiej, Poznań 1953, ss. 314—333; Z. Januszko, Przeobrażenia i  osiągnięcia gospodarczo- 
s p o łec zne  wojew ództw a olsztyńskiego, Przegląd Zachodni, 1954, n r  9, ss. 109—133; Z. Januszko, 
M. Kiełczewska-Zaleska, W ojewództwo olsztyńskie. Zarys geografii gospodarczej, W arszawa 
1955, ss. 46—49; S. Gwiaździński, W arm ia i Mazury, w: Odbudowa Z iem  O dzyskanych,  P raca  
zbiorowa pod red. K. Piw arskiego i S. Zajchowskiej, Poznań 1957, ss. 456—463; S. Gwiaździński, 
Analiza rozwoju gospodarczego m ias t w ojewództwa olsztyńskiego oraz możliwości ich a k t y 
wizacji, Przegląd Zachodni, 1957, n r  3, ss. 85—115; J . Affeltowicz, Przem ysł i jego potrzeby, 
Rocznik O lsztyński (dalej RO), t. 6, 1964 (druk  1966), ss. 207—232; C. Brow iński, Olsztyn  1945— 
1970, Olsztyn 1974, ss. 43—53; J . D. Łaniec, S tan zniszczeń w ojennych  го gospodarce województwa  
olsztyńskiego, K om unikaty  M azursko-W arm ińskie (dalej KMW)., 1974, n r  2, ss. 163—198; 
R. Rzeczkowski, Podstawowe problem y rozwoju przemysłu i budownic twa w  województwie  
■olsztyńskim, w ; Wązlowe problem y rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego Warmii 
i Mazur w  okresie 30-lecia PRL,  Olsztyn 1975, ss. 1—9.

: 2 I. Kasprowicz, S. Różycki, Spółdzielczość zaopatrzenia i zb y tu  na  W arm ii i Mazurach, 
W arszawa 1961.

3 Spółdzielczość na W armii i Mazurach, Olsztyn 1972.
4 M. Porzuczek, Udział Ztoiązku Samopomocy Chłopskiej w  zagospodarowaniu  Warmii 

i  Mazur, KMW, 1967, n r  3, ss. 405—417.
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O Spółdzielni Wydawniczej „Zagon”, istniejącej w latach  1945—1949, pisał 
W ładysław Wach s. Wzmianki na tem at spółdzielczości zawiera wydana w 1974 
roku monografia społeczno-ekonomiczna województwa olsztyńskiego11 oraz 
monografie m iast i powiatów wydaw ane przez W ydawnictwo „Pojezierze” 7.

Niewielka stosunkowo ilość danych, jakich dostarczają dotychczasowe 
opracowania, zmuszała do przestudiowania innych m ateriałów , a więc przede 
wszystkim m ateriałów  archiw alnych oraz ówczesnej prasy. Ze źródeł archi
walnych wykorzystano m ateria ły  Wojewódzkiego Archiwum  Państwowego 
w Olsztynie oraz Archiwum  A kt Nowych w W arszawie 8.

Bardzo cenną pomoc przy opracowywaniu niniejszego zagadnienia stano
wiła ówczesna prasa regionalna, zamieszczająca na tem at spółdzielczości sporo 
informacji, k tóre w wielu wypadkach z powodu luk  w m ateria łach  archiw al
nych okazały się niezastąpione.

Oprócz tego wykorzystano dw utygodnik „Społem” — pismo ruchu  spół
dzielczego, wydawane od 1945 roku przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP.

Wiele cennego m ateria łu  dostarczyła relacja uzyskana od prof. dr. Bohda
na Wilamowskiego — jednego z pionierów życia gospodarczego i politycznego 
w  województwie olsztyńskim.

PIERWSZE SPÓŁDZIELNIE NA WARMII I MAZURACH

Pierwszy powojenny Kongres Spółdzielczy, k tóry zebrał się w Lublinie 
25 i 26 listopada 1944 roku oraz Kongres Chłopski Ziem Wyzwolonych, obra
dujący 30 i 31 grudnia 1944 roku w Lublinie, nakreśliły  p rogram  odbudowy 
spółdzielczości polskiej w nowych w arunkach politycznych. Podjęte tam  
uchwały wyznaczały spółdzielczości ważną rolę w  procesie odbudowy gospo
darczej oraz przebudowy stosunków społeczno-ekonomicznych °. Niezwykle1 
w ażną rolę postawiono przed spółdzielczością w  akcji zagospodarowania ziem 
zachodnich, w  tym  również obszaru przyszłego województwa olsztyńskiego. 
Ludności przybywającej z terenów  Polski centralnej oraz wschodniej, k tóra  
niebawem  zaczęła zasiedlać tereny byłych P rus Wschodnich, należało stwo

5 w. Wach, Spółdzielnia Wydawnicza „Zagon"  (1915—1349), KMW, 1974, n r 3, ss. 313—337.
6 W ojewództwo olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945—1969, Wrocław 1974, 

ss. 442—499.
7 Szczytno. Z dziejów miasta  ł powiatu,  Olsztyn 1962, ss. 383—384; Braniewo. Z dziejów- 

miasta i  potoiatu, Olsztyn 1973, ss. 274—276; A. W akar, B. Wiiamowski, Węgorzewo. Z dziejów  
m iasta i pow iatu, Olsztyn 1968, ss. 222—237; Z. L icharewa, Kętrzyn .  Z dzie jów  m iasta  i  po
wiatu,  Olsztyn 1962, ss. 128—129; A. Wakar, T. Willan, Giżycko. Z  dziejów miasta i powiatu, 
Olsztyn 1986, ss. 163—168.

8 Z zasobu Wojewódzkiego A rchiw um  Państwowego w Olsztynie (dalej WAPO) korzy
stano z ak t zespołów: Związku Gospodarczego Spółdzielni R P  „Społem” — D elegatura Zarządu 
w Olsztynie, Związku Rewizyjnego Spółdzielni R P  — Oddział w  Olsztynie, Wojewódzkiego- 
Związku Samopomocy Chłopskiej w Olsztynie, Urzędu Pełnom ocnika RP na  O kręg M azurski 
i kontynuacji tegoż — Urzędu Wojewódzkiego oraz Olsztyńskiej Wojewódzkiej R ady N aro
dowej. Z zasobu Archiw um  A kt N owych (dalej AAN) w ykorzystano spraw ozdania roczne 
D elegatury  Centralnej Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP. N iestety ak tu  zespołu Zw iązku 
Gospodarczego Spółdzielni „Społem ” nie zostały do te j pory  uporządkow ane, s tąd korzystan ie  
z n ich  je st ograniczone.

9 J . Gójski, L. M arszałek, Spółdzielczość. Zarys rozwoju historycznego, W arszawa 1968, 
s. 103 (z przypisu oznaczonego gwiazdką).



rzyć dostateczne w arunki dla zagospodarowania się. W akcji tej spółdzielnie 
wraz z innym i placówkami i instytucjam i miały odegrać znaczną rolę.

Początek działalności placówek spółdzielczych na terenie województwa ol
sztyńskiego przypada na pierwsze dni kw ietnia 1945 roku. Do Olsztyna przy
była wówczas z Nowego Sącza grupa spółdzielców Związku Gospodarczego Spół
dzielni RP „Społem” pod kierow nictw em  Bohdana W ilamowskiego-Koroiewicza. 
W czternastoosobowej grupie oprócz Wilamowskiego znajdowali się m.in.: Dża- 
wa, Zygmunt Główczyk, W ładysław Mizielski, Mieczysław Naściszewski, A rtu r 
Sowa, a po k ilku miesiącach dołączyli inż. W yzental oraz K u rn a to w sk i10. 
W początkach m aja  1945 roku przybył do Olsztyna Kazimierz P ie trzak-Paw - 
łowski, k tóry  przystąpił do organizowania spółdzielczego apara tu  rewizyjnego.

Niezwykle trudna  sytuacja aprowizacyjna, oparta  na reglam entacji oraz 
■systemie kartkow ym , determ inow ała konieczność natychm iastowego przystą
pienia do akcji organizacyjnej. Jednakże mocno nadw ątlony apara t gospodar
czy oraz b rak  tradycji ruchu spółdzielczego w  byłych P rusach  Wschodnich 
przesądziły, że członkowie obu wyżej wymienionych ekip musieli rozpoczy
nać pracę od podstaw n .

Od m aja  1945 roku G rupa O peracyjna M inisterstw a Przem ysłu przystą
piła do przejm ow ania zakładów przemysłowych od kom endantur wojennych 
Arm ii Czerwonej. Szereg zakładów i przedsiębiorstw  przem ysłu spożywcze
go za pośrednictwem  M inisterstw a Aprowizacji i H andlu przekazano spół
dzielczości. Dzięki tym  zakładom Związek Gospodarczy Spółdzielni „Społem” 
zorganizował pierwsze m agazyny hurtow ni przy Al. W ojska Polskiego 62/63 12. 
Dopiero potem przystąpiono do zakładania pierw szych spółdzielni.

Na początku zakładano spółdzielnie spożywców oraz spółdzielnie rolniczo- 
-handlowe. M iały one charak ter typowych placówek handlowych, a ich głów
nym  zadaniem  w związku z olbrzymimi trudnościam i w  zaopatrzeniu było 
dostarczanie ludności artykułów  pierw szej potrzeby. Dopiero w następnej ko
lejności organizowano spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, spółdzielnie 
pracy oraz spółdzielnie innych typów. Dużą rolę wyznaczono będącym  w  po
czątkowym stadium  organizacji spółdzielniom rybackim, k tóre  m iały zaktyw i
zować ludność autochtoniczną ls.

Organizowaniem spółdzielni zajmowali się nie tylko działacze „Społem”. 
Na terenie poszczególnych powiatów województwa w ram ach terenowych urzę
dów adm inistracji państwowej powołano specjalne komórki, które zobowiązane 
zostały do udzielania pomocy przedstawicielom placówek spółdzielczych. Na 
szczeblu województwa w ram ach W ydziału Aprowizacji i Handlu powstał 
R eferat Spółdzielczości. P rzy  powiatow ych referatach  aprowizacji i handlu, 
działających przy starostwach, zorganizowano podrefera ty  spółdzielczości. Za
trudnieni w Referacie Spółdzielczości, a głównie w  podreferatach ludzie mieli 
dobrą orientację w  odniesieniu do potrzeb poszczególnych powiatów, co było
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10 Relacja us tna  B. Wilamowskiego — zapis w łasny. A utor w yw iadu w  chwili jego 
udzielania nie pam iętał już im ion n iek tó rych  członków ekipy, stąd w  n iek tó rych  w ypadkach 
podano tylko nazwisko.

11 I. Kasprowicz, S. Różycki, op. cit., s. 48.
12 Z. Główczyk, Handel,  w: W ojewództwo olsztyńskie. Monografia, s. 442.
13 K. Pietrzak-Paw łow ski, Od P rus Wschodnich do w ojewództwa olsztyńskiego 1945—1847, 

P rzegląd Zachodni, 1947, n r  2, s. 138.
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pomocne przy planowaniu racjonalnego rozmieszczenia sieci placówek spół
dzielczych 4

Pierwszą spółdzielnią na terenie W armii i M azur była Spółdzielnia Spo
żywców „M azur” , założona w Olsztynie w m aju  1945 roku. Prezesem  jej 
został doświadczony działacz spółdzielczy, ludowiec Michał Staroń, zaś p ierw 
szymi członkami i pracownikami zarazem byli pionierzy ekipy społemowskiej, 
k tórzy przybyli do Olsztyna miesiąc wcześniej. Oni to organizowali spółdziel
nię wyposażając ją  w niezbędne dla dalszego funkcjonowania urządzenia, 
a więc pomieszczenia, zaplecze magazynowe i tp . : '. W początkowym okresie 
w sklepie spółdzielni „Mazur” sprzedawano tylko artyku ły  spożywcze, a do
piero z biegiem czasu, gdy liczba placówek sklepowych „Mazura” wzrosła, 
asortym ent poszerzono o a rtyku ły  piśmienne oraz inne artyku ły  pochodzenia 
przemysłowego 16.

Niebawem również w  terenie przystąpiono do akcji zakładania spółdziel
ni, k tóra  jednak niejednokrotnie była ham ow ana i opóźniana w skutek  róż
nych trudności. O ile w  m aju  — wg m ateriałów  pochodzących z raportu, ana
lizującego sytuację gospodarczą w Nidzicy, Szczytnie, Reszlu, Kętrzynie i Gi
życku — tylko w  Nidzicy stwierdzono funkcjonowanie spółdzielni ” , o tyle 31 
lipca 1945 roku pracowały już spółdzielnie w  Olsztynie, Ostródzie, Szczytnie, 
Nidzicy, Kętrzynie, Braniewie, Lidzbarku, Pasłęku, Węgorzewie, M orągu i Gi
życku ls. Były to w  głównej mierze spółdzielnie spożywców oraz spółdzielnie 
rolniczo-handlowe. Ponadto w  pow iatach ostródzkim, lidzbarskim, nidzickim, 
szczycieńskim, węgorzewskim ”  oraz w  Jed w ab n ie20 zorganizowano spółdziel
nie „Samopomocy Chłopskiej” . W zrastająca z każdym  miesiącem intensywność 
prac  organizatorskich spółdzielców „Społem” oraz Związku Rewizyjnego Spół
dzielni przy aktyw nej współpracy z organam i adm inistracji państwowej po
wodowały stały  wzrost liczby czynnych spółdzielni. W sprawozdaniu sy tua
cyjnym Pełnomocnika Rządu RP n a  Okręg M azurski za wrzesień 1945 roku 
czytamy: „Czynne są w  okręgu 52 spółdzielnie. Władze adm inistracyjne usto
sunkow ują się do roku spółdzielczego jak  najprzychylniej, zapewniając sobie 
współpracę kierowników tego ruchu przy rozwiązywaniu miejscowych pro
blemów życia gospodarczego” sł.

Do akcji zakładania spółdzielni włączył się również intensyw nie Związek 
Samopomocy Chłopskiej, k tóry  pierwsze koła powołał do życia w  połowie

14 WAPO, Urząd Pełnom ocnika, sygn. 128, Okólnik N r 1 Urzędu Pełnom ocnika Rządu 
RP, Wydział Aprowizacji i  H andlu, R efe ra t Spółdzielczości n a  O kręg Mazurski, k. 392—393.

15 Relacja ustna B. Wflamowskiego.
16 J . D. Łaniec, Chleb i sól po wojnie, W arm ia i M azury, 1976, n r  8, ss. 14—15.
17 WAPO, Ur2ąd Pełnom ocnika, sygn. 62, Spraw ozdanie z podróży odbytej do Nidzicy, 

Szczytna, Reszla, K ętrzyna i Giżycka w  czasie ll-go  bm. do 15-go bm. do Pełnom ocnika Rządu 
RP n a  O kręg M azurski (do Wydziału Aprowizacji i Handlu), k. 18—20.

18 WAPO, Urząd Pełnom ocnika, sygn. 99, Spraw ozdane z działalności Wydziału Osiedleń
czego przy Urzędzie Pełnom ocnika za okres od 1 do 31 VII 1945, k. 47.

19 Ibidem, k . 47.
20 WAPO, Urząd Pełnom ocnika, sygn. 34, Sprawozdanie W ydziału Społeczno-Politycznego 

za miesiąc VII 1945 г., к. 112—113.
21 WAPO, Urząd pełnom ocnika, sygn. 32, Spraw ozdanie sy tuacyjne U rzędu Pełnom ocnika 

na  O kręg M azurski za miesiąc IX 1945 r., к. 35.



1945 roku. Placówki tego Związku powstały najwcześniej w powiatach: szczy
cieńskim, iławskim i nidzickim 22. Dzięki współpracy Związku Gospodarczego 
Spółdzielni „Społem”, Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Związku Samo
pomocy Chłopskiej w grudniu  w województwie olsztyńskim funkcjonowało 
już 80 spółdzielni różnych typów. W tej liczbie znajdowały się 43 spółdziel
nie spożywców, 11 spółdzielni rolniczo-handlowych oraz 26 spółdzielni innych 
typów 23. Władze gospodarcze województwa postanowiły uczynić ze spółdziel
czości jeden z decydujących filarów  odbudowującej się gospodarki. „Głos Zie
m i” z 17 m arca 1946 roku pisał: „Szczególnie jeśli chodzi o Ziemie Odzyskane 
to m usim y dążyć wszelkimi siłami do tego, aby życie gospodarcze organizo
wać w oparciu o spółdzielczość. Zdrowa, zjednoczona przy Związku Gospodar
czym »Społem« spółdzielczość będzie najlepszą dźwignią życia gospodarczego 
na tych terenach. Spółdzielnie »Społem«, Samopomocy Chłopskiej oraz Spół
dzielnie Rolniczo-Handlowe obejm ujące wszystkie dziedziny życia gospodar
czego mogą w  zorganizowanej współpracy zaspokoić wszelkie gospodarcze po
trzeby wsi bez wysiłku, co wpłynie dodatnio na podniesienie dobrobytu chło
pa, toteż w interesie własnym, w m yśl hasła: »drożej sprzedam  — taniej ku
pię«, każdy chłop powinien być członkiem spółdzielni, powinien spółdzielczość 
organizować i popierać” 24.

W kw ietn iu  1946 roku w województwie olsztyńskim działały już 124 spół
dzielnie wszystkich typów 25. Sprzyjające w arunki n a tu ra lne  województwa ol
sztyńskiego stw arzały dogodne możliwości do zakładania licznych spółdzielni 
rybackich. Już  w kw ietniu  1946 roku działało 15 tego typu p laców ek26. Speł
n iały one ważną rolę wykorzystując zaplecze, jak ie  stanowiły liczne jeziora 
mazurskie, daw ały zatrudnienie znacznej liczbie ludności oraz stanowiły ele
m en t spajający ludność miejscową z ludnością napływową.

Równocześnie z akcją zakładania spółdzielni Delegatura Zarządu „Spo
łem ” organizowała zaplecze gospodarcze. Na przełomie 1945 i 1946 roku zo r
ganizowane zostały w  Olsztynie następujące okręgowe oddziały: Spożywczy, 
Rolniczy, Przemysłowo-Rolny, M leczarsko-Jajczarski oraz działy: P rodukcji, 
Zbożowo-M łynarski i Transportowy. Każdemu z oddziałów (działów), w za
leżności od spełnianej przez nie roli, podlegała określona liczba placówek tere 
nowych oraz zakładów przemysłowych.

W obrębie Okręgowego Oddziału Spożywczego uruchomiono na terenie 
Okręgu Mazurskiego 10 oddziałów i 6 składnic jako filii oddziałów powiato
wych. Oddziały zorganizowano w  Braniewie, Giżycku, Kętrzynie, L idzbarku 
W arm ińskim, Nidzicy, Ostródzie, Pasłęku, Piszu, Szczytnie i Olsztynie. Sk ład-
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22 J. Fajkow ski, Ruch ludow y na Mazurach i  W arm ii 1945—1949, W arszawa 1968, ss. 57—5Ł
23 WAPO, Urząd Pełnom ocnika, sygn. 37, Sprawozdanie Wojewódzkiego Wydziału A pro

wizacji i Handlu za miesiąc I, k. 54.
24 Głos Ziemi, 1946, n r  13 z 17 ГП, s. 3.
25 WAPO, Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodow a (dalej OWRN), sygn. 25, Spraw ozda

nie wojewody olsztyńskiego na posiedzeniu M azurskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 
z 29 X1 1946, Aprowizacja i Handel1, k . 327—328; Urząd Pełnom ocnika, sygn. 37, Spraw ozdanie 
z działalności Wojewódzkiego W ydziału A prowizacji i  Handlu za miesiące: X II 1945, I, I I 1946 r . r 
załącznik n r  8, k . 75, Sprawozdanie za miesiąc IV 1946 r., к. 96—97.

26 WAPO, Urząd Pełnom ocnika, sygn. 37, Sprawozdanie za miesiąc IV 1946 r., к . 96—97.
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nice natom iast uruchomiono w Bartoszycach, Biskupcu, Morągu, Mrągowie, 
Suszu i W ęgorzew ie27.

Pozostałym oddziałom okręgowym podlegały zakłady przetw órstw a ro l
no-spożywczego, które dostarczały niezbędnych artykułów  dla hurtow ni po
wiatowych. Okręgowy Dział Produkcji administrował kilkoma zakładam i prze
mysłowymi, m.in. browaram i w  Kętrzynie i Szczytnie, drożdżownią w Biskup
cu, palarnią kaw y w Kętrzynie, która produkowała kawę zbożową. Zakłady 
te  zaopatryw ały w swoje wyroby oddziały i składnice „Społem”, spółdzielnie 
oraz odbiorców pryw atnych na terenie województw: olsztyńskiego, warszaw
skiego, gdańskiego i białostockiego. Ponadto słodownia w Biskupcu produ
kowała słód i dostarczała go browarom  w  K ętrzynie i Szczytnie 2S.

Okręgowy Oddział Rolniczy w  Olsztynie prowadził skup zboża, nasion 
i ziół leczniczych oraz rozprowadzał pomiędzy spółdzielnie rolniczo-handlowe 
m aszyny i narzędzia rolnicze, nawozy sztuczne, nasiona, m ateria ły  pędne 
■oraz a rtyku ły  gospodarstwa domowego ss. Oprócz tego Oddział ten uczestniczył 
w  „akcji siewnej" zajmował się przydziałem zboża, organizowaniem akcji „prze
m ysł dla wsi” 30 oraz realizacją dostaw w ram ach tzw. „świadczeń rzeczo
w ych” 31. Oddział Rolniczy żadnych placówek terenowych nie posiadał32.

Okręgowy Oddział Przemysłowo-Rolny w Olsztynie zaopatryw ał spółdziel
nie „Samopomocy Chłopskiej”. Zajmował się on przydzielaniem ludności, 
a w głównej mierze osadnikom i repatriantom , zwierząt gospodarskich, sku
pywaniem  płodów rolnych oraz rozprowadzaniem artykułów  przemysłowych 
pomiędzy wyżej wymienione spółdzielnie33. Podlegały m u także w arsztaty 
naprawcze w Bartoszycach oraz przetw órnia owocowo-warzywna w  Reszlu. 
W arsztaty rozpoczęły swoją działalność 1 stycznia 1947 roku, a ich zadaniem 
było zabezpieczanie oraz rem ont maszyn ro ln iczych34.

Okręgowy Oddział Mleczarsko-Jajczarski w Olsztynie adm inistrował mle
czarniam i na terenie województwa olsztyńskiego. Na początku 1948 roku

27 WAPO, Związek Gospodarczy Spółdzielni RP „Społem ” {dalej ZGS RP) sygn. AB-41, 
M ateriały statystyczne do spraw ozdań Delegata za r. 1940, k. 2.

28 WAPO, ZGS RP, sygn. AB-41, Pismo z 8 VII 1947 D elegatury Zarządu na okręg ol
sztyński (Referat organizacyjny) do Centralnego Urzędu Planow ania —' Biuro Regionalne 
w  Gdańsku, k. 11—22.

29 „A kcja siew na” polegała na  udzielaniu rolnikom  pomocy ze s trony państw a w  n aby 
w aniu  nasion zbóż siewnych, k tó rych  ceny na w olnym  rynku  były bardzo wysokie. Rozdzie
laniem  zboża pochodzącego z przydziału zajm ow ały się placów ki „Społem” podlegające Od
działowi Rolniczemu. Oprócz zboża rozdzielano również ziemniaki-sadzeńiaki oraz inne nasiona 
(por. T. Stankiewicz, Spółdzielnie rolniczo-handlowe w  Polsce Ludowej 1944—1947, Warszawa 
1971, s. 125).

30 A kcja „Przem ysł dla w si” obejmowała organizację dostaw, rozdziału i zbytu tow arów  
pochodzenia przemysłowego na wsi. Była to planowa akcja zm ierzająca do unorm ow ania 
praw idłow ych stosunków w ym iany tow arow ej pomiędzy wsią a przem ysłem (por. T. S tankie
wicz, op. cit., s. 139).

31 „Świadczenia rzeczowe” obejmowały dostaw y nadw yżek produk tów  ro lnych od ro ln i
ków  do spółdzielni rolniczo-handlowych. O trzym ane ze świadczeń rzeczowych ziemiopłody 
spółdzielnie mogły rozprowadzać tylko za zezwoleniem M inisterstwa Aprowizacji. Akcja 
„świadczeń rzeczowych” była podyktow ana trudną sy tuacją gospodarczą. Została zniesiona 
uchw ałą Rady M inistrów z 1 VIIIT946 г. (рог. т .  Stankiewicz, op. cit., ss. 128—129).

32 WAPO, ZGS RP, sygn. AB-41, Pismo Z 8 VII 1947, k. 11—12.
33 Ibidem, k. 11—12.
34 Zycie Olsztyńskie, 1947, n r 120 z 29 VIII, s. 4.



w  województwie olsztyńskim było już 56 czynnych m leczarn iss. A rtykuły  
produkowane przez te  zakłady rozprowadzano na terenie województwa olsztyń
skiego oraz dodatkowo w województwach warszawskim, gdańskim, a naw et 
łódzkim i w rocław skim 36.

Okręgowemu Działowi M łynarskiem u w Olsztynie podlegało 21 zakładów 
m łynarskich  oraz dwa tartaki.

Dział Transportow y zakupyw ał i rozprowadzał wśród placówek „Społem” 
środki transportu  (samochody ciężarowe i osobowe), rem ontował pojazdy m e
chaniczne itp. Dział posiadał również w łasną kolumnę transportow ą, k tóra 
obsługiwała placówki „Społem” w Olsztynie i w te re n ie 37.

O ile D elegatura Zarządu „Społem” odpowiedzialna była za gospodarczą 
działalność placówek spółdzielczych, to za spraw y organizacyjne i kontrolno- 
rew izyjne odpowiadał Związek Rewizyjny Spółdzielni. Związek Rewizyjny 
Spółdzielni na  terenie Okręgu Mazurskiego powołano do życia w kilka  mie
sięcy później niż Związek Gospodarczy Spółdzielni „Społem”, w sierpniu  1945 
ro k u 38. Pracam i Zarządu Okręgowego Związku Rewizyjnego kierow ał Kazi
m ierz Pietrzak-Paw łow ski. W jego skład wchodziły następujące działy: Ogólny, 
Społeczno-Wychowawczy, Spółdzielni Handlowych, Spółdzielni Przetwórczych, 
Spółdzielni Pomocniczo-Rołnych, Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych 
oraz Spółdzielni Pracy i Różnych. Wyżej wymienione działy koordynowały 
działalność poszczególnych branż 39.

Planow anie i realizacja zagospodarowania województwa olsztyńskiego były 
n iejednokrotnie przedm iotem  narad  miejscowego ak tyw u spółdzielczego. Na 
początku czerwca 1946 roku odbył się w  Giżycku pierw szy zjazd spółdzielczy 
czterech wschodnich powiatów województwa: węgorzewskiego, giżyckiego, kę
trzyńskiego i piskiego 40. Zjazd obradował pod patronatem  Związku Rewizyj
nego Spółdzielni (dyrektor Kazimierz Pietrzak-Paw łow ski, inż. Zbigniew Z iar
ko). W obradach wzięli udział również: dyrek tor „Społem” Bohdan W ilamow- 
ski oraz dyrek tor B anku Gospodarstwa Spółdzielczego — Pniak. Na zjeździe 
reprezentowane były 34 spółdzielnie (przede w szystkim  spółdzielnie rybackie, 
spożywców i rolniczo-handlowe) w osobach ponad 200 delegatów. Uwzględ
niając n a tu ra lne  w arunk i województwa olsztyńskiego postanowiono tam  znacz
nie  zaktywizować działalność spółdzielni rybackich, m.in. poprzez utworzenie 
przy tego typu spółdzielniach Związku Zawodowego Rybaków oraz Komisji 
Porozumiewawczej Spółdzielni Rybackich, k tóre m iały koordynować i uspraw 
niać działalność gospodarczą tych placówek 41.

Zarówno dla już działających jak  i będących w stadium  organizacyjnym  
spółdzielni stworzono odpowiednie zaplecze finansowe w postaci B anku Gos
podarstwa Spółdzielczego. Na terenie Okręgu Mazurskiego Bank Gospodar
stw a Spółdzielczego rozpoczął działalność z dniem  1 lipca 1946 roku. Pow stał
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35 Ibidem, s. 4.
36 WAPO, ZGS RP, sygn. AB-41, Pismo z VII 1947 г., к. 11—12.
37 Ibidem, k. 11—12.
38 Relacja ustna B. Wilamowskiego.
39 WAPO, ZGS RP, sygn. A-ZR-17, Spraw ozdanie z działalności Związku Rewizyjnego
40 Wiadomości M azurskie, 1946, n r  129 z 7 VI, s. 2.
41 Ibidem, 1947, n r  23 z 30 I, s. 3.

Spółdzielni RP w 1947 r., к. 6—7.
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on z połączenia dwóch działających do tej pory instytucji bankowych: Cen
tra lnej Komisji Kółek Rolniczych oraz Banku „Społem”. Do głównych za
dań nowo powstałej instytucji należało udzielanie kredytów pieniężnych 
wszystkim spółdzielniom i placówkom spółdzielczym oraz przyjm owanie na 
konto środków pieniężnych od spółdzielni. Oddział Wojewódzki Banku Spół
dzielczego w Olsztynie posiadał liczne komórki bankowe, k tóre działały w m ia
stach powiatowych i innych jako tzw. banki lu d o w e ,s. Do najlepiej pracu
jących banków ludowych należały banki w Olsztynie, Ostródzie, Braniewie, 
Biskupcu, Bartoszycach i O rnecie1S. W 1947 roku z kredytów  Banku Gos
podarstwa Spółdzielczego na terenie całego województwa skorzystało łącznie 
około 200 spółdzielni różnych typów. Szeroki zakres funkcji oraz form dzia
łalności pozwala stwierdzić, że Bank Gospodarstwa Spółdzielczego odgrywał 
wysoce pozytywną rolę w rozwoju gospodarczym regionu “ .

Zgodnie z nakreślonym i wytycznymi następne miesiące 1946 roku przy
niosły dalszy znaczny wzrost liczby spółdzielni. Okazją do podsumowania do
robku spółdzielczości w województwie były obchody Dnia Spółdzielczości 
przypadające na  29 września, połączone z jubileuszem 35-lecia Związku „Spo
łem ”. Do tej pory zdołano już założyć 256 spółdzie ln i45, z których 193 to spół
dzielnie czynne ls. Pozostałe 63 spółdzielnie, chociaż form alnie założone, z po
wodu braku  kadry lub innych przyczyn nie mogły na  razie rozwijać działal
ności.

Spośród w ielu dotychczas wymienionych spółdzielni na uwagę zasługiwały 
tzw. spółdzielnie zamknięte. Obsługiwały one pracowników określonych zakła
dów przemysłowych (stąd ich nazwa). Na terenie Olsztyna były to m.in.: Spół
dzielnia „Pocztowiec” — obsługująca pracowników poczty, „Skarbowiec” — 
zaopatrująca pracowników banków, „Kolejarz” — dla pracowników kom uni
kacji kolejowej, Spółdzielnia H arcerska „Trop”. Osobną grupę w tej katego
rii stanowiły spółdzielnie wojskowe, k tóre działały wśród kadry  żołnierskiej. 
Najbardziej prężną spółdzielnią wojskową w Olsztynie była spółdzielnia „Wia
ru s”, mieszcząca się u zbiegu ulic 1 Maja i Partyzantów  ” .

Wzrost liczby ludności województwa olsztyńskiego staw ał się elementem 
dopingującym miejscowe władze spółdzielcze do zakładania nowych placówek, 
jednakże brak  odpowiedniej liczby kadry  hamował szybkie ich zakładanie oraz 
operatywną działalność. Wobec tego liczba spółdzielni od września do listopa
da 1946 roku nie tylko nie wzrosła, lecz uległa naw et pewnem u obniżeniu. 
Rozmieszczenie spółdzielni w poszczególnych powiatach województwa ilu s tru 
je  tabela 1. W ynika z niej, że najbardziej dynamicznie rozwijały się spółdziel
nie w powiatach położonych centralnie. W ynikało to prawdopodobnie stąd, że 
powiaty te szybciej były zasiedlane przez ludność napływową niż powiaty 
leżące na krańcach województwa.

Ostatecznie rok 1946 zam knięty został bilansem  271 spółdzielni, spośród 
których pracowało 213. Pozostałe 58 to spółdzielnie chwilowo nieczynne, m.in.

42 Ibidem.
43 Życie Olsztyńskie, 1948, n r  251 z 11IX, s. 4.
44 Wiadomości M azurskie, 1946, n r  225 z 29 IX, ss. 3—4.
45 Ibidem, ss. 3—4.
46 Spółdzielczość na  W arm ii i Mazurach,  ss. 24—28.
47 Życie Olsztyńskie 1947, n r 150 z 28 IX, s. 3.



Początki spółdzielczości w w ojewództw ie olsztyńskim  411

TABELA 1. Sleć spółdzielni w  w ojewództwie o lsztyńskim  
na dzień l X I 1946 r.

Pow iat
Liczba

miasto

spółdzielni 

1 powiat
Razem

Bartoszyce 1 1 2
Biskupiec 3 6 9
Braniewo 2 1 3
Gierdawy ł __ 1
Giżycko 9 6 15
Iława 1 — 1

Kętrzyn 6 5 11
Lidzbark 2 9 11
Morąg 2 9 11
Mrągowo 4 11 15
Nidzica 3 6 9
Olsztyn 17 24 41

Ostróda 3 11 14
Pasłęk 3 2 5
Pisz 3 5 8
Susz 1 10 11
Szczytno 3 11 14
Węgorzewo 4 5 9

Ogółem 68 122 190

Źródło: WAPO, Urząd Wojewódzki, sygn. 1546, Ilościowy s tan  spółdzielni, sklepów i za-
k ładów  gastronom icznych na te renie Okręgu Mazurskiego na l listopada 1946 r., к . 2.

z powodu braku  kadry. W liczbie 271 znajdowało się 196 spółdzielni handlo
wych, 43 spółdzielnie pomocniczo-rolne, 9 spółdzielni oszczędnościowo-pożycz
kowych, 4 spółdzielnie przetwórcze oraz 19 spółdzielni pracy oraz innych ty 
pów iS. Pozwala to stwierdzić, że władze spółdzielcze przywiązywały najw ięk
szą wagę do rozwoju spółdzielni typu handlowego, k tóre w akcji zaopatrzenia 
odgrywały najw ażniejszą rolę.

Do zakładania dalszych placówek spółdzielczych przystąpiono w  roku na
stępnym, k tóry  zaznaczył się już jednak nowymi trendam i na płaszczyźnie 
życia społeczno-politycznego. W połowie 1947 roku podjęto bowiem decyzję 
o reorganizacji spółdzielczości. Reorganizacja m iała polegać głównie na od
dzieleniu od siebie poszczególnych typów spółdzielni. Od tej pory spół
dzielnie poszczególnych typów reprezentow ane były przez oddzielne centrale 
gospodarcze. Tym  sam ym  zakończyły swoją działalność: Związek Gospodarczy 
Spółdzielni RP „Społem” oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni. Reorganizację 
spółdzielczości prowadzono w  końcu 1947 roku oraz w pierwszym  półroczu 
1948 roku. Od 1947 roku przystąpiono do realizacji trzyletniego P lanu  Odbudo

48 WAPO, Związek Rewizyjny Spóidzielni RP (dalej ZRS RP), sygn. A-ZR-8, R ejestr 
członków Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP Okręgu Mazurskiego w  Olsztynie, k. 0013.
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w y Gospodarczej (1947—1949). W myśl założeń tego p lanu spółdzielczość w łą
czona została w  ram y tego planu, gdzie wyznaczono jej nowe zadania. Na ko
niec 1947 roku w  województwie były 374 placówki spółdzielcze " .

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PLACÓWEK SPÓŁDZIELCZYCH

Ekipa „Społem” w pierwszej kolejności przystąpiła do urucham iania za
kładów, które miały dostarczać podstawowych artykułów  spożywczych, a więc 
młynów, piekarń  oraz mleczarń. Obiekty mniej zniszczone urucham iano od 
razu, a te, które wskutek działań wojennych ucierpiały najbardziej, zabezpie
czano przed dalszą dewastacją 5“.

Zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły  spożywcze realizowało „Spo
łem ” w oparciu o przydziały kartkow e, dystrybucję towarów pochodzących 
z UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Adm inistration — Adm ini
stracja Narodów Zjednoczonych do Spraw  Pomocy i Odbudowy), a także za
kupionych na wolnym  rynku. Ze względu na ograniczoną ich ilość zaopatrzenie 
oparto na systemie reglamentacji. Punk ty  rozdzielcze zaopatryw ały ludność 
nie tylko w artykuły  żywnościowe, ale również w odzież, tkaniny, obuwie 
itp. „Społem” uruchomiło ponadto sieć stołówek, z których korzystali w głów
nej mierze pracownicy adm inistracji państwowej, pracownicy instytucji spół
dzielczych oraz ich rodziny, a także osoby zatrudnione w innych zakładach 
i urzędach.

Pierwszy okres działalności podsumowano w kw ietniu 1946 roku. Po roku 
od chwili przybycia pierwszych spółdzielców 16 oddziałów i składnic powia
towych „Społem” zatrudniało łącznie 330 pracowników, natom iast zakłady 
przetwórcze prowadzone przez „Społem” obsługiwało 270 pracowników. 
Oprócz tego Centrala Związku Gospodarczego Spółdzielni „Społem” zatrud
niała 215 osób, co w sumie dawało liczbę ponad 800 osób. W zrastała również 
liczba pracowników zatrudnianych przez coraz liczniejsze spółdzielnie. Na 
koniec 1945 roku we wszystkich spółdzielniach było zatrudnionych 310 osób. 
W ciągu następnego roku liczba ich wielokrotnie wzrosła i na koniec 1946 roku 
wynosiła 2148 osób, natom iast na  dzień 31 grudnia  1947 roku w spółdziel
niach pracowało 3652 pracowników. Największy więc wzrost odnotowano 
w  1946 roku — o 1938 osób, natom iast w  roku 1947 tylko o 504 osoby51.

Znacznej poprawie uległy również w arunki transportow e, które odgrywa
ły istotną rolę w organizowaniu zaopatrzenia. O ile w kw ietn iu  1945 roku 
spółdzielczość dysponowała jedynie 2 samochodami, to w  rok później m iała 
ich już 90 52.

49 Liczbą 374 spółdzielni podano na podstawie WAPO, ZRS RP, sygn. A-ZR-12, S tan  
spółdzielni na 31 XII 1947 r., s. 63, tab. XXa. N atom iast wg ZRS RP, A-ZR-8, Rejestr członków 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni od 31VIII 1945 r. do 23 X I I 1947 r., к. 0020 ogółem spółdzielni 
na koniec 1947 r. było 379.

5Q B. Wilamowski, S tudia założeń i początków osadnictwa rolnego na terenie wojewódz
twa olsztyńskiego w  latach 1945—Ш8, Olsztyn 1968 (Maszynopis w  bibliotece ART w Olsztynie), 
ss. 124—125.

51 AAN, sygn. 606, Liczba pracow ników  zatrudnionych w spółdzielniach na terenie Ziem 
O dzyskanych w  la tach  1945—1948, k. 28, tab. 9.

52 Wiadomości M azurskie, 1946, n r 91 z 17 IV, s. 2.



Następne miesiące w  działalności „Społem” charakteryzują  się stałym  
zwiększaniem potencjału produkcyjnego zakładów przetwórczych. W kw ietn iu  
1946 roku dział m leczarsko-jajczarski dysponował tylko 7 punktam i przero
bu mleka, we w rześniu natom iast było czynnych już 20 zakładów m leczar
skich, których zdolności produkcyjne nie mogły być jednak w pełni wyko
rzystane z powodu b raku  dostatecznych ilości su ro w ca5S. Ogółem na terenie 
Okręgu M azurskiego do września 1946 roku spółdzielczość przejęła 135 obiek
tów mleczarskich, z czego zabezpieczono 90. Pozostałe 45 zakładów z powodu 
zbyt dużych zniszczeń nie nadaw ało się do remontu. Wszystkie powiaty wo
jewództwa wyposażone zostały w punkty  skupu i przerobu mleka. We wrześ
niu 1946 roku wszystkie zakłady mleczarskie p rzerabia ły  łącznie 18 000 litrów  
m leka dziennie. Zdolność produkcyjna poszczególnych zakładów mleczarskich 
we wrześniu 1946 roku wynosiła od 300 (Lubomino, Mikołajki, Rańsk) do 
2000 litrów  m leka dziennie (Giżycko, L idzbark W arm., O lsztyn)54.

Spośród wyżej wym ienionych zakładów mleczarskich zakłady w Lidzbarku 
W arm ińskim, Iławie, Górowie, Giżycku, Olsztynie, M orągu, Pasłęku, Rańsku 
i Dobrym Mieście były całkowicie zmechanizowane, co nie pozostawało bez 
w pływ u na wielkość produkcji. Po planowanej rozbudowie zakładu m leczar
skiego w Olsztynie m iał on przerabiać 10 000 litrów  m leka dziennie 55. W 1947 
roku 32 spośród 56 czynnych m leczarni przerobiły 8 m in 520 tys. litrów  m le
ka. Był to znaczny wzrost w  stosunku do 1946 roku, w którym  18 czynnych 
mleczarni przerobiło 1,5 m in litrów  mleka. W latach 1946—1947 m leczarnie 
wyprodukow ały ' łącznie 268 tys. kg m asła oraz 105 tys. kg sera 56. Dział m le
czarsko-jajczarski adm inistrow ał również zakładam i wylęgu drobiu. W 1946 
roku z 5 posiadanych inkubatorów  uzyskano 40 956 k u rc z ą t57.

„Społem” w  tym  okresie zarządzało ponadto 19 młynam i, k tóre  dostarczały  
miesięcznie 7000 ton mąki, co w zupełności zaspokajało potrzeby ludności tego 
regionu. B row ary w Szczytnie, Olsztynie i Kętrzynie, drożdżownia w K ętrzy
nie oraz piekarnie pokryw ały zapotrzebowanie województwa na produkowane 
przez siebie artykuły. „Społem” przejęło również pod w łasną adm inistrację 
150 gorzelni, z których 20 rozpoczęło produkcję dostarczając miesięcznie 
128 000 litrów  sp iry tu su S8. Oprócz tego „Społem” planow ało uruchomić ka 
szarnię, cukrownię, bekoniam ię, przetw órnię ryb, a także dwie o lejarnie ■— 
w  Olsztynie i L idzbarku W arm ińskim  oraz krochm alnię w Iławie, w ytw órnię  
p łatków  owsianych, przetw órnię ryb i chłodnię. Łączny koszt uruchom ienia 
tych zakładów m iał wynieść 20 m in złotych 59.

W zrastająca sukcesywnie liczba zakładów przetwórczych w ym agała za
trudn ien ia  coraz większej liczby pracowników. O ile w  kw ietn iu  1946 roku  
łącznie zakłady „Społem” zatrudniały  ponad 800 osób, to w  połowie 1947 roku 
liczba ta  wzrosła do 1548, przy czym dział spożywczy zatrudniał 504 osoby, 
dział produkcji — 160 osób, dział m łynarski 348 osób, dział m leczarsko-jaj-
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53 Ibidem, 1946, n r 201 z 3 IX, s. 3.
54 Ibidem, s. 3.
55 Ibidem, s. 3.
56 Życie Olsztyńskie, 1948, n r  181 z 3 VII, s. 3.
57 Wiadomości M azurskie, 1946, n r  201 z 3 IX, s. 3.
58 Ibidem, s. 3.
59 Ibidem, 1946, n r  201 z 3 IX, s. 3.
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czarski 223 osoby, dział przemysłowo-rolny — 83 osoby. W dziale rolniczym 
pracowało 89 osób, zaś w dziale transportow ym  51 osób 6°.

W zrastająca ilość towarów produkowanych przez spółdzielcze zakłady 
przetwórcze była rozprow adzana za pośrednictwem  oddziałów i składnic po
wiatowych do poszczególnych spółdzielni na  terenie całego województwa. Wy
magało to jednak zatrudnienia znacznej liczby pracowników. Na koniec 1946 
roku placówki hurtow e działające w  województwie olsztyńskim zatrudniały 
ogółem 500 osób.

TABELA 2. Zatrudnienie  tu oddziałach i składnicach powiatowych  
na dzień 31 XII  1946 r.

Oddziały 1 składnice j Razem Umysłowi Fizyczni

Oddział Braniewo 19 11 8
Oddział Giżycko 33 19 14
Oddział Kętrzyn 36 20 16
Oddział Lidzbark Warmiński 25 17 8
Oddział Nidzica 32 18 14

Oddział Ostróda 30 18 12
Oddział Pasłęk 25 16 9
Oddział Pisz 14 9 5
Oddział Szczytno 25 16 9
Okręgowy Oddział Spożywczy Olsztyn 140 73 67

Składnica Bartoszyce 12 7 5
Składnica Biskupiec 24 16 8
Składnica Morąg 32 14 18
Składnica Mrągowo 23 12 11
Składnica Susz 13 10 3
Składnica Węgorzewo 17 9 8

Ogółem 500 285 215

Źródło: WAPO, ZGS RP, sygn. AB-41, K onferencja kierowników  oddziałów pow iatow ych 
„Społem ” w Olsztynie w dniach  28—29 kw ietnia 1947 г., M ateriały  statystyczne do spraw ozdań 
Delegata za rok 1946, s. 3.

Z tabeli 2 wynika, że najw iększą liczbę pracowników zatrudniały oddziały 
w  Olsztynie, Kętrzynie, Giżycku oraz Ostródzie. Liczba zatrudnionych p ra 
cowników nie pozostawała bez wpływ u na wielkość uzyskiwanej produkcji. 
Powiaty, w  których oddziały bądź składnice zatrudniały najw iększą liczbę 
pracowników, zajmowały czołowe m iejsca pod względem wielkości uzyskiwa
nej produkcji. Wielkość obrotów poszczególnych placówek ilustru je  tabela 3.

Z tabeli 3 wynika, że „Społem” zaopatrywało w  tow ary w yprodukow ane 
we własnych w ytw órniach nie tylko placówki spółdzielcze, ale również od
biorców pryw atnych oraz instytucje państw ow e (obroty zewnętrzne). Pierwsze 
miejsce jednak zajmowały obroty ze spółdzielniami (54,9% ogólnej sumy obro-

60 WAPO, ZGS RP, sygn. AB-41, Pismo z 8 VII 1947, k. 11—12.
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TABELA 3. Obroty placówek hurtow ych  ,,Społem " (oddziały  i  składnice) wg kategorii odbiorców 
na dzień 31 X II  194в r. (w tys. zł) *

Lokata O broty wewnętrzne**

Oddziały 
i składnice

p la
cówki

wg
w iel
kości
obro
tów

O broty
ogółem razem spółdziel

nie
in s ty tu 

cje
odbiorcy
p ryw atn i

O broty
w ew nę
trzne

Ogółem X 1 115 487 867 809 476 353 105 399 286 057 247 678

Oddział Braniewo 13 26 271 23 632 14 852 3 735 5 045 2 639
Oddział Giżycko 3 62 498 56 580 25 708 2 404 28 468 5 918
Oddział Kętrzyn 
Oddział Lidzbark

2 83 977 70 122 50 642 7123 12 357 13 855

Warmiński 6 50 727 45 908 35 504 2 628 7 776 4 819
Oddział Nidzica 9 41 786 40 284 18 419 2 425 19 440 1 502

Odział Ostróda 4 55 367 47 668 20 781 10 218 16 669 7 699
Oddział Pasłęk 10 37 900 36 029 22 985 3 429 9 615 1 871
Oddział Pisz ■ 14 23 888 23 270 15 853 1171 6 246 618
Oddział Szczytno 
Okręgowy Oddział

5 52 219 50 284 33 914 5 358 U 012 1 935

Spożywczy Olsztyn 1 484 995 290 155 158 084 42 188 89 883 194 840

Składnica Bartoszyce 15 22 353 21 823 4 590 3 425 13 808 530
Składnica Biskupiec 12 30 350 26 915 7 519 6 539 12 857 3 435
Składnica Morąg 8 44 669 40 736 24 816 6 435 9 485 3 933
Składnica Mrągowo 7 48 021 46 218 20 217 4 693 21 308 1 803
Składnica Susz 11 33 331 32 291 17 524 2 286 12 463 1 040
Składnica Węgorzewo 16 17 135 15 894 4 927 1 342 9 625 1241

* Dane dotyczące w ielkości obrotów, cen, kosztów  itp. podaw ane są w  s tare j walucie.
•* „Społem” w  swoich statystykach  stosowało podział na obroty zew nętrzne i w ew nętrzne . 

Pod pojęciem „obrotów  zew nętrznych”  należy rozum ieć tran sakc je  hurtow e pomiędzy „Spo
łem ” a spółdzielniami, odbiorcam i p ryw atnym i i państw ow ymi, natom iast pojęciem „obroty  
w ew nętrzne” określano transakcje  pomiędzy insty tucjam i, k tó re  wchodziły w skład Związku 
Gospodarczego Spółdzielni „Społem ” (por. J. K aliński, Bitwa o handel 1947—1945, W arszawa 
1971, s. 40, przyp. n r  76).

Źródło: WAPO, ZGS „Społem ” , sygn. AB-41, k . 5.

tów). Pozostała część (45,lfl/o) przypadała na  odbiorców spoza spółdzielni — 
instytucje państwowe oraz prywatne.

Oddziały i składnice powiatowe obsługiwały przede wszystkim spółdziel
nie o charakterze handlowym, których przedmiotem obrotu były a rtyku ły  spo
żywcze oraz inne a rtykuły  konsumpcyjne. Liczba obsługiwanych spółdzielni 
w  poszczególnych powiatach nie była jednakow a — w każdym  z powiatów 
hurtow nie  „Społem” zaopatryw ały różną liczbę spółdzielni — co również nie 
pozostawało bez wpływu na wielkość uzyskiwanych obrotów. W końcu 1946
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roku oddziały i składnice powiatowe obsługiwały 172 spółdzielnie handlowe 
n a  terenie całego województwa 61.

Największą liczbę wśród spółdzielni handlow ych zaopatryw anych  w  a r
tykuły  dostarczane przez placówki hurtow e „Społem”, stanowiły spółdzielnie 
powszechne (w tej liczbie mieściły się również spółdzielnie spożywców) oraz 
gminne spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej”. Najwyższy udział spółdzielni 
tych dwóch typów w obrocie towarowym  „Społem” znajduje uzasadnienie 
w fakcie, że na  nich spoczywał główny ciężar organizowania akcji aprowiza- 
cyjnej.

W zrastające potrzeby żywnościowe województwa, związane ze wzrostem 
liczby ludności, determ inow ały dalszą rozbudowę sektora spółdzielczego 62. Na
leżało zwiększać przede wszystkim liczbę sklepów detalicznych. 31 grudnia 
1945 roku było ich 61, w  rok później — 276, a 31 grudnia 1947 roku czynnych 
było już 449 spółdzielczych punktów  hand low yches. Najwięcej sklepów spół
dzielczych, bo aż 215, powstało w 1946 roku, nieco m niej — 173 sklepy —  
w 1947 roku. W późniejszym okresie (od początku 1948 roku) placówki u ru 
chamiano w wolniejszym tempie, gdyż punkty  sprzedaży, które już funkcjono
wały, zaspokajały w dostatecznym stopniu codzienne potrzeby ludności.

Liczba sklepów w poszczególnych branżach nie była jednakowa, a ich 
rozmieszczenie zależało od liczby ludności w  poszczególnym powiecie. Z 449 
sklepów, jakie  założono do 31 grudnia 1947 roku, 349 (77,6%) stanowiły sk lepy 
branży spożywczej, 25 — sklepy z artykułam i włókienniczo-odzieżowymi, 23 
placówki prowadziły handel artykułam i księgarsko-papiem iczymi, 9 — że- 
lazno-metalowymi. Niewiele, bo zaledwie 6 sklepów, handlowało meblami 
i sprzętem domowym, a zaledwie 1 artykułam i chemicznymi. Pozostałe sklepy 
sprzedawały takie tow ary jak  m ateria ły  budowlane i opałowe, wyroby skó
rzane oraz inne a rtykuły  *4.

Reorganizacja spółdzielczości, przeprowadzona w  drugiej połowie 1947 ro
ku  i pierwszej połowie 1948 roku, m iała na celu doprowadzenie do możliwie 
proporcjonalnego rozmieszczenia sieci sklepów handlu spółdzielczego na  tere
nie wszystkich powiatów województwa. Kierownictwo spółdzielczości miało n a  
uwadze przede wszystkim wieś. Na wsi bowiem liczba korzystających z jed
nej placówki sklepowej w wielu sytuacjach kilkakrotnie przewyższała liczbą 
korzystających z podobnego typu usług w  mieście. Jednym  z celów reorgani
zacji było zlikwidowanie tych daleko posuniętych dysproporcji. Udało się to 
w  niewielkim  stopniu i na  wsi w  dalszym ciągu liczba kupujących w  sklepach 
spółdzielczych znacznie przewyższała średnią na  terenie  miast.

61 Ogólna liczba spółdzielni handlow ych na koniec 1946 r. wynosiła 196, lecz były to 
m.in. spółdzielnie księgarsko-papiernicze i inne, k tó re  n ie były zaopatryw ane w tow ary  przez 
ZGS RP „Społem ”.

62 Na dzień 31XII 1946 województwo olsztyńskie zamieszkiwało 449 tys. osób, a w  rok  
później — 31 XII 1947 — już  524 tys., co daje  wzrost o praw ie 100 tysięcy (por. WAPO, ZGS RP, 
sygn. A-ZR-17, Sprawozdanie z działalności okręgu olsztyńskiego Związku Rewizyjnego Spół
dzielni RP w r. 1947, k. 4).

63 AAN, ZRS RP, sygn. 606, Sieć spółdzielczych sklepów detalicznych na ZZ [Ziemiach 
Zachodnich — A. S.] wg województw w la tach  1945—1948, k. 31, tab. 12; WAPO, Urząd W oje
wódzki, sygn. 1668, Zbiorówka punktów  sprzedaży detalicznej województwa olsztyńskiego, 
załącznik 19, k. 134.

64 WAPO, ZRS RP, sygn. A-ZR-12, Sieć sklepów spółdzielczych na 31 X II 1947 w g okrę
gów, s. 75, tab. XXIIIb.
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TABELA 4. Spółdzielnie handlowe zaopatrywane przez oddziały i  składnice powiatowe „Społem”. 
Stan na 31 XII  1946 r.

Rodzaj spółdzielni
Liczba 

członków 
spółdziel
ni h and lo 

w ych

Oddziały 1 sk ładn ice
Spółdziel
n i hand lo 

w ych 
ogółem

powsze
chne

rolniczo-
handlowe

gm. sp. 
“ Saroop. 

chłopska,,

Oddział Braniewo 8 2 2 4 508
Oddział Giżycko 9 4 1 4 996
Oddział Kętrzyn 12 6 2 4 1395
Oddział Lidzbark ‘Warm. 11 8 2 1 1186
Oddział Nidzica 8 6 1 1 554

Oddział Ostróda 10 7 3 — 1099
Oddział Pasłęk 9 4 2 3 862
Oddział Pisz 7 5 2 — 524
Oddział Szczytno 11 5 2 4 1090
Okręgowy Oddział Spożywczy 

Olsztyn 31 26 1 4 7224

Składnica Bartoszyce 4 1 1 2 570
Składnica Biskupiec 12 3 3 6 971
Składnica Morąg 12 7 4 1 1292
Składnica Mrągowo 9 7 2 — 1287
Składnica Susz 12 6 2 4 748
Składnica Węgorzewo 7 6 1 — 239

Razem 172 103 31 38 20545

Źródło: WAPO, ZGS RP „Społem ”, sygn. AB-41, M ateriały  statystyczne do spraw ozdań 
Delegata za rok  1946, k . 2.

W latach  1945—1948 pod wpływem  intensyw nej akcji uśw iadam iającej, 
prowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni oraz Związek Gospodarczy 
Spółdzielni „Społem”, w zrastała  szybko liczba członków spółdzielni. O ile na  
koniec 1946 roku liczba ludności ogółem n a  terenie województwa olsztyńskiego 
wynosiła 449 tysięcy przy 23 tys. członków spółdzielni, to w  rok później przy 
ponad 540 tys. ludności liczba członków spółdzielni wynosiła już ponad 
43,5 ty s .65, a więc o ile  w  ciągu roku (1946—1947) liczba ludności wzrosła 
o 17e/o, o tyle liczba członków spółdzielni w ykazała wzrost o 95 %>.

Biorąc pod uwagę poszczególne typy spółdzielni należy podkreślić aktyw 
ność ludności miejscowej w spółdzielniach przede w szystkim  rybackich, tor
fiarskich oraz gm innych spółdzielniach „Samopomocy Chłopskiej”. Potw ierdze
niem  tego jest fakt, że na kilkadziesiąt osób personelu spółdzielni księgarsko- 
wydawniczej „Książnica M azurska” 95®/o stanow iła ludność rodzima 66.

65 AAN, ZRS RP, sygn. 606, Liczba członków spółdzielni n a  Ziemiach O dzyskanych 
w la tach  1945—1948, k . 24, tab . 5.

66 Życie Olsztyńskie, 1948, n r  181 z 3 VII, s. 3.

27 km w
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C harak ter gospodarki województwa olsztyńskiego, gdzie występowała 
przewaga zakładów o nastaw ieniu rolniczo-hodowlanym, stwarzał dogodne 
w arunki d la  coraz szerszego rozw ijania przem ysłu przetwórczo-rolnego oraz 
spożywczego, a taki właśnie dominował w gospodarczej działalności spółdziel
czych zakładów produkcyjnych. Jeśli w  1945 roku spółdzielcy zajmowali się 
przede wszystkim zabezpieczaniem zakładów przetw órstwa przed dalszym 
zniszczeniem, a urucham iali tylko nieliczne, to na  koniec 1947 roku na terenie 
całego województwa działały już 203 spółdzielcze zakłady wytwórcze. Zgodnie 
z możliwościami i potrzebami 121 zakładów pracowało na potrzeby przemysłu 
rolnego i spożywczego, 23 metalowego, 30 drzewnego i budowlanego, 13 skó
rzanego i odzieżowego. Najskrom niej reprezentow ana była poligrafia, elektro
technika oraz przemysł optyczny i precyzyjny — po 1 zakładzie. Po k ilka za
kładów posiadały również branże: papiernicza, włókiennicza oraz che
miczna t7.

Oprócz zakładów przetwórczych spółdzielczość prowadziła również pewną 
liczbę przedsiębiorstw o charakterze usługowym. Na dzień 31 grudnia 1947 
roku  liczba tego typu placówek wyniosła 34. W tej liczbie znajdowało się 
13 placówek bankowo-kredytowych, 5 zakładów gastronomicznych, 11 zakła
dów transportu  towarów, 2 hotele i pensjonaty oraz 3 zakłady świadczące 
inne u s łu g i88.

Rok 1947, pierwszy etap realizacji Trzyletniego P lanu  Odbudowy, po
staw ił również przed spółdzielczością, k tóra  została włączona w całokształt 
planow ania ogólnogospodarczego, znacznie większe wym agania produkcyjne. 
T em u celowi miała służyć m.in. przebudowa s truk tu ry  organizacyjnej spół
dzielczości. W pierwszej połowie 1948 roku wzrosła ogólna liczba oraz roz
m iary  produkcji zakładów adm inistrowanych przez spółdzielczość. Na począt
k u  1948 roku Związek Gospodarczy Spółdzielni „Społem” oraz spółdzielnie 
prowadziły łącznie 38 młynów, które w 1947 roku zmieliły 36 971 ton zboża os. 
W oparciu o produkcję wyżej wym ienionych m łynów pracowało 39 piekarń, 
k tórych zdolności produkcyjne wynosiły 7710 ton chleba rocznie 70.

Znacznymi osiągnięciami mogły pochwalić się również spółdzielcze przed
siębiorstw a branży ferm entacyjnej. W tym  czasie brow ary  wyprodukow ały 
2 m in 863 tys. 1 piwa, palarn ia  kaw y w  K ętrzynie w yprodukow ała 167 tys. kg 
kawy, drożdżownia w  K ętrzynie wyprodukow ała 245 tys. kg drożdży, a kazei- 
n iarn ia  w  Giżycku 35 tys. kg kazeiny. Spółdzielnie rybackie, których liczba 
w  połowie 1948 roku doszła do 40, odłowiły w 1947 roku ponad 2 tys. ton róż
nego rodzaju r y b 71. Dla prawidłowego funkcjonow ania placówek spółdziel
czych zwiększyły swoje obroty placówki kredytowe. Banki ludowe w 1947 ro
ku  udzieliły spółdzielniom 53 m in zł, a Bank Gospodarstwa Spółdzielczego 
280 m in  zł pożyczek.

Działalność gospodarczo-produkcyjna i handlowa placówek spółdzielczych

67 WAPO, ZRS RP, sygn. A-ZR-12, Sieć spółdzielczych zakładów  wytw órczych na 
31 X II 1947 wg okręgów, s. 80, tab. XXIVb.

68 WAPO, ZRS RP, sygn. A-ZR-12, Sieć spółdzielczych zakładów usługow ych na 
.31 X I I 1947 w  poszczególnych okręgach, s. 82, tab. XXVb.

69 Życie Olsztyńskie, 1948, n r 181 z 3 VII, s. 3.
70 Ibidem, s. 3.
71 Ibidem, s. 3.
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TABELA 5. Zagęszczenie sieci placówek spółdzielczych w  
olsz tyńskim  wg stanu na 30 VI 1943 r.

miastach i  na tust tu województwie

Nazwa pow iatu

Liczba ludności S k le 
pów 

ogółem 
(miasto 
i wieś)

Miasto
Wieś
(po

wiat)

M ieszkańców na 
jeden  sklep

miasto wieś miasto wieś (po
wiat)

Bartoszyce 4 961 11 064 20 10 10 496 1 106
Braniewo 7 434 19 886 37 19 18 391 1 104
Giżycko 11 932 21 292 41 28 13 425 1637
Górowo Ił. 1 150 11 409 12 7 5 164 2 281
Kętrzyn 12 404 22 965 38 16 22 775 1 043
Lidzbark Warm. 8 000 25 333 50 20 30 400 843
Morąg 5 655 31 241 42 13 29 435 1 077
Mrągowo 7 963 27 724 38 19 19 419 1 459
Nidzica 4 225 15 738 26 9 17 669 925
Olsztyn 47 351 34 447 113 58 55 860 626
Ostróda 14 032 32 297 55 23 32 810 1 009
Pasłęk 4 056 21 952 28 9 19 450 1 155
Pisz 6 967 16 023 29 10 19 696 843
Reszel 8 595 23 268 38 20 18 429 1 292
Susz 7 637 31 729 51 12 39 636 787
Szczytno 2 659 18 849 30 14 16 189 1 190
Węgorzewo 11 923 26 366 38 20 18 596 1464

Razem 166 944 391 583 686 307 379 543 1033

Źródło: WAPO, Urząd Wojewódzki, sygn. 1668, W ykaz spółdzielczych punktów  sprzedaży 
detalicznej wg ich rozmieszczenia na  terenie m iast i  wsi, załącznik n r 19, k. 134.

w om awianym  czasie zam yka się bilansem  ogólnym niem ałych rozmiarów. Na 
koniec 1946 roku obroty sam ych tylko spółdzielni wyniosły 805 m in 449 ty s .22, 
a Związku Gospodarczego Spółdzielni „Społem” 1 mld 115 m in 451 tys. (por. 
tabela 3), co daje łączną sumę 1 m ld 920 m in  900 tys. zł. Na koniec 1947 roku 
■obroty spółdzielni osiągnęły sumę 2 m ld 978 m in 681 tys. zł. Przytoczone liczby 
oddają w pewnym  stopniu rozmiary, do jakich rozrosła się spółdzielczość 
w  ciągu dw u  i półrocznej działalności. Dla porów nania w arto  może dodać, 
że na  koniec 1947 roku na terenie województwa olsztyńskiego sum a ogólna 
obrotów we wszystkich trzech sektorach gospodarczych, a więc państwowym , 
spółdzielczym oraz pryw atnym  wyniosła 6 m ld z ło ty ch 7S, a więc spółdzielczość 
partycypow ała w  50%  w  gospodarce całego województwa.

KSZTAŁCENIE KADRY SPÓŁDZIELCZEJ

Jednym  z najbardziej kłopotliwych problem ów w  początkowym okresie 
organizowania placówek spółdzielczych był b rak  kadry. W raporcie sprawo

72 WAPO, ZRS RP, sygn. A-ZR-17, Sprawozdanie z działalności O kręgu Olsztyńskiego, 
k. 4—5.

73 Ibidem, k. 4—5.
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zdawczym pracowników aparatu  spółdzielczego do Zarządu Związku Rewizyj
nego w Łodzi z 12 kw ietnia 1945 roku, dotyczącym sytuacji w  Okręgu Ma
zurskim, czytamy: „My jako grupa z ram ienia »Społem« Związku Gospodar
czego Spółdzielni R P  przyjechaliśmy tu  w połowie kwietnia. Je s t  nas jeszcze- 
ciągle mało w stosunku do istniejących potrzeb pracy na  odcinku gospodar
czym, a zmuszeni jesteśmy również zajmować się organizowaniem spółdzielni. 
B rak nam  do tej pracy przygotowanych ludzi jak  również m ateriałów , s ta tu 
tów, druków  organizacyjnych i tp .71.

W tej trudnej sytuacji nieoceniony w kład w  organizowanie pierwszych 
placówek spółdzielczych wniósł w spomniany niejednokrotnie już dyrektor- 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Kazimierz Pietrzak-Paw łow ski, k tóry  jako 
były kierow nik Dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech znał doskonale- 
sytuację i w arunki tutejszego środowiska 75.

Część przybyłych do Olsztyna spółdzielców przystąpiła do zakładania spół
dzielni na miejscu, a niektórzy z nich udali się do innych m iast Okręgu Ma
zurskiego. Aleksander Smoleński, repatrian t, późniejszy prezes Powiatowego- 
Związku Gminnych Spółdzielni w  Szczytnie tak  w spominał pierwsze dni po
by tu  na ziemi olsztyńskiej: „Do Szczytna przybyłem  a k u ra t 7 czerwca 1945 
roku jako repatrian t zza Buga. Jak ie  było moje zdziwienie jako człowieka 
związanego ze spółdzielczością, kiedy spotkałem  w Szczytnie 5-osobową ekipę, 
utworzoną przez Delegaturę »Społem« w  Olsztynie dla zorganizowania 
w  Szczytnie hurtow ni powiatowej, a na terenie wsi spółdzielni spożywców 
i spółdzielni rolniczo-handlowej” 7e.

Praw idłow a działalność założonych placówek spółdzielczych uzależniona 
była od stopnia opanowania szeregu umiejętności zarówno teoretycznych jak  
i praktycznych przez ludzi, którzy mieli nimi kierować. Ziemia olsztyńska od
czuwała szczególny brak  wyszkolonych i w ykw alifikow anych spółdzielców. 
T rudne w arunki bytowe, szczególnie w  pierwszym okresie, odstraszały ludzi 
obeznanych z zagadnieniami spółdzielczymi przed osiedlaniem się w woje
wództwie olsztyńskim.

B rak spółdzielców — fachowców był niejednokrotnie dyskutowany przez 
miejscowych działaczy — organizatorów życia gospodarczego. Powyższe przy
czyny zadecydowały, że w planach Związku Rewizyjnego Spółdzielni Okręgu 
Olsztyńskiego oraz innych placówek gospodarczych, obok działalności orga
nizacyjnej, jednym  z ważnych zagadnień sta ł się problem  kształcenia k ad r 
dla spółdzielczości77.

Akcją szkoleniową spółdzielczości kierow ał Dział Społeczno-Wychowawczy 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni, a  szczególne zasługi w  przygotow ywaniu 
nowych k ad r położył Franciszek P io tro w sk i7a, k tóry  znajdował się we w ła
dzach Związku Rewizyjnego Spółdzielni, a od 15 lutego 1947 roku stał na  
czele Działu Społeczno-Wychowawczego Związku i kierow ał jego pracam i

74 WAPO, ZGS RP, sygn. AB-41, R aport pracow ników  spółdzielczych do Zarządu Związku. 
Rewizyjnego Spółdzielni w  Łodzi z 12 IV 1945 dot. Okręgu M azurskiego, k . 13.

75 I. Kasprowicz, S. Różycki, op. cit., s. 48.
76 Ibidem, s. 185.
77 WAPO, OWRN, sygn. 25, R efe ra t w  spraw ie spółdzielczości, k. 103—105.
78 I. Kasprowicz, S. Różycki, op. cit., s. 52.



-w okresie 1947—1948 aż do m omentu jego likw idacji w ram ach akcji reorga
nizacyjnej spółdzielczości.

Dynamiczny rozwój spółdzielni sprawił, że akcja szkoleniowa wysunęła 
się na  jedno z czołowych zagadnień. Zgodnie z uprzednim i założeniami m iała 
ona przebiegać w dwóch zasadniczych kierunkach. Jeden z nich m iał na  celu 
dokształcanie osób zatrudnionych w placówkach spółdzielczych (spółdzielnie, 
hurtow nie, sklepy spółdzielcze itp). Drugi pion szkolenia polegał na  przygo
towywaniu nowych kadr, których członkowie w olbrzymiej większości rek ru 
towali się z instytucji nie związanych ze spółdzielczością ” . Miejscowym w ła
dzom zależało szczególnie na  tym, aby w tym  drugim  pionie kształcenia kan 
dydaci rekrutow ali się w jak  największej liczbie spośród ludności miejscowego 
pochodzenia.

Najczęstszymi form am i W akcji szkolenia i doszkalania były: kursy  k ró t
koterm inowe oraz konferencje przeszkoleniowe, spółdzielcze kursy  korespon
dencyjne (SKK) oraz zawodowe szkolnictwo spółdzielcze. Uczestnikami kursów  
krótkoterm inow ych były w  większości osoby już zatrudnione w  spółdzielczo
ści 8°. Uczestnictwo w tej formie szkolenia traktow ane było jako tzw. szko
lenie zawodowe 81. Spółdzielcze kursy  korespondencyjne organizowano zarów
no dla pracowników spółdzielczości, jak  i dla kandydatów  na  pracowników 
spółdzielni oraz dla młodzieży szkolnej. Szkoły spółdzielcze były typowym i 
szkołami zawodowymi i m iały charak te r  trójstopniowy. Były to szkoły przy
sposobienia spółdzielczego I i II stopnia, licea spółdzielcze oraz studia spół
dzielcze przy wyższych uczelniach.

Wyżej wymienione form y kształcenia można ze względu na czas trw a 
nia podzielić na  dwie grupy: kursy  krótkofalowe oraz kursy  długofalowe. 
K ursy  krótkoterm inow e oraz konferencje przeszkoleniowe m iały za zadanie 
realizować formę szkolenia krótkofalowego, kursy  korespondencyjne były po
średnią form ą szkolenia, szkoły spółdzielcze natom iast były nastaw ione na 
długofalowość. Kursy krótkoterm inow e były w ynikiem  potrzeby szybkiego 
doszkalania pracowników spółdzielczości oraz konieczności stopniowego po
głębiania specjalizacji zawodowej spółdzielców e2. Pracow nicy zatrudnieni 
w spółdzielczości pracowali w różnego typu spółdzielniach, działach i b ran
żach, stąd też p rogram  szkolenia organizowany przez spółdzielcze kursy  ko
respondencyjne przewidyw ał k ilka kierunków  szkolenia: szkolenie pracowni
ków i kandydatów  do Związku Gospodarczego Spółdzielni „Społem”, szkolenie 
kandydatów  dla spółdzielni: spożywców, rolniczo-handlowych, oszczędnościo
wo-pożyczkowych, księgarskich, szkolenie zespołów konkursow ych spółdzielni 
uczniowskich oraz szkolenie młodzieżowych zespołów przysposobienia spół
dzielczego 8S. Akcja szkoleniowa była dostosowana do bieżących potrzeb i obej
m owała kształcenie m.in. buchalterów  dla różnego typu spółdzielni, sprze
dawców spółdzielni handlowych, a potem — z chwilą szybkiego powstawania 
gm innych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” — również specjalistów obrotu
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79 Społem, 1946, n r  4 z 28 II, ss. 2—3.
80 Ibidem, ss. 2—3.
81 WAPO, OWRN, sygn. 25, Refera t w spraw ie spółdzielczości, k . 103—105.
82 Społem, 1946, n r  4 z 28 II, s. 5.
83 Ibidem, s. 8.
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zbożem dla tych właśnie spółdzie ln i8<. Szkolenie na  spółdzielczych bursach 
korespondencyjnych dla pracowników spółdzielni realizowane było w pięciu 
grupach: dla pracowników biurowych; dla magazynierów, sklepowych; dla bu
chalterów; dla kierowników spółdzielni, kierow ników działów, re fe re n tó w 8S; 
dla pracowników terenowych Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz pracow 
ników spółdzielczych central gospodarczych86. Pod względem liczbowym na 
pierwsze miejsce wysunięto szkolenie sprzedawców sklepów spółdzielczych 
poszczególnych branż, następnie rachmistrzów, kierowników spółdzielni oraz 
pracowników działów produkcyjnych 8?.

TABELA 6. Kursy krótkoterm inowe zorganizowane w  województwie o lsz tyńskim  w  1947 r.

Zasięg kursu Liczba
kursów

Czas trw ania
Liczba

uczestn i
ków

W tym
Koszt 
kursu  

{w tys. zł)'dni godzin męż
czyźni

ko
b iety

Ogólnokrajowy 1 10 67 16 10 6 . a
Okręgowy 7 52 365,5 168 111 57 165 226
Rejonowy 13 60 465,5 243 139 104 152 837
Lokalny 2 53 187,0 58 14 44

Ogółem 23 175 1085,0 485 274 211 318 063

Źródła: AAN, ZRS RP, sygn. 90, Sprawozdanie z akcji szkoleniowej Okręgu Olsztyńskiego* 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP w roku 1947, I. K ursy  krótkoterm inow e, załącznik n r  5,. 
k, 56—5&

a — brak  inform acji, koszt pokry ty  przez Centralę.

Dział Społeczno-Wychowawczy odpowiedzialny za akcję szkoleniową 
w latach  1945— 1946 znajdował się ciągle w stadium  organizacji i był z tego- 
powodu obsługiwany przez kierow nika Działu P racy i Spółdzielni Różnych- 
oraz kierowników innych działów. Brak właściwej działalności Działu Społecz
no-Wychowawczego na pozwalał na uruchomienie własnych ośrodków dla szko
lenia kadry  na  miejscowe potrzeby. Spółdzielcy województwa olsztyńskiego- 
w  niewielkiej liczbie brali udział w szkoleniach organizowanych poza g ran i
cami Okręgu Mazurskiego — w Kolumnie, Aninie, Łodzi, Sopocie i W arszawie. 
W drugiej połowie 1946 roku organizowano już kilkudniowe kursy  i konfe
rencje na  terenie Okręgu Mazurskiego. Na kursach pogłębiali swoje kwalifi
kacje głównie rachm istrze spółdzielni spożywców i rolniczo-handlowych oraz 
kierownicy spółdzielni rolno-handlowych, spożywców i powszechnych. P ra 
cowników central gospodarczych szkolono na comiesięcznych zebraniach, gdzie 
zagadnienia z dziedziny spółdzielczości łączono z akcją szkolenia ideologicz
nego. Na kursach  w olbrzymiej większości wykładowcami byli pracownicy 
Związku Rewizyjnego Spółdzieln i88.

84 Życie Olsztyńskie, 1947, n r  105 z 14 VIII, s. 3.
85 Ibidem, 1947, n r  136 z 14 IX, 1 s. 3.
86 AAN, ZRS RP, sygn. 90, Szkolenie kad r i personelu, k . 73.
87 Ibidem, k. 73.
88 AAN, ZRS RP, sygn. 89, Sprawozdanie Działu Społeczno-Wychowawczego Zw iązku 

Rewizyjnego Spółdzielni na Okręg M azurski za r. 1946, k. 2—6.
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TABELA 7. Konferencje przeszkoleniowe zorganizowane w  województwie o lsz tyńskim  
w  1947 roku

P rzeznaczenie konferenc ji
Liczba
konfer.
prze-
szk.

Czas trw an ia Liczba
uczestn i

ków

Koszt 
konfer. 

(w tys. zl)dni godzin

6 8 61 165 15 450
25 33 265 482 55 546
2 2 14 21

Pracownicy terenowi 
Pracownicy spółdzielni 
Ogólnogospodarcza
Pracownicy spółdzielni i przedstawiciele 

Partii w związku z nową strukturą
spółdzielczości 19 19 79 383 15 075

Kierownicy i księgowi spółdzielni 14 14 142 188 39 350
Nauczyciele 9 10 40 417 6 000

Razem 75 86 601 1656 131421

Źródło: AAN, ZRS RP, sygn. 90, Sprawozdanie z akcji szkoleniowej okręgu olsztyńskiego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni R P  w roku 1947, II, K onferencje przeszkoleniowe, załącznik
n r  5, k . 59—64.

TABELA 8, P lan  ł realizacja akc ji szkoleniowej w  1947 r.

Nazwa fo rm y szkolenia Plan W ykonanie % w ykonania

Konferencje 81 75 92,5
liczba uczestników 1 409 1 656 117,5
czas trwania — dni 95 86 90,5

— godzin 648 592 91,3
koszt w zł 182 600 131 422 72,0

Kursy 39 23 58,9
liczba uczestników 868 485 55,8
czas trwania — dni 146 175 119,8

— godzin 1043 1 066 103,1
koszt w zł 549 700 318 063 57,8

Zajęcia świetlicowe — godzin — 162 100,0

Źródło: AAN, ZRS RP, sygn. 90, Załącznik n r 4, Sprawozdanie z w ykonania p lanu  szko-
leniowego za rok 1947, k . 65.

W 1946 roku w Okręgu M azurskim na kursach krótkoterm inow ych (kil
kudniowych) przeszkolono łącznie 133 osoby. Uczestnicy tych kursów  byli p ra 
cownikami spółdzielni różnych typów i pracowali na  różnych stanowiskach, 
głównie jako rachm istrze i kierow nicy spółdzielni rolniczo-handlowych, spo
żywców i powszechnych M.

89 Ibidem, k. 2—6.
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W tym  samym roku trwało również intensyw ne szkolenie spółdzielców na 
spółdzielczych kursach korespondencyjnych, w którym  brali udział nie tylko 
pracownicy spółdzielni, ale również członkowie spółdzielni uczniowskich zor
ganizowani w tzw. zespołach konkursowych. W 1946 roku przeszkolono na 
ty ch  kursach 452 osoby, w tym  148 pracowników spółdzielni, 274 uczestników 
zespołów konkursowych spółdzielni uczniowskich i 30 uczestników młodzieżo
wych zespołów konkursow ych90. Był to dw ukrotny wzrost w stosunku do 
roku 1945, kiedy łączna liczba uczestników kursów wyniosła 227 91.

Dział Społeczno-Wychowawczy Związku Rewizyjnego Spółdzielni, który 
w  1945 roku niemalże nie istniał, a w 1946 roku — z uwagi na  reorganiza
cję — nie prowadził zbyt szeroko zakrojonej działalności, dopiero w 1947 roku 
podjął szerszą akcję szkoleniową. W zależności od potrzeb kursy organizowane 
przez ten dział m iały różny zasięg. K ursy rejonowe obejmowały jeden, dwa 
lub więcej powiatów, kursy  lokalne organizowane dla wąskiego kręgu k u r
santów w określonej miejscowości (np. kurs dla sklepowych Spółdzielni Spo
żywców „M azur” w Olsztynie lub kurs dla pracowników Spółdzielni Spożyw
ców „Ostoja” w K ętrzyn ie)92. Ponadto w  Olsztynie w  dniach od 12 do 21 m aja 
1947 roku zorganizowano ogólnopolski kurs dla księgowych spółdzielni ry 
backich

Akcję szkolenia spółdzielców przy pomocy kursów krótkoterm inow ych na 
teren ie  Okręgu Mazurskiego w 1947 roku przedstawia tabela 6. Oprócz k u r
sów krótkoterm inow ych szkolenie doraźne organizowano również na konfe
rencjach przeszkoleniowych (por. tabela 7).

Analizując dane statystyczne, zaw arte w tabelach 6 i 7, można ocenić wy
soko efekty pracy szkoleniowej. Był to jednak sukces pozorny. P lan  szkole
niowy nakreślony na rok 1947 nie został w pełni zrealizowany. Założenia pla
n u  oraz jego realizację przedstawia tabela 8.

Z tabeli 8 wynika, że za 1947 rok nie zrealizowano w całości zamierzeń 
odnośnie do liczby zaplanow anych kursów oraz konferencji przeszkoleniowych, 
a także pod względem liczby osób, które m iały być objęte szkoleniem. Plan 
kosztów szkolenia również znacznie odbiegał od zrealizowanego. Na wyjaśnie
nie powyższej sytuacji wpływ a w głównej mierze fakt, że rok 1947 był szcze
gólny dla  spółdzielczości. Rozpoczęta w połowie 1947 roku reorganizacja posta
wiła władze spółdzielcze przed nowymi zadaniami, co spowodowało, że akcja 
szkoleniowa m usiała z konieczności zejść na plan dalszy.

Oprócz szkolenia na  kursach i konferencjach przeszkoleniowych oraz spół
dzielczych kursach korespondencyjnych przygotowaniem kadr dla spółdziel
czości zajmowały się również szkoły spółdzielcze. Województwo olsztyńskie po
siadało kilka takich szkół, których zadaniem było przygotowywanie wykw ali
fikowanych spółdzielców. Z dniem  11 listopada 1946 roku w K ętrzynie rozpo
częły działalność Państwow a Szkoła Przysposobienia Spółdzielczego I stopnia 
z jednorocznym okresem kształcenia oraz Państw ow e Liceum Spółdzielcze

90 Społem, 1947, n r  17 z 1 IX, S . 9
91 Ibidem, s. 3.
92 AAN, ZRS RP, sygn. 90, Sprawozdanie z akcji szkoleniowej Okręgu Olsztyńskiego 

.Związku Rewizyjnego Spółdzielni w r. 1947, k . 56—58, I. Kursy kró tkoterm inow e, załącznik 
n r  5, k. 56—58.

93 Ibidem, k. 58.



z dwuletnim  okresem nauczania 94. W arunkiem  przyjęcia do Państw ow ej Szkoły 
Przysposobienia Spółdzielczego było ukończenie 18 roku życia oraz odbycie 
dwumiesięcznej p rak tyk i w spółdzielni (przed 1 w rześnia tego roku, w któ
rym  kandydat rozpoczynał naukę). Pierwszeństwo mieli kandydaci zgłoszeni 
przez spółdzielnię lub kandydaci na  pracowników spółdzielczych oraz zgłaszani 
przez organizacje młodzieżowe pod w arunkiem , że organizacja ta  zapewni 
sw em u kandydatowi stypendium. Ostatecznie o przyjęciu decydował egzamin 
sp raw dzający9S. Do Państwow ego Liceum Spółdzielczego przyjm owano kan
dydatów ze św iadectwem  ukończenia gim nazjum  (tzw. m ałą m aturą). Absol
wenci Państwowego Liceum Spółdzielczego mieli upraw nienia  do zajm owania 
kierowniczych stanowisk w placówkach spółdzielczych oraz do podjęcia s tu 
diów dziennych " .

W 1946 roku uruchomiono również Szkołę Rybacką w  Giżycku, k tóra  
w przyszłości m iała być przekształcona w G im nazjum  Rybackie, a następnie 
w Liceum Rybackie 97. Szkoła Rybacka w  Giżycku m iała dostarczać fachow
ców dla spółdzielni rybackich.

Oprócz wyżej wymienionych szkół działały również: w  Olsztynie — Gim
nazjum  oraz Liceum Spółdzielcze, k tóre  przygotowywały pracowników dla 
różnego rodzaju placówek gospodarczo-finansowych (spółdzielnie, placówki 
handlowe, banki itp.). Dla zapewnienia wysokich kw alifikacji absolwentom  w y
kładano tam  takie przedm ioty jak  ekonomię, księgowość, ary tm etykę handlo
wą, towaroznawstwo, naukę maszynopisania. P rofil kształcenia przewidywał 
głównie rachm istrzów, księgowych i t p . 9S.

W 1947 roku wręczono m atu ry  pierwszej jedenastoosobowej grupie absol
wentów: Bogusławie Gładkowskiej, A leksandrze Jacykównie, Helenie Koła
kowskiej, Leopoldowi Małłkowi, Leonii Maurównie, Leokadii Monkiewicz, Ta
deuszowi Nestorowiczowi, Celinie Pawłowskiej, Jadw idze Romańczuk, Annie 
Duraczyńskiej i Danucie W awrzykowskiej ".

Form y kształcenia, zanim przybrały ostateczny kształt, już m usiały być 
zmieniane. Było to podyktowane zapoczątkowaną w  połowie 1947 roku i reali
zowaną w  pełni w  1948 roku generalną reorganizacją spółdzielczości. W w y
m ienionych latach  rosła szybko liczba gm innych spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, co spowodowało znaczny w zrost zapotrzebowania na  fachowców 
o kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia tego typu spółdzielni. Spółdziel
nie te m iały bowiem stać się w przyszłości podstawą rozwoju gospodarczego 
wsi, a nie mogłyby z pewnością tem u sprostać bez posiadania wykształconych 
w  swoim k ierunku  spółdzielców.

Trzeba stwierdzić, że akcja szkoleniowa w  województwie olsztyńskim, cho
ciaż przebiegała w dosyć trudnych  w arunkach, dostarczała znacznej liczby 
przeszkolonych spółdzielców. W ydział Społeczno-Wychowawczy dokładał du
żych starań , aby akcją tą objęta została jak  najw iększa liczba osób. B rak 
środków, głównie finansowych, nie pozwolił na  pełne zrealizowanie planów.
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA 
I  KULTURALNO-OŚWIATOWA SPÓŁDZIELNI

Akcją społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową kierow ał Dział 
Społeczno-Wychowawczy Związku Rewizyjnego Spółdzielni. Do jego zadań 
należały utrzym yw anie nadzoru nad samorządami spółdzielczymi oraz opieka 
nad szkołami spółdzielczymi. Dzięki istnieniu tego działu spółdzielnie nie 
ograniczały się w swojej działalności jedynie do spraw  gospodarczych. P ro 
wadziły one również szereg prac o charakterze wykraczającym  poza ich pro
dukcyjne i handlowo-usługowe funkcje. Do tego typu działalności należała 
działalność społeczno-wychowawcza i kulturalno-ośw iatow a wśród społeczeń
stwa. Zasadniczym celem, k tóry przyświecał inicjatorom  tego typu działal
ności, była aktywizacja osób już zatrudnionych w spółdzielczości, pozyskanie 
jak  najw iększej liczby nowych członków spółdzielni oraz jak  najściślejsze po
wiązanie ruchu spółdzielczego z całokształtem przem ian społecznych, jakie za
chodziły w  nowych w arunkach politycznych 10°.

Instytucje i organizacje spółdzielcze w procesie ogólnej aktyw izacji regio
nu  warm ińsko-mazurskiego za jeden z głównych problemów uznały wciągnię
cie ludności rodzimej w orbitę życia społeczno-politycznego. Cel ten starano 
się realizować poprzez różne form y działania, wszystkie one jednak zmierzały 
do pozyskania na  członków spółdzielni jak  najw iększej liczby ludności m iej
scowej, zapewnienie jej udziału we władzach spółdzielni oraz objęcie plano
wą akcją szkoleniowo-uświadamiającą 1И.

A kcja uśw iadam iająca pomimo tego, że przebiegała dość wolno, zaczęła 
jednak powoli przynosić sukcesy. Świadczył o tym  systematycznie zm ieniają
cy się stosunek ludności miejscowej do zagadnień życia publicznego m .

Typowym przykładem  działalności społeczno-wychowawczej były spół
dzielnie rybackie, k tóre  zatrudniały znaczną liczbę ludności miejscowej. Z m y
ślą o tych spółdzielniach Związek Rewizyjny Spółdzielni w trosce o efekty 
w realizacji nakreślonych zamierzeń w zakresie działalności społeczno-wycho
wawczej nawiązywał kontakty  z różnymi organizacjami społecznymi i poli
tycznymi. W  1946 roku zwrócił się do Okręgowego Państwowego Urzędu Re
patriacyjnego w Olsztynie z prośbą o kierow anie repatriantów -rybaków  w te 
re jony województwa, gdzie istniały spółdzielnie ry b a ck ie los. Celem tego po
sunięcia było przyspieszenie integracji ludności miejscowej z napływową, co 
było bardzo pożądanym zjawiskiem  w  nie ustabilizowanej sytuacji tutejszego 
okręgu. Jednak jedną z najbardziej odczuwalnych form  działalności społecz
nej, k tó ra  zasługuje na szczególne podkreślenie, był wysoki udział spółdziel
czości w  walce z drożyzną oraz spekulacją w owym czasie, k tó ra  mieszkańcom 
tutejszego województwa, a głównie tym, którzy przybywali z odległych stron 
kraju , daw ała się szczególnie mocno we z n a k i1M.

Spółdzielcy-handlowcy, korzystając z przeświadczenia, że w łaściwa obsłu
ga kupujących jest elementem wysoce pozytywnym  w  całokształcie działał-
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ności placówek spółdzielczych, inicjowali różnego rodzaju akcje, których celem 
było podnoszenie poziomu k u ltu ry  handlowej obsługujących. Jedną z form  
były konkursy, jak  np. konkurs pod hasłem  „Uprzejmość i rzetelność” zorga
nizowany w październiku 1947 roku, k tóry  objął sw ym  zasięgiem wszystkie 
sklepy spółdzielcze na terenie całego województwa. W ysokie nagrody ufun
dowane przez organizatorów — Związek Rewizyjny Spółdzielni i Związek 
Zawodowy Pracowników Spółdzielczych — m iały na  celu przede wszystkim 
obudzić ducha zdrowej rywalizacji wśród załóg sklepów o miano najlepszej 
i najbardziej uprzejm ej w stosunku do klientów  10ä.

W yrobieniu poczucia estetyki oraz jak  najlepszego reprezentow ania na 
zew nątrz służyły ogłaszane z okazji Dnia Spółdzielczości innego rodzaju kon
kursy. W ielkie uroczystości, jakie odbywały się tego dnia nie tylko w  Olszty
nie, ale również w  innych m iastach  — Ostródzie, Szczytnie, L idzbarku, M rą
gowie, Pasłęku, Morągu, Giżycku i innych 10<i, były okazją do urządzenia kon
kursu  na najlepiej udekorow aną instytucję spółdzielczą, gm ach lub sklep spół
dzielczy. Komisje oceniające uczestników konkursów były św iadkam i wyszu
kanej pomysłowości i fan tazji w ielu zaangażowanych w  tego typu prace.

W swych przedsięwzięciach W ydział Społeczno-Wychowawczy zmierzał 
do jak  najw iększej aktywizacji społecznej członków placówek spółdzielczych. 
Temu celowi m iały służyć liczne hasła przygotow ywane przez wspomniany 
W ydział do szerokiej popularyzacji. Podczas obchodów uroczystości Dnia Ko
biet w  1948 roku podjęto uchwały, które w swoim generalnym  założeniu 
zmierzały do wzmocnienia potencjału członkowskiego spółdzielczości poprzez 
wzrost liczby członków spółdzielni, sprzyjały w yrab ian iu  naw yku system a
tycznego oszczędzania oraz starały  się popularyzować go wśród spółdziel
ców 107.

Jedną  z akcji społecznych o wysokich w alorach wychowawczych było 
udzielanie przez spółdzielnie finansowej pomocy szkołom spółdzielczym. Akcja 
ta  zainicjowana została przez K ętrzyńską Spółdzielnię Spożywców „Ostoja”. 
Spółdzielnia ta  opodatkowała się sum ą l e/o od ogólnej wielkości obrotów, któ
rą  przeznaczyła dla szkoły spółdzielczej w Olsztynie. Również w latach  po
przednich (1946—1947) przeznaczyła ona łączną sum ę 550 tys. złotych między 
różnego rodzaju  instytucje, związki i organizacje, a także dla wdów, sierot, 
dzieci szkolnych oraz na cele społeczne i kultura lne. Spółdzielnia spożywców 
„Ostoja” wezwała do współzawodnictwa Spółdzielnię Spożywców „M azur” 
w  Olsztynie, k tó ra  zadeklarow ała się udzielać pomocy finansowej Szkole Spół
dzielczej w  Kętrzynie loa.

Spółdzielnie udzielały również pomocy finansowej nauczycielom oraz 
uczniom szkół spółdzielczych. Związek Rew izyjny Spółdzielni oraz Bank Gos
podarstw a Spółdzielczego w  okresach przedśw iątecznych udzielały pomocy m a
terialnej nauczycielom wyżej wym ienionych szkół. Pomoc ta  m iała charak te r  
doraźny i  nosiła nazwę tzw. prem ii gwiazdkowych. Nauczyciele pracujący e ta
towo otrzym ywali kwoty w  granicach od 4000 do 6600 złotych, w  zależności
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od liczby członków rodziny. W sumie na ten cel przeznaczono około 1,5 min 
złotych 1M.

Spółdzielnie pomagały również uczniom pobierającym  naukę w szkołach 
spółdzielczych. I  tak  np. księgarnia spółdzielcza w  Kętrzynie z ogólnej sumy 
nadwyżek, jakie wygospodarowała w 1947 roku, ufundowała roczne stypen
dium  w  wysokości 30 tys. złotych. Zostało ono przekazane obu szkołom spół
dzielczym w  tym  mieście — Gimnazjum i Liceum — z przeznaczeniem dla 
uczniów najbiedniejszych. Oprócz tego ufundow ała ona 4 nagrody w  wyso
kości 1000 zł każda dla zwycięzców lub najlepszych zawodników biegu naro
dowego, w  którym  brała  udział młodzież szkolna m.in. Liceum Spółdzielczego 
w  K ę trzy n ieuo. Powyższe fak ty  uznać należy za przejaw y głębokiej troski 
działaczy spółdzielczych w realizacji szeroko pojmowanej pomocy dla osób 
związanych ze spółdzielczością, jak  i osób spoza jej kręgów. Znaczną uwagę 
spółdzielczość przywiązywała do spraw  propagandy, k tórej głównym celem 
było zwerbowanie jak  najw iększej liczby członków do organizacji spółdziel
czych.

Doskonałą okazją do rozwijania akcji propagandowej były coroczne ob
chody Dnia Spółdzielczości, k tóre organizował specjalnie powołany K om itet 
Wojewódzki Obchodów Dnia Spółdzielczości w  Olsztynie oraz 15 kom itetów 
powiatowych. Z tej okazji władze spółdzielcze zamieszczały w  prasie artykuły  
dotyczące problem atyki spółdzielczej, przesyłały re fera ty  do szkół, wygłasza
no także prelekcje w  spółdzielniach na  terenie m iast i w s i1]1.

Prowadzono szeroką akcję społeczno-wychowawczą wśród młodzieży. Było 
to podyktowane troską o zdobywanie narybku  dla  ruchu spółdzielczego za
równo w szkołach powszechnych, jak  i średnich. W akcji tej spółdzielczość 
współpracowała ściśle z organizacjami młodzieżowymi: OMTUR, ZMW „Wici” , 
ZWM, ZMD i ZHP oraz z M inisterstw em  Oświaty. Dużą rolę odegrały tu ta j 
również spółdzielnie uczniowskie. Do zakładania spółdzielni uczniowskich przy
stąpiono n a  mocy okólnika i instrukcji wydanych przez M inisterstwo Oświaty 
17 stycznia 1946 r o k u 112. M inisterstwo Oświaty w  oparciu o powyższe doku
m enty zalecało niższym instancjom  oświatowym organizowanie w  porozumie
n iu  z placówkami spółdzielczymi jak  najw iększej liczby spółdzielni uczniow
skich. Spółdzielnie te uczyły młodzież szkolną gospodarowania w  zespole oraz 
w yrabiały od najm łodszych la t umiejętność współpracy, współodpowiedzial
ności oraz zespołowego działania. Nauczyciele województwa olsztyńskiego 
świadomi słuszności powyższych celów nie szczędzili wysiłków wspólnie 
z działaczami spółdzielczymi w  akcji organizowania takich spółdzielni. Aby 
pogłębić znajomość problem atyki związanej z funkcjonow aniem  spółdzielni 
organizowano w  szkołach przy spółdzielniach uczniowskich zespoły działające 
na  zasadach samokształcenia, k tóre  w ciągu ośmiomiesięcznego kursu  przera

109 Ibidem, 1948, n r  28 z 28 I, s. 4.
310 Ibidem, 1948 r. n r  119 z l  V, s, 4.
111 AAN, ZHS R p, sygn. 90, Działalność propagandow a i społeczno-wychowawcza,
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112 Okólnik dotyczył spraw y organizacji spółdzielni uczniowskich, zaś ins trukc ja  — 

działalności pow iatowych ins truk to rów  spółdzielni uczniowskich i wychow ania spółdzielczego 
dla szkół ponadpodstawow ych i zawodowych, ogólnokształcących i szkół d la dorosłych (Spo
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biały m ateria ł przewidziany w program ie spółdzielczych kursów koresponden
cyjnych Ils. W sukurs instancjom  spółdzielczym przyszły organizacje młodzie
żowe. W L idzbarku W arm ińskim  zorganizowany został przez Związek Walki 
Młodych sześciomiesięczny ku rs  spółdzielczo-handlowy. Kursanci poznawali 
tam  zasady i podstawy księgowości, buchalterii, towaroznawstwa oraz inne 
um iejętności pokrewne tym  dziedzinom. K urs spotkał się z uznaniem  władz 
oświatowych, które na ten cel przyznały dotację w wysokości 120 000 złotych. 
Sum a ta  m iała być rozdzielona pomiędzy słuchaczy ku rsu  w  formie bezzwrot
nych stypendiów n i .

Obiektywne trudności, jakie przeżywała cała spółdzielczość, nie pozwoliły 
na  szersze rozwinięcie pracy społeczno-wychowawczej wśród młodzieży w 1945 
roku. W ysiłki nauczycieli oraz zapał młodzieży zadecydowały, że liczba spół
dzielni uczniowskich zaczęła szybko wzrastać, przez co zwiększała się również 
liczba uczniów zrzeszonych przez te spółdzielnie. Młodzież tę widziano w per
spektywie jako słuchaczy szkół spółdzielczych lub innych form  kształcenia 
spółdzielczego. W ram ach Działu Społeczno-Wychowawczego Związku Rewi
zyjnego Spółdzielni pracę wychowawczą wśród młodzieży na szczeblu wojewódz
tw a koordynowała W ojewódzka Komisja W ychowania Spółdzielczego Młodzieży 
Zorganizowanej. Komisja ta  zajmowała się m.in. organizowaniem zespołów kon
kursow ych spółdzielni uczniowskich biorących udział w  zdobywaniu wiedzy 
z zakresu spółdzielczości w ram ach szkolenia na  spółdzielczych kursach ko
respondencyjnych oraz przygotowywaniem  zespołów przysposobienia spółdziel
czego. Aby działalność swą uczynić bardziej spraw ną powołano w terenie  5 
komisji, które działały na szczeblu pow ia tow ym 115. O ile w roku 1946 dzia
łały  34 spółdzielnie uczniowskie z liczbą 2135 członków i obrotami w  wyso
kości 570 270 tys. zł, to w następnym  roku liczba spółdzielni wzrosła prawie 
pięciokrotnie (167 spółdzielni) osiągając stan  członków na poziomie 10 020 
uczniów i obroty 6 323 148 tys. z ł 1I6. Młodzież należąca do spółdzielni uczniow
skich bardzo czynnie angażowała się w liczne imprezy organizowane przez 
władze spółdzielcze, np. w  obchody Dnia Spółdzielczości.

Znaczne sukcesy odnosiła spółdzielczość na polu krzewienia ku ltu ry  fi
zycznej. P rzy  organizowaniu sportu  spółdzielczego w ażne zadanie spełniał 
K lub Sportowy „Społem” , k tóry  w  sw ych szeregach zrzeszał sportowców- 
-spółdzielców oraz wszystkich tych, którzy  zainteresow ani byli rozwojem ku l
tu ry  fizycznej. Sport wśród spółdzielców mógł się prężnie rozwijać m.in. dzię
ki osobistemu zaangażowaniu kierow nictw a spółdzielczego. Na czele K lubu 
Sportowego „Społem” stali jako jego prezes dyrek tor „Społem” Janicki i jako 
wiceprezesi — dyr. P a jąk  oraz dyr. Sykutera  u7. Inni działacze placówek spół
dzielczych także dokładali starań, aby i ta dziedzina działalności spółdziel
ców mogła szczycić się osiągnięciami 118. Dzięki dw ustronnym  wysiłkom  kie
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113 Życie Olsztyńskie, 1947, n r 29 z 29 V, s. 3.
114 Ibidem, 1948, n r  21 z 211, s. 4.
115 WAPO, ZRS RP, sygn. A-ZR-17, p raca  społeczno-wychowawcza w śród młodzieży,

k. 29—30.
116 WAPO, ZïtS  RP, sygn. A-ZR-17, P raca  społeczno-wychowawcza wśród młodzieży
117 Jan ick i ob ją ł funkcję dyrek to ra  ,.Społem” w Olsztynie od stycznia 1947 r. z chwilą

przejścia B. Wilamowskiego na stanow sko w icewojewody olsztyńskiego.
118 Wiadomości M azurskie, 1947, n r  31 z 1 i i i , s. 4.
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rownictw a i sportowców sport spółdzielczy odnosił znaczne sukcesy. W 1946 
roku Klub Sportowy „Społem” w Olsztynie mógł poszczycić się zdobyciem 
mistrzostwa województwa w tenisie stołowym, wicem istrzostwa okręgu w  pił
ce nożnej oraz drugiego miejsca w oszczepie na igrzyskach kolejarzy. Sukcesy 
K lubu Sportowego „Społem” w Olsztynie zdopingowały do rywalizacji rów 
nież k luby w  innych m iastach — w Kętrzynie, Szczytnie, Lidzbarku W arm iń
skim 119.

Działalność społeczno-wychowawcza i kulturalno-ośw iatowa spółdzielni — 
chociaż prowadzone tylko na  m arginesie działalności gospodarczej — odgry
w ały w planach kierow nictw a określoną rolę. Takie form y popularyzacji jak  
pogadanki, prelekcje, odczyty zaznajamiały z problem atyką insty tucji i pla
cówek, co potem było dyskontowane liczniejszym napływ em  osób chętnych 
do pracy w  spółdzielniach. Zasługująca na wysokie uznanie akcja pomocy 
spółdzielni dla uczniów i nauczycieli szkół spółdzielczych pozwalała łatwiej 
przezwyciężać ogromne nieraz trudności m aterialne. Powyższe form y są przy
kładem ambitnej postawy spółdzielców do wykraczania poza typowo handlo- 
wo-gospodarczy zakres działania.

*

*  *

Podsumowując dorobek spółdzielczości w  województwie olsztyńskim w la
tach 1945—1948 należy podkreślić, że odegrała ona w procesie odbudowy gos
podarczej znaczną rolę. W pierwszym okresie głów nym  jej zadaniem  było 
zabezpieczanie zniszczonych obiektów gospodarczych. Gdy większość z nich 
została już w  dostatecznym stopniu zabezpieczona przed dalszą dewastacją, 
przystąpiono do organizowania produkcji w  nadających się do tego zakła
dach — głównie przetwórstw a i przemysłu rolno-spożywczego. Produkcja w łas
na oraz dostawy towarów z innych źródeł (zakup na wolnym  rynku  i przydział 
towarów z UNRRA) pozwoliły w następnej kolejności na organizowanie akcji 
aprowizacyjnej. Mogła ona z biegiem czasu zataczać coraz szersze kręgi 
w  oparciu o zakładane w coraz szybszym tem pie nowe placówki spółdzielcze. 
Na tym  odcinku spółdzielczość odegrała dużą rolę w walce ze spekulacją.

Lata  1945—1948 były w rozwoju spółdzielczości w województwie olsztyń
skim  okresem specyficznym. W ynikało to w głównej m ierze z charak terys
tycznych warunków , w  jakich się ono wówczas znajdowało. T rw ająca od 
1945 roku intensyw na akcja osiedleńcza i repatriacy jna  dyktow ała zakładanie 
spółdzielni nie zawsze tam, gdzie istnienie ich było w pełni uzasadnione. Do
tyczyło to w głównej mierze powiatów peryferyjnych — położonych na  k ra ń 
cach województwa. Jednak  ze względu na założenia polityki osiedleńczej, za
kładanie spółdzielni tam, gdzie nie było dostatecznej liczby ludności, było 
w  w ielu wypadkach konieczne, aby przybyw ającym  stworzyć elem entarne w a
runk i egzystencji. Przesiedleńcy i repatrianci przybywali z różnych stron 
k ra ju  przywożąc ze sobą różne nawyki, tradycje, odmienne sposoby gospo
darowania, co w  początkowym okresie nie było elementem sprzyjającym  in-

1X9 Ibidem, 1946, n r  225 z 29 IX, s. 4.



tegrow aniu się różnych grup ludności. Spółdzielnie poprzez swoją wielokie
runkow ą działalność (gospodarczą, społeczno-wychowawczą) spełniały w  pew 
nym  stopniu tę in tegrującą  rolę.

Spółdzielczość w  województwie olsztyńskim na przestrzeni la t 1945— 1948 
mimo rozlicznych nieraz trudności w ynikających z b raku  środków, odpowied
nich ludzi oraz mimo tego, że wielokrotnie spółdzielcom przypadło działać 
w iście pionierskich w arunkach, szczycić się może niew ątpliw ym i osiągnięcia
mi. Znaczne sukcesy, nie tylko gospodarcze, lecz również odnośnie do bu
dowania podstaw nowych układów  społecznych, należy ocenić wysoko. Na 
zbudowanych już podstawach można było przystąpić do kontynuow ania dal
szej pracy.
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DIE ANFÄNGE DES GENOSSENSCHAFTSWESENS IN DER WOJEWODSCHAFT OLSZTYN 
IN DEN JAHREN 1945—1947

Z u s a m m e n f a s s u n g

In  den  Jah ren  1945—1948 w ar das Genossenschaftswesen ein der w ichtigsten G rundpfeiler 
d e r  im  W iederaufbau begriffenen  W irtschaft in  der W ojewodschaft Olsztyn. Sie spielte eine 
vordergründige Rolle vor allem bei der V ersorgung der Bevölkerung m it Lebensm itteln . Eine 
zu beobachtende Erscheinung der A ktivierung des W irtschaftslebens in  der m asurisch- 
-erm ländischen Region w ar die m it jedem  Jah r  wachsende Zahl der Genossenschaften. Beim 
Ende des Jah res  1945 gab es ih re r  80, ein J a h r  späte r 271, und  bis Ende 1947 w urden  insgesam t 
374 G enossenchaften gegründet. Die Genossenschaften, w elche lebensm ittelverarbeitende Betriebe 
(Brauereien, Mühlen, B äckereien u. dgl.) in  Gang setzten, D ienstleistungspunkte (Kantinen, 
G aststätten) und  vor allem Lebensm ittel- und  Industriew arengeschäfte  eröffneten, haben sehr 
viel zur Besserung der Lebensm ittelversorgungslage der Bevölkerung der W ojewodschaft Ol
sztyn beigetragen. Beim Ende des Jahres  1947 betrugen  die Umsätze aller genossenschaftlichen 
S tellen der W ojewodschaft Olsztyn e tw a 3 M illiarden Zloty.

Neben der ausgesprochen w irtschaftlichen  Tätigkeit w irk ten  die G enossenschaften auch 
au f anderen Gebieten. F ü r  die Schulung der K ader w urden  einige G enossenschaftsschulen 
eingerichtet, die Fachleute m it genau bestim m ten Qualifikationen ausbilden sollten. D arüber 
h inaus entw ickelten  die Genossenschaften eine lebhafte gesellschaftserzieherische (G ründung 
d er Schülergenossenschaften, V eranstaltung der Ergänzungsbildungslehrgänge fü r  die Jugend), 
sowie ku lturb ildende Tätigkeit (W ettbewerbe, V orträge und Vorlesungen, V erbreitung der 
K örperkultur).

D urch  ihre m ehrseitig  ausgerichtete Tätigkeit h a t das G enosenschaftsw esen in  einem 
bedeutenden Masse n ich t n u r  zum w irtschaftlichen  W iederaufbau, sondern auch  zu der 
gesellschaftlichen A ktivierung der Bevölkerung beigetragen, 
übers. J . Serczyk


