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AKTYWNOŒÆ ZAWODOWA SFER KUPIECKICH
WIELKOPOLSKI W DWUDZIESTOLECIU MIÊDZYWOJENNYM

Definicje i kryteria
Ustalenia terminologiczne
Problematyka aktywnoœci zawodowej kupiectwa na terenie Wielkopolski w latach 1918–1939 umo¿liwia podjêcie wielu poszukiwañ badawczych. Tak nakreœlona perspektywa analizy zagadnieñ wymaga zdefiniowania pojêæ „aktywnoœæ zawodowa” i „sfery kupieckie”. W niniejszym
artykule zagadnienie „aktywnoœæ zawodowa” obejmuje udzia³ sfer
w dzia³aniach ekonomicznych i zaanga¿owanie w ¿ycie organizacyjne.
D¹¿enie do rozstrzygniêæ terminologicznych sankcjonuje koniecznoœæ
uwzglêdnienia zakresu znaczeniowego pojêcia „sfery gospodarcze”, które
by³y i s¹ nadal rozmaicie rozumiane i odmiennie interpretowane.
W opracowaniach problemu istniej¹ prace poœwiêcone zagadnieniom
struktury zawodowej sfer. Terminami czêsto stosowanymi w trakcie
analizy problemowej s¹ pojêcia poszczególnych sfer gospodarczych, tj.
sfery kupieckiej, przemys³owej i finansowej oraz ziemiañskiej. Istotne
rozstrzygniêcia terminologiczne pojawiaj¹ siê w opracowaniach: Kupiectwo wielkopolskie w latach 1918–1939 Adama Nadolnego1, Przemiany
w strukturze przemys³u w miêdzywojennym dwudziestoleciu S³awomira Kamosiñskiego2, Image przedsiêbiorcy gospodarczego w Polsce XIX
i XX wieku, zbiór prac naukowych pod redakcj¹ Ryszarda Ko³odziejczyka3, a tak¿e w artykule Zbigniewa Landaua Oligarchia finansowa
1

A. N a d o l n y, Kupiectwo wielkopolskie w latach 1918–1939, Zielona Góra 1986
(mps pracy doktorskiej, przechowywany w Bibliotece UAM, sygn. 303456III).
2 S. K a m o s i ñ s k i, Przemiany w strukturze przemys³u wielkopolskiego w miêdzywojennym dwudziestoleciu, Poznañ 1999 (mps pracy doktorskiej, przechowywany
w Zak³adzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM).
3 Image przedsiêbiorcy gospodarczego XIX i XX wieku, red. R. Ko³odziejczyk, Warszawa 1993.
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w Drugiej Rzeczypospolitej4 oraz w tekœcie Ÿród³owym Polityka sfer gospodarczych5.
Termin „sfera gospodarcza” funkcjonowa³ w œwiadomoœci spo³ecznej kupców6. Ju¿ w latach trzydziestych XX w. podejmowano próby zdefiniowania terminu „sfery gospodarcze”. W artykule Polityka sfer
gospodarczych, opublikowanym w 1938 r. w „¯yciu Gospodarczym”, tak
starano siê rozstrzygn¹æ problemy rozumienia pojêcia „sfery gospodarcze”: „Granic tego pojêcia nie okreœli³a ¿adna umowa, ani te¿ w inny sposób nie powsta³a ogólnie obowi¹zuj¹ca jego definicja. Okreœlenie
to wytworzy³o siê w ¿yciu, bo praktyka wskazuje na istnienie takiego
czynnika. Nie odbiegniemy daleko od ogólnie uznawanych i przyjêtych ram pojêcia «sfer gospodarczych», je¿eli powiemy, ¿e rozumiemy
pod tymi s³owami prywatn¹ przedsiêbiorczoœæ (w szerokim tego s³owa
znaczeniu), tej przedsiêbiorczoœci inicjatorów i w³aœcicieli, oraz organizacje, jakie z dzia³alnoœci gospodarczej i dla jej celów powstaj¹. [...]
Oprócz powszechnie i stale rozró¿nianych dzia³ów: przemys³u, handlu,
bankowoœci itd., ka¿dy z tych dzia³ów posiada w³asne wyraŸnie zarysowane grupy”7.
Kodeks Handlowy z 1934 r. okreœla mianem kupca „tego, kto prowadzi we w³asnym imieniu przedsiêbiorstwo zarobkowe”8. Definicja ta,
ze wzglêdu na nadmiern¹ ogólnoœæ i brak sprecyzowania charakteru
przedsiêbiorstwa zarobkowego, okazuje siê niewystarczaj¹ca dla historycznego przedstawienia struktury kupiectwa. Znajduje to uzasadnienie w poprawkach naniesionych przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹
w Poznaniu. Zaproponowa³a ona nastêpuj¹c¹ definicjê: „Kto we w³asnym imieniu prowadzi przedsiêbiorstwo zarobkowo-wytwórcze lub handlowe, jest kupcem. Kupiec, którego przedsiêbiorstwo jest wiêkszych
rozmiarów, obowi¹zany jest wpisaæ siê do rejestru handlowego”9. Adam
Nadolny wskaza³ dodatkowo: „Gdybyœmy przyjêli definicjê podan¹ w Kodeksie Handlowym z 1934 roku, musielibyœmy zaliczyæ do kupców tak¿e w³aœcicieli zak³adów gastronomicznych, aptek, hoteli, banków, itd.
W Wielkopolsce nie zaliczano ich jednak do kupców. [...] Poza tym

4

Z. L a n d a u, Oligarchia finansowa w Drugiej Rzeczypospolitej, PH, t. LXII, 1971,
z. 1, s. 75–90.
5 Polityka sfer gospodarczych, „¯ycie Gospodarcze” 1938, nr 2, s. 12–13.
6 „Œwiat Kupiecki”, 1926, nr 42, s. 908; „Gospodarka Zachodnia”, z. 30, s. 365.
7 Polityka sfer gospodarczych…, s. 12–13.
8 Kodeks handlowy, Warszawa 1934, s. 53.
9 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Izba Przemys³owo-Handlowa (cyt. dalej APP,
IPH), sygn. 100, s. 4.
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organizacje zawodowe wymienionych grup nie wchodzi³y w sk³ad Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich, lecz tworzy³y w³asne struktury organizacyjno-zawodowe”10.
Ju¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym Bronis³aw Nawrocki zaproponowa³ inn¹ interpretacjê terminu „kupiec”: jest to uczestnik obrotu
towarowego, który „zaspokaja cudze potrzeby drog¹ wymiany dóbr
i us³ug”11. Propozycja terminologiczna Nawrockiego jest ogólnikowa: wed³ug niej kupiec nie jest osob¹ kreatywn¹, uosabia cz³owieka pasywnie
wykonuj¹cego swoj¹ profesjê i ma³o zaanga¿owanego w kszta³towanie
rynku.
Po 1945 r., podczas badañ nad po³o¿eniem kupców wielkopolskich
w latach 1918–1939 Adam Nadolny rozwin¹³ definicjê przedstawiciela
kupiectwa. W jego ujêciu, kupiec to osoba fizyczna i prawna (spó³ka),
która trudni siê kupnem i sprzeda¿¹ towarów, posiada przedsiêbiorstwo
handlu towarowego stacjonarne b¹dŸ pozbawione sta³ej siedziby, trudni¹ce siê sprzeda¿¹ detaliczn¹ tudzie¿ hurtow¹12. Za podstawê okreœlenia przynale¿noœci danej osoby do kupiectwa Nadolny traktuje kryterium wykupu œwiadectwa przemys³owego dla handlu w jednej z piêciu
kategorii13.
Obecnie badania nad sferami gospodarczymi wkroczy³y w nowe stadium14.

10

A. N a d o l n y, dz. cyt., s. 7.
B. N a w r o c k i, Badanie warunków prowadzenia sklepów detalicznych, Warszawa 1935, s. 15.
12 A. N a d o l n y, dz. cyt., s. 7.
13 Tam¿e, s. 17. Ustawa z 14 maja 1923 r. wyró¿nia³a piêæ kategorii œwiadectw przemys³owych dla handlu. Do kategorii pierwszej ustawa zaliczy³a przedsiêbiorstwa hurtowe, oferuj¹ce towary kupcom detalicznym i przemys³owcom. Do kategorii drugiej
nale¿a³y du¿e sklepy detaliczne i ma³e hurtownie, a tak¿e placówki detaliczne zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ towarów luksusowych oraz placówki specjalnie wydzielonych bran¿
(militaria, artyku³y fotograficzne). Kategoria trzecia obejmowa³a drobn¹ sprzeda¿ w sklepach, których powierzchnia ogranicza³a siê do jednego pomieszczenia. Ustawa okreœla³a, ¿e w sklepach legitymuj¹cych siê œwiadectwem przemys³owym III kategorii dla handlu móg³ byæ zatrudniony najwy¿ej jeden subiekt. Do kategorii czwartej zaliczono
sprzeda¿ towaru w pomieszczeniu nieodpowiadaj¹cym wymogom sklepu (dodatkowo
ustawa nie uwzglêdnia³a zatrudnienia pracowników najemnych). Œwiadectwa V kategorii wykupywali kupcy funkcjonuj¹cy w handlu obwoŸnym i obnoœnym, zob. Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 461c, poz. 339.
14 S. K o w a l, Polskie sfery gospodarcze w Wielkopolsce a przedsiêbiorczoœæ od po³owy XIX wieku do II wojny œwiatowej, [w:] Image przedsiêbiorcy..., s. 113–119; M.B. Markowski, Sfery przemys³owo-ziemiañskie miêdzy Pilic¹ a Wis³¹ w latach 1918–1939,
[w:] Image przedsiêbiorcy..., s. 179–187.
11
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Kryteria wydzielania sfer kupieckich
W niniejszym artykule autorka przyjê³a, ¿e w przypadku sfer kupieckich w Wielkopolsce podstawowym czynnikiem je okreœlaj¹cym jest
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej jako podstawowej formy aktywnoœci. Jednostka mog³a posiadaæ firmê kupieck¹, a jednoczeœnie byæ udzia³owcem ró¿nych spó³ek oraz zasiadaæ w wielu radach nadzorczych czy
te¿ zarz¹dach instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe, banki,
gie³dy). Jako drugi aspekt przyporz¹dkowania osoby do danej sfery
wyró¿niono kryterium materialne: pozyskiwanie najwiêkszych korzyœci ekonomicznych z kupiectwa. Samoœwiadomoœæ bycia kupcem to trzeci
wyznacznik charakterystyki sfer. Wprowadzono te¿ kryterium funkcjonowania jednostki w œwiadomoœci spo³ecznej jako reprezentanta danej
sfery, np. jej postrzeganie w prasie, we wspomnieniach, w opinii publicznej danej osoby jako kupca15. Jako ostatni aspekt wyodrêbnienia
cz³onków danej sfery przyjêto samookreœlenie siê osoby poprzez akces
do organizacji zawodowych.
Jednostki i grupy s¹ wa¿nymi czêœciami struktury sfer, jednak w przypadku sfery najpe³niej uwidacznia siê d¹¿enie do sprawowania w³adzy16.
Sprawowanie w³adzy przez sfery jest równoznaczne ze strefami wp³ywów ekonomicznych. Mo¿na to odnieœæ do rad nadzorczych, zarz¹dów
i dyrekcji spó³ek, zasiadania w zarz¹dach organizacji bran¿owych i ponadbran¿owych, organów samorz¹du gospodarczego, rad i zarz¹dów
instytucji publicznych oraz instytucji oddzia³ywuj¹cych na ówczesne
¿ycie gospodarcze (np. Rada Interesentów MTP17, Wielkopolska Rada
Gospodarcza), towarzystw i instytucji kulturalnych, sportowych, dobro15 Zob. Z. Z a k r z e w s k i, Ulicami mojego Poznania, Poznañ 1985; ten¿e, Wspominam Poznañ. Fakty i refleksje, Poznañ 1986; S. L e i t g e b e r, Poznañskie impresje.
Miasto – ludzie – obyczaje, Poznañ 1994; T. F i l i p o w i c z, Moje wspomnienia 1860–
1932, Poznañ 1933.
16 S. O s s o w s k i, O strukturze spo³ecznej, Warszawa 1986, s. 23. Wed³ug Stanis³awa Ossowskiego, przez w³adzê rozumiemy mo¿noœæ podejmowania i realizowania decyzji niezale¿nie od woli ludzi, których decyzja w taki czy inny sposób dotyczy. Jest to
wtedy przywilej panowania nad rol¹ innego cz³owieka, przewaga decyzji.
17 W sk³ad tej organizacji wesz³y: Zwi¹zek Izb Przemys³owo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej, Zwi¹zek Izb i Organizacji Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej, Zwi¹zek Izb Rzemieœlniczych Rzeczypospolitej Polskiej, Centralny Zwi¹zek Przemys³u Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelna Rada Zrzeszeñ Kupiectwa Polskiego, Centrala Zwi¹zku
Kupców, Federacja Zrzeszeñ Przedstawicieli Handlowych, Centralne Towarzystwo Popierania Wytwórczoœci Krajowej, Polskie Towarzystwo Handlu Kompensacyjnego, 19 Izb
Handlowych Polsko-Zagranicznych, 59 Bran¿owych Zwi¹zków Centralnych Rzeczypospolitej Polskiej. APP, IPH, sygn. 1109; F. S t e f a ñ s k i, XXXV-lecie Targów Poznañskich 1921–1956, Poznañ 1956, s. 23.
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czynnych oraz charytatywnych, wspó³pracy z ugrupowaniami politycznymi (istnia³y ró¿ne stopnie zaanga¿owania sfer gospodarczych w kontakty z obozami politycznymi, od jednorazowych koalicji wyborczych do
sta³ych zwi¹zków18).

Aktywnoœæ ekonomiczna kupiectwa wielkopolskiego
Dziedziny aktywnoœci – rozpoznanie problematyki
Strefy wp³ywów, jakie zdoby³y wielkopolskie sfery kupieckie w dwudziestoleciu miêdzywojennym, zosta³y osi¹gniête dziêki ich przedsiêbiorczoœci i wzmo¿onej aktywnoœci. Zasadniczy cel sfer wyznacza³o d¹¿enie
do ustawicznego poszerzania zakresu sprawowania w³adzy ekonomicznej: wzrost dochodów sprzyja³ intensyfikacji dzia³añ sfer kupieckich
w gospodarce19. Swoje d¹¿enia kupcy wielkopolscy ujawniali w ró¿nych
dziedzinach aktywnoœci. Nie ograniczali siê do poczynañ tylko jednego
typu, przeciwnie – wychodzili poza kr¹g relacji spo³ecznych, œrodowiskowych, zawodowych, politycznych, gospodarczych. W tej perspektywie
uwidaczniaj¹ siê powi¹zania ekonomiczne sfer kupieckich z przemys³owcami, finansistami i ziemianami w ¿yciu gospodarczym Wielkopolski.
Wspólnota interesów kupiectwa z przedstawicielami wymienionych grup
przejawia³a siê w:
– aktywnoœci osób wówczas znanych w Wielkopolsce (np. Stefan Ka³amajski, Kazimierz Otmianowski, Józef Czepczyñski, Artur Gustowski, Bogdan Leitgeber, W³adys³aw Majewicz, W³adys³aw Jerzykiewicz, Jan £uczak);
– skupianiu form uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym (np. ³¹czenie
dzia³alnoœci kupieckiej z posiadaniem i prowadzeniem w³asnych przedsiêbiorstw produkcyjnych oraz uczestnictwem w zarz¹dzaniu spó³kami
akcyjnymi);
– wspó³zale¿noœci prywatnych instytucji bankowych i ubezpieczeniowych oraz gie³dowych (udzia³ kupców, ziemian i przemys³owców w rynku
kapita³owym, obejmowanie kluczowych stanowisk w zarz¹dach banków
akcyjnych, prywatnych instytucji ubezpieczeniowych, Gie³dy Pieniê¿nej oraz Gie³dy Towarowej i Zbo¿owej).
Przyk³ady wybitnych przedstawicieli kupiectwa wielkopolskiego dowodz¹, ¿e w wielu przypadkach zaanga¿owanie siê w inwestycje w przemys³ b¹dŸ w dzia³alnoœæ finansow¹ opiera³o siê na posiadaniu stabilnej
18

Z. D w o r e c k i, Poznañ i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939,
Poznañ 1994, s. 277–400.
19 S. O s s o w s k i, dz. cyt., s. 59.
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firmy kupieckiej. Takie rozpoznanie umo¿liwia wyró¿nienie nastêpuj¹cych kategorii powi¹zañ:
– kupcy ³¹cz¹cy dzia³alnoœæ kupieck¹ z przemys³ow¹ (Józef Czepczyñski20, Walenty Wawrzyniak, Melchior Piechowiak i Wincenty Paetz21,
Stefan Ka³amajski22, Stanis³aw Brzeski23);
– kupcy aktywni w sektorze finansowym (Telesfor i Kazimierz Otmianowscy, W³adys³aw Jerzykiewicz);
– kupcy anga¿uj¹cy swoj¹ wiedzê i kapita³ w przedsiêwziêcia przemys³owe i finansowe (Boles³aw Kasprowicz, Bogdan Leitgeber).
20 Józef Czepczyñski inwestowa³ w przemys³ chemiczno-farmaceutyczny. Pocz¹tkowo
naby³ w 1927 r. jedn¹ trzeci¹ akcji Wielkopolskiej Wytwórni Chemicznej, zaœ w styczniu
1928 r. Józef i W³odzimierz Czepczyñscy kupili najstarsz¹ poznañsk¹ fabrykê tej bran¿y
„R. Barcikowski S.A. (ERBE)”. W 1932 r. przedsiêbiorstwo Czepczyñskich powiêkszy³o
siê o fabrykê œrodków do zwalczania szkodników. Szczegó³owo transakcje te omówi³a
M. M r u g a l s k a - B a n a s z a k, Poznañskie rody i rodziny – Czepczyñscy. Opowieœæ
o potentatach bran¿y drogeryjnej. Katalog wystawy, Poznañ 2002, s. 22–28.
21 Walenty Wawrzyniak, Melchior Piechowiak i Wincenty Paetz reprezentowali bran¿ê
obrotu wyrobami spirytusowymi. Dorobiwszy siê w handlu znacznych fortun, zainwestowali w fabrykê wódek i win „Likwowin” przy ul. Strzeleckiej. Kiedy ca³e przedsiêwziêcie
nabra³o rozmachu, przedsiêbiorczy kupcy wybudowali wielk¹ fabrykê spirytualiów i soków owocowych przy ul. Wierzbowej. Warto dodaæ, ¿e Wincenty Paetz by³ w³aœcicielem
Paetzowinu – najwiêkszej poznañskiej wytwórni musztardy i octu; zob. M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, Swój do swego, czyli Ksiêga kupiectwa poznañskiego,
Poznañ 2004, s. 27; D. K s i ¹ ¿ k i e w i c z - B a r t k o w i a k, Likwowin, czyli jak siê nie daæ
nabiæ w butelkê, „Kronika Miasta Poznania” (cyt. dalej KMP) 2000, nr 4, s. 176-189.
22 Karierê kupca Stefan Ka³amajski rozpoczyna³ od za³o¿enia „sk³adu towarów krótkich”, czyli sklepu bran¿y galanteryjno-w³ókienniczej w 1912 r. w Poznaniu. W 1919 r.
rozwijaj¹c firmê, za³o¿y³ w³asny dom handlowy przy pl. Wolnoœci, a w 1923 r. otworzy³
jego filiê w Toruniu. W ramach inwestycji w przemys³ w 1922 r. wybudowa³ w Mosinie
pod Poznaniem wielk¹, nowoczesn¹ pralniê chemiczn¹ i farbiarniê (firma nosi³a nazwê
„Barwa – Parowa Farbiarnia i Pralnia Chemiczna – Stefan Ka³amajski w Poznaniu
– Fabryka w Mosinie”). W 1927 r. zainwestowa³ w bran¿ê rozrywkow¹, buduj¹c kinoteatr
„S³oñce” – jedno z najwiêkszych i najnowoczeœniejszych wówczas obiektów tego typu
w Europie, zob. A. Z a r z y c k i, Wielkopolska Izba Przemys³owo-Handlowa. Tradycja
i wspó³czesnoœæ 1851–2001, Poznañ 2001, s. 134–138; Z. S z y m a ñ s k a, Stefan Ka³amajski – kupiec poznañski, „Kronika Wielkopolski” 1996, nr 1, s. 99–100; M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 94–95.
23 „BrzeskiAuto” – najstarsza w Wielkopolsce firma bran¿y samochodowej zajmowa³a siê handlem nowymi samochodami, dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ w zakresie napraw
oraz produkcj¹ samochodów w³asnej konstrukcji, a nawet komisem aut. Dodatkowo
w sk³ad przedsiêbiorstwa motoryzacyjnego Stanis³awa Brzeskiego (od 1919 r. o statusie spó³ki akcyjnej) wchodzi³o przedstawicielstwo fabryki samochodów „Adlera”, które
prowadzi³o równie¿ handel akcesoriami motoryzacyjnymi (s³ynne opony „pneumatyki”),
a nawet stacja benzynowa. Ten najpotê¿niejszy w Poznaniu sprzedawca i producent
samochodów zaczyna³ od napraw welocypedów, aby nastêpnie sprzedawaæ pierwsze automobile, zob. M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 29, 218–219.
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Kupiectwo a sfery finansowe
Po 1918 r. kupiectwo wielkopolskie poszukiwa³o w³asnych dróg rozwoju ekonomicznego, jednak realizacja tych zamierzeñ by³a uzale¿niona od dostêpu do œrodków finansowych w³asnych i obcych. Koncepcje
finansowania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej by³y zró¿nicowane.
Wœród kupców dynamicznie rozwijaj¹cych firmy przewa¿a³a opcja korzystania z kredytu bankowego, który zapewnia³ œrodki pieniê¿ne na
wzbogacenie oferty towarowej i unowoczeœnienie dotychczasowego profilu dzia³alnoœci przedsiêbiorstw kupieckich. W niektórych przypadkach,
zw³aszcza krótko po odzyskaniu niepodleg³oœci, kredyt by³ potrzebny
do rozpoczêcia dzia³alnoœci handlowej przez osoby nienale¿¹ce dotychczas do warstwy kupieckiej. Uzyskanie kredytów niskooprocentowanych,
krótko- i d³ugoterminowych, by³o problemem aktualnym na przestrzeni ca³ego dwudziestolecia miêdzywojennego24, dlatego przedstawiciele
tej sfery anga¿owali siê zarówno w prywatn¹ bankowoœæ, jak i wywierali wp³yw na politykê kredytow¹ pañstwa. Dzia³ania te podejmowali g³ównie doœwiadczeni kupcy, bowiem jednoczeœnie ujawni³a siê tendencja
przeciwstawna, prezentowana przez kupców drobnych, konserwatywnych, legitymuj¹cych siê mniejsz¹ praktyk¹ zawodow¹. Wyra¿ali oni
obawy wobec zad³u¿ania siê w instytucjach bankowych, a ich ostro¿noœæ wynika³a z braku ustabilizowanego rynku oraz z niejednoznacznej
i nieklarownej polityki gospodarczej pañstwa25.
Powi¹zania kupiectwa ze sferami bankowymi by³y wielow¹tkowe.
Szczególnie w latach dwudziestych spoœród cz³onków organizacji kupieckich rekrutowa³o siê wielu dyrektorów banków oraz cz³onków ich rad
nadzorczych. W centrum zainteresowañ kupiectwa znalaz³y siê trzy
banki: Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych26, Bank Przemys³owców i Polski Bank Handlowy. W powszechnej opinii œrodowiskowej banki te,
24 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich (cyt. dalej
APP, ZTK), sygn. 70; zob. te¿ „Œwiat Kupiecki” 1926, nr 3, s. 2.
25 W. S t o b r a w a, Polskie banki akcyjne w Wielkopolsce i ich rola w rozwoju gospodarczym kraju, Poznañ 1987 (mps pracy doktorskiej, przechowywany w Bibliotece
UAM w Poznaniu, sygn. 303435III), s. 163. W prasie kupieckiej systematycznie poruszano kwestie relacji sfer handlowych z sektorem bankowym. Na przyk³ad problematyka ta zosta³a szczegó³owo omówiona w dyskusji na ³amach czasopisma „Kupiec Podró¿uj¹cy” 1920, nr 2.
26 Sprawozdanie Banku Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych za rok 1924 (cyt. dalej Sprawozdanie BZSZ za rok…), Poznañ 1925, s. 3; Sprawozdanie BZSZ za rok 1925, Poznañ
1926, s. 5; Sprawozdanie BZSZ za rok 1926, Poznañ 1927, s. 4; Sprawozdanie BZSZ
za rok 1927, Poznañ 1928, s. 3; Sprawozdanie BZSZ za rok 1928, Poznañ 1929, s. 4;
Sprawozdanie BZSZ za rok 1929, Poznañ 1930, s. 5.
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zw³aszcza dwa ostatnie, funkcjonowa³y jako banki kupieckie. Na przyk³ad, w Banku Przemys³owców dyrekcjê wy³oniono spoœród cz³onków
Konfranterni Kupców Chrzeœcijan w Poznaniu27. W Radzie Nadzorczej
tego¿ banku zasiadali tacy kupcy jak: W³odzimierz Adamski, Józef Eichstaedt, Teodor Filipowicz, W³odzimierz Leitgeber, Telesfor Otmianowski i Boles³aw Ziêtkiewicz28. Do starañ o udzia³ we w³adzach tej instytucji bankowej sk³oni³y organizacje kupieckie trudnoœci w uzyskaniu
korzystnego kredytu oraz preferowanie przez banki akcji doinwestowywania przemys³u29. Wielki kryzys lat trzydziestych wp³yn¹³ bardzo niekorzystnie na funkcjonowanie bankowoœci, zw³aszcza prywatnej, co doprowadzi³o do ograniczenia intensywnych kontaktów sfer kupieckich
i finansowych30.
Obecnoœæ przedstawicieli sfery kupieckiej w strukturach decyzyjnych
Banku Przemys³owców oddzia³ywa³a znacz¹co na politykê finansow¹
tej instytucji w pierwszej dekadzie dwudziestolecia miêdzywojennego.
Wp³ywy kupiectwa dotyczy³y jej doboru kadry kierowniczej, sposobów
podwy¿szania kapita³u w³asnego, kontroli p³ynnoœci finansowej, form
korzystnego lokowania w³asnych œrodków finansowych, okreœlenia kierunków jego dzia³alnoœci. W perspektywie makroekonomicznej konsekwencj¹ silnej pozycji kupców poznañskich w tym jednym z wiêkszych
27 Sprawozdanie Banku Przemys³owców za rok 1924 (cyt. dalej Sprawozdanie BP
za rok…), Poznañ 1925, s. 2, Sprawozdanie BP za rok 1925, Poznañ 1926, s. 3;
Sprawozdanie BP za rok 1926, Poznañ 1927, s. 2; Sprawozdanie BP za rok 1927, Poznañ
1928, s. 2; Sprawozdanie BP za rok 1928, Poznañ 1929, s. 3; Sprawozdanie BP za rok
1929, Poznañ 1930, s. 3. Zob. te¿ K. B a j o ñ s k i, Bank Przemys³owców i jego zadania
spo³eczne dawniej i w chwili obecnej. Mowa wyg³oszona na obchodzie 60-lecia Banku
Przemys³owców dnia 30 X 1922, Poznañ 1922.
28 D¹¿enie do przekszta³cenia Banku Przemys³owców w bank kupiecki najpe³niej
odzwierciedla poni¿szy fragment tekstu Ÿród³owego: „Kwestiê Banku Przemys³owców
za³atwiono w kierunku przekszta³cenia go na Bank maj¹cy s³u¿yæ naszemu kupiectwu,
zyskuj¹c tam przewa¿aj¹ce wp³ywy przez obsadzenie prawie wszystkich krzese³ Rady
Nadzorczej cz³onkami Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich”, zob. Sprawozdanie Stowarzyszenia Kupców Chrzeœcijan w Poznaniu 1913–1928, Poznañ 1928, s. 13.
29 Do 1924 r. banki inwestowa³y przede wszystkim w przemys³, albowiem kredytowanie firm kupieckich by³o obci¹¿one zwiêkszonym ryzykiem. Sytuacja ta wynika³a z postêpuj¹cej inflacji, która w znacznie wiêkszym stopniu dotyka³a handel negatywnymi
skutkami, zob. Sprawozdanie BZSZ za rok 1920, Poznañ 1921, s. 3-5; Sprawozdanie
BZSZ za rok 1921, Poznañ 1922, s. 4-7; Sprawozdanie BZSZ za rok 1922, Poznañ 1923,
s. 3-6; Sprawozdanie BZSZ za rok 1923, Poznañ 1924, s. 4-5; Sprawozdanie BZSZ za
rok 1924…, s. 3-5; Sprawozdanie BZSZ za rok 1925…, s. 4-6; Sprawozdanie BZSZ za
rok 1926…, s. 6; W. S e y d l i t z, Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych. Pogl¹d na 50-letni¹
dzia³alnoœæ, Warszawa 1937, s. 18–20.
30 W. M o r a w s k i, Bankowoœæ prywatna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996,
s. 95–100.
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banków w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego by³o: ochrona interesów gospodarczych kupiectwa, wiêkszy wp³yw na rozwój handlu wielkopolskiego (w konsekwencji modelowanie sytuacji gospodarczej regionu
poprzez próby zmniejszenia odp³ywu kapita³u), zwiêkszenie dochodów
firm kupieckich, zacieœnienie wspó³pracy sfer bankowych i kupieckich31.
Zaanga¿owanie sfer handlowych
w inwestycje przemys³owe
Powrót Wielkopolski w granice odrodzonego pañstwa polskiego zobligowa³ sfery kupieckie do poszukiwania nowych form aktywnoœci, które
uwidoczni³y siê w powo³ywaniu spó³ek i towarzystw akcyjnych w handlu i w przemyœle32. Ale ani one, ani przemys³owcy nie dysponowali
kapita³em, który wystarcza³by na przejêcie z r¹k niemieckich, a potem
na uruchomienie wiêkszych przedsiêbiorstw, dlatego w latach 1919–1922
dosz³o do mobilizacji oraz konsolidacji kapita³owej, której efektem by³a
intensyfikacja wykupu i zawi¹zywania spó³ek akcyjnych predestynuj¹cych do miana najpowa¿niejszych w danej bran¿y33. Niew¹tpliwie do
takich nale¿a³y Towarzystwo Akcyjne „Akwavit” w Poznaniu, Towarzystwo Akcyjne Dr Roman May w Poznaniu i Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna „Blask” Sp. Akc. w Poznaniu. Wed³ug Mariana Ruma,
„proces koncentracji i centralizacji kapita³u doszed³ do szczytu w 1921 r.,
kiedy to w stolicy Wielkopolski za³o¿ono 52 nowe spó³ki akcyjne. W 1923 r.
proces ich tworzenia usta³, a nawet nast¹pi³ pewien regres w stosunku
do poprzedniego roku”34. Zjawiska te wi¹za³y siê ze schy³kow¹ faz¹ polonizacji, a jak ocenia Tadeusz Ko³odziej, „przewa¿na czêœæ nowopowsta³ych towarzystw akcyjnych [...] to przejête od obcych placówki”35.
31

Zob. Sprawozdanie Stowarzyszenia Kupców Chrzeœcijan… 1913–1928, dz. cyt.
M. R u m, Przemys³ poznañski w latach 1918–1928, [w:] Studia historyczno-gospodarcze nad Polsk¹ Zachodni¹, red. J. Deresiewicz, Poznañ 1971; zob. te¿ U. C y n a l e w s k a, Sytuacja spo³eczno-ekonomiczna miast wielkopolskich w miêdzywojennym
dwudziestoleciu, Warszawa 1977, s. 53. Szczegó³owe dane o liczbie spó³ek akcyjnych
powsta³ych w latach 1918–1923 w kraju i w Wielkopolsce przedstawia S. K a m o s i ñ s k i, dz. cyt., s. 18.
33 T. F i l i p o w i c z, dz. cyt., s. 124. Procesowi temu sprzyja³o przede wszystkim
liberalne prawo dotycz¹ce zawi¹zywania spó³ek, które wed³ug ówczesnych opinii umo¿liwia³o stworzenie spó³ki akcyjnej wszystkim osobom zamierzaj¹cym zaanga¿owaæ siê
w ¿ycie gospodarcze.
34 M. R u m, Przemiany spo³eczno-gospodarcze w Poznaniu w latach 1918–1928,
Poznañ 1967, s. 66–68.
35 T. K o ³ o d z i e j, ¯ycie gospodarcze w Poznaniu. Ksiêga pami¹tkowa miasta Poznania, Poznañ 1928, s. 219.
32
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W celu zintensyfikowania rozwoju regionu sfery przemys³owe i kupieckie powo³a³y w 1920 r. Gie³dê Pieniê¿n¹ w Poznaniu. G³ównym celem dzia³alnoœci nowej instytucji by³o rozprowadzenie znacz¹cej iloœci
akcji nowo powsta³ych towarzystw i spó³ek akcyjnych wœród spo³eczeñstwa36. Prezesem gie³dy zosta³ Stanis³aw Pernaczyñski, a wiceprezesem
Tadeusz Adamczewski. Obok tworzenia nowych spó³ek przejawem wspólnej aktywnoœci sfer by³a reorganizacja istniej¹cych ju¿ spó³ek poprzez
podwy¿szanie i rewaloryzacjê kapita³u w³asnego.
Aktywne zaanga¿owanie kapita³owe kupiectwa wielkopolskiego w inwestycje przemys³owe przejawia³o siê w posiadaniu udzia³ów w spó³kach akcyjnych, przejmowaniu ich i przekszta³caniu w spó³ki rodzinne,
tworzeniu spó³ek najczêœciej z udzia³em dwóch kupców, zak³adaniu w³asnych firm od podstaw, z regu³y dysponuj¹cych œrednim b¹dŸ niewielkim kapita³em.
W pierwszych latach wzmo¿onej aktywnoœci w procesach o¿ywiania
gospodarczego regionu i akcji przejmowania z r¹k niemieckich placówek gospodarczych udzia³owcy wywodz¹cy siê ze sfer handlowych przejawiali ogromne zainteresowanie przedmiotem przedsiêwziêæ gospodarczych37 i d¹¿yli do konsolidacji œrodków finansowych w celu osi¹gniêcia
znacz¹cych zysków w stosunkowo krótkim czasie. Pozyskanie kapita³ów wzmacnia³o do czasu wielkiego kryzysu (1929–1935) pozycjê spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ kupiectwa, ale równie¿ s³u¿y³o dzia³alnoœci spekulacyjnej poprzez powo³ywanie efemerycznych spó³ek38. Takiej formie
aktywnoœci sprzyja³a sytuacja ekonomiczna, zw³aszcza ¿e w dobie inflacji bardziej op³aca³o siê lokowaæ pieni¹dze w akcje ni¿ dysponowaæ gotówk¹ (inwestowanie w akcje przemys³owe uznawano wówczas „za jeden z bardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia kapita³ów przed
skutkami inflacji”39).
W latach trzydziestych obserwuje siê wstrzymanie ruchu inwestycyjnego, niezak³adanie nowych spó³ek akcyjnych oraz brak jakiegokolwiek ruchu w powiêkszaniu kapita³ów akcyjnych w spó³kach
36

S. P e r n a c z y ñ s k i, Stan i postulaty przemys³u i handlu b. Dzielnicy pruskiej,
Poznañ 1924, s. 6; Sprawozdanie Gie³dy Pieniê¿nej za rok 1924, Poznañ 1925, s. 3.
37 Zob. T. F i l i p o w i c z, dz. cyt., s. 120.
38 Dla Mariana Che³mikowskiego lata 1919–1923 „to okres zarówno inflacji pieniê¿nej
i kredytowej, jak i inflacji (jeœli mo¿na tak powiedzieæ) przedsiêbiorczoœci gospodarczej,
która podobnie jak w dziedzinie pieniê¿nej – nie zawsze mia³a pokrycie w potrzebach
i mo¿liwoœciach gospodarczych naszego kraju”; M. C h e ³ m i k o w s k i, Zagadnienia niemieckie w przeobra¿eniach gospodarczych Wielkopolski, „Gospodarka Zachodnia” 1937,
z. 12, s. 274.
39 W. M o r a w s k i, dz. cyt., s. 37–38.
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starych40. W opinii sfer kupieckich i przemys³owych „stan ten wywo³any jest nadmiernym przeci¹¿eniem przemys³u, przede wszystkim podatkowym i socjalnym i dopóki ciê¿ary te nie ulegn¹ powa¿nemu z³agodzeniu, a zatem dopóki nie zostan¹ stworzone warunki dla naturalnych
procesów kapitalizacyjnych, dziedzina przemys³u nie bêdzie stanowiæ
¿adnej si³y atrakcyjnej nawet dla ludzi wielkiej inicjatywy”41.

Charakterystyka struktury handlu wielkopolskiego
Sfery kupieckie o wiele bardziej dynamicznie i w znacznie wiêkszym
zakresie rozwija³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w oœrodkach miejskich. W wiêkszych miastach anga¿owa³y siê one w wielorakie dzia³y handlu wewnêtrznego, czego konsekwencj¹ by³a silnie rozwiniêta struktura bran¿owa42.
Powstawanie od podstaw du¿ych firm kupieckich sta³o siê mo¿liwe w dziedzinach zapewniaj¹cych w stosunkowo krótkim czasie znaczne obroty (chemia gospodarcza, artyku³y gospodarstwa domowego), inwestowano w rozwój nowych form aktywnoœci kupieckiej (np. sprzeda¿ wysy³kowa43),
tworzono wielobran¿owe domy towarowe44, ³¹czono dzia³alnoœæ kupieck¹
z gastronomiczn¹ (kawiarnie b¹dŸ restauracje przy domach towarowych).
40 Szerzej problematyka kryzysu zosta³a omówiona w: Z. L a n d a u, J. T o m a s z e w s k i, Gospodarka Polski miêdzywojennej 1918–1939, t. III: Wielki kryzys 1930-1935, Warszawa 1982.
41 Sprawozdanie Zwi¹zku Fabrykantów za rok 1933, Poznañ 1934, s. 3.
42 A. N a d o l n y, dz. cyt., s. 26.
43 Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, Izba Przemys³owo-Handlowa (cyt. dalej APB,
IPH), sygn. 406, s. 20.
44 W dwudziestoleciu miêdzywojennym nie sprecyzowano dok³adnie pojêcia domu
towarowego, odznacza³y siê one ró¿nym ukszta³towaniem organizacyjnym. Mo¿na wyró¿niæ trzy typy: dom towarowy prowadz¹cy rozmaite dzia³y handlowe; domy wysy³kowe, zazwyczaj jednodzia³owe; wielkie placówki handlowe (detaliczne), niezarejestrowane jako domy towarowe. Domy towarowe prowadz¹ce rozmaite dzia³y handlowe nale¿a³y
do najwiêkszych, lecz stosunkowo rzadkich. Najczêœciej by³y to spó³ki akcyjne o kapitale w³asnym powy¿ej 1,5 mln z³. Przyjmowa³y one równie¿ formê spó³ki, w której g³ównymi udzia³owcami zostawali cz³onkowie rodziny. Profil firmy wyznacza³y dobra konsumpcyjne, wœród których dominowa³y konfekcja, obuwie, bielizna, zabawki, kosmetyki,
artyku³y gospodarstwa domowego, tekstylia. Te przedsiêbiorstwa odró¿nia³y siê od innych sklepów iloœci¹ zatrudnionego personelu (na przyk³ad w „Be. De. Te.” Pracowa³o
ok. 150 osób). Istnienie i konkurencyjnoœæ domów towarowych oddzia³ywa³o na aktywnoœæ kupiectwa prowadz¹cego sklepy detaliczne i przejawia³o siê w dba³oœci o pozyskiwanie i wzorcow¹ obs³ugê klienta oraz oferowanie towarów po korzystnych cenach, a tak¿e ciekawy wystrój i prowadzenie o¿ywionej reklamy; zob. J. C h o d o r o w s k i, Struktura
wewnêtrznego handlu towarowego w Polsce, Warszawa 1938, s. 63–65; APB, IPH,
sygn. 456; „Kupiec – Œwiat Kupiecki” 1926, nr 1, s. 1.
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W miastach dosz³o do specjalizacji oferty handlowej, miêdzy innymi
pojawi³y siê sklepy i magazyny maj¹ce w sprzeda¿y towary z jednej dziedziny obrotu. Proponowa³y one np. konfekcjê mêsk¹, konfekcjê damsk¹,
dodatki, obuwie, kapelusze, czapki („The Gentalmen” Stefana Schaefera45,
„Najwiêkszy specyalny dom mody mêzkiej i dla ch³opców” Jana £uczaka46, najwiêkszy w Poznaniu sk³ad b³awatny Franciszka WoŸniaka47).
Poza Poznaniem zauwa¿a siê inn¹ tendencjê – zak³adania i funkcjonowania firm kupieckich na bazie istniej¹cych wytwórni i ma³ych przedsiêbiorstw przemys³owo-rzemieœlniczych. Potwierdza to historia za³o¿enia sk³adu obuwia S. Czajkowskiego z W¹growca48. Najpierw istnia³a
pracownia obuwia i cholewek. Potem otwarto sk³ad obuwia (wi¹za³o siê
to z rozwojem firmy i zmian¹ lokalizacji). Nastêpnie warunki ekonomiczne zmusi³y w³aœciciela do rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej: poszerzenia firmy o dzia³ kupiecki. S³u¿y³ on zbytowi wytworzonych we
w³asnej firmie towarów. Jest to przyk³ad uniezale¿niania siê przedsiêbiorcy od innych kupców: wytwórca staje siê tak¿e kupcem. W Poznaniu panowa³a odmienna tendencja: to kupiec zostawa³ fabrykantem (np.
Stefan Ka³amajski, Walenty Wawrzyniak i Melchior Piechowiak).
Do charakterystyki aktywnoœci sfer kupieckich w Wielkopolsce najbardziej odpowiednie s¹ kryteria: wed³ug bran¿, kategorii wykupywanych œwiadectw przemys³owych, rodzaju czynnoœci handlowych oraz
typów organizacyjnych.
Przedsiêbiorstwa kupieckie podlega³y podzia³owi wed³ug asortymentu
towarów wzglêdnie œwiadczonych us³ug49. Wœród 38 bran¿ odnotowywanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny50 dominuj¹c¹ w wielkopolskim handlu by³a pod koniec lat dwudziestych bran¿a spo¿ywcza, drugie miejsce zajmowa³a bran¿a odzie¿owa i galanteryjna: udzia³ ich obu
w rynku stanowi³ 65%. Najliczniejsze by³y tu niewielkie sklepy spo¿ywcze, które obs³ugiwa³y klientelê z najbli¿szej okolicy. Trudnoœci w zbycie
45 A. N i z i o ³ e k, Gentelman Schaefer, rozmowa ze Stefanem Schaeferem, KMP 1994,
nr 1–2.
46 Nazwa tego intratnego przedsiêwziêcia kupieckiego pojawia siê najczêœciej na
marginesie rozwa¿añ o pasa¿u „Apollo”.
47 M. W y s z y ñ s k a, Szanowny kupiec b³awatny Franciszek WoŸniak, rozmowa
z El¿biet¹ WoŸniak-Juszczak, Krystyn¹ Bajoñsk¹ i Stefanem Stuligroszem, KMP 1994,
nr 1–2; M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 106.
48 Dzieje W¹growca, red. E. Makowski, Poznañ 1994.
49 Pojêcie bran¿y jest terminem szerokim znaczeniowo i obejmuje nie tylko podstawowe odniesienia, ale i formy pokrewne. Ciekawe przyk³ady kwalifikacji towarów do
danej bran¿y przez GUS poda³ J. C h o d o r o w s k i, dz. cyt., s. 5–6.
50 Statystyka Polski, Seria B, z. 5: Statystyka Przedsiêbiorstw Handlowych w Polsce
1932, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 1932, s. 9.
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towarów ograniczy³y natomiast rozwój takich bran¿, jak obrót maszynami i narzêdziami rolniczymi, handel fajansem, porcelan¹ i wysokojakoœciowym szk³em (uznawano je za towary luksusowe). Pod koniec lat
dwudziestych zaobserwowano wzrost specjalizacji bran¿owej, co wynika³o z du¿ej mobilnoœci sfer kupieckich. Wtedy pojawi³y siê takie nowe
bran¿e, jak sprzeda¿ wyrobów tytoniowych, futer, mebli i urz¹dzeñ biurowych. Sfery kupieckie i przemys³owe Poznania, Leszna, Gniezna i Ostrowa cechowa³a na ogó³ wiêksza mobilnoœæ i elastycznoœæ w zakresie modelowania struktury ga³êziowej i bran¿owej przemys³u i handlu51.
Iloœæ wykupywanych œwiadectw przemys³owych dla handlu, zw³aszcza wy¿szych kategorii, poœwiadcza aktywnoœæ wielkopolskiego kupiectwa. Wzrost liczby przedsiêbiorstw du¿ych i œrednich, pierwszych trzech
kategorii, by³ wynikiem pozytywnych tendencji wystêpuj¹cych w gospodarce, tak jak zwiêkszenie siê iloœci drobnych sklepików (zaklasyfikowanych jako IV kategoria) wskazywa³o na narastaj¹cy kryzys i oznacza³o równoczesny spadek wykupu œwiadectw kategorii I-III. Trzeba
jednak podkreœliæ, ¿e nawet wzrost wykupu œwiadectw przemys³owych
typu handlowego ni¿szych kategorii œwiadczy³ o aktywnoœci kupiectwa,
które dostosowywa³o siê do bie¿¹cej sytuacji gospodarczej i walczy³o w ten
sposób o utrzymanie rentownoœci w³asnej firmy52.
Na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych uwidacznia³y siê nastêpuj¹ce tendencje:
– spadek iloœci du¿ych przedsiêbiorstw kupieckich (zjawisko to wynika³o z obni¿enia aktywnoœci sfer kupieckich spowodowanego czynnikami ekonomicznymi)53;
– wzrost wykupu œwiadectw ni¿szych kategorii (ilustruje pozorn¹
aktywnoœæ kupiectwa, wywo³an¹ spadkiem statusu gospodarczego)54;
– zmiana struktury przedsiêbiorstw handlowych: wp³yn¹³ na to spadek liczby wykupywanych œwiadectw przemys³owych dla handlu kategorii I-III przy równoczesnym wzroœcie stanu posiadania œwiadectw IV
i V kategorii55;
– procesy kurczenia siê rozmiarów handlu wewnêtrznego w Wielkopolsce, spowodowane m.in. przez nagromadzenie zapasów towarów, co
51

A. N a d o l n y, dz. cyt., s. 35.
H. S z a t k o w s k i, Wielkopolska organizacja kupiectwa i us³ug w latach 1904–
1994, Poznañ 1995.
53 J. T h a m m, Struktura handlu detalicznego miasta Poznania w latach 1929–1939,
KMP 1962, nr 3, s. 41–53.
54 A. N a d o l n y, dz. cyt., s. 27–28.
55 T. K o ³ o d z i e j, Historia kupiectwa poznañskiego 1918–1961, Poznañ 1962 (mps
w Bibliotece Kórnickiej PAN), s. 75.
52
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wp³ywa³o na powa¿ne obni¿enie rentownoœci placówek handlowych
i zmniejsza³o mo¿liwoœci zbytu56;
– zachwianie równowagi pomiêdzy poda¿¹ a popytem;
– zmniejszenie lub brak dochodowoœci przedsiêbiorstw handlowych.
Sfery kupieckie w Wielkopolsce na przestrzeni ca³ego dwudziestolecia cechowa³a rezygnacja z prymitywnych wzorów sklepikarstwa oraz
ambicja w promowaniu pozytywnego obrazu kupca57. Preferowan¹ przez
kupiectwo form¹ aktywnoœci by³o prowadzenie handlu towarowego typu
jednostkowego. Te przedsiêbiorstwa stanowi³y 70–80% ogólnej liczby
placówek kupieckich58 i dzieli³y siê na firmy kupieckie o profilu hurtowym lub detalicznym. W Wielkopolsce obserwuje siê wysoki udzia³ przedsiêbiorstw hurtowych i du¿ych firm detalicznych w handlu. Œwiadczy to
o dobrym przystosowywaniu siê do ogólnej sytuacji regionu. O wielkoœci
i poziomie sklepu decydowa³a przedsiêbiorczoœæ i elastycznoœæ kupca59.
Najwiêksi kupcy wielkopolscy posiadali hurtownie i du¿e placówki
detaliczne. Ta konsolidacja s³u¿y³a zmniejszaniu kosztów pozyskania
towarów oraz efektywnemu wykorzystaniu kapita³u. Nierzadko te¿
kupcy wspó³pracowali z przemys³em, prowadz¹c przedstawicielstwa
handlowe znanych firm danej bran¿y. Takie dzia³ania podejmowali:
Boles³aw Kasprowicz w bran¿y wódczanej60, Jan Deierling w ¿elaznej61,
Aleksander Szrejbrowski w tytoniowej, Józef Czepczyñski w drogeryjnej62, Aleksander Gosieniecki w bran¿y tytoniowej63. W te przedsiêwziêcia anga¿owali siê przede wszystkim najlepsi i najbardziej aktywni kupcy
regionu. Dzia³alnoœæ owa przynosi³a zyski w postaci zwiêkszania posiadanych kapita³ów oraz zapewnia³a presti¿ spo³eczny i pozycjê w krêgach gospodarczych.
56

Sprawozdanie Zwi¹zku Fabrykantów za rok 1931, Poznañ 1932, s. 13.
Z. L a n d a u, J. T o m a s z e w s k i, Gospodarka Polski miêdzywojennej, t. I, Warszawa 1967, s. 198.
58 APP, IPH, sygn. 111.
59 M. M r u g a l s k a - B a r t k o w i a k, Reklama dŸwigni¹ handlu. Kinowe promocje
firm poznañskich w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Katalog wystawy Muzeum
Historii Miasta Poznania, Poznañ 1993; zob. te¿. Premjowanie okien wystawowych w Poznaniu, KMP 1924, s. 196–199.
60 W. W y s t ê p s k i, Fabryka Wódek i Likierów, Gorzelnia Koniaków i Wytwórnia
Win Boles³awa Kasprowicza w GnieŸnie (1888 – 1952), [w:] Gniezno. Studia i materia³y, Poznañ 1990, z. 3.
61 A. N i z i o ³ e k, U Deierlinga by³o wszystko, rozmowa z Ew¹ Mielcarek, KMP 1994,
nr 1–2, s. 37–60.
62 B. W i e t r z y c h o w s k i, Œp. Józef Czepczyñski [kupiec, przemys³owiec]. Wspomnienia poœmiertne, KMP 1939, s. 66–67.
63 Miêdzy sklepem a mieszkaniem, KMP 1994, z. 1–2.
57

[15]

Aktywnoœæ zawodowa sfer kupieckich Wielkopolski

209

Zmiany sytuacji gospodarczej Polski, a zw³aszcza wielki kryzys, spowodowa³y w latach trzydziestych regres we wspó³pracy handlu z przemys³em i powa¿ne ograniczenie hurtu. Konsekwencj¹ tych zjawisk by³o
przejêcie wp³ywów kupiectwa przez sfery przemys³owe, co doprowadzi³o
do rozwoju i ekspansji rynkowej sklepów fabrycznych64 – do najwiêkszych i najbardziej licz¹cych siê nale¿a³y placówki handlowe nastêpuj¹cych firm: „Goplana” Spó³ka Akcyjna w Poznaniu; „Lukullus” Fr. Lehmann, Fabryka Cukrów i Czekolady w Bydgoszczy; Sommerfeld B.,
Fabryka Fortepianów i Pianin w Bydgoszczy; Dawidowscy Bracia, Fabryka Konserw i Wyrobów Miêsnych w Poznaniu; Przyby³a K., Fabryka Konserw i Wyrobów Miêsnych w Poznaniu65; Dr Roman May; Tomaszewski. Fabryka Baterii „Centra” w Poznaniu66. Podczas walki ze
skutkami kryzysu kupiectwo wielkopolskie pocz¹tkowo nie dostrzeg³o
utraty czêœci wp³ywów na rynku i rosn¹cego zagro¿enia ze strony prê¿nie dzia³aj¹cej konkurencji67: „Fakt, ¿e przemys³owcy przez zorganizowanie w³asnych sklepów detalicznych mog¹ siê czêœciowo obyæ bez us³ug
kupiectwa, powinien byæ przestrog¹ dla niego przed zbytnim lekcewa¿eniem si³ potencjalnych przemys³u oraz zachêt¹ do lepszego wykonywania swych obowi¹zków”68. Dopiero w dobie wychodzenia z kryzysu
sfery kupieckie podjê³y akcjê maj¹c¹ na celu ograniczenie zasiêgu oddzia³ywania sklepów fabrycznych69. W okresie stabilizacji ekonomicznej (po 1935 r.) uzna³y one istnienie sklepów fabrycznych za nadmiern¹
64 U. C y n a l e w s k a, dz. cyt., s. 83–84; zob. te¿. Sk³ady fabryczne, „Wiadomoœci
Kupieckie” 1935, nr 15.
65 Kazimierz Przyby³a stworzy³ w Poznaniu imperium miêsno-wêdliniarskie, z powodzeniem konkuruj¹ce z innymi s³ynnymi potentatami tej bran¿y – braæmi Dawidowskimi. Wielki kompleks przetwórczy przy œw. Marcinie zaopatrywa³ sieæ dziewiêciu
poznañskich sklepów detalicznych, a tak¿e liczne filie w Warszawie, Gdyni, £odzi, Katowicach, Krakowie, Sosnowcu, Bydgoszczy i Wilnie. Dodatkowo Przyby³a prowadzi³
niezwykle intratny handel œwiniami na skalê miêdzynarodow¹, zob. M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 215.
66 T. K o ³ o d z i e j, Historia kupiectwa..., s. 96–97; J. C h o d o r o w s k i, dz. cyt.,
s. 74–75.
67 Sfery kupieckie okreœli³y ekspansywne dzia³ania konkurencji jako „wojnê z handlem detalicznym”, zob. wiêcej Fabryki w walce z handlem detalicznym, „Kupiec – Œwiat
Kupiecki” 1931, nr 42.
68 J. C h o d o r o w s k i, dz. cyt., s. 76; zob. te¿ W. D i a m a n t, Rozwi¹zanie problemu sklepów fabrycznych, „Tygodnik Handlowy” 1935, nr 3, s. 31.
69 Sk³ady fabryczne, „Wiadomoœci Kupieckie” 1935, nr 15, s. 3; H. S a n d, Nowe
pod³o¿e podatkowe. Zagadnienia sklepów fabrycznych, „Codzienna Gazeta Handlowa”
1936, nr 7, s. 4; W. A r o n s o n, Sklepy fabryczne jako czynnik gospodarczo szkodliwy,
„Przegl¹d Handlowy” 1935, nr 28, s. 229; Nieprzemyœlana akcja z zak³adaniem sklepów fabrycznych, „Kupiec – Œwiat Kupiecki” 1931, nr 9.
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konkurencjê, albowiem przejmowa³y one klientelê, w znacznym stopniu ogranicza³y wp³ywy detalistów70 oraz umacnia³y pozycjê fabrykantów na rynku wewnêtrznym: „Kupiectwo wystêpowa³o zdecydowanie
przeciwko sklepom fabrycznym, wyra¿aj¹c opiniê, ¿e powstawanie tych
sklepów podrywa egzystencjê istniej¹cych placówek kupieckich, nie wnosz¹c jednoczeœnie ¿adnych pozytywnych wartoœci do struktury naszego
aparatu dystrybucyjnego”71.
Czêœæ kupiectwa wielkopolskiego ograniczy³a swoj¹ aktywnoœæ do
prowadzenia firmy kupieckiej albo sklepu, nie anga¿uj¹c siê w dzia³alnoœæ pozahandlow¹. Nastêpstwem tego procesu by³ brak bli¿szych kontaktów zawodowych z innymi sferami gospodarczymi. Przypadek ten
dotyczy m.in.: W³adys³awa Reichelta, Franciszka WoŸniaka, Stanis³awa Bare³kowskiego, Jana Deierlinga, Micha³a Rotnickiego. Pomimo braku powi¹zañ z innymi sektorami gospodarczymi kupcom tym uda³o siê
stworzyæ du¿e przedsiêbiorstwa handlowe, uznawane w miêdzywojennej Wielkopolsce za wzorcowe przyk³ady kupieckiej gospodarnoœci.
W³aœciciele du¿ych jednostek handlowych nie poprzestawali na tradycyjnych formach aktywnoœci kupieckiej. Dlatego walorem wyró¿niaj¹cym dany sklep by³o podejmowanie i rozwijanie jakiœ specyficznych
dzia³añ. Mo¿na tu wskazaæ na:
– œwiadczenie us³ug specjalistycznych, np. dopasowywanie konfekcji
mêskiej w firmie „The Gentalmen” Stefana Schaefera72, wykonywanie
us³ug dziewiarskich na zlecenie w sklepie Stefana Ka³amajskiego, zapewnianie fachowej obs³ugi przyjêæ u Micha³a Rotnickiego (ofertê specjaln¹
Gdañskiego Domu Delikatesów stanowi³y zimne wyroby garma¿eryjne73);
– dostarczanie towaru dla klienta (kawa od Milachowskiego74, b³awaty od Franciszka WoŸniaka, towary ¿elazne od Deierlinga75);
– aran¿acja opakowania jako forma reklamy (u Stanis³awa Milachowskiego76, u Walerii Patykowej77);
70

Niektóre nawet o 80%, zob. APB, IPH, sygn. 406.
Koncentracja zagra¿a handlowi, „Tygodnik Handlowy” 1935, nr 11, s. 225; zob.
równie¿ U. C y n a l e w s k a, dz. cyt., s. 83.
72 A. N i z i o ³ e k, Gentelman..., s. 22.
73 M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 66; M. W y s z y ñ s k a,
Wielkie ¿arcie u Rotnickiego, rozmowa z Karolem Rotnickim, KMP 1994, nr 1–2, s. 24.
74 M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 180; A. N i z i o ³ e k,
Pali³ kawê Milachowski, rozmowa z Bogdanem Milachowskim, KMP 1994, nr 1–2, s. 83.
75 M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 137; A. N i z i o ³ e k,
U Deierlinga..., s. 52.
76 M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 180; A. N i z i o ³ e k,
Pali³ kawê..., s. 82.
77 „Bomboniery z jej sklepów wybornie spe³nia³y rolê drobnych upominków, a nieco
71
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– przedsprzeda¿ biletów na ró¿ne imprezy kulturalne np. do Opery,
na recitale gwiazd (w sklepie Aleksandra Szrejbrowskiego78).
Ka¿da z tych form dzia³alnoœci kszta³towa³a pozytywny wizerunek firmy,
a tak¿e wp³ywa³a na identyfikacjê sklepu z w³aœcicielem. Najwiêksze i wyró¿niaj¹ce siê placówki handlowe funkcjonowa³y pod nazwiskiem kupca79.
Analiza powi¹zañ kupiectwa z przemys³em i finansistami pozwala
ustaliæ tendencjê w aktywnoœci tej warstwy: kupcy anga¿owali siê
w wiêkszym stopniu w zwi¹zki z sektorem przemys³owym, natomiast
w przypadku sfery finansowej wykazywali pewn¹ ostro¿noœæ, albowiem
tylko nieliczni kupcy podejmowali wspólne przedsiêwziêcia ekonomiczne
z przedstawicielami takich instytucji jak banki, ubezpieczenia i gie³dy.

Formy aktywnoœci organizacyjnej
Sukces ekonomiczny i osi¹gniêty presti¿ spo³eczny zmotywowa³y
kupiectwo poznañskie do intensywnego tworzenia form w³asnego ¿ycia
organizacyjnego. Podjêto dzia³ania maj¹ce na celu przyci¹gniêcie cz³onków w³asnej grupy, jak równie¿ pozyskanie wzglêdów innych sfer gospodarczych. W dwudziestoleciu miêdzywojennym sfery kupieckie zawi¹za³y w³asne organizacje, nierzadko o charakterze bran¿owym (lub
wysoce specjalistycznym), które d¹¿y³y do umacniania wypracowanej
pozycji ekonomiczno-spo³ecznej i zacieœniania wiêzi grupowych oraz
nakreœlenia p³aszczyzn koegzystencji spo³ecznej.
snobistycznie nastrojona w³aœcicielka sk³onna by³a niektórych utytu³owanych klientów
poczêstowaæ fili¿ank¹ w³asnorêcznie zaparzonej kawy, mniej zaœ majêtnych obdarowaæ
paczuszk¹ wykwintnych s³odkoœci, zapominaj¹c zainkasowaæ zap³atê. Znana z dba³oœci
o estetykê witryn swoich sklepów Waleria Patyk notorycznie uczestniczy³a w konkursach
dekoracji okien wystawowych, czêsto zgarniaj¹c najwy¿sze nagrody”; M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 141 i 207.
78 „Bilety do Opery i na wszystkie najwa¿niejsze imprezy artystyczne w Poznaniu,
najlepiej sprzedawa³y siê w latach 20-tych i 30-tych ubieg³ego stulecia w sk³adzie tytoniowym Aleksandra Szrejbrowskiego, przy ulicy Fredry 1. [...] wszystkie afisze i og³oszenia prasowe o ka¿dym przedstawieniu operowym i wa¿niejszych wystêpach artystycznych odbywaj¹cych siê w mieœcie, zaopatrzone by³y informacj¹, ¿e «przedsprzeda¿
biletów odbywa siê w firmie A. Szrejbrowski». Urodziwa, b³yskotliwa i wielce utalentowana Anna Szrejbrowska – znaj¹ca na pamiêæ niemal wszystkie arie operowe – szybko
sta³a siê surow¹ recenzentk¹ operowych przedstawieñ na u¿ytek klientów sklepu, którzy czêsto odwiedzali trafikê tylko po to, «by upewniæ siê, czy przedstawienie bêdzie
dobre»”. M.J. J a n u s z k i e w i c z, A. P l e s k a c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 25; zob. te¿ A. Szrejbrowski. Rejonowa Hurtownia Wyrobów Tytoniowych, KMP 1994, nr 1–2, s. 107–108.
79 W. Czepczyñski (uzupe³ni³ L. Gustowski), Historia Centralnej Drogerii J. Czepczyñski w Poznaniu – Stary Rynek 8. 1892–1939, KMP 1991, nr 1–2, s. 80–109.
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W latach 1918–1939 kupcy wielkopolscy anga¿owali siê w organizowanie dzia³alnoœci stowarzyszeñ i zrzeszeñ, których podstawowym celem by³a reprezentacja oraz obrona ich interesów80. Przedstawiciele sfer
handlowych nie byli jednorodni pod wzglêdem przynale¿noœci do struktur organizacyjnych, poniewa¿ nierzadko decydowali siê nale¿eæ równoczeœnie do kilku z nich, jak:
– zwi¹zków b¹dŸ stowarzyszeñ reprezentuj¹cych œrodowisko kupieckie w sposób ogólny na forum spo³ecznym, np. do Konfranterni Kupców Chrzeœcijan, Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich czy Stowarzyszenia
Kupców Chrzeœcijan;
– zwi¹zków i stowarzyszeñ bran¿owych, np. do Zwi¹zku Kupców
Zbo¿owych, Zwi¹zku Drogerzystów Rzeczypospolitej Polskiej, Zwi¹zku
Kupców Podró¿uj¹cych81;
– organizacji gospodarczych grupuj¹cych przedstawicieli ró¿nych sfer,
np. do Zwi¹zku Pracodawców Zachodniej Polski;
– samorz¹du gospodarczego.
Form¹ zrzeszaj¹c¹ i konsoliduj¹c¹ dzia³alnoœæ organizacji ogólnokupieckich na terenie Wielkopolski by³ Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich.
Nale¿eæ mogli doñ jedynie cz³onkowie organizacji kupieckich dzia³aj¹cych w Wielkopolsce i na terenach s¹siednich oraz przedsiêbiorstwa,
w których przynajmniej jeden z cz³onków zarz¹du lub prokurentów nale¿a³ do organizacji kupieckiej82.
Wed³ug pkt. 2 Statutu, zadaniem zwi¹zku by³o „jednoczenie i podnoszenie istniej¹cych ju¿ organizacji kupieckich w Wielkopolsce, a tak¿e
tworzenie nowych Towarzystw celem obrony s³usznych praw i s³usznych interesów kupiectwa polskiego oraz celem rozwoju handlu narodowego we wszystkich jego dzia³ach”83. Przez ca³e dwudziestolecie
miêdzywojenne zwi¹zek d¹¿y³ do pomyœlnego rozwoju handlu wielkopolskiego oraz deklarowa³ pomoc instytucjom pañstwowym w zakresie
polityki gospodarczej. Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich popiera³ swych
cz³onków we wszystkich kwestiach ekonomicznych, kredytowych,
celnych, itp. Stara³ siê zabezpieczyæ przedstawicielom sfer kupieckich
stanowiska w urzêdach i instytucjach pañstwowych, samorz¹dowych
80

APP, IPH, sygn. 1537.
Dzieje tej bran¿owej organizacji zrelacjonowano szczegó³owo w okazjonalnej publikacji Jednodniówka jubileuszowa wydana na pami¹tkê 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Chrzeœcijañskich Kupców Podró¿uj¹cych i Przedstawicieli Handlowych R. P. 1907–
1937, Poznañ 1937.
82 APP, IPH, sygn. 1537, s. 326–328 (np. casus Stanis³awa BruŸdziñskiego z fabryki
„Kerament Polski”).
83 Tam¿e, s. 325–329.
81
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i spo³ecznych. Œciœle wspó³pracowa³ z pokrewnymi organizacjami funkcjonuj¹cymi na terenie Rzeczypospolitej. Do innych wa¿nych celów dzia³alnoœci nale¿a³y: organizacja Targu Poznañskiego, urz¹dzanie wystaw
popularyzuj¹cych osi¹gniêcia kupiectwa, popieranie szkó³ kupieckich,
wydawanie czasopism, promocja ¿ycia zwi¹zkowego i zawodowego. Dodatkowo Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich zbiera³ i udziela³ informacji
o handlu w kraju i zagranic¹84. W 1923 r. nale¿a³o doñ 30 organizacji
kupieckich85, a 1933 r. by³o ich 6186. Pomimo wzrostu zainteresowania
sfer kupieckich formami aktywnoœci organizacyjnej nie uda³o siê uzyskaæ licznego akcesu do struktur zwi¹zkowych. U podstaw nieufnoœci
braci kupieckiej leg³o przekonanie o zbyt du¿ych kosztach cz³onkostwa
w zrzeszeniach kupieckich87.
Wybitni i najbardziej przedsiêbiorczy kupcy wielkopolscy zasiadali
zazwyczaj w zarz¹dzie. Na przyk³ad w 1932 r. w jego pracach uczestniczyli: Kazimierz Otmianowski, Franciszek WoŸniak, Stefan Ka³amajski,
W³adys³aw Reichelt, Józef Pluciñski, Stanis³aw Maciejewski, Wiktor
G³adysz, Brunon Ha³awski88. Dziêki ich zaanga¿owaniu w okresie ca³ego dwudziestolecia miêdzywojennego poznañskie towarzystwa kupieckie powiêksza³y grono kupców zrzeszonych, zaœ pozosta³e wielkopolskie
organizacje kupieckie w wiêkszoœci cechowa³ spadek liczby cz³onków.
Ujawni³a siê te¿ kolejna dysproporcja: zwiêkszonej intensywnoœci dzia³añ organizacji poznañskich towarzyszy³ powszechny marazm oœrodków
prowincjonalnych (z wyj¹tkiem towarzystw we Wrzeœni, w W¹growcu89,
Œrodzie Wielkopolskiej, Ostrowie Wielkopolskim). Narastaj¹ce trudnoœci gospodarcze spowodowa³y zanik aktywnoœci organizacyjnej kupiectwa prowincjonalnego i spadek znaczenie ruchu zawodowego90. Podczas
wielkiego kryzysu dosz³o do intensyfikacji zjawisk negatywnych91. Sfery
84

APP, ZTK, sygn. 4, s. nlb.
APB, IPH, sygn. 404, s. nlb.
86 Handel w Wielkopolsce i jego organizacja zawodowa w 1932/1933, Poznañ 1933
(cyt. dalej Handel w Wielkopolsce…1932/1933), s. 75–77.
87 Sprawozdanie Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich za rok 1932, Poznañ 1933, s. 24
(cyt. dalej Sprawozdanie ZTK za 1932).
88 Handel w Wielkopolsce... w 1932/1933, s. 78–79.
89 APP, ZTK, sygn. 71, s. 52.
90 „Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich, który w miarê zwiêkszania siê trudnoœci, winien coraz szersze zakresy prac obejmowaæ – natrafia na coraz to wiêksze przeszkody
w swej pracy, mianowicie na brak œrodków [...] i na apatiê cz³onków, upadaj¹cych psychicznie pod naporem ró¿norakich przyczyn”; Sprawozdanie ZTK za 1932, s. 24.
91 „W dalszym ci¹gu znaczna wiêkszoœæ jednostek, utrzymuj¹cych siê z handlu, nie
zdradza zrozumienia potrzeby organizacji, mimo ¿e niew¹tpliwie wszyscy odczuwaj¹,
jak to siê mówi «z³e czasy» i na nie narzekaj¹”; APP, ZTK, sygn. 71, s. 61.
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kupieckie uwa¿a³y, ¿e pomimo spadku zaanga¿owania czy nawet
wyst¹pienia wielu cz³onków z organizacji warto podtrzymywaæ wiêzi grupowe, albowiem „w jednoœci si³a”. Grupa najaktywniejszych przedstawicieli sfery kupieckiej dostrzega³a potrzebê podtrzymywania dzia³alnoœci stowarzyszeñ, w których upatrywa³a najwa¿niejszego w tym
okresie obroñcê w³asnych interesów. Realizowane projekty przyczyni³y
siê do zwiêkszenia wp³ywów sfer handlowych i pog³êbienia wiêzi œrodowiskowych, a w konsekwencji do aktywizacji kupców w organach samorz¹dowych ró¿nego szczebla92 (nierzadko by³ to pocz¹tek imponuj¹cej
kariery93). Dziêki zaanga¿owaniu szczególnie aktywnych kupców Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich œciœle wspó³pracowa³ z Izb¹ Przemys³owoHandlow¹ w Poznaniu. Pierwsze wybory do Izby przeprowadzono dziêki
zaanga¿owaniu Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich przy wspó³pracy z pozosta³ymi miejscowymi organizacjami gospodarczymi94. Z IPH w Poznaniu wspó³dzia³a³y za poœrednictwem biura zwi¹zku poszczególne wielkopolskie towarzystwa kupieckie.
Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich podj¹³ inicjatywê systematycznego
publikowania informacji o swoich dzia³aniach, ¿yciu organizacyjnym
i zamierzeniach na przysz³oœæ. Zadania te spe³nia³ utworzony w 1925 r.
tygodnik gospodarczy „Œwiat Kupiecki”. Jego redaktorem naczelnym
zosta³ Kazimierz O³odziejewski.95. Redakcja czasopisma d¹¿y³a do skonsolidowania ca³ego œrodowiska, prowadz¹c sta³¹ czêœæ programow¹, prezentuj¹c¹ pogl¹dy i opinie sfer kupieckich. Pomimo starañ redakcji i aktywnej postawy niektórych organizacji kupieckich (np. z W¹growca,
Buku, Wrzeœni, Bydgoszczy) pismo nie sprosta³o temu zadaniu. Trudnoœci finansowe i chêæ zapobie¿enia ostatecznej likwidacji tego organu
prasowego96 sk³oni³y Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich do przekazania
tej inicjatywy Arturowi Gustowskiemu.
Sfery kupieckie zaanga¿owa³y siê w modelowanie profilu kszta³cenia szkolnictwa zawodowego na poziomie œrednim i wy¿szym, by dostosowaæ edukacjê handlow¹ do wymogów wspó³czesnego ¿ycia gospodar92

APP, ZTK, sygn. 21; Handel w Wielkopolsce i jego organizacja zawodowa w 1934/
1935, Poznañ 1935, s. 24 (cyt. dalej Handel w Wielkopolsce... 1934/1935).
93 Potwierdzaj¹ to póŸniejsze kariery takich osób jak: Ksawery Gadebusch, Franciszek Lisiecki, W³adys³aw Majewicz, Mieczys³aw Malinowski, Stanis³aw Maciejewski,
Micha³ Rotnicki, Stanis³aw Szulc, Henryk ¯ak.
94 A. Z a r z y c k i, dz. cyt., s. 42–44.
95 Geneza powstania i praca „Œwiata Kupieckiego”, „Œwiat Kupiecki” 1926, nr 1,
s. 1–2.
96 Sfery kupieckie „uzna³y, ¿e jedynym ratunkiem jest po³¹czenie z konkurencj¹, tj.
Kupcem”, tam¿e, s. 2.
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czego. Ograniczy³y jednak wp³yw do sfery szkolnictwa zawodowego,
celowo rezygnuj¹c z oddzia³ywania na szkolnictwo o charakterze ogólnym97. Cz³onkowie Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich wspó³kszta³towali
programy przygotowania zawodowego, byli konsultantami w radach
pedagogicznych, okreœlali cele dydaktyki szkolnej poprzez opiniowanie
propozycji rozwoju oœwiaty kupieckiej, sfery kupieckie mia³y znacz¹cy
wk³ad w organizacjê praktyk i sta¿ów handlowych oraz stara³y siê u³atwiæ zatrudnienie absolwentów szkó³ kupieckich zgodnie z profilem osi¹gniêtego wykszta³cenia98.
Oprócz Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu na terenie Wielkopolski istnia³ Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich w Bydgoszczy na Okrêg
Nadnotecki, utworzony w 1919 r. Za³o¿enia programowe i statutowe
Zwi¹zku pokrywa³y siê z celami dzia³ania organizacji poznañskiej.
W 1926 r. do Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich w Bydgoszczy nale¿a³o
11 organizacji licz¹cych 462 cz³onków99. Pomimo ambitnych planów dzia³alnoœæ tego zwi¹zku ogranicza³a siê do niwelowania trudnoœci organizacyjnych, wynikaj¹cych ze s³abego zainteresowania pracami ze strony
stowarzyszeñ prowincjonalnych, których ci¹g³a nieobecnoœæ na zebraniach zwi¹zku prowadzi³a do zaniku wiêzi z central¹. W takim uk³adzie
relacji g³ówny ciê¿ar prac zwi¹zkowych spada³ na cz³onków Towarzystwa Kupców w Bydgoszczy100.
Aby utrzymaæ ³¹cznoœæ z pokrewnymi organizacjami kupieckimi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zwi¹zek Towarzystw Kupieckich
wyszed³ z inicjatyw¹ po³¹czenia Zwi¹zków Towarzystw Kupieckich w Katowicach, Grudzi¹dzu i Bydgoszczy w jeden organ, który po ukonstytuowaniu siê w 1924 r. przyj¹³ nazwê Rady Zwi¹zków Towarzystw Kupieckich Polski Zachodniej (Razapol)101. Jej siedzib¹ by³o biuro Zwi¹zku
w Poznaniu, a przewodnicz¹cymi byli kolejno prezesi czterech zwi¹zków:
poznañskiego, katowickiego, grudzi¹dzkiego i bydgoskiego. W 1925 r.
Razapol grupowa³ 106 organizacji kupieckich. Jego kluczowym zadaniem by³o reprezentowanie handlu Polski Zachodniej wobec w³adz centralnych oraz opiniowanie regulacji prawnych w zakresie polityki podatkowej, kredytowej, handlu zagranicznego102. Razapol by³ punktem
wyjœcia do utworzenia Naczelnej Rady Zrzeszeñ Kupiectwa Polskiego,
97

Archiwum UAM, Rektorat 1919–1939, sygn. 15/33.
APP, IPH, sygn. 138, s. nlb.
99 APB, IPH, sygn. 406, s. 65.
100 Nieco o organizacji Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich, „Œwiat Kupiecki” 1926,
nr 43, s. 921.
101 APP, ZTK, sygn. 35, s. 12; „Œwiat Kupiecki” 1926, nr 52, s. 1119.
102 APP, ZTK, sygn. 38, s. 6; „Kupiec – Œwiat Kupiecki” 1934, nr 32, s. 184.
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której powstanie og³oszono na zjeŸdzie Razapolu 28 czerwca 1925 r.
Reprezentowa³a ona interesy zrzeszeñ kupieckich na zewn¹trz, a dla
w³adz by³a instytucj¹ opiniodawcz¹. Pierwszym jej prezesem zosta³
wybrany Bogus³aw Herse – prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich
w Warszawie, a jednym z trzech wiceprezesów Kazimierz Otmianowski. Pocz¹tkowo Naczelna Rada Zrzeszeñ Kupiectwa Polskiego pe³ni³a
funkcje nadrzêdne w stosunku do organizacji kupieckich Polski Zachodniej, £odzi i Wilna, a od 1928 r. po Wszechpolskim ZjeŸdzie Kupiectwa
w Warszawie – zwi¹zków organizacji kupieckich ca³ej Rzeczypospolitej
Polskiej103.
Najwa¿niejszymi organizacjami kupieckimi w Zwi¹zku Towarzystw
Kupieckich w Poznaniu by³y Konfranternia Kupców Chrzeœcijan oraz
Stowarzyszenie Kupców Chrzeœcijan, które pe³ni³o dominuj¹c¹ rolê
w zwi¹zku, albowiem mogli do niego nale¿eæ nawet kupcy niemaj¹cy
zbyt d³ugiego dorobku handlowego, a czêsto te¿ niezarejestrowani s¹downie. Z kolei Konfranternia by³a organizacj¹ skupiaj¹c¹ elitarne sfery kupieckie, których reprezentanci najczêœciej wywodzili siê z rodzin
o bogatych tradycjach kupieckich (Leitgeberowie, Szulcowie, Otmianowscy, Adamczewscy, Glabiszowie). W dwudziestoleciu miêdzywojennym
w zarz¹dzie Konfranterni znalaz³y siê wybitne jednostki: Telesfor i Kazimierz Otmianowscy, Jaros³aw, Jan i Roman Leitgeberowie, Mieczys³aw Malinowski, Jan Pankalla, Kazimierz Bajoñski, Stefan Ka³amajski, Edward Mazurkiewicz. Konfranternia zachowa³a cechy gildii
kupieckiej, o czym mog¹ œwiadczyæ nazwy funkcji osób zasiadaj¹cych
w zarz¹dzie: pierwszy starszy, drugi starszy, pisarz. Œwiadectwem przejêcia tradycyjnych wzorców korporacyjnych by³o powo³anie Konwentu
Seniorów Kupiectwa. Zrzesza³ on zas³u¿onych i d³ugoletnich dzia³aczy
korporacyjnych, wœród których znaleŸli siê chocia¿by Telesfor Otmianowski (cz³onek od 1888), Kajetan Ignatowicz (cz³onek od 1894), Edward
Mazurkiewicz (cz³onek od 1898), Boles³aw Kasprowicz (cz³onek od 1898),
Jaros³aw Leitgeber (cz³onek od 1900), Stanis³aw Pernaczyñski (cz³onek
od 1902)104. W 1920 r. Konfranternia liczy³a 171 cz³onków. Stan osobowy organizacji utrzymywa³ siê na przybli¿onym poziomie, co œwiadczy
o tym, ¿e prowadzi³a ona staranny dobór cz³onków i zrzesza³a kwiat
kupiectwa. W odró¿nieniu od innych stowarzyszeñ ogó³ cz³onków Kon103 S. K o w a l, Po³o¿enie gospodarcze i aktywnoœæ drobnomieszczañstwa wielkopolskiego w dwudziestoleciu miêdzywojennym 1918–1939, [w:] Drobnomieszczañstwo
XIX i XX wieku, red. S. Kowalska-Glikman, Warszawa 1984, t. I, s. 167–168.
104 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Konfranternia Kupców Chrzeœcijan (cyt. dalej
APP, KKCh), sygn. 52.
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franterni aktywnie uczestniczy³ w pracach, natomiast jej zarz¹d okreœla³ kierunki rozwoju i wskazywa³ cele dzia³ania. Form¹ aktywizacji by³
udzia³ wybranych cz³onków w pracach Izby Przemys³owo-Handlowej
w Poznaniu: w ten sposób „nasza starodawna Korporacja odzyska³a poœrednio dawne swe prawa reprezentowania wobec w³adz – zawodowych
interesów kupiectwa”105.
W ci¹gu ca³ego dwudziestolecia miêdzywojennego Konfranternia
wspó³pracowa³a z Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹, a przy wszelkich inicjatywach dotycz¹cych najwa¿niejszych interesów sfer b¹dŸ o charakterze dobroczynnym ze Zwi¹zkiem Towarzystw Kupieckich. W pierwszej
po³owie lat dwudziestych przy wspó³udziale Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich i Stowarzyszenia Kupców Chrzeœcijan w Poznaniu Konfraternia zorganizowa³a Komitet „Pomoc dla biednych”. Zebrane fundusze
przeznaczono na sfinansowanie „Tanich Kuchni” i budowê Miejskiego
Domu Starców106. Ponadto uczestniczy³a w pracach plebiscytowych na
Warmii i na Œl¹sku, przy tworzeniu poci¹gu sanitarnego i kompanii
czo³ówek sanitarnych, w Komitecie Obrony Narodowej. Konfranternia
udzieli³a te¿ wszechstronnego poparcia idei organizacji Targu Poznañskiego107, a w Zwi¹zku Pracodawców zajmowa³a siê uregulowaniem zagadnieñ zarobkowych personelu. Delegowa³a równie¿ swych cz³onków
na sêdziów handlowych przy Izbie oraz przy s¹dzie okrêgowym (dla
spraw handlowych), do komisji podatkowych i do Komitetu Wyborczego108. W latach trzydziestych dzia³alnoœæ Konfranterni Kupców Chrzeœcijan znamionuje ograniczanie siê do wypracowanych wczeœniej form
aktywnoœci organizacyjnej. Najwa¿niejsze z nich to nadzór nad dorastaj¹c¹ m³odzie¿¹ kupieck¹, monitoring oœwiaty zawodowej, organizowanie wycieczek dokszta³caj¹cych109, akcje oœwiatowe w postaci wyst¹pieñ referentów. Marazm lat trzydziestych w ¿yciu stowarzyszenia nie
by³ przypadkiem odosobnionym.
Mimo dwukrotnie mniejszej liczby cz³onków ni¿ posiada³o ich
Stowarzyszenie Kupców Chrzeœcijan (w 1933 r. odpowiednio – 155:324)
i zmniejszaj¹cych siê wp³ywów Konfranternia w latach 1925–1936 ob105

APP, KKCh, sygn. 49, s. 6.
APP, IPH, sygn. 49, s. nlb.
107 Targi Poznañskie, [w:] Ksiêga pami¹tkowa miasta Poznania. Dziesiêæ lat pracy
polskiego zarz¹du sto³ecznego miasta Poznania, Poznañ 1929, s. 657.
108 APP, KKCh, sygn. 52, s. 33.
109 APP, KKCh, sygn. 50. Sprawozdanie Konfranterni Kupców Chrzeœcijan za rok
1933/1934 zawiera informacje o trzech wycieczkach dokszta³caj¹cych, do Fabryki Papieru „Malta”; Fabryki opon gumowych „Stomil” oraz Fabryki myd³a „Blask”; Fabryki
kopert i ksi¹g handlowych E. Krêglewski Sp. Akc.
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sadza³a stanowisko prezesa Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich, którym
by³ Kazimierz Otmianowski (jednoczeœnie prezes Konfranterni Kupców
Chrzeœcijan)110.
Obok standartowych zadañ, typowych dla organizacji kupieckiej, Stowarzyszenie Kupców Chrzeœcijan wprowadzi³o do statutu zapis o koniecznoœci podjêcia walki z nielegalnym handlem, rzemios³em i przemys³em na terenie Wielkopolski. Aby zrealizowaæ to za³o¿enie, kupcy
powo³ali komisjê do zwalczania nieuczciwego wspó³zawodnictwa,
a Tadeusz Ko³odziej i Wawrzyniec Gaertner opracowali specjalne wydawnictwo Poradnik legalnego handlu, które propagowa³o legalne
i etyczne metody walki z nieuczciw¹ konkurencj¹111. W siedzibie Stowarzyszenia udzielano równie¿ porad prawnych i zawodowych, które
sprzyja³y podnoszeniu poziomu handlu. Zamierzano wspieraæ aktywnoœæ
kupieck¹ poprzez za³o¿enie Spó³dzielni „Kredyt”112. Kupcy wysuwali postulaty reformy prawa gospodarczego (podatkowego, ubezpieczeñ). Form¹ obrony interesów zawodowych przez cz³onków Zrzeszenia Kupców
Chrzeœcijan by³o uczestniczenie w dzia³alnoœci organów w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, w szczególnoœci samorz¹du gospodarczego. Dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z Zarz¹dem Miasta Poznania: cz³onkowie
Stowarzyszenia zasiadali w Radzie Miejskiej i brali udzia³ w pracach
specjalnych komisji113. Zrzeszenie Kupców Chrzeœcijan wspó³tworzy³o
organy samorz¹du gospodarczego i delegowa³o do pracy wybitne osobowoœci. Przyk³adowo prezesem Izby Przemys³owo-Handlowej by³ d³ugoletni cz³onek Zrzeszenia – Stefan Ka³amajski, zaœ wiceprezesem Franciszek Lisiecki. D¹¿ono do wspó³pracy z instytucjami ubezpieczeniowymi,
administracyjnymi i bankowymi, co uzasadnia póŸniejszy udzia³ wybranych cz³onków Zrzeszenia Kupców Chrzeœcijan jako mê¿ów zaufania
w Zak³adzie Ubezpieczenia Urzêdników Prywatnych w Poznaniu. Wnioskowano o powo³anie s¹du polubownego, który rozstrzyga³by kwestie
sporne i konflikty pomiêdzy cz³onkami Zrzeszenia.
Podczas „czwartków kupieckich”114, odbywaj¹cych siê co tydzieñ
w Resursie Kupieckiej, wyg³aszano referaty, odczyty i wyk³ady. Celom
dokszta³cania ogólnego i zawodowego s³u¿y³a w³asna biblioteka i czytelnia. Cz³onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezach gospodar110

APP, ZTK, sygn. 71, s. 47. Do 18 V 1925 r. Kazimierz Otmianowski pe³ni³ funkcjê
wiceprezesa Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich.
111 „Gospodarka Zachodnia” 1938, z. 31, s. 441.
112 APP, ZTK, sygn. 64, s. 20.
113 Stowarzyszenie Kupców Chrzeœcijan i Zrzeszenie Kupców Chrzeœcijan to synonimiczne nazwy tej samej organizacji.
114 Sprawozdanie Stowarzyszenia Kupców Chrzeœcijan... 1913–1928, dz. cyt., s. 11.
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czych w kraju i za granic¹ oraz wystawiali na targach krajowych i zagranicznych. Wspó³dzia³ali z innymi organizacjami kupieckimi i przemys³owymi podczas organizacji Jarmarku We³ny oraz obchodów Dnia
Reklamy115. Ponadto wp³ywali na politykê rozwojow¹ Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich116. Troskê o perspektywy rozwoju tej instytucji
wyrazi³ Stefan Ka³amajski w referacie Miêdzynarodowe Targi Poznañskie – czem s¹ i czym byæ powinny117.
Stowarzyszenie Kupców Chrzeœcijan od samego pocz¹tku rozwija³o
dzia³alnoœæ nader wszechstronn¹118. Wyznaczy³y j¹ dwa nurty przedsiêwziêæ: inicjatywy d³ugoterminowe, których celem by³a konsolidacja i aktywizacja ca³ego œrodowiska kupieckiego, oraz inicjatywy bie¿¹ce; aktywnoœæ œrodowiska kupieckiego, by³a tu odpowiedzi¹ na aktualne
problemy spo³eczno-polityczne.
Najwa¿niejsze inicjatywy d³ugoterminowe Stowarzyszenia Kupców
Chrzeœcijan dotyczy³y utworzenia Domu Kupiectwa Polskiego119, za³o¿enia Resursy Kupieckiej120, budowy krêgielni i strzelnicy przy Domu
Kupiectwa Polskiego121, wprowadzenia god³a kupieckiego122. Na najistotniejsze inicjatywy bie¿¹ce sk³ada³y siê: zbiórka na Fundusz Obrony
Narodowej123, akcja do¿ywiania uczestników plebiscytu œl¹skiego124,
walka z ¿ebractwem i ufundowanie Miejskiego Domu Starców przy
ul. Mostowej „Dar Kupiectwa Poznañskiego”125, renowacja wnêtrz koœcio³a ks. salezjanów przy ul. Wronieckiej i ufundowanie organów dla tej
115 J. K o s t e c k a, Wspomnienia, [w:] Zrzeszenie Kupców Chrzeœcijan w Poznaniu
1913–1938, Poznañ 1938, s. 34, (cyt. dalej Zrzeszenie Kupców Chrzeœcijan…1913-1938).
116 M. K r z y ¿ a n k i e w i c z, Dzisiejsze oblicze Miêdzynarodowego Targu w Poznaniu, „Œwiat Kupiecki” 1925, nr 1, s. 2.
117 S. K a ³ a m a j s k i, Miêdzynarodowe Targi Poznañskie – czem s¹ i czym byæ powinny, „Œwiat Kupiecki” 1926, nr 18, s. 374; zob. te¿ B. S i k o r s k i, Geneza Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, „Handel Zagraniczny” 1961, nr 6.
118 A. G u s t o w s k i, Na marginesie powstania i jubileuszu Zrzeszenia Kupców Chrzeœcijan w Poznaniu, [w:] Zrzeszenie Kupców Chrzeœcijan... 1913–1938, dz. cyt., s. 22.
119 APP, ZTK, sygn. 42, s. 17; sygn. 43, s. 33; sygn. 71, s. 50–51; APP, IPH, sygn.
1527, s. 86; Sprawozdanie Stowarzyszenia Kupców Chrzeœcijan... 1913 –1928, dz. cyt.,
s. 9–10; W. L i s i e w i c z, 25 lat w s³u¿bie dobra kupieckiego, [w:] Zrzeszenie Kupców
Chrzeœcijan... 1913–1938, dz. cyt., s. 51.
120 Z. Z a k r z e w s k i, Ulicami..., s. 216, 622, 625; Sprawozdanie Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich za rok 1934, Poznañ 1935, s. 24; APP, ZTK, sygn. 55.
121 T. K o ³ o d z i e j, Historia kupiectwa..., s. 136; W. L i s i e w i c z, dz. cyt., s. 51.
122 A. G u s t o w s k i, dz. cyt., s. 23; Sprawozdanie Stowarzyszenia Kupców Chrzeœcijan... 1913- 1928, dz. cyt., s. 11.
123 W. L i s i e w i c z, dz. cyt., s. 54.
124 J. K o s t e c k a, dz. cyt., s. 34.
125 Zrzeszenie Kupców Chrzeœcijan... 1913–1938, dz. cyt., s. 28, 34, 53.
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œwi¹tyni126, akcja propagandowa pod has³em „wzmocnienia polskiego
stanu posiadania” (zwi¹zana z nasilaj¹c¹ siê walk¹ konkurencyjn¹, szczególnie w latach trzydziestych) oraz kampania reklamuj¹ca polskie firmy
(wydanie w 1938 r. ksiêgi adresowej Chrzeœcijañskie fabryki i hurtownie w Polsce)127.
Inicjatywy te kszta³towa³y pozytywny wizerunek cz³onków Zrzeszenia
Kupców Chrzeœcijan na forum spo³ecznym, jednak o zaanga¿owaniu sfer
decydowa³a przede wszystkim troska o w³asny rozwój ekonomiczny
w myœl zasady: „mój image warunkuje mój zysk”128.
Aktywizowaniu kupiectwa wielkopolskiego sprzyja³y dwudniowe zjazdy kupieckie, które odbywa³y siê raz na rok w Poznaniu lub Bydgoszczy.
Pierwszy dzieñ mia³ charakter sprawozdawczy, dzieñ drugi poœwiêcano
wymianie doœwiadczeñ i dyskusji. Zwieñczeniem obrad zjazdu by³y rezolucje dotycz¹ce ochrony interesów polskiego handlu i rozwoju ca³oœci
¿ycia gospodarczego regionu. Coroczne spotkania kupiectwa, z bogatym
programem, tak¿e najzupe³niej towarzyskim, s³u¿y³y równie¿ zacieœnianiu wiêzi towarzyskich i wzmocnieniu poczucia integracji grupowej129.
Kolejn¹ form¹ aktywnoœci organizacyjnej by³a przynale¿noœæ do zrzeszeñ kupieckich o charakterze bran¿owym, stanowi¹ca alternatywn¹
formê wobec akcesu do towarzystw ogólnokupieckich 130. W 1921 r.
w Wielkopolsce funkcjonowa³o 36 zwi¹zków bran¿owych. Szczególn¹ aktywnoœci¹ wykazywa³y siê zwi¹zki kupieckie wiod¹cych dzia³ów handlu: Zwi¹zek Drogerzystów Rzeczypospolitej Polskiej Okrêg Poznañski131,
126

T. K o ³ o d z i e j, Historia kupiectwa..., s. 134.
S. K o w a l, Po³o¿enie gospodarcze..., s. 167.
128 Józef Œmia³owski nastêpuj¹co oceni³ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ sfer gospodarczych:
„Skala osi¹ganych zysków pozwala³a im na to, by budowaæ pozytywny image w³asny
i swego przedsiêbiorstwa. Buduj¹ wiêc szpitale, wspomagaj¹ towarzystwa dobroczynne
i kulturalne, zak³adaj¹ szko³y zawodowe, œwiadcz¹ na budownictwo sakralne. W ca³¹ tê
dzia³alnoœæ s¹ te¿ wkalkulowane koszty poœrednio uprawianej reklamy firmy”; ten¿e,
Postulatywny model przedsiêbiorcy przemys³owego i jego rzeczywiste wcielenia. Próba
konfrontacji wizji z rzeczywistoœci¹, [w:] Image przedsiêbiorcy..., s. 10.
129 APP, ZTK, sygn. 4, s. nlb. Najczêstsze imprezy towarzysz¹ce to: bal urz¹dzany
w salach „Resursy Kupieckiej”, pozowanie do wspólnej fotografii, uroczyste obiady i kolacje, wizyty w teatrze b¹dŸ operze (operetce). Znacz¹cym punktem dwudniowych obrad by³a wspólna msza œwiêta; APP, IPH, sygn. 1533, s. 111.
130 „Specjalizacja bran¿owa okaza³a siê niebezpieczn¹ dla spoistoœci Zwi¹zku, to te¿
po d³ugich pertraktacjach, na wniosek prezesa Zwi¹zku Franciszka WoŸniaka, Zjazd
Delegatów w dniu 21 maja 1939 r. powzi¹³ uchwa³ê ustalaj¹c¹ obowi¹zek nale¿enia
wszystkich cz³onków zrzeszeñ bran¿owych do terytorialnie w³aœciwych zrzeszeñ ogólnokupieckich”; T. K o ³ o d z i e j, Historia kupiectwa..., s. 115–116.
131 Prezesem Zwi¹zku Drogerzystów RP by³ Ksawery Gadebusch, który jednoczeœnie zasiada³ w Zarz¹dzie Zrzeszenia Kupców Chrzeœcijan w Poznaniu.
127
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Zrzeszenie Kupców Zbo¿owych Ziem Zachodnich, Stowarzyszenie Kupców Bran¿y Delikatesowo-Kolonialnej, Zwi¹zek Hurtowników W³ókienniczych, Stowarzyszenie Polskich Kupców Papierniczych. Do g³ównych
zadañ stowarzyszeñ bran¿owych nale¿a³o jednoczenie samodzielnych
kupców i firm danej bran¿y, reprezentowanie ich interesów wobec w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, monitorowanie rynku, dba³oœæ o zasady etyki zawodowej (tworzenie s¹dów honorowych), mediacja w sporach,
utrzymywanie wiêzi towarzyskich132.
Sfery handlowe inspirowa³y rozwój specjalistycznej prasy kupieckiej.
Na wielkopolskim rynku prasowym funkcjonowa³o kilkanaœcie czasopism
bran¿owych, wœród których znajdowa³y siê tygodniki („Drogerzysta”,
„Rynek Metalowy i Maszynowy”), dwutygodniki („Malarz”, „Kupiec
Kolonialny, Spo¿ywczy i Delikatesowy”) oraz miesiêczniki („Przegl¹d
Cukierniczy”, „Przegl¹d Restauratorski i Hotelarski”, „Papier i Galanteria”, „Z³otnik i Zegarmistrz”)133. Bran¿owe sfery kupieckie by³y zainteresowane rozwojem prasy ze wzglêdu na jej zwiêkszaj¹c¹ siê rolê w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Kupcy dostrzegali ogromne znaczenie
propagandowe prasy specjalistycznej, umo¿liwiaj¹ce popularyzacjê pogl¹dów, idei, zagadnieñ zwi¹zkowych.
Obowi¹zkow¹ form¹ przynale¿noœci organizacyjnej dla sfer kupieckich (tak¿e przemys³owych) by³a Izba Przemys³owo-Handlowa (IPH)
– instytucja samorz¹du gospodarczego. Jej cz³onkowie realizowali cele
wynikaj¹ce z ustawy134 oraz podejmowali w³asne inicjatywy w œrodowisku sfer gospodarczych Wielkopolski. Stowarzyszenia i korporacje gospodarcze oraz przedsiêbiorstwa i osoby prawne wspó³pracowa³y w obrêbie
Izby, ich obowi¹zkiem zaœ wobec Izby by³o przedk³adanie sprawozdañ
132 Takie zapisy g³ównych kierunków dzia³alnoœci znalaz³y siê w Statucie Zrzeszenia
Kupców Zbo¿owych Ziem Zachodnich, Poznañ 1936, s. 4–5.
133 Handel w Wielkopolsce i jego organizacja zawodowa w 1933/1934 roku, Poznañ
1934, s. 36.
134 Dzia³ania okreœlone ustawowo to: obradowanie i formu³owanie wniosków, które
IPH przedstawia³a w³adzom w ramach projektów legislacyjnych; opiniowanie przysz³ych
ustaw i rozporz¹dzeñ; na wyraŸne ¿¹danie w³adz wspó³dzia³anie przy zmianach ustawodawstwa przemys³owego i handlowego, ustawodawstwa dotycz¹cego taryfy celnej oraz
przepisów celnych, regulacjach w dziedzinie eksportu i importu (zw³aszcza taryf kolejowych i innych op³at przewozowych) oraz w odniesieniu do monopoli, ustawodawstwa
podatkowego i ubezpieczeñ spo³ecznych, bezpoœrednio zwi¹zanych z przemys³em i handlem. Do innych zadañ ustawowych nale¿a³o: formu³owanie postulatów do traktatów
handlowych, promocja inicjatyw s³u¿¹cych rozwojowi ¿ycia gospodarczego, kuratela nad
szkolnictwem zawodowym i dokszta³caj¹cym, delegowanie przedstawicieli do organów
doradczych oraz s¹dów gospodarczych i innych struktur rozjemczych, prowadzenie statystyki, dokumentowanie ¿ycia gospodarczego. Z. P i e t k i e w i c z, Samorz¹d gospodarczy w Polsce, Poznañ 1930, s. 10–12.

222

Zdzis³awa Szymañska-Chlebowska

[28]

z dzia³alnoœci oraz wszelkich potrzebnych danych statystycznych, gdy¿
IPH „mia³a koordynowaæ rozbie¿noœæ interesów ró¿nych grup przemys³u i handlu”135.
Sfery kupieckie wybiera³y swych przedstawicieli do prac komisji handlu Izby w wyborach ogólnych i zrzeszeniowych (15 cz³onków w 1923
i 1934 r., zaœ w 1929 r. 26 radców)136, ich wybitni reprezentanci piastowali eksponowane stanowiska we w³adzach poznañskiej IPH. W latach
1936–1939 funkcjê prezesa pe³ni³ Stefan Ka³amajski, dziêki którego
„wysi³kom Izba, po ciê¿kich doœwiadczeniach lat kryzysu, powoli rozwija³a swoj¹ dzia³alnoœæ”137. Wiceprezesami byli: Stanis³aw Robiñski (1923–
1929), Kazimierz Otmianowski (1929–1939) i Stanis³aw Szulc (1934–
1939). W 1929 r. na stanowiska radców z nominacji powo³ano Micha³a
Rotnickiego oraz Brunona Sikorskiego, dyrektora Zwi¹zku Towarzystw
Kupieckich138. Kupcy jako radcowie Izby brali udzia³ w przygotowaniach
Powszechnej Wystawy Krajowej (PWK) w Poznaniu: Stanis³aw Robiñski by³ jednym z trzech cz³onków Zarz¹du PWK, zaœ Kazimierz Otmianowski zasiada³ w Radzie G³ównej i Komisji Rewizyjnej PWK. Sfery kupieckie zaanga¿owa³y siê tak¿e w utworzenie œredniej szko³y handlowej
– Liceum Handlowego w Poznaniu (1925), które sta³o siê jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ poznañskiej IPH139, oraz wspiera³y inicjatywê
powo³ania i budowy Wy¿szej Szko³y Handlowej w Poznaniu (1926)140.
Za animatorów realizacji idei utworzenia tej instytucji uznaje siê cz³onków Zarz¹du IPH w Poznaniu: syndyka Stanis³awa Waschko i prezesa
dra Stanis³awa Pernaczyñskiego. Dynamiczny rozwój Wy¿szej Szko³y
Handlowej w Poznaniu od pierwszego roku funkcjonowania potwierdzi³ zasadnoœæ jej powo³ania141.
Przedstawiciele kupiectwa wielkopolskiego brali czynny udzia³ we
wszystkich dzia³aniach wielkopolskiego samorz¹du na forum krajowym.
Izba Przemys³owo-Handlowa w Poznaniu by³a jedn¹ z g³ównych instytucji inicjuj¹cych powstanie Zwi¹zku Izb Przemys³owo-Handlowych.
Zosta³ on utworzony na zjeŸdzie delegatów wszystkich Izb Przemys³owo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej, który odby³ siê w Poznaniu
135

Tam¿e, s. 13.
A. Z a r z y c k i, dz. cyt., s. 44, 50, 64. Prawo wybierania radców do sekcji handlowej
przys³ugiwa³o w przewa¿aj¹cej mierze Zwi¹zkowi Towarzystw Kupieckich (np. w 1934 r.
ta organizacja kupiecka uzyska³a prawo mianowania 13 cz³onków sekcji handlowej).
137 Tam¿e, s. 137.
138 Tam¿e, s. 51.
139 APP, IPH, sygn. 977, s. 4.
140 A. Z a r z y c k i, dz. cyt., s. 46–52.
141 APP, IPH, sygn. 982, s. 8.
136
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4 i 5 maja 1925 r. Za podstawowe dzia³anie Zwi¹zku uznano koordynacjê wspó³pracy i jednolitoœæ dzia³añ w sprawach gospodarczych II Rzeczypospolitej. W pierwszym roku jego funkcjonowania powierzono organizacji poznañskiej prowadzenie agend, czym potwierdzono szczególne
zaanga¿owanie organizacyjne i merytoryczne cz³onków IPH w Poznaniu. Izba Poznañska opracowa³a tak¿e Statut Zwi¹zku, który po naniesieniu drobnych poprawek przez delegatów innych Izb zosta³ przyjêty
na zjeŸdzie w Grudzi¹dzu 5 lipca 1925 r.142 Aktywnoœæ cz³onków Izby
Przemys³owo-Handlowej w Poznaniu nie ogranicza³a siê do udzia³u
w pracach Zwi¹zku, zasiadali oni w innych gremiach ogólnopolskich:
Radzie Traktatowej Samorz¹dów i Naczelnych Organizacji Gospodarczych w Polsce czy Pañstwowej Radzie Kolejowej.
Rozwój aktywnoœci IPH w Poznaniu dotyczy³ równie¿ stosunków z zagranic¹. Pocz¹tkowo kontakty zagraniczne ogranicza³y siê do wspó³pracy
z czynnikami rz¹dowymi nad przygotowaniem i zawarciem traktatów
handlowych. Izba Przemys³owo-Handlowa w Poznaniu by³a szczególnie zainteresowana unormowaniem stosunków z Niemcami, tym bardziej ¿e rozpoczêta w 1925 r. polsko-niemiecka wojna celna wywiera³a
wp³yw na kondycjê przemys³u i handlu w obrêbie Izby. Dlatego te¿ zagadnieniom zatargu celnego z Niemcami i jego likwidacji Izba poœwiêci³a wiele uwagi. Do zneutralizowania negatywnych skutków wojny celnej przyczyni³y siê dwie sesje konferencyjne kó³ gospodarczych Œl¹ska
oraz kupiectwa Wielkopolski, w których uczestniczyli tak¿e delegaci
innych regionalnych Izb Przemys³owo-Handlowych oraz gie³d towarowych (Warszawa, Lwów, Grudzi¹dz, £ódŸ, Katowice i Kraków). Pierwsza sesja odby³a siê we Wroc³awiu w dniach 19 i 20 paŸdziernika 1928 r.
z inicjatywy strony niemieckiej, reprezentowanej przez samorz¹d gospodarczy Œl¹ska. Drugie spotkanie toczy³o siê 29 i 30 listopada 1929 r.
w Poznaniu. Nie bez znaczenia dla wielkopolskich sfer kupieckich by³
fakt, i¿ delegacji polskiej przewodniczy³ Kazimierz Otmianowski, natomiast w trakcie obrad wyró¿nia³ siê Brunon Sikorski – jeden z czo³owych dyskutantów143. Okrêg nadnotecki reprezentowali Boles³aw
Kasprowicz i Tadeusz Rzepecki144. Podczas obrad podjêto dzia³ania zmie142 Sprawozdanie Izby Przemys³owo-Handlowej w Poznaniu za rok 1925, Poznañ
1926, s. 140 (cyt. dalej Sprawozdanie IPH…).
143 Die polnisch-deutsche Kaufmanns – Konferenz in Breslau, „Ostdeutsche Wirtschaftszeitung” 1928, nr 30, s. 512–516. „Ostdeutsche Wirtschaftszeitung” by³ tygodnikiem gospodarczym ukazuj¹cym siê we Wroc³awiu. Prezentowa³ stanowisko wielu
instytucji i zrzeszeñ gospodarczych, np. izb przemys³owo-handlowych na Dolnym Œl¹sku czy Miêdzynarodowych Targów we Wroc³awiu.
144 APB, IPH, sygn. 534, s. 14.
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rzaj¹ce do wypracowania wi¹¿¹cych ustaleñ. Dotyczy³y one zasad udzia³u
obywateli polskich w transakcjach Wroc³awskiej Gie³dy Towarowej oraz
obecnoœci niemieckich firm w obrocie zbo¿em w ramach polskich gie³d
zbo¿owo-towarowych. W ramach Komisji Gie³dowej uzgodniono kwestie sporne w zakresie wzajemnej wymiany handlowej oraz dziedziny
rzeczoznawstwa towarowego i arbitra¿u gospodarczego. Druga z powo³anych na czas obrad komisji – Komisja Komunikacyjna prowadzi³a prace
nad wprowadzeniem udogodnieñ komunikacyjnych, ujednoliceniem taryf, usprawnieniem formalnoœci dokumentów przewozowych i ekspedycyjnych145. Przewodnicz¹cy delegacji polskiej, Kazimierz Otmianowski,
i niemieckiej, B. Grund146, „w ostatecznych konkluzjach podkreœlali, ¿e
w fazie panuj¹cego napiêcia niemiecko-polskiego celowoœæ rozmów odbywaj¹cych siê we Wroc³awiu musi byæ mierzona podwójn¹ miar¹”147.
II sesja, zorganizowana w Poznaniu, by³a kontynuacj¹ obrad nad
problematyk¹ dyskutowan¹ ju¿ podczas konferencji wroc³awskiej. Funkcjê gospodarzy spotkania pe³nili Kazimierz Otmianowski i Brunon Sikorski. Novum poznañskiego zjazdu stanowi³o utworzenie kolejnej komisji – Komisji Prawnej. Zajê³a siê ona wypracowaniem kompromisowego
stanowiska „w dziedzinie wzajemnej pomocy prawnej, wymiany informacji o prawnych uwarunkowaniach zwi¹zanych z prowadzeniem handlu w Polsce, wykonywania orzeczeñ arbitra¿owych zgodnie z zaleceniami Miêdzynarodowej Izby Handlowej”148.
Dwa zjazdy przedstawicieli sfer kupieckich i przemys³owych Œl¹ska
i Wielkopolski stanowi³y zapowiedŸ uregulowania zatargu celnego
z Niemcami. Normalizacji stosunków s³u¿y³y póŸniejsze wytyczne planowanego polsko-niemieckiego traktatu handlowego. Projekt ten zosta³ wniesiony pod obrady komisji polityki handlowej Izby 12 kwietnia 1930 r.149
Celowoœæ dzia³añ Izby Przemys³owo-Handlowej w Poznaniu zauwa¿ali kupcy, którzy postulowali zwiêkszenie kompetencji tego organu.
Podkreœlali, ¿e „samorz¹d winien byæ przedmiotem usilnej troski i uwagi
czynników kieruj¹cych pañstwem. Dzia³alnoœæ ustawodawcza powinna
iœæ w kierunku jego rozbudowy i rozwoju”150. Inicjatywy podejmowane
przez IPH w Poznaniu znalaz³y uznanie sfer kupieckich, które postrze145

Die polnisch-deutsche Kaufmanns..., s. 516–517.
Brak danych w Ÿród³ach dotycz¹cych imienia przewodnicz¹cego delegacji niemieckiej.
147 S. K o w a l, Partnerstwo czy uzale¿nienie? Niemieckie postawy wobec stosunków
gospodarczych z Polsk¹ w czasach Republiki Weimarskiej, Poznañ 1995, s. 170.
148 Tam¿e, s. 171.
149 Sprawozdanie IPH za 1930 rok, Poznañ 1931, s. 169.
150 APP, IPH, sygn. 7, s. nlb.
146
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ga³y samorz¹d gospodarczy nie tylko w kategoriach instytucji promuj¹cej okreœlone postawy ekonomiczne, lecz tak¿e jako szko³ê wychowania
obywatelskiego i kszta³towania wiêzi organizacyjnych.
* * *
Dwudziestolecie miêdzywojenne to czas aktywnoœci wielkopolskich
sfer kupieckich. Perspektywa odniesienia sukcesu ekonomicznego sprzyja³a rozwojowi przedsiêbiorczoœci kupców, którzy w coraz wiêkszym stopniu interesowali siê wykorzystaniem nowoczesnych metod organizacyjnych, wprowadzali nowe formy marketingu, inwestowali w rozwój
innowacyjnych struktur handlowych. W ten sposób wielkopolskie sfery
kupieckie uczestniczy³y w procesie kszta³towania nowoczesnej gospodarki i spo³eczeñstwa industrialnego. Najbardziej uwidoczni³o siê to
w latach 1919–1929, nazywanych przez kupców „czasem emocji i euforii
gospodarczej”151. Okres ten charakteryzuje d¹¿enie kupiectwa wielkopolskiego do odnoszenia licznych sukcesów gospodarczych. Jako pozytywny aspekt nale¿y uznaæ awans spo³eczny wielu jego cz³onków – przemiany po 1918 r. umo¿liwia³y wykazanie siê przedsiêbiorczoœci¹
i zmys³em organizacyjnym, które z kolei wp³ywa³y na rozwój ró¿nych
form aktywnoœci. „Czas euforii gospodarczej” odzwierciedli³ siê tak¿e
w dzia³aniach stowarzyszeñ kupieckich. Pobudza³y one spo³ecznoœci lokalne do przejawiania inicjatyw ekonomicznych, wspomaga³y realizacjê
nowoczesnych przedsiêwziêæ gospodarczych, proponowa³y uczestnictwo
w rozmaitych formach ¿ycia organizacyjnego (targi, wystawy, kursy dokszta³caj¹ce, wyk³ady popularyzatorskie, wycieczki, prasa, publikacje
wydawnicze, itd.).
Ówczesne sukcesy wielkopolskich sfer kupieckich nale¿y uznaæ jednak za osi¹gniêcia doraŸne, wynikaj¹ce z pomyœlnej koniunktury ekonomicznej b¹dŸ sytuacji geopolitycznej. Inne zadania wyznaczy³ drugi
okres dwudziestolecia miêdzywojennego, 1930–1939, nazywany niekiedy „czasem rozs¹dku i kalkulacji ekonomicznej”152. Wielki kryzys ekonomiczny powa¿nie ograniczy³ mo¿liwoœci inwestowania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej: zdeprecjonowa³ wczeœniejsze dokonania kupców wielkopolskich, ukazuj¹c s³aboœæ kapita³ow¹ przedsiêbiorców, ich
nastawienie na szybki zysk, brak przenikliwoœci ekonomicznej i nadmiern¹ wiarê we w³asne si³y. Niekorzystne zjawiska rynkowe odbi³y siê
negatywnie na dzia³alnoœci organizacji kupieckich – pierwsza po³owa
151
152

APP, ZTK, sygn. 71, s. 61.
Tam¿e, s. 63.
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lat trzydziestych zaznaczy³a siê znacznym zmniejszeniem siê liczby
cz³onków, brakiem zaufania do kierownictwa, powa¿nymi trudnoœciami w pozyskiwaniu nowych cz³onków, co sk³oni³o zarz¹dy do wysuniêcia propozycji przymusu organizacyjnego (postulat ten kwestionowa³
dobrowolnoœæ udzia³u i zaanga¿owania w zwi¹zkach). Negatywnym rezultatem kryzysu okaza³ siê wzrost nastrojów nacjonalistycznych wœród
kupców wielkopolskich. Os³abienie pozycji kupiectwa przyczyni³o siê do
wzmocnienia wp³ywów pañstwa na gospodarkê. Koniecznoœci¹ sta³o siê
podjêcie przez wielkopolskie sfery kupieckie dzia³añ zmierzaj¹cych do
o¿ywienia ekonomicznego regionu i ponownego zaktywizowania œrodowiska, co mia³o spowodowaæ intensyfikacjê rozwoju Wielkopolski i zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ prywatnej przedsiêbiorczoœci wobec karteli i monopoli pañstwowych.

Zdzis³awa Szymañska-Chlebowska

The Professional Activity of Tradesmen
in Greater Poland during the Inter-war Period
(Summary)
The fundamental objective of this article is to suggest that the assorted forms of
professional activity pursued by tradesmen of Greater Poland during the inter-war period
were more broader. This particular, and rather new, field of study has been recently
given much attention by social and economic historians. By referring to a number of
key concepts (the environment, types of commercial firms, and entrepreneurship of
tradesmen), the author discusses the various trends of economic involvement upon the
example of individual and group undertakings. Entrepreneurship is presented within
the perspective of significant economic events and phenomena: the creation of the
economic foundations of Greater Poland after 1918, the establishment of new jointstock companies, inflation, the Great Depression, and the increasingly weak position of
private trade during the state-controlled years. A detailed analysis inclines towards
distinguishing two inter-war sub-periods essential for the functioning of Greater Poland
tradesmen: ‘emotion and economic euphoria’ (1919-1929) and ‘sense and economic
calculation’ (1930-1939). The characteristic features of the 1920s included a striving
towards economic success, which led to the social promotion of numerous tradesmen.
The situation changed with the Great Depression of the 1930s; financial prosperity
eroded, revealing the entrepreneurs’ tenuous position, their focus on rapid profit, the
absence of economic acumen, and the excessive faith in their financial capacity. In
addition, the deteriorating position of the tradesmen served to heighten the impact of
the State upon the economy.
This article also aids our understanding of tradesmen organisations, assessing their
influence upon the socioeconomic life of Greater Poland in 1918-1939. The most relevant
and noteworthy examples of their activity include the establishment of the Monetary
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Exchange and the Commodity and Grain Exchange, the opening and administering of
the International Poznañ Fair, involvement in Polish-German negotiations, the
delineation of the activity of the Industrial-Commercial Chamber in Poznañ, envisaged
as an economic self-government institution, the establishment of the Trade Academy
and other vocational education institutions, the development of the national and
professional press, and participation in the work conducted by the Board of the Unions
of Tradesmen’s Associations of Western Poland.
The author also draws attention to the co-existence and co-operation of different
economic environments, such as the traders of Greater Poland, and the financial and
industrial circles.
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