
Znaczenie ekonomii w polskich dążeniach niepodległościowych na Śląsku Cieszyńskim  

i pierwszoplanowa w nich rola Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek 

 

 Ruch spółdzielczy był formą samoobrony grup społeczeństwa, które pod pewnymi 

względami były słabsze (na przykład ekonomicznie) od innych. Wśród członków spółdzielni 

wzajemna pomoc występowała zamiast wyzysku czy egzekucji zobowiązań bez względu na 

okoliczności. W takim kształcie ruch spółdzielczy występował we wszystkich krajach, w 

których funkcjonował ustrój kapitalistyczny, uznający wolność osoby i gwarantujący jej 

pewne prawa, jednocześnie dopuszczający nie tylko zróżnicowanie materialne społeczeństwa 

lecz także akceptujący ponad miarę wyzysk słabszych ekonomicznie i politycznie przez 

silniejszych.  

 Dla Polaków żyjących od 1795 r. w warunkach braku własnego państwa ruch 

spółdzielczy dawał szansę nie tylko poprawy samej sytuacji materialnej lecz także jeszcze 

pomagał w zachowaniu pewnej niezależności od zaborców. Ci bowiem wykorzystywali 

wszystkie formy nacisku i przepisy prawa by wynaradawiać kolejne pokolenia Polaków. 

W warunkach niewoli narodowej narodu polskiego spółdzielczość była formą 

poprawiania swojej pozycji materialnej oraz pozwalała Polakom na konsolidację wspólnoty, 

budowanie wzajemnej solidarności  i chęci pomocy, często nawet bezinteresownej. Pozwalała 

na uniezależnienie się od innych nacji, które wykorzystywały do tego różne formy nacisku. 

Zależność ekonomiczna była obok przepisów prawa stanowionego przez zaborców 

najłatwiejszymi sposobami walki z polskością. 

Dlatego też polski ruch spółdzielczy rozwinął się bardzo prężnie zwłaszcza w 

Wielkopolsce i Galicji (liczył setki spółdzielni o różnym przeznaczeniu i celach). Przy czym 

funkcjonowanie w warunkach wrogo do polskości nastawionych państw wymuszało 

przestrzeganie przez organizujących się Polaków najwyższych standardów, gdyż każde 

najdrobniejsze nawet uchybienie mogło doprowadzić do kar czy likwidacji przez zaborców. 

Paradoksalnie ten sposób traktowania Polaków wpływał uszlachetniająco na nasz naród, gdyż 

musieliśmy wykształcić u siebie cnoty najwyższej pracowitości, odpowiedzialności, 

skrupulatności, uczciwości, wzajemnej współpracy, a odrzucić te, które były uważane za 

nasze narodowe wady m.in. kłótliwość, lenistwo, egoizm i nieodpowiedzialność. 



Śląsk Cieszyński, choć znalazł się poza granicami Polski już w czasach średniowiecza 

to jednak zamieszkiwany był w dużej części przez mieszkańców (zwłaszcza wsi) mówiących 

gwarą będącą odmianą języka polskiego i zachowującymi zwyczaje bliskie lub identyczne z 

tymi funkcjonującymi w społeczeństwie polskim. Od okresu Wiosny Ludów rozpoczął się 

proces odbudowywania polskiej świadomości narodowej na tym obszarze. Do 1918 r. 

budowały ją trzy pokolenia, a przynależność do polskiej wspólnoty narodowej stała się 

naprawdę masowa i choć Śląsk Cieszyński, jako obszar pogranicza etnicznego, pozostał w 

dalszym ciągu obszarem mocno zróżnicowanym pod względem narodowościowym, to jednak 

wg danych z austriackiego spisu powszechnego z 1910 r., prawie 55 % ludności było 

pochodzenia polskiego, 27 % czeskiego i 18 % niemieckiego. 

Polacy na Śląsku Cieszyńskim należeli w większości do uboższej części 

społeczeństwa, byli chłopami rzemieślnikami lub robotnikami. Grupa inteligencji polskiej 

była dość nieliczna i dopiero się tworzyła. Trudno jej więc było współzawodniczyć z 

ludnością niemieckojęzyczną czy czeską, wśród której znajdowali się właściciele ziemscy i 

przemysłowi, wyżsi i średni urzędnicy, bogate mieszczaństwo. 

Wydawanie polskich gazet, zakładanie i utrzymanie polskich szkół czy 

funkcjonowanie polskich organizacji kulturalnych i oświatowych wymagało znacznych 

środków finansowych. Pomimo ofiarności społecznej, nie można ich było zaspokoić 

składkami członków czy darowiznami Polaków z innych dzielnic Polski. By konkurować z 

rywalami śląscy Polacy musieli się wzmocnić ekonomicznie.  

Proces ten zakładał przede wszystkim bogacenie się polskich rodzin, dzięki czemu ich 

gospodarstwa rolne czy warsztaty pracy mogły stanąć na wyższym poziomie technicznym, 

dzięki czemu stały się nowocześniejsze i wydajniejsze. Chłopskie dzieci mogły się kształcić i 

być użyteczne dla wspólnoty w różnych dziedzinach. Były jednocześnie żywym przykładem, 

że Polak potrafi dobrze i nowocześnie gospodarować, jest zdolny i przedsiębiorczy. 

Instytucją niezbędną do pomocy rozwoju polskiego rolnictwa, rzemiosła i handlu było 

towarzystwo o charakterze pożyczkowo-oszczędnościowym, udzielające taniego kredytu a 

jednocześnie wzmacniające polską grupę narodową. 

Czynnikiem sprzyjającym było uchwalenie w prawodawstwie austro-węgierskim 

nowej ustawy o stowarzyszeniach zarobkowych i gospodarczych, z 29 IV 1873 r., bowiem 



wcześniej, gdy zabiegano o powstanie podobnego w charakterze stowarzyszenia przy 

Towarzystwie Rolniczym nie udawało się zyskać jego rejestracji u władz. 

Już 28 X 1873 r. zatwierdzono pierwszy statut Towarzystwa Zaliczkowego w 

Cieszynie z nieograniczoną poręką, które de facto stało się pierwszym polskim bankiem na 

Śląsku Cieszyńskim. Po kilku miesiącach, 30 V 1874 r. zmieniono jego nazwę na 

Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, pod którą to nazwą miało funkcjonować i zyskiwać 

sławę przez kilkadziesiąt następnych lat. 

Jego władze stanowiły: Dyrekcja (złożona z trzech osób), Rada Nadzorcza (którą 

stanowiło 11 osób) oraz Walne Zgromadzenie Członków (u zarania istnienia Towarzystwa w 

1873 r. było ich 122). W jego powstaniu i pierwszym okresie działalności dużą pomoc 

osobową i finansową (pożyczki na pierwszy okres działalności) otrzymano od podobnych 

instytucji działających w Galicji. Od 1877 r. Towarzystwo stało się członkiem Związku 

Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie. Jednak bardzo szybko 

wypracowano sobie stabilną pozycję i można było stopniowo rozszerzać i umacniać obszar 

swej działalności. Towarzystwo otwierało filie: 

w Jabłonkowie (założona w 1875 r.), Frysztacie (1876), Boguminie (1878), Skoczowie 

(1895), Dąbrowie (1900), Łazach (1903; w 1914 r. przeniesiona do Orłowej), Suchej Górnej 

(1918) i Trzyńcu (1918). 

  W 1912 r. liczba członków osiągnęła 7126. W tym okresie, wg statystyk 

państwowych, była największym stowarzyszeniem spółdzielczym w całych w Austro-

Węgrzech.  

 Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek wspierało także powstawanie innych polskich 

organizacji o podobnym, ekonomiczno-gospodarczym charakterze m.in. przyczyniło się do 

założenia Zrzeszenia Spółek Rolniczych w Cieszynie, które było centralą licznych polskich 

kas pożyczkowo-zapomogowych organizowanych w oparciu system Raiffeisena. 

 Od momentu wypracowania odpowiednich środków finansowych, które zabezpieczały 

stabilność funkcjonowania Towarzystwa, tj. od roku 1885 r. przekazywało ono część 

wypracowanych zysków na polską działalność narodową. Wspierano działalność polskich 

stowarzyszeń kulturalnych, czytelń, bibliotek. Szczególną opieką otaczano kształcącą się 

młodzież. Udzielano stypendiów uzdolnionym poprzez Towarzystwo Naukowej Pomocy, 

organizowano gwiazdki dla młodszych dzieci z prezentami w postaci ubrań i słodyczy. Po 



powstaniu Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (1885) zintensyfikowano tę 

działalność włączając się m.in. w utrzymanie finansowe polskich szkół na czele z pierwszą na 

całym Śląsku polską szkołą średnią - Gimnazjum Polskim, które uruchomione zostało w 

Cieszynie w październiku 1895 r. Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek nie ograniczało się 

tylko do wpierania polskich inicjatyw na Śląsku Cieszyńskim, lecz także włączało się w akcje 

ogólnopolskie. Gdy społeczeństwo z wszystkich ziem polskich składało się na renowację 

zamku królewskiego na Wawelu, cieszyńskie Towarzystwo zakupiło dwie cegiełki, które były 

symbolicznym wkładem w jego odbudowę. 

 Po wybuchu I wojny światowej, gdy w Cieszynie powstawał oddział polskich 

ochotników, Towarzystwo przeznaczyło znaczne sumy na wyekwipowanie Legionu 

Śląskiego, który potem stał się częścią Legionów Polskich. 

 W roku wybuchu I wojny światowej w Cieszynie działało aż dwanaście 

przedstawicielstw różnych banków, co wymuszało sporą konkurencję i wymagało 

świadczenia usług na bardzo wysokim poziomie. Argument solidarności narodowej nie mógł 

być jedynym czynnikiem przyciągającym do skorzystania z usług Towarzystwa Oszczędności 

i Zaliczek. Rękojmię solidności dawali między innymi zasiadający przez szereg dziesięcioleci 

w jego władzach tej miary działacze co prawnik Hilary Filasiewicz (1846-1922), pastor 

Franciszek Michejda (1848-1923) lub Adam Sikora (1846-1910), fundator parku, później 

nazwanego jego imieniem, który bezinteresownie oddał oszczędności swego życia na 

stworzenie miejsca, z którego mogłaby korzystać polska społeczność Cieszyna. 

 Rok 1914 r. rozpoczynał trudny okres funkcjonowania Towarzystwa. Najpierw wojna, 

a potem spór o przynależność Śląska Cieszyńskiego i jego podział doprowadziły do skrajnego 

zagrożenia funkcjonowania a nawet istnienia Towarzystwa. W latach 1920-1925 obsługiwało 

ono mieszkańców po obu stronach granicy, gdyż udało się uzyskać na to zgodę władz 

państwowych w Warszawie i Pradze, lecz jednocześnie przygotowywano się do podziału na 

dwie odrębne instytucje działające w dwóch różnych państwach i systemach prawnych. 

Konieczność podziału i kryzys monetarny w Polsce przed wprowadzeniem w 1924 r. nowej 

polskiej waluty w postaci złotego bardzo osłabił Towarzystwo w Polsce. Tym bardziej, iż 

podział majątku pozostawiał po polskiej stronie tylko 1/3 udziałów. Z dniem 27 XI 1926 r. 

rozpoczęło funkcjonować całkowicie niezależne Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w 

Czeskim Cieszynie. W Polsce pozostawały tylko centrala w Cieszynie i filia w Skoczowie, do 

których dołączyła kolejna utworzona w 1928 r. w Chybiu. W Polsce pozostało tylko 1711 



członków a na Zaolziu 3486. Okres od 1926 do 1930 był najlepszym w czasach II 

Rzeczpospolitej, potem znów nadeszły lata światowego kryzysu gospodarczego, którego 

skutki zaczęły zmniejszać się od połowy lat trzydziestych. 

 Wybuch II wojny światowej całkowicie przerwał możliwość funkcjonowania tej 

polskiej organizacji. Niemcy hitlerowskie przejęły jego majątek, który właściwie całkowicie 

przepadł w czasie jej trwania. 

 Towarzystwo reaktywowało swoją działalność z dniem 1 I 1946 r., lecz powojenna 

bieda i decyzje władz komunistycznych ograniczały możliwość odbudowy spółdzielczości 

finansowej. Niektóre dotychczasowe formy działalności stały się wyłączną domeną 

państwowego PKO. Od 1948 r. zmieniono nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo-

Pożyczkowa, a od 1949 r. Gminna Kasa Spółdzielcza i zawężono okręg działania do obszaru 

Cieszyna i podcieszyńskich miejscowości: Hażlacha, Ogrodzonej, Pastwisk, Pogwizdowa i 

Puńcowa. Poprawa sytuacji a przede wszystkim większa niezależność w prowadzeniu 

działalności finansowej nastąpiła w 1956 r. 

  Od 1962 r. posiadającą już niemal półwieczną markę nazwę zmieniono na Bank 

Spółdzielczy. Liczba członków tworzących spółdzielnię rosła. O ile w 1951 r. było ich 666, w 

1956 r. – 926 to w 1971 r. – już 2469. Zależność od władz centralnych funkcjonowała do 

upadku systemu komunistycznego. Dopiero uchwalenie nowelizującej ustawy o prawie 

spółdzielczym przywróciło bankowi pełną niezależność. Od tego też momentu, Bank ten 

znów stał się mecenasem wspierającym lokalne wydarzenia kulturalne, oświatowe i naukowe. 

Stara się także znów uczyć i wychowywać młodszych i starszych do umiejętnego zarządzania 

posiadanymi pieniędzmi, by w ten sposób pomnażać zasobność indywidualnych osób i 

regionu.  
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