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Wśród badaczy XIX wieku od dawna toczy się spór wokół historycznej roli
pracy organicznej. Czym ona była: jedną z dróg wiodących do
niepodległości Polski bądź tylko drogą do ocalenia i przetrwania polskości
w okresie narodowej niewoli? W Dziejach Polski Michał Bobrzyński w 1929
roku pisał: „Dążył naród polski do niepodległości dwoma drogami, drogą
powstań orężnych i drogą pracy organicznej”. Pogląd ten konsekwentnie
odrzucał Witold Jakóbczyk, najbardziej zasłużony badacz pracy
organicznej. W wydanym w 1951 roku pierwszym tomie Studiów nad
dziejami Wielkopolski w XIX wieku konkludował, że polityka pracy
organicznej była „[…] programem raczej defensywnym i nie wiodła do
niepodległości […]. Ona tylko ułatwiała zachowanie narodowości i
przekształcanie się polskiego społeczeństwa feudalnego na kapitalistyczne
[…]”. W ostatnich swych pracach (opublikowanych w latach
osiemdziesiątych XX wieku) również podkreślał, że praca organiczna w
sytuacji Wielkopolski w znacznym stopniu przyczyniła się do przetrwania i



ocalenia polskiej narodowości. Twierdził, że nie maksymalizuje jej
historycznego znaczenia. Stefan Kieniewicz, który w swoich publikacjach z
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zajmował podobne
stanowisko, później zmienił swoja optykę. W artykule Utrata państwowości
i drogi jej odzyskania pisał, że w XIX stuleciu brane były pod uwagę różne
drogi mające prowadzić do niepodległości. W dalszych swoich
rozważaniach wyróżnił osiem najbardziej typowych koncepcji i sposobów
działania, w tym pracę organiczną.

Kategoryczne rozstrzyganie opisanego sporu w
odniesieniu do całego okresu niewoli narodowej
nie wydaje się potrzebne i uzasadnione. Należy
jednak podkreślić, że część organiczników
kierowała się dalekosiężnymi celami. Podejmując
różne inicjatywy zakładała, że zmodernizują i przygotują one stopniowo
społeczeństwo polskie do walki o niepodległość ojczyzny, gdy nadejdzie
stosowna chwila. Świadczy o tym m.in. poufny list z 1851 roku Gustawa
Potworowskiego, czołowego przedstawiciela obozu organicznikowskiego w
Poznańskiem, do ziemianina Wojciecha Lipskiego, w którym czytamy:
„Jakiekolwiek nastąpią wypadki, z jakich bądź powodów wyniknie dla nas
sposobność do czynu trzeba, aby ta oczekiwana chwila zastała nas
przygotowanych, aby nas nie zaskoczyła w materialnym i moralnym
odrętwieniu. Powtarzam albowiem, gdy chwila naszego oswobodzenia
nadejdzie […] wszyscy, bez względu na dawne zamiłowania, pójdziemy
tam, gdzie powiewać będzie sztandar naszego wyzwolenia z okiem
wlepionym w Polskę, z sercem bijącym dla Polski, z bronią walczącą za
Polskę”.

Określenia „roboty organiczne” użył po raz pierwszy Jan Koźmian w 1848
roku. W opublikowanym wówczas na łamach „Przeglądu Poznańskiego”
artykule o wydarzeniach Wiosny Ludów w Poznańskiem pisał: „[…] od
Polaków zależy chwilę zmartwychwstania Ojczyzny przyśpieszyć albo
opóźnić; droga wszystkich cnót, miłości do wszystkiego, co krajowe, droga
sposobów godziwych, wspólności, poświęcenia i robót organicznych
[podkr. – W.M.], czynności i wytrwałości prowadzi do Polski”. Nieco
później Marceli Motty w swym wspomnieniu o Karolu Marcinkowskim
stwierdzał, że poznański lekarz ,,[…] wskazał nam konieczność zespolenia



sił pojedynczych, słabych w siłę zbiorową potężną, wskazał nam
konieczność ciągłej organicznej pracy [podkr. – W.M.] nad dźwiganiem
narodowości naszej, niezbędność wspólnego środka dla rozproszonych
kółek narodowego życia”. Można więc powiedzieć, że termin „praca
organiczna” zadomowił się w poznańskiej publicystyce w dobie Wiosny
Ludów. Potem poszedł jednak w zapomnienie. Ponownie pojawił się w
poznańskiej prasie po klęsce powstania styczniowego, w propagandzie
zachęcającej do upowszechniania różnych form samopomocy narodowej,
rozbudowywania sieci towarzystw przemysłowych, spółek
oszczędnościowo-pożyczkowych, chłopskich kółek rolniczych, biblioteczek
parafialnych, kół śpiewaczych itd. Jeden z anonimowych korespondentów
stwierdzał w 1868 roku na łamach „Dziennika Poznańskiego”: „Dzisiaj,
kiedy istnienie naszego żywiołu zagrożone, kiedy nam przy dalszej
nieopatrzności z czasem na materiale narodowym ludności tutejszej
zabraknąć by mogło, trzeba instytucji, trzeba prac organicznych, trzeba
wielkiego warsztatu moralno-narodowego, który by funkcjonując trwale,
zastępował ubytek ludzi, a którego potrójnym zadaniem [jest – dop. W.M.]
wydobywać z dolnych warstw narodu pierwiastki nikłe lub znikające w
wyższych, szerzyć oświatę narodową […] i pomnażać dobrobyt narodowy”.
W prasie poznańskiej następnych dwóch dziesięcioleci termin prace
organiczne był w częstym użyciu nie tylko w artykułach wstępnych i
problemowych, lecz także w listach i korespondencjach nadsyłanych przez
czytelników.

Od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku pojęciem „praca
organiczna” badacze posługiwali i posługują się dość dowolnie, nie mówiąc
już o publicystach i politykach uważających się za uprawnionych do
wypowiadania się na ten temat. Szeroką jego formułę zaproponował Stefan
Kieniewicz. Uznał on mianowicie „pojęcie to za dogodny i pojemny worek”,
do którego można wrzucić wszystkie formy indywidualnej i zbiorowej
aktywności niepolitycznej, „z tego czy innego tytułu” pożyteczne dla kraju,
„a więc ulepszanie rolnictwa i zakładanie przedsiębiorstw, banków i spółek
akcyjnych, kółka rolnicze, zrzeszenia spółdzielcze, chóry amatorskie i
kluby sportowe, szerzenie oświaty, legalne, półlegalne i nielegalne:
organizacje naukowe i kulturalne”. Już od dłuższego czasu większość
badaczy godzi się z faktem, że praca organiczna obejmuje modernizację



gospodarki i wszelkie formy szerzenia oświaty. „Czy więc – jak trafnie
konstatuje Marek Czapliński – nie powinniśmy widzieć tak zwanej pracy
organicznej” jako nieodłącznej części, w dodatku nie tak bardzo różniących
się od stosowanych kiedy indziej, odwiecznych działań zmierzających do
prawdziwej europeizacji (bynajmniej nie w sensie forsowania
kosmopolityzmu i zatracania świadomości narodowej!) oraz modernizacji
Polski.

Strategia organicznikowska – jak trafnie zauważył Przemysław Matusik –
„nie wynikała z jakichś wyrafinowanych ideologii czy teorii społecznych.
Jej zasady formułowano w różnych miejscach i w różnych okresach dziejów
porozbiorowej Polski; od Stanisława Staszica i twórców warszawskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po pozytywistów w drugiej połowie XIX
wieku”. Największe piętno odcisnęła i największą rolę praca organiczna
odegrała jednakże w dziejach Wielkopolski pod panowaniem pruskim,
walnie przyczyniając się do uformowania się odrębnego etosu Wielkopolan.
Zdaniem Stanisława Filipowicza program poznańskich organiczników był
ofensywnym, a nie defensywnym programem walki i ekspansji z wiarą w
mobilizującą siłę polskości. Wykorzystując tę siłę, społeczeństwo polskie
miało stopniowo modernizować się, stawać społeczeństwem nowoczesnym,
opartym na żelaznej dyscyplinie celów narodowych, zdolnym w
sprzyjających okolicznościach „wybić się na niepodległość”.
Organiczników przeciwstawiano i przeciwstawia się nierzadko
romantykom i insurgentom. W rzeczywistości historycznej zaboru
pruskiego obie postawy: romantyczno-insurekcyjna i organicznikowska, nie
były sobie przeciwstawne i często wraz ze zmianą sytuacji występowały u
tych samych osób. Wielu organiczników w okresie młodości dając upust
swemu entuzjazmowi lub odpowiadając na apel cieszących się autorytetem
przywódców, angażowało się czynnie w powstaniach i ruchu
konspiracyjnym (np. tajnych organizacjach uczniowskich, studenckich).

Prace organiczne były – jak pisał Tadeusz Łepkowski – „[…] właściwie
lokalne, dostosowane do konkretnych, innych w każdym z zaborów,
warunków i możliwości”. Różne były też ramy chronologiczne, w których
następował ich rozwój. Ramy te określić można tylko w przybliżeniu.
Stefan Kieniewicz przyjął za cezurę początkową dla całości ziem polskich
rok 1840, ale Witold Jakóbczyk w odniesieniu do Wielkopolski cezurę tę



przesunął już na rok 1828, w którym grupa światłych ziemian podjęła
próbę utworzenia w Poznaniu Towarzystwa Przyjaciół Rolnictwa,
Przemysłu i Oświaty. Władze pruskie nie zatwierdziły tego towarzystwa,
ale jego statut zawierał pierwszy rozbudowany program konkretnych
działań, mających przyspieszyć przeobrażenia społeczno-gospodarcze i –
co za tym idzie – wzmocnić siły społeczeństwa polskiego. Schyłek nurtu
prac organicznych Witold Jakóbczyk, Stefan Kieniewicz i inni dawniejsi
badacze datowali zgodnie na koniec XIX stulecia, przyjmując umownie za
cezurę końcową rok 1890. Dla „klas posiadających” – jak pisał Stefan
Kieniewicz – otwarły się wówczas możliwości szerokiej działalności opartej
na masowych partiach politycznych. Co prawda, z prac tych nie
zrezygnowano, ugrupowania polityczne patronowały nadal różnym
organizacjom gospodarczym, oświatowym itd., ale zeszły one teraz „do
rzędu przybudówek głównego frontu akcji politycznej”. Po 1890 roku praca
organiczna utraciła niewątpliwie rangę i charakter samodzielnego
programu politycznego. Inaczej jednak przedstawia się ta sprawa z punktu
widzenia funkcji robót organicznych w procesie modernizacji
społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim. Przełom XIX i XX wieku
przyniósł tutaj dynamiczny rozwój różnych organizacji powstałych w
poprzednich dziesięcioleciach z inicjatywy organiczników (kółek
rolniczych, towarzystw przemysłowych, spółek kredytowo-
oszczędnościowych itd.), których działalność przyczyniła się znacznie do
wzrostu siły ekonomicznej i rozwoju świadomości narodowej polskiej
ludności. W pełni dojrzałe stały się wówczas „owoce” robót organicznych,
a społeczeństwo polskie mogło odnosić sukcesy w zmaganiach z
wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem: państwem pruskim i uczestniczącą
w tej walce częścią ludności niemieckiej.

Dziedziną szczególnie ważną pracy organicznej
zdaniem Stefana Kieniewicza było
„rozkrzewianie świadomości narodowej w
masach i pomnażanie liczby patriotów”.
Konstatacja ta w pełni odnosi się do zaboru
pruskiego, gdzie działania rozwijające

świadomość narodową wśród mas drobnomieszczaństwa, ludności
wiejskiej i robotników zajmowały ważne miejsce w „robotach



organicznych”. Twórcy myśli organicznikowskiej uważali, że rdzeniem
patriotycznych przedsięwzięć powinny stać się stowarzyszenia. Miały być
one i były miejscem patriotycznej edukacji. Toteż w ramach prawnych
możliwości istniejących w państwie pruskim rozbudowywano stopniowo
struktury organizacyjne polskiego ruchu narodowego. W Poznańskiem
kierunki działalności obozu pracy organicznej wyznaczyły początkowo
ziemiańskie towarzystwa rolnicze, nazywane dla kamuflażu przed
władzami pruskimi – kasynami; nie wytrzymały one próby czasu i okazały
się efemerydami. Założone w 1835 roku Kasyno Gostyńskie było jednak
przez następnych 6 lat macierzą przedsięwzięć organicznikowskich.

W 1841 roku utworzono jednak w Poznaniu dwa filary pracy organicznej:
hotel Bazar i Towarzystwo Pomocy Naukowej. Usytuowany w centrum
Poznania Bazar był swoistą instytucją, nie tylko hotelem z polskimi
placówkami handlowymi i warsztatami rzemieślniczymi (w lokalach
parterowych), akcentującymi swymi szyldami obecność w sercu miasta
polskiego kupiectwa i rzemiosła, ale przede wszystkim centrum polskiego
ruchu narodowego (siedzibą polskich towarzystw, miejscem zjazdów,
wieców i spotkań jego liderów) oraz ośrodkiem polskiego życia
kulturalnego i towarzyskiego. Można powiedzieć, że był wielofunkcyjnym
polskim „domem narodowym”. Na tej „wielofunkcyjności polegał jego
fenomen, gdyż żaden inny podobny obiekt w Europie Środkowej nie pełnił
tylu ról jednocześnie”. Natomiast podstawowym zadaniem Towarzystwa
Pomocy Naukowej było zbieranie funduszy oraz udzielanie pomocy
finansowej kształcącej się młodzieży z niezamożnych warstw społecznych.
Z przyznawanych przez nie stypendiów, jednorazowych wsparć
finansowych i pożyczek korzystały setki uczniów oraz studentów, którzy po
zdobyciu wykształcenia zawodowego zwiększali stan liczebny inteligencji i
rosnącego w siłę drobnomieszczaństwa. Znaczenie TPN polegało jednak
nie tylko na przyznawaniu stypendiów ubogim uczniom i studentom, lecz
także na prowadzeniu działalności patriotyczno-wychowawczej.
Stypendyści byli zobowiązani wykazywać się postępami w nauce i
przesyłać do sekretariatu Towarzystwa prace pisemne na różne tematy.
Wielu z nich miało poczucie wdzięczności za otrzymaną pomoc, a po
ukończeniu nauki i zawodowym usamodzielnieniu się starało się spłacić
dług zaciągnięty wobec społeczeństwa oraz, co za tym idzie, stawało do



pracy polityczno-społecznej, łącząc często wysoki poziom zawodowy z
żyłką społeczną. Spośród nich wywodzili się najaktywniejsi działacze
polskiego ruchu narodowego. TPN było najdłużej działającym polskim
towarzystwem. Mimo kryzysów, nieuniknionych w długim okresie istnienia,
przetrwało ono od rozpoczęcia działalności w 1841 roku do końca epoki
zaborów i służyło społeczeństwu polskiemu jeszcze w czasach II
Rzeczypospolitej. Długie trwanie i uchronienie się TPN przed
zlikwidowaniem przez władze pruskie miało istotne znaczenie dla
założonych później różnych polskich towarzystw. Czerpały one z jego
doświadczeń i się na nim wzorowały.

Możliwości szerokiej realizacji idei stowarzyszeń otwarły się przed
poznańskimi organicznikami w dobie Wiosny Ludów. Już 25 czerwca 1848
roku z inicjatywy Augusta Cieszkowskiego grupa polskich posłów założyła
w Berlinie stowarzyszenie pod nazwą Liga Polska. Posługując się legalnymi
środkami, miała ona działać „dla dźwignięcia narodowości polskiej”. Jej
twórcy zamierzali zrealizować szeroki program edukacji obywatelskiej
mas, aby przeciwdziałać pruskiej propagandzie dotyczącej rzekomych
dobrodziejstw króla wobec ludu i emigracyjnej propagandzie rewolucyjnej.
Szybko powołano organizatorów lig powiatowych, które miały następnie
tworzyć najniższe ogniwa – ligi parafialne. Prace organizacyjne nad tą
nową formą polskiej aktywności posuwały się szybko naprzód; w końcu
1848 roku działało w Poznańskiem i Prusach Zachodnich już około 246 lig
tzw. obwodowych i miejscowych. Według sprawozdania z 1849 roku, Liga
Polska zrzeszała 37 271 członków (nie były to jednak pełne dane, gdyż nie
wszystkie ligi lokalne przesłały sprawozdania do centrali), a więc była
jedną z pierwszych organizacji masowych w Europie. Pełne przedstawienie
jej działalności zajęłoby wiele miejsca i wykroczyło poza ramy artykułu,
lecz kilka zdań należy jednak poświęcić pracy patriotyczno-wychowawczej.
Nie stała się ona tak szeroka, jak oczekiwali czołowi działacze z Augustem
Cieszkowskim na czele, gdyż szybko zobojętniało wobec niej wielu ziemian.
Niektóre ligi obwodowe mogły się jednak poszczycić dużymi osiągnięciami.
Wyznaczeni przez nie stali prelegenci zbierali co tydzień okoliczny „lud”
(przeważnie w sobotnie popołudnia lub w niedziele po nabożeństwie) na
czytanie gazet, dyskusje o aktualnych wydarzeniach politycznych i
wychowaniu obywatelskim. Zachęcali na nich mieszczan i chłopów do



ponoszenia ofiar na cele narodowe. Jak wynika ze sprawozdań
zamieszczonych w „Gazecie Polskiej” na zebrania te schodziły się tłumy
ludu z całej okolicy. Można więc stwierdzić, że przynajmniej w niektórych
powiatach działalność Ligi znacznie przyczyniła się do rozwoju
świadomości narodowej polskich mas. Niestety, już 11 marca 1850 roku
sejm pruski uchwalił ustawę zakazującą istnienia stowarzyszeń
politycznych mających centralne kierownictwa i rozbudowane struktury
organizacyjne w terenie, która położyła kres istnieniu tej masowej
organizacji.

Ustawa z 11 marca 1850 roku spowodowała nie tylko upadek Ligi Polskiej,
ale również innych polskich organizacji. Trudny okres reakcyjnych rządów
premiera Otto von Manteuffla (1850-1858) przetrwała tylko część z nich
(ziemiańskie towarzystwa rolnicze, Towarzystwo Pomocy Naukowej). Gdy
w końcu lat pięćdziesiątych władze pruskie w ramach liberalizacji życia
politycznego złagodziły ucisk administracyjny, w Wielkim Księstwie
Poznańskim zaczęły stopniowo powstawać nowe i rozwijać już polskie
organizacje. W pierwszej kolejności wymienić należy utworzone w 1861
roku Centralne Towarzystwo Gospodarcze, skupiające powiatowe
ziemiańskie towarzystwa rolnicze. Skupiało się ono na sprawach
gospodarczych i związanych z interesami warstwy ziemiańskiej. Wolno,
zwłaszcza poza dużymi miastami, rozwijały się organizacje mieszczańskie.
Wprawdzie już w 1849 roku powstało w Poznaniu Towarzystwo
Przemysłowe, ale szybszy rozwój tych organizacji spowodowała dopiero
fala ucisku narodowego w latach siedemdziesiątych. Skupiały głównie
kupców, rzemieślników i czeladników, ale należeli też do nich księża,
lekarze, adwokaci, pełniąc nierzadko funkcje kierownicze. Zajmowały się
one „podnoszeniem moralności, oświaty i dobrobytu” wśród
drobnomieszczaństwa, organizowaniem kursów fachowych, odczytów,
wieczorków tanecznych, wycieczek krajoznawczych, zakładaniem
samopomocowych kas pożyczkowych itd. W końcu XIX wieku w tych
rozproszonych stowarzyszeniach pojawiła się tendencja do centralizacji
ruchu. W lipcu 1895 roku zebrani w Poznaniu delegaci uchwalili założenie
Związku Towarzystw Przemysłowych w Rzeszy Niemieckiej, mającego
wspierać lokalne towarzystwa w działalności na rzecz „podniesienia
rzemiosła, przemysłu i zarobkowości”. Początkowo rozwój Związku był



powolny, dynamiki nabrał dopiero w latach poprzedzających wybuch I
wojny światowej. Na początku 1914 roku zrzeszał on 163 towarzystwa,
które razem liczyły prawie 11 tysięcy członków.

Ważnym i jednym z kluczowych segmentów poznańskiego systemu
organizacyjnego były spółki zarobkowe. Za najstarszą z nich uważa się
założone w 1850 roku w Śremie Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek.
Bardziej znane było Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m.
Poznania, utworzone w 1861 roku z inicjatywy m.in. Hipolita Cegielskiego.
Z czasem masowo zakładano spółki pod nazwą
banków ludowych i towarzystw pożyczkowo-
oszczędnościowych, zrzeszające kupców,
rzemieślników, chłopów, księży itd. Gromadziły
one wkłady oszczędnościowe oraz udzielały
członkom taniego kredytu, głównie na zakup
surowców i narzędzi. Do ich rozwoju znacznie przyczynili się księża
Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak – kolejni patroni utworzonego
w 1871 roku Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych dla Wielkiego
Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich. W 1913 roku istniało w zaborze
pruskim 221 polskich banków ludowych z 140 tysiącami członków.

Dla chłopów tworzono parafialne kółka rolnicze. Pierwsze z nich założył w
1862 roku Julian Karasiewicz w Piasecznie w Prusach Zachodnich. Stało
się ono wzorem dla podobnych inicjatyw, w tym także w Poznańskiem.
Patronaty nad towarzystwami przejęli ziemianie i księża, w pewnym
stopniu i już w okresie kształtowania się partii politycznych, hamując
później polityczne dojrzewanie włościan. W Poznańskiem szybki wzrost
liczby kółek był głównie zasługą długoletniego ich patrona (do 1901 roku)
Maksymiliana Jackowskiego. Każde z kółek odbywało przeciętnie 6-8
zebrań rocznie, w których uczestniczyło 50-75% członków. Poruszano na
nich głównie tematy dotyczące technik uprawy ziemi, racjonalnej hodowli
bydła i trzody chlewnej, rachunkowości rolniczej, sadownictwa,
pszczelarstwa itd. Omawiano jednak również inne ważne kwestie:
wychowywanie dzieci w duchu narodowym i katolickim, wybory do sejmu
pruskiego itd. Na początku XX wieku istniała gęsta sieć 395 kółek
rolniczych, skupiających około 14 500 członków. Udział w ich działalności
uczył kultury organizacyjnej, jak również pewnej formy aktywności



publicznej, a także był szkołą elementarną szerszego zaangażowania
uwłaszczonych chłopów.

Zachętę do tworzenia katolickich towarzystw robotniczych stanowiła
ogłoszona w 1891 roku encyklika papieża Leona XIII Rerum novarum. W
Poznańskiem pierwsze stowarzyszenie robotnicze powstało wprawdzie
dopiero w 1893 roku (przy parafii farnej w Poznaniu), ale w następnych
latach w wyniku dużego zaangażowania duchowieństwa katolicki ruch
społeczny rozwijał się tu bardzo szybko. Już w 1900 roku utworzono
Związek Katolickich Towarzystw Robotników, skupiający 40 stowarzyszeń,
a początek XX stulecia przyniósł dalszy znaczny ich przyrost liczebny.
Przed I wojną światową (1913) należało do Związku 276 towarzystw,
zrzeszających około 31 tysięcy członków. Katolickie towarzystwa (lub
chrześcijańskie związki) robotników zajmowały się głównie zwalczaniem
socjalizmu, propagowaniem wśród proletariatu ugodowej postawy wobec
pracodawców, umacnianiem ich przekonań religijnych i związków z
Kościołem oraz uprawianiem, o czym będzie jeszcze mowa, działalności
wychowawczej wśród robotników i ich potomstwa w duchu narodowo-
katolickim.

Masowy charakter przybrał też z czasem wzorowany na galicyjskim ruch
„Sokołów”. Pierwsze koło gimnastyczne (gniazdo) „Sokoła” założono w
1884 roku w Inowrocławiu. Następne gniazda powstawały powoli w innych
miastach Poznańskiego, Prus Zachodnich, z trudem zdobywając lokale i
sprzęt do ćwiczeń. Skupiały głównie młodych rzemieślników, drobnych
kupców, urzędników prywatnych i robotników. W 1893 roku zrzeszyły się
w Związku Sokołów Wielkopolski, który dwa lata później przekształcił się
w Związek Sokołów Polskich w państwie niemieckim. Główną rolę
odgrywał w nim Wydział Związkowy, który cierpliwie i energicznie
budował struktury terenowe i podporządkowywał sobie poszczególne
gniazda. Dużego tempa nabrał rozwój Związku po 1904 roku, czego
odbiciem był szybki przyrost liczby gniazd (z 90 do 291 z prawie 12
tysiącami członków w 1913 roku).

Podobną dynamiką charakteryzował się rozwój stowarzyszeń śpiewaczych.
Zrodziły się one z chórów kościelnych, śpiewaczych kółek domowych,
sekcji śpiewaczych towarzystw przemysłowych i innych organizacji.



Pierwsze samodzielne stowarzyszenia śpiewacze powstały w końcu lat
sześćdziesiątych (w 1867 roku „Cecylia” w Toruniu i w 1869 roku
„Harmonia” w Poznaniu). Szybszy rozwój liczebny stowarzyszeń
śpiewaczych przyniosły lata osiemdziesiąte. W 1892 roku na zjeździe w
Poznaniu czołowi działacze zrealizowali kilkakrotnie przedstawiany projekt
i utworzyli Związek Kół Śpiewaczych Polskich na Wielkie Księstwo
Poznańskie, do którego przystąpiło 13 chórów. Jednak już w 1913 roku
funkcjonowały w Poznańskiem 123 chóry, które podejmowały często także
inne formy działalności kulturalno-oświatowej. Członkowie ich rekrutowali
się głównie ze środowisk drobnomieszczańskich, w mniejszym stopniu z
inteligenckich i chłopskich.

Oddziaływanie oświatowe związków i stowarzyszeń uzupełniały
biblioteczki ludowe, zakładane dużym wysiłkiem finansowym i
organizacyjnym w całym zaborze pruskim. Pierwsze biblioteczki powstały
w Poznańskiem już w latach czterdziestych XIX stulecia, ale ich sieć na
szerszą skalę zaczęło rozbudowywać dopiero założone w 1872 roku w
Poznaniu Towarzystwo Oświaty Ludowej. Dzięki ofiarnej pracy niewielkiej
grupy działaczy osiągnęło ono w ciągu kilku lat znaczne sukcesy, rozesłało
kilka tysięcy książek i założyło ponad 100 nowych biblioteczek
parafialnych. W 1878 roku Towarzystwo zostało rozwiązane przez władze
pruskie. Pozostały jednak liczne biblioteczki i doświadczeni działacze,
którzy po dwóch latach (4 października 1880 roku) na zebraniu w
poznańskim Bazarze powołali do życia nowe stowarzyszenie pod nazwą:
Towarzystwo Czytelni Ludowych. Rozwinęło ono szeroką działalność,
zakładając dziesiątki nowych biblioteczek, zaopatrując je w liczne
wydawnictwa i pozyskując na bibliotekarzy także rzemieślników, chłopów i
robotników. W końcu 1906 roku czynne były w Poznańskiem 693 polskie
biblioteczki. Przeważały w nich książki religijno-moralizatorskie,
kalendarze, popularne opowieści dla ludu, śpiewniki itd.

Z upływem lat coraz bardziej w polskie życie narodowe na ziemiach pod
panowaniem pruskim angażowały się kobiety, ale dopiero w końcu XIX
wieku powstały tam pierwsze polskie nowoczesne stowarzyszenia kobiece.
W końcu maja 1894 roku około 50 kobiet ze środowisk inteligenckich i
mieszczańskich założyło w Poznaniu stowarzyszenie pod nazwą „Warta”,
które – stawiając sobie za cel nieustanną „wartę” nad utrzymaniem



polskości wśród dzieci i młodzieży – zajmowało się głównie
organizowaniem ich prywatnego nauczania. Dalszy szybki wzrost liczebny
różnych stowarzyszeń kobiecych następował w Poznańskiem od 1900 roku.
Wśród Wielkopolanek ruch organizacyjny rozwijał się dwoma drogami.
Pierwszy nurt tworzyły stowarzyszenia realizujące cele oświatowo-
wychowawcze i kulturalne („Warta”, Czytelnie dla Kobiet, Towarzystwo
Ziemianek), a drugi – organizacje zawodowo-samopomocowe, których
głównym celem było załatwianie spraw zawodowych i ekonomicznych w
zgodzie z istniejącym porządkiem społecznym. Patronat nad tymi
organizacjami roztaczali księża, a należały do nich głównie robotnice,
włościanki, sprzedawczynie itd. W 1906 roku powołano do życia Związek
Katolickich Stowarzyszeń Kobiet Pracujących z siedzibą w Poznaniu, który
szybko się rozrastał (w 1913 roku skupiał 29 towarzystw kobiecych).

Kiedy liczba polskich stowarzyszeń kobiecych działających na ziemiach
pod panowaniem pruskim znacznie wzrosła, pojawiła się myśl utworzenia
ich federacji na wzór licznych związków stowarzyszeń męskich. Po
pokonaniu różnych trudności delegatki wielkopolskich, pomorskich i
śląskich stowarzyszeń kobiecych na zebraniu w Poznaniu 7 lutego 1909
roku powołały do życia Zjednoczenie Polskich Kobiecych Towarzystw
Oświatowych na Rzeszę Niemiecką. Zgłosiło do niego akces początkowo
tylko 7 stowarzyszeń, ale stopniowo dołączały następne. W 1913 roku
skupiało ono 30 organizacji kobiecych (z 3092 członkiniami), czynnych w
Poznańskiem, Prusach Zachodnich i wśród wychodźstwa w Niemczech. Na
zjeździe założycielskim górę wzięły doraźne cele oraz aspiracje delegatek
stowarzyszeń wielkopolskich ze sfer mieszczańskich i inteligenckich.

Z upływem lat sieć organizacji gospodarczych,
oświatowych, zawodowych itd. w Poznańskiem
stawała się coraz gęstsza, rozleglejsza i
wielowarstwowa (wieloklasowa), obejmowała w
coraz większym stopniu wszystkie warstwy
polskiej ludności: ziemiaństwo i inteligencję,

drobnomieszczaństwo, chłopów gospodarzy i proletariat miejski. W wielu
miastach i miasteczkach działało jednocześnie kilka lub nawet kilkanaście
polskich stowarzyszeń. Niemało mieszkańców tych ośrodków należało
jednocześnie do kilku stowarzyszeń i uczestniczyło w organizowanych



przez nie zebraniach, prelekcjach, kursach dokształcających, obchodach
rocznic narodowych itd. Zasięg oddziaływania tych organizacji
systematycznie się rozszerzał, a na początku XX wieku ruch polski osiągnął
wysoki stopień umasowienia, jeden z najwyższych wówczas wśród
mniejszości narodowych na kontynencie europejskim. Liczbę osób
biorących udział w życiu narodowym trudno jednak dokładnie określić,
gdyż dotychczasowe ustalenia informujące o liczebności poszczególnych
organizacji dotyczą nie jednego roku, lecz różnych, często odległych od
siebie lat. Marian Seyda – redaktor poczytnego „Kuriera Poznańskiego” –
oceniał liczbę osób zaangażowanych przed I wojną światową w ruch
obrony polskiej narodowości na około 140 tysięcy.

Większość polskich organizacji miała – jak wynika z powyższych rozważań
– określony profil społeczny. Służyły one jednak przede wszystkim szeroko
pojętemu wychowaniu narodowemu. Inaczej mówiąc, zajmowały się
głównie szerzeniem oświaty, organizowaniem życia towarzyskiego,
pielęgnowaniem języka polskiego, propagowaniem wiedzy o dziejach
narodu polskiego i kulturze polskiej, w mniejszym stopniu zaś działalnością
gospodarczą bądź zawodową. W towarzystwach przemysłowych łączono
naukę doskonalenia zawodowego z ogólnym dokształcaniem w zakresie
dziejów, kultury i obowiązków narodowych. Propagowano również
wzorcowy model polskiego kupca i drobnego przedsiębiorcy, biegłego w
swoim zawodzie, uczciwego wobec klientów i konkurentów,
wychowującego swe dzieci i podwładnych w duchu narodowym,
abonującego polskie gazety, czynnego w stowarzyszeniach i wspierającego
polskie potrzeby narodowo-kulturalne. Kółka włościańskie zajmowały się
krzewieniem postępu rolniczego na wsi, ale w dużym stopniu realizowały
też zadania wychowawcze i narodowe. W wygłaszanych co miesiąc na ich
zebraniach odczytach i pogadankach uwzględniano szeroko urozmaiconą
problematykę z dziedziny wychowywania potomstwa, kultywowania pieśni
i obyczajów ludowych, dobrych stosunków sąsiedzkich itd. Pouczano, że
dobry gospodarz powinien wychowywać dzieci w duchu narodowym, być
człowiekiem religijnym i przykładnie żyjącym, pielęgnować polskie
zwyczaje ludowe, abonować polską gazetę, czytać popularne książki z
zakresu historii i geografii ojczystej, uczestniczyć w składkach na cele
narodowe, głosować na polskich kandydatów do sejmu pruskiego i



parlamentu niemieckiego.

W upowszechnianiu polskiej świadomości narodowej ważną rolę odgrywały
też katolickie towarzystwa robotnicze. Nie były one typowymi związkami
zawodowymi, lecz bardziej organizacjami służącymi katolicko-narodowemu
wychowaniu swoich członków. W czasopismach i na zebraniach ciągle
przypominano robotnikom, że dom rodzinny jest jedyną szkołą dla polskich
dzieci, powinni więc uczyć swoje potomstwo czytania i pisania w języku
ojczystym.

Narodową działalność stowarzyszeń robotniczych z niepokojem śledziły
władze pruskie. W jednym z raportów policyjnych (z 10 stycznia 1906
roku) tak oceniano rolę Związku Katolickich Towarzystw Robotniczych i
jego kół: „[…] wszystkie one mają za wspólny cel utrzymanie polskiej
świadomości narodowej swych członków. Mają to osiągnąć przez
pielęgnację mowy polskiej, pieśni polskich, zwyczajów, przez zapoznanie
się z polską narodową historią i przez zachowanie narodowych tradycji.
Jeśli w ich statutach jest mowa o wykładach, to idzie o oświecenie przez
polską lekturę i polskie wykłady. Kwestie socjalne są dla nich drugorzędne,
a używano ich w propagandzie dla przyjęcia nowych członków”.

Wykształcanie wśród członków „ducha prawdziwie obywatelskiego,
narodowego, zdolnego w każdej chwili do najwyższej ofiarności” stawiały
sobie za cel także gniazda „Sokoła”. Zdaniem Witolda Jakóbczyka, formy
działalności kulturalnej „przeważały” w nich nad ćwiczeniami
gimnastycznymi Na wieczorkach śpiewano pieśni i recytowano
patriotyczne wiersze, urządzano obchody rocznic narodowych. W ramach
tzw. wyższych kursów dokształcano młodzież kupiecką, rzemieślniczą i
robotniczą w zakresie znajomości literatury, historii i geografii ojczystej.
Stowarzyszenia śpiewacze nie ograniczały się do realizowania koncertów,
amatorskich przedstawień i zabaw publicznych. Zajmowały się również
szerzeniem kultury polskiej, nauczaniem języka ojczystego, urządzaniem
odczytów na tematy związane z polską historią, literaturą i muzyką;
uczestniczyły wreszcie w obchodach rocznic historycznych urządzanych w
miastach i miasteczkach przez inne towarzystwa. Manifestacjami
patriotycznymi, utrwalającymi świadomość narodową wśród mas, były
ogólnozaborowe zjazdy kół śpiewaczych. Ostatni z nich przed I wojną



światową, zorganizowany w Poznaniu (28-29 czerwca 1914 roku),
zgromadził około 4 tysięcy uczestników. Głównym punktem jego bogatego
programu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu mieszanego
chóru, w którym wystąpiło prawie 3100 śpiewaków.

Konkludując wypada stwierdzić, że mocno rozbudowany w latach
poprzedzających wybuch I wojny światowej system polskich organizacji był
uwieńczeniem idei stowarzyszeń propagowanej przez organiczników od lat
czterdziestych XIX wieku. Prowadzono w nich szeroko zakrojony proces
kształcenia i oświecania warstw średnich, a następnie chłopów i
robotników. Dużą rolę odgrywały oczywiście także gazety i czasopisma,
obchody rocznic historycznych i wiece, których omówienie wykroczyłoby
poza ramy niniejszego artykułu. Różne towarzystwa pełniły jednak funkcję
kluczową. Wszak na organizowanych przez nie zebraniach, spotkaniach
itd. zachęcano do czytania polskich gazet i ofiarności na cele narodowe,
apelowano o udział w wyborach i wiecach. Można więc powiedzieć, że
prace organiczne odgrywały wiodącą rolę w rozbudzaniu i utrwalaniu
czynnej świadomości narodowej wśród społeczeństwa. W latach
poprzedzających wybuch I wojny światowej świadomość tę przejawiała
znaczna większość ludności polskiej w Poznańskiem. Trudno byłoby sobie
wyobrazić bez niej liczny udział społeczeństwa polskiego, w tym także
drobnomieszczan, chłopów i robotników w powstaniu wielkopolskim
1918-1919, nie tylko zwycięskim, ale również najbardziej „ludowym” i
demokratycznym z wszystkich polskich powstań narodowych.
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