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Towarzystwa pożyczkowo – oszczędnościowe i spółdzielnie 
spożywców w Rejowcu. 

                    Do napisania tej notatki zostałem zainspirowany artykułem Witolda Zbigniewa 
Sulimierskiego zatytułowanym „Rys historyczny spółdzielczości bankowej na terenach powiatu 
chełmskiego w latach 1902 – 1944.” Zamieszczonym w Roczniku Chełmskim Nr.15 na stronach 193 – 
221. W dość obszernym opracowaniu zabrakło miejsca na dane o Rejowcu. W dostępnych wykazach o 
zasobach archiwalnych można odnaleźć, że na terenie Rejowca działały instytucje drobnego kredytu oraz 
sieć spółdzielczości spożywców.  Przypominając je w bardzo skromnym zarysie chciałbym uświadomić, 
że Rejowiec nie był przysłowiową „tabula rasa” w „ruchu” towarzystw pożyczkowo – 
oszczędnościowych i spółdzielczości spożywców.    
 

Instytucje kredytowo – oszczędnościowe. 
 

                    Wraz z rozwojem kapitalistycznych form rozwoju gospodarczego(wprowadzanie nowych 
metod gospodarowania) nawet w powiecie chełmskim postrzeganym wówczas, jako typowym regionem 
rolniczym. Czynione postępy w gospodarstwach folwarcznych połączonych (stosowanie maszyn, upraw 
typowo przemysłowych) z przemysłem rolno – spożywczym. Pisząc w wielkim skrócie, następowała 
pilna potrzeba na nową formę obrotu finansowo – kredytową. Do końca XIX wieku w powiecie 
chełmskim nie było instytucji, która udzielałaby kredytów na prowadzenie firm przemysłowych, 
rzemieślniczych, handlowych czy dużych plantacji rolnych. Rzecz jasna, że takim wymaganiom nie 
mogły spełnić gminne kasy pożyczkowo – oszczędnościowe, będące we władaniu samorządu 
lokalnego(wójta i jego współpracowników). Były one ściśle związane z ukazem o uwłaszczeniu. Nie 
można im jednak odebrać pożytecznej roli, jaką spełniły w społeczności włościańskiej. Znaczącą 
poprawa sytuacji nastąpiła po roku, 1906 co można w oczywisty sposób powiązać z wcześniej 
ogłoszonym ukazem tolerancyjnym, mimo, że w myśl Okólnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
nadzorowi policyjnemu podlegały wszystkie rodzaje stowarzyszeń spółdzielczych   
                      Ruch towarzystw kredytowo – pożyczkowych mógł się rozwijać w zaborze rosyjskim na 
podstawie specjalnej ustawy kredytowej. Każde powoływane stowarzyszenie zarobkowe i gospodarcze 
musiało mieć zatwierdzony statut przez samego ministra skarbu w Petersburgu. 
W śród instytucji kredytowych należy wymienić:  
 - Kasy przemysłowców 
 - Towarzystwa wzajemnego kredytu. 
                     Funkcjonowały też spółdzielcze instytucje drobnego kredytu1

 - Towarzystwa kredytowe

 takie jak: 
 - Towarzystwa pożyczkowo – oszczędnościowe 

2

                                                             
1 Na podstawie materiałów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Lublinie (Zbiór – Komitet Gubernialny 
Lubelski do Spraw Drobnego Kredytu) można stwierdzić, że pomiędzy rokiem 1906 – 1913 w powiecie chełmskim 
powstało 8 towarzystw pożyczkowo – oszczędnościowych ( w Chełmie – trzy, Rejowcu – dwa, Sawinie, 
Siedliszczu i Wojsławicach.) 
2 Należy zaznaczyć, że w Rejowcu nie funkcjonowało towarzystwo kredytowe. Uogólniając różniło się od 
Towarzystwa pożyczkowo – kredytowego tym, że kapitał zakładowy nie pochodził z wkładów członkowskich. 
Pozyskiwano go z pożyczonych pieniędzy od instytucji bankowych Były to stowarzyszenia bez udziałowe 
wzorowane na rozwiązaniu typu Raiffeisena.  

  
 
                  Aby ułatwić zakładanie spółdzielni drobnego kredytu powołano Zarząd do spraw Drobnego 
Kredytu, który w dniu 17 stycznia 1906 roku wydał instrukcję. Określała ona szczegółowe warunki, jakie 
musiano spełnić, aby uzyskać pozwolenie na założenie spółdzielni kredytowej.  
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                    W Rejowcu na początku XX wieku powstają dwie spółdzielnie (towarzystwa, instytucje) 
drobnego kredytu: 
 
                 Pierwsze Rejowieckie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe3

                 Drugie Rejowieckie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe 
 

4 
 
Te dwa Towarzystwa posiadały własne siedziby na potrzeby swojej działalności. Zamieszczona u dołu 
fotografia przedstawia siedzibę jednego z nich. 
 

 
Prezentowanj budynek był wybudowany przez Pierwsze Rejowieckie Towarzystwo Pożyczkowo – 

Oszczędnościowe. 
 
 

KASA STEFCZYKA  
 

Udzielały kredytów krótkoterminowych na cele obrotowe tzw., kredyt drobny proponowany przez 
Gminną Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasę Stefczyka) w Rejowcu. Prowadziła swoją 
działalność w latach 1913-1948. Jej statua prawny to instytucja finansowa. Udzielała kredytów 
krótkoterminowych na cele obrotowe. Zaciągane pożyczki były przeznaczane na zakupy ziemi, jej 
dzierżawę, melioracje. Kupowano narzędzia, maszyny rolnicze. Kupowano w ten sposób zwierzęta 
hodowlane, pociągowe(koni, woły). Finansowano kupno karmy dla bydła, trzody chlewnej. Z pożyczek 
finansowano opłaty najmu sezonowych robotników rolnych. Budowano domy i zabudowania 
inwentarskie. Pozyskane środki inwestowano w wyposażenie i modernizację zakładów przemysłowych, 
                                                             
3 Powołane w roku 1908, skupiało 941 członków. Dysponowało kapitałem zakładowym w wysokości 11409 rb. 
(rubli). Celowo pomijam kapitał: zapasowy i specjalny oraz pomijam całą rachunkowość (pożyczki, wkłady, 
procenty od wkładów, pożyczek, dywidendy. Udzielano pożyczek zazwyczaj na jeden rok. Istniała też możliwość 
odłożenia spłaty o pół roku a w wyjątkowych przypadkach na okres dłuższy. Należy też uściślić ,że budynek w raz 
z działką, na której został wybudowany, a w którym mieścił się po wojnie Ośrodek Zdrowia, był do 1939 roku 
własnością Pierwszego Towarzystwa Pożyczkowego w Rejowcu. Na krótko przed wybuchem II wojny 
światowej Posterunek Policji Państwowej. W okresie okupacji niemieckiej siedziba posterunku Policji Polskiej ( 
tzw. „ granatowych”).  Po wyzwoleniu mimo złego stanu technicznego (zerwany dach w wyniku silnej burzy, która 
przeszła nad Rejowcem) znaleźli w nim tymczasowe schronienie przesiedleńcy, uciekinierzy i Żydzi uratowani z 
szoah. Następnie przystosowano go na potrzeby rejowieckiej służby zdrowia. 
4 Powołane w roku 1909, skupiało 1400 członków. Dysponowało kapitałem zakładowym 19455 rb.  
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sklepów. Przeznaczano je w wielu przypadkach na spłatę wcześniejszego zadłużenia, finansowanie 
leczenia, naukę, zakup książek, opału, żywności. Opłaty pogrzebów, chrzcin, wesel itp. W wielu 
przypadkach towarzystwa kredytowo – pożyczkowe były wykorzystywane, jako pośrednictwo w 
sprzedaży produktów rolnych, ale nie tylko pobierając z tego tytułu stosowne opłaty. 
                      

 
Strona tytułowa książeczki obrachunkowej Kasy Stefczyka w Rejowcu 5

                                                             
5 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Rejowcu funkcjonowała w latach 1913-1948. 
Siedziba Kasy mieściła się w Rejowcu. Zachowały się dokumenty: księga rozchodów i przychodów z 1913, 
dzienniki główne prowadzone w latach 1925-1933, 1935-1948, zbiór przepisów oraz instrukcja szczegółowa do 
przerachowania wierzytelności oraz zobowiązania pożyczkowo-oszczędnościowych z 1926 r.  
Jednym z prezesów tej kasy w okresie przed wybuchem II wojny światowej był Dubiel Tomasz z miejscowości 
Kobyle.  Jej działalność to przede wszystkim pomoc finansowa rolnikom. 

. Nr,347.  
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Krótka historia pomysłodawcy i założyciela Kas. 
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Ciąg dalszy poprzedniego tekstu, który znajdował się na okładkach książeczek.  

 



Copyright © 2012 Zdzisław Kalinowski 

6 

 

 
 

Organy (władze) spółdzielni: 
              Sprawami spółdzielni kierują: 
A) Zarząd 
B) Rada Nadzorcza  
C) Walne Zgromadzenie 
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Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Rejowcu. Wpisowe wpłacono dnia 23 kwietnia 
1929 roku. Potwierdził tą czynność między innymi W. Dzierżanowski. Ostatnią datę zaistnienia 
czynności to 9 marzec 1942r.  

 
Poza Statutem Kasy Stefczyka na drugiej stronie tytułowej znajdował się następujący tekst: 
 

 
Krótkie pouczające uwagi dla członków Kasy, o których warto pamiętać i przestrzegać. 
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W każdej książeczce był zamieszczony bardzo czytelny Statut. 

 
Inną formą i zasadą funkcjonowania zrzeszającą ludzi o wspólnych interesach był: 
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Ruch spółdzielczy 
 
Polegający na współpracy ekonomicznej. Celem samym w sobie nie był zysk pieniężny, a przede 
wszystkim zapewnienie uczestnikom tanich i dobrej, jakości towarów lub usług. Oczywiście, że zysk był 
z prowadzonej działalności i dzielony na każdego członka spółdzielni. Przy wyrażonej zgodzie mógł być 
przeznaczony na różne cele np. otworzenie nowego sklepu, piekarni Należy zaznaczyć, że występuje 
różnica pomiędzy spółdzielnią konsumentów a innymi formami przedsiębiorczości. Celem powoływania 
spółdzielni spożywców jest przede wszystkim dostarczanie wysokiej, jakości towarów i usług po jak 
najniższych kosztach a nie zyskowna sprzedaż towarów i usług po możliwie najwyższej cenie.            
Prekursorem spółdzielczości można określić Stanisława Staszica, który w roku 1816 założył 
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Można pokusić się o określenie, że ruch spółdzielczy rozpoczął 
swoją historię w pierwszych dziesięcioleciach zaboru rosyjskiego. W śród wielkiej różnorodności i 
specjalizacji ruchu spółdzielczego chciałbym przypomnieć spółdzielnie spożywców, które funkcjonowały 
na obszarze administracyjnym gminy Rejowiec z pominięciem chronologii były to: 
 
                    Spółdzielnia Spożywców Cukrowni „REJOWIEC” w Rejowcu funkcjonowała przy 
cukrowni, w latach 1942-1947.  Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało 
walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd.  
 
                    Spółdzielnia Spożywców „OBRONA” w Rejowcu założona przy „Cementowni Firley”, 
później przemianowana na Spółdzielnię Spożywców Zamkniętą „Firley”. Jej działalność to lata 1942-
1947. Prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz 
zarząd. Ze znanych osób w Rejowcu pracował w niej Stanisław Zwierzyński6

                                                             
6 W czasie okupacji oprócz pracy w szkole pracował również w spółdzielni spożywców przy Cementowni Pokój. 
Będąc kierownikiem spółdzielni większość nadwyżki w porozumieniu z Radą Nadzorczą przeznaczał na cele 
społeczne. Zorganizował półkolonie dla dzieci pracowników cementowni i PKP oraz pomoc dla osób 
powracających z obozu i ich rodzin. Z chwilą wyzwolenia przystąpił do organizowania szkoły polskiej. Powyższą 
wiadomość zaczerpnąłem z „Księgi Zasłużonych Nauczycieli ZNP w Chełmie” z  roku 1975 na stronie 131. 
Pełnego wpisu dokonała Helena Zwierzyńska – żona. 

 
 
                     Spółdzielnia Spożywców „ZGODA" w Rejowcu funkcjonowała od1935 r. Likwidacja 
nastąpiła w 1947 r.. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne 
zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd.  
        Wybrany cytat pochodzi z wielu zapisów archiwalnych zgromadzonych przez autora 
dokumentujących różne formy działalności spółdzielczości spożywców na terenie miasteczka:  
                      (…) „Przeznaczenie zysku: W myśl uchwały podjętej na ostatnim walnym zebraniu 
członków z osiągniętego zysku w sumie 115, 89zł. Postanowiono przeznaczyć 75 zł. na cele następujące: 
25 zł na FON, 35 zł. Akwarium szkolne, 15 zł. Na zakup portretów Głównego Inspektora Sił Zbrojnych 
Gen. Dyw. Rydza - Śmigłego. Dnia 7 czerwca 1936 roku w Dzień Święta Spółdzielczości urządzono 
uroczysty poranek, na który złożyły się przemówienia, deklamacje, inscenizowane wiersze i pieśni 
okolicznościowe. W Święcie brały udział dzieci szkolne, miejscowa Spółdzielnia „Zgoda” miejscowa 
„Kasa Stelczyka”, Spółdzielnia Spożywców „Jedność” z Marysina i społeczeństwo Rejowca. Na 
zakończenie Święta wypłacono absolwentom klasy VII członkom Spółdzielni udziały oraz dywidendę.”   
 
                      W okresie okupacji używano nazwy - Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Rejowcu 
pow. Chełm „Zgoda” z odpowiedzialnością udziałową. Działała też w okresie okupacji niemieckiej w 
latach 1940 – 1944. 
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Legitymacja członkowska L. 185, na podstawie, której po preferencyjnych cenach można było 

zaopatrywać się w produkty spożywcze w sklepie prowadzonym przez spółdzielnię przy ul. Piłsudskiego w 
Rejowcu. Kierownikiem sklepu „Zgoda” był Józef Zając. 
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                      Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ" w Marysinie gmina Rejowiec. Powstała w 1936 r. 
Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą - sklepy.  
    
 
                      Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Rejowcu powstała w wyniku 
połączenia mniejszych okolicznych spółdzielni. Prowadziła rozległą działalność gospodarczą (sklepy, 
młyny, piekarnia) 

 
 
                       Spółdzielnia Spożywców „LAS” w Zawadówce w latach 1947 - 1948 

------------------------------  ,,  --------------------------- 
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                      W trakcie poszukiwań materiałów z tego zakresu tematycznego wszedłem w posiadanie 
fotografii przedstawiającej grupę mężczyzn na tle drzwi wejściowych do siedziby ( jak z szyldu wynika) 
„Kasy Polskiej”.  
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               Z moich ustaleń i podpisów pod pamiątkową fotografią wynika, że dedykowana była Prezesowi 
i założycielowi - księdzu Janowi Władysławowi Gosek. Poza tą fotografią (z odczytanymi podpisami 
osób sfotografowanych) nie posiadam żadnych danych na ten temat. Brałem pod uwagę trzy 
miejscowości, w których mogła funkcjonować „Kasa Polska” oraz gdzie wykonano tą fotografię: 
Krasnystaw w latach 1928/30, Blinów 1930/35, Kanie 1935/42. (Są to parafie rzymsko-katolickie, w 
których prowadził pracę duszpasterską ks. Gosek). Próbowałem szukać pomocy w muzeum w 
Krasnymstawie i u niektórych regionalistów, ale spełzły one na niczym.  
                     W związku z powyższym, zwracam się do czytających ten tekst z ogromną prośbą o pomoc 
w rozwikłaniu tej zagadki, licząc jednocześnie na kontakt. 
 
 


