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Z HISTORII MAZURSKIEGO

BANKU LUDOWEGO W SZCZYTNIE

Powstanie w 1910 roku Mazursklego Banku Ludowego w Szczytnie trzeba Ic^czyc z
wizyt^ w tym miescie trzech duchownych z Wielkopolski: Piotra Wawrzyniaka, Stanisla-
wa Adamskiego i Kazimierza Zimmermanna'. Ksii^dz Wawrzyniak jako prezes Banku
Zwi^zku Spotek Zarobkowych by! zwolennikiem prowadzenia przez Polakow dzialalno-
sci, zapewniaj^cej im niezaleznosc gospodarcz^. W ten sposob d^zyl do przeciwstawienia
sIq nowej fall germanizacji. Niemcy, wprowadzajcic tak zwane rugi chlopskie i wykupujiic
z polskich r^k wtasnosc ziemsk^przy pomocy do tego celu powolanej Komisji Koloniza-
cyjnej, chcieli spowodowac gospodarcze zniewolenie ludnosci polskiej, podcinaj^c
wszelki opor. Powotany w tej sytuacji Bank Zwi^zku Spolek Zarobkowych zapewnial
Polakom pewn^ niezaleznosc materialn^^. St^d jest prawie pewne, ze ksi^dz Wawrzyniak
podczas tej wizyty przekonal owczesnego redaktora „Mazura" Kazimierza Jaroszyka
(1878—1941) o potrzebie utworzenia banku i kolek rolniczych na Mazurach. Bylo to zre-
szt^ zbiezne z zaleceniami opiekunow Jaroszyka, m.in. mecenasa Antoniego Osuchow-
skiego z Warszawy, aby praca redaktora nie ograniczala si^ wyl^cznie do wydawania poi-
skiego pisma. Oprocz tego Jaroszyk, jakby z urzqdu, byt sekretarzem Mazurskiej Partii
Ludowej i tworzyl w tej czqsci Mazur czytelnie ludowe, czyli biblioteki. Czqsto publika-
cjami w „Mazurze" wywolywal tego rodzaju inicjatywy, a potem je realizowal z pomocri
kilku mazurskich chlopow^.

Mazurski Bank Ludowy w Szczytnie wpisano do ksicig sit.dowych 28 wrzesnia 1910
roku. Jak Kazimierz Jaroszyk napisal w „Mazurze", ta instytucja gospodarcza powstala na
zyczenie gospodarzy mazurskich^. Pierwszy zarz^d stanowili; Bogumil Labusz z Hozem-
barku (obecnie Labuszewo), Karol Neumann ze Starych Kiejkut i wlasnie Kazimierz Jaro
szyk, ktory prowadzil ksiqgi i wykonywal wszelkie operacje fmansowe. Samo otwarcie
Mazurskiego Banku Ludowego odbyto siq z udzialem dzialaczy poznahskich, a wsrod nich
Zenona Eugeniusza Lewandowskiego. Jest prawie pewne, ze w zebraniu zalozycielskim
uczestniczyl dr Teofil Rzepnikowski z Lubawy. Szczyciehski bank mial bowiem charak-
ter kasy oszczQdnosciowo-pozyczkowej, stanowiq-cej na pocz^tku filiq Banku w Luba-
wie, ktory przekazat nowej placowce kapital zakladowy i nadzorowat wszelkie operacje

' K. Jaroszyk, Wspomnienia z Prus Wschodnich (1908-1920), opracowat i wydal W. Chojnacki, Olsztyn
1969. s. 30. K. Jaroszyk mylnie napisal, ze ci ksitjza ociwiedzili Szczytno w 1913 r. Faktycznie bylo to w 1910 r.,
o czym zreszti( Jaroszyk napisal w liscie do Eugeniusza Buchholza. Ks. Piotr Wawrzyniak zmart 10 listopada
1910 r. w Poznaniu.

^ J. ChiostZL, Kazimiei'z Jaroszyk 1878-1941. O narodowy ksztalt Wannii i Mazur, Olsztyn 1986, s. 47.
^ Mazurski Bank Ludo'ivy, Mazur 1910, nr 84 z 2 X.
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finansowe''. Ale dzi^ki pracovvitosci i zapobiegliwosci redaktora „Mazura" Bank Mazur-
ski od poczipku sie rozwijal i do tego bez strat, a nawet z niewielkim zyskiem. Nawet kon-
fident Tajnej Policji Pruskiej w Poznaniu Hermann Falkenberg dokonaJ mylnej oceny sy-
tuacji w tej placowce. kiedy vv iutym 1911 roku napisak „Jaroszyk nie zna siq na prowa-
dzeniu ksiqgowosci bankowej i wierz^, ze jezeli ten stan rzeczy potrwa jeszcze pof roku to
b^dzie tu najpiijkniejszy balagan"'. Zapewne pod vvplywem i nadzorem doswiadczonego
Teoflla Rzepnikowskiego z wielkt^ ostroznosciti Jaroszyk udzielal pozyczek i przez to
unikiuil strat. Nie pobieral zadnego wynagrodzenia za prowadzenie banku. Dopiero na
po.siedzeniii w 1914 rokii uchwalono przyznanie Jaroszykowi tytulem gratyfikacji 100
marek oraz mozliwosc wyasygnowania kazdemu z czlonkow Rady Nadzorczej, tytulem
zwrotu kosztow podiozy, 2,50 marki.

Liczba Maziirow, gromadzcicych swoje wklady w banku powi^kszala si? z roku na
rok. W roku zalozenia, czyli w 1910. bank mial 65 czlonkdw, w 1911 - 73, w 1912 - 138,
w 1913 - 166. w 1914 roku juz 170 czlonkow^'. Zwi?kszaly si? rowniez obroty finansowe.
Najwyzsze bank osiiigmil w 1912 roku - 60 056 marek i w 1913 roku - 69 813 marek.
Wklady zas zgromadzone na kontach mialy stop? cztery i p61 procenta. Informacje o dzia-
lalnosci tej placowki podawano dose cz?sto w ..Mazurze". Niezaleznie od stalych oglo-
szen i sprawozdan z rocznej dzialalnosci infomiovvano, ze ..Mazurski Bank Ludowy moze
zapewnic swoim czlonkom wyzszy zysk. bo ci, ktorzy pracujqw banku, nie pobierajnzad
nego wynagrodzenia. lecz pracujii dla dobra ludu mazurskiego. Nikt poza tym dowiedziec
si? nie moze. kto w banku ma zlozone pienindze"''. W ..Mazurze" eksponowano takze fakt,
ze zaprzysi?zony rewident si^dowy Borovvski z Olsztyna, przeprowadzajiic kontrol?, po-
twierdzil prawidlowosc provvadzonych ksiiig bankowychl W innych numerach gazety
podawano informacje o tym. ze w kilkunastu wsiach podszczycienskich wlasnie bank ma
swoich m?z6w zaufania. ktorzy mog4 odbierac pieniqdze od czlonkow, aby w ten sposob
oszcz?dzic czas i koszty przejazdu do Szczytna.

Od potowy 1912 roku znaczmt rol? w Radzie Nadzorczej banku zacztil odgrywac
wlasciciel majigku ziemskiego w Augustowie kolo Dzwierzut. dr Stanislaw G^ssowski.
Zajiil on miejsce Neumanna, ktory na Jakis czas wyjechal do Westfalii. Giissowski, Jak
wiadomo. usuni?ty z MazurskieJ Partii LudoweJ (w ramach wewn?trznych sporow, Jako
wlasciciel majtitku) zdolal mimo to nawittzac owocntt wspolprac? z czlonkami tej partii w
ramach dzialalnosci Mazurskiego Banku Ludowego. Wsparcie niezbyt zamoznych chlo-
p6w mazurskich pozyczkami na dogodnych warunkach bylo zabiegiem niwelujticym
wszelkie animozje wobec wlasciciela Augustowa. Bank stosowal kredyt wekslowy do
sumy 400 marek. Wlasnie z takiego kredyUi korzystali najubozsi, pragn^cy zakupic drob-
ne narz?dzia rolnicze, nawozy i nasiona.

W. Cliojiiacki, Pnlska tikcjii iiamilomi-ii.swidilamiq/qca na Mazwach przeti / wojnq sn ialowq. Zapiski
Historyczne. 1956. t.21. z. .1/4, s. 262.

Archiwiim Paiistwowe w Poznaniu. ,sygn. 2794. Raport H. Palkenberga 7. 20 II 1911 r.
Przedstawione listy czlonkow ustalilem na podstawie drukowanych w ..Mazurze" krotkich sprawozdan

finansowych oraz raportow H. Palkenberga. znajdujqcych si<; w Archiwum Paristwowym w Poznaniu.
Mazur 191.3, nr 4 z 12 1.

Ibidem 1913. nr 5 z l.S 1.
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Dziatalnosc Mazurskiego Banku Liidowego zostata oparta iia statutacli. obowiiiziijticycli
w podobnych instytucjach istniej^cycli w Wielkopolsce. Szczycienska placovvka ograniczala
jednak swoje oddziaiywanie wyl^cznie do vvsi okalajXcych miasto. Bye mozc niewielki kapi-
tal uniemozliwial lokowanie agend banku w innych czqsciach Mazur. Mimo to wielu mazur-
skich chlopow w ten sposob moglo siq uniezaleznic od nieinieckich instytueji bankowych; za-
chowujXc zwi^zki z polskoscit). moglo liczyc na pomoc Mazurskiego Banku Ludowego.

Szczycienska placowka miescila si? w budynku „Mazura" przy Kaiserstrasse 18
(obecnie ul. Poiska 35), zakupionego \v 1906 roku przez architekta Czestawa Lcitgebera
w imieniu poznanskiej „Strazy" za kwot^ 37 tysi^cy marek''. Doktadnio 27 ezervvca
1910 roku kamienica stala si^ wlasnosci^ Kazimierza Donimirskiego. wlasciciela ma-
j^tku ziemskiego Male Ramzy na Powislu. ziqcia dra Teoflla Rzepnikovvskiego'". Nale-
zy s^dzic, ze w tym czasie dojrzewala mysl o powolaniu Mazurskiego Banku Ludowe
go. Przez to jednak nie nastttpily Jakiekolwiek zmiany w administrowaniu domu. Wszel-
kie powinnosci w tym zakresie wykonywal Kazimierz Jaroszyk. Podczas 1 wojny swia-
towej kamienica przy Kaiserstrasse 18 zostala czqsciowo zniszczona, lecz renowacji
obiektu dokonano dopiero w 1927 roku kosztem 36 tysiQcy marek. Dobudowano w6\v-
czas jednq^ kondygnacjq, gdzie zamieszkal inz. Robert Macht, ktory w maju 1928 roku
jako kierownik Banku Ludowego i „Mazurskiego Przyjaciela Ludu ' zdradzil ruch pol-
ski i przeszedl na strong niemieck^. Powierzclinia domu wynosila 403 metry kwadrato-
we. Zamieszkiwalo w nim 9 rodzin.

Po usuni^ciu na podstawie wyroku s^dowego „Masurische Bauerbank z tego bu
dynku, pomieszczenia zostaly zajqte przez biuro Okrqgu Mazury IV Dzielnicy Zwiitzku
Polakow w Niemczech. Mieszkal tam Walenty Habandt, kierownik sekretariatu na Ma
zury Zwi^zku Towarzystw Mlodziezy w Prusach Wschodnich, kt6ry zajmowal si^ tez
administracjci budynku". Potem spelniali tQ funkcjQ kolejni kierownicy Okrqgii Mazury
Zwi^zku Polakow w Niemczech - Stefan Przybylski i J6zef Kaczmarek. Roczne docho-
dy z tytulu wynajqcia pomieszczeh mieszkalnych wynosily 3821 marek, a wartosc domu
szacowano na 60 tysi^cy marek. Na t^ sum^ zlozyla si^ tez wartosc l^ki przylegajt\cej do
budynku. Na parterze domu znajdowata si^ sala, przeznaczona na zebrania i spotkania
towarzyskie.

Jeszcze przed wybuchem 1 wojny swiatowej Kazimierz Jaroszyk przekazal agendy
Mazurskiego Banku Ludowego bankowi olsztyhskiemu. Jak przewidywal, on sam zostal
powolany do wojska. W czasie wojny olsztyhski bank prowadzila Pelagia Pieniqzna, zona
owczesnego redaktora „Gazety Olsztyhskiej" Wladyslawa Pieni^znego.

W 1925 roku kierownik IV Dzielnicy Zwit^zku Polakow w Niemczech, Jan Baczew-
ski zdolal zacic^gncic z Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie kredyt immobilny w wy-
sokosci 250 tysi^cy marek na uruchomienie polskich bankow w Prusach Wschodnich. Z tej

' J. Chtosta, hucjatywy narodowe Pnlaknw na Maznruch ii' II polowic XIX i na poczqlkii ,\X n ic-kn. w:
Przeszlosc nalcliniona dhi terainiejszoxci, Litk 1996, s. 235.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej A AN MSZ), sygn,
11105, k, 18. Pismo Mazurskiego Banku Ludowego z 5 II 1927 r. do Konsulatu RP w Olsztynie.

" J. Chlosta, Majqiekpoplehiscytowy na Wannii, Mazurach i Powislu. Komunikaty Mazursko-Waniiin-

skie (dalej KMW), 1986, nr 3 4, s. 384.
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kwoty przeznaczyl 35 tysi^cy marek wlasnie placowce vv Szczytnie'-. Bankiem zajmowaJ
sisj vvowczas Gustaw Leyding-junior. Udzielal on-jak napisaikonsulwEtku-krewnym
i znajomyni pozyczek po 1000 marek bez pokrycia'^, co naruszyio dobre imiq placowki i
ostatecznie pozwolito przejac kierownictwo w Radzie NadzorczeJ Robertowi Machtowi,
ktory zerwat z rucliem polskim. Cz^sc cztonkow Rady NadzorczeJ, a wsrod nich Franci-
■szek Koztowski z Burdiiga. probowaia ,siQ przeciwstawic Machtowi, co z kolei spovvodo-
wato vvystawienie na licytacj^ gospodarstwa polskiego Mazura. Ostatecznie gospodar-
stwo Kozlowskiego za 4000 marek wykupil Bank Ludowy w Olsztynie''^.

Po przejijciu bankii w Szczytnie przez Niemcow nie udalo si^ juz stronie polskiej zlo-
kaiizovvac tarn nawet filii banku olsztyhskiego. Niemcy niweczyli wszeikie zabiegi kierow-
nika Banku Ludowego w Olsztynie Juliusza Malewskiego. W tej sytuacji w pi<itek kazdego
tygodnia Malevvski bt^dz jego zastqpca Stefan Rozycki, udawali siq do Szczytna i na miejscu
zaiatwiali wszeikie formalnosci finansowe. Nie mieli tam wielu interesantow, bo w rejonie
Szczytna zamieszkiwalo w przyblizeniu p6l setki czlonkow olsztyhskiego banku.

Wladze niemieckie odmowily takze w kwietniu 1932 roku wydania zezwolenia na
umieszczenie na budynku polskiego banku napisu: „«Mazur»", Redakcja i Administracja,
II pi^tro, tamze biuro porad prawnych". Wymiana korespondencji mi^dzy wydawc^„Ma-
zura" Sewerynem Pieni^znym a wladzami miasta Szczytna trwala poltora roku. Kiedy
wladze Szczytna odrzucily prosbtj, dajqc do zrozumienia, ze ostatecznie zgodzilyby siqna
tekst niemiecki, Pieni^zny odwolat sitj najpiei-w do landrata, potem do S^du Okrqgowego,
ktory podtrzymal decyzjQ urz^dnikow miejskich. Pieniijznemu przekazano pelne cynizmu
i demagogii uzasadnienie; „Scid stwierdza, ze Szczytno jest czysto niemieckiin miastem,
gdyz w wyborach do Sejmu Pruskiego padto tyiko 6 glosow, a w wyborach do parlamentu
niemieckiego tyIko 159 glosow na listQ polskti. Poza tym kazdyjest w stanie zrozumiec
zredagowany w jfjzyku niemieckim napis. [...] Istnieje niebezpieczehstwo, ze ludnosc
Szczytna gwaltem ten szyld by usunqla. .lezeli wiqc skarzqcemu zaiezy na dobrych stosun-
kach polsko-niemieckich to powinien zrozumiec, ze nie nalezy te stosunki zaogniac"'^. Na
takie dictum, w tamtym czasie, nie bylo argumentow. Wydawcy nade wszystko zaiezalo na
szyldzie z napisem polskim. Mimo to w dni targowe przybywajqcy do Szczytna okoliczm
chlopi odwiedzali polskfi placowk? i tam zasi^gali porad prawnych.

AAN MSZ. sygn. 1 1 105, k. 124. Obecny slan majiitkowy Miiziirskiego Banku Ludowego i Treuhand-
gesellschaft z 22 II 19.40 r. Przy okazji godzi sit; sprostowac bRdne daty. umie.szczone na tablicy pamiiitkowej
doniu w Szczytnie przy id. Polskiej 35. Bndynek sluzyt polskim instytucjoni w latach 1906-19.39.

AAN MSZ, sygn. 1 1105. k. .36. Pismo Wicekonsulatu RP w litku nr 8/T/27 z 19 111 1927 r. do Minister-
stwa Spraw Zagranicznycb.

.1. Malewski. Rola liankow Luiimiych, KMW, 1956, nr 2. s. 182.
AAN. Konsulat w Berlinie. sygn. 2061. k. 33. Pismo Ronsulatu RP w Olsztynie nr 303/b/7a z 20 XII

1933 r.
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