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Wstęp
Zainteresowanie przeszłością i tradycjami własnego środowiska było wśród
rzemieślników zawsze żywe. Przywiązywano duże znaczenie do obchodu rocznic powstania
cechów, a organizowane, zwłaszcza w okresie międzywojennym, uroczyste jubileusze, były
świętem wszystkich rzemieślników. Niejednokrotnie starano się z tej okazji publikować
okolicznościowe broszury omawiające historię cechu i jego działalność. Z dumą
prezentowano zabytki stanowiące własność cechów, honorowano zasłużonych członków
konfraterni, podkreślano wspólne osiągnięcia i szczycono się dorobkiem. Cechy
gnieźnieńskie nie stanowiły w tej mierze wyjątku. W 1931 r. miejscowy Cech Krawiecki
obchodził 500 lecie swojego istnienia. Z tej okazji Klemens i Feliks Kosiccy przygotowali
publikację w której podali informacje na temat organizacji i działalności dawnych cechów,
przedstawili historię Cechu Krawców w Gnieźnie oraz umieścili teksty kilku dokumentów
cechowych. Całość uzupełniono kilkoma zdjęciami.1 Podobny jubileusz, w roku 1936,
obchodził gnieźnieński Cech Rzeźnicko – Wędliniarski. Również z tej okazji wydano
broszurę. Znacznie skromniejsza, przedstawiała jedynie dzieje cechu. 2 Obydwie wymienione
publikacje, wydane w niewielkim nakładzie, stanowią dziś wielką rzadkość i trudno mówić o
ich powszechnej znajomości.
Potrzebę opracowania dziejów gnieźnieńskich organizacji cechowych odczuwano już
od dłuższego czasu. Praca przedstawiająca tę tematykę z jednej strony spełniać powinna
kryteria naukowej ścisłości i obiektywności, z drugiej zaś prezentować ją w sposób
przystępny, również dla ewentualnego czytelnika nie będącego profesjonalnym historykiem.
Treścią opracowania są dzieje cechów i jego odbiorcami powinni być przede wszystkim
rzemieślnicy. To głównie z myślą o nich w pracy umieszczono wyjaśnienia archaicznych
pojęć, miar i systemów monetarnych, które dla historyka są zbędne. By nie przerywać toku
narracji, umieszczono je w przypisach. Przedstawiane, niejednokrotnie po raz pierwszy, fakty
udokumentowano umieszczając aparat naukowy, sprowadzający się głównie do wskazania
wykorzystanych źródeł. W ten sposób autor starał się znaleźć kompromis między
wspomnianymi wymogami naukowości z jednej, a popularyzacji z drugiej strony.
Tytuł pracy zapowiada jednoznacznie, że przedstawiono w niej dzieje gnieźnieńskiego
rzemiosła funkcjonującego w ramach sformalizowanych organizacji cechowych działających
na określonych podstawach prawnych i kierujących się sformalizowanymi zasadami.

1
2

K. Kosicki i F, Kosicki, Zarys na działalność Cechu Krawieckiego w Gnieźnie, Gniezno 1931.
Jubileusz 500 – lecia Cechu Rzeźnicko – Wędliniarskiego w Gnieźnie, Poznań 1936.
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Działalność rękodzielnicza na terenie Gniezna posiada metrykę znacznie starszą od dziejów
samego miasta i pojawia się jeszcze w okresie przedhistorycznym. Powstanie cechów,
organizacji skupiających rzemieślników, nastąpiło po uzyskaniu przez Gniezno prawa
miejskiego pod koniec lat trzydziestych XIII w. Brak materiałów źródłowych nie pozwala na
dokładne wyznaczenie daty powstania pierwszych bractw. Najstarsze znane gnieźnieńskie
dokumenty cechowe pochodzą z XV w., kiedy organizacje te funkcjonowały już na dobre. Od
tego też okresu można cokolwiek pewnego o ich działalności powiedzieć. Materiał
faktograficzny doprowadzony jest do czasu wypuszczenia pierwszych absolwentów przez
gnieźnieńską Cechową Szkołę Rzemieślniczą w 2019 r.
Dzieje gnieźnieńskich cechów nie doczekały się do dziś wyczerpującej monografii.
Najbliższymi wypełnienia tej roli, stały się rozdziały poświęcone cechom, zamieszczone w
opracowaniu historii Gniezna autorstwa Stanisława Karwowskiego.3 Niestety autor dzieje
gnieźnieńskich cechów doprowadził tylko do końca XVIII w. W roku 2005 z okazji
organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wystawy
obrazującej działalność wielkopolskich bractw cechowych ukazał się towarzyszący jej
katalog.4 Zawiera on między innymi trzy artykuły będące wprowadzeniem do właściwego
katalogu. Zofia Wojciechowska, autorka pierwszego z tekstów, przedstawiła cenną, zwłaszcza
dla nieprofesjonalisty terminologię cechową z okresu staropolskiego. Omówiła także cele i
zadania, jakie stawiały sobie i realizowały cechy. Jerzy Łojko i Paulina Wojtyniak, autorzy
drugiego artykułu, skupili się na przedstawieniu stanu badań nad źródłami dotyczącymi
działalności cechów w Wielkopolsce do końca XVIII w. Trzeci artykuł, napisany przez
Erazma Scholtza, wyliczał gnieźnieńskie statuty cechowe i ich kolejne potwierdzenia oraz
podawał liczbę miejscowych rzemieślników w wybranych latach na przestrzeni od XVI do
XVIII w. W lakoniczny sposób przedstawia dzieje gnieźnieńskich cechów hasło w
Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. Jego uzupełnieniem jest tabela ilustrująca ich
przekształcenia miejscowych w latach 1420 – 2002.5
Ze względu na odgrywaną rolę przede wszystkim gospodarczą i społeczną,
gnieźnieńskie cechy znalazły się na kartach syntez przedstawiających dzieje miasta. 6 Jako
twór charakterystyczny dla średniowiecznej gospodarki miejskiej, najczęściej pojawiały się w
rozdziałach poświęconych tej epoce oraz czasom nowożytnym do końca wieku XVIII. Ich
S. Karwowski, Gniezno, [w:] Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego t. XIX, Poznań 1892.
Wielkopolska brać cechowa w okresie staropolskim. Katalog wystawy, Gniezno 2005.
5
Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, Gniezno 2011, s. 90 – 95.
6
A. Warschauer, Geschichte der Stadt Gnesen, Posen 1918; Dzieje Gniezna, red. J. Topolski, Warszawa 1965; J.
Topolski, Gniezno. Zarys dziejów, Poznań 1979; Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz,
Gniezno 2016.
3
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rola w późniejszych okresach historycznych była znacznie mniej doceniana. Tylko
sporadycznie wchodziły w orbitę zainteresowań badaczy.
Informacje na temat gnieźnieńskiego rzemiosła pojawiają się także w publikacjach
poświęconych dziejom tej gałęzi gospodarki na terenie całej Wielkopolski. Spośród licznych
opracowań na ten temat na szczególną uwagę zasługuje dwutomowa praca o rzemiośle
wielkopolskim w okresie zaborów. Redaktorem całości jest Zdzisław Grot. Tom pierwszy
stanowi praca Czesława Łuczaka o położeniu ekonomicznym rzemiosła wielkopolskiego w
latach 1793 – 1918.7 Na tom drugi poświęcony politycznej działalności rzemiosła
wielkopolskiego w tym okresie składają się teksty Tadeusza Filipiaka, Zdzisława Grota,
Franciszka Paprockiego, Lecha Trzeciakowskiego i Tadeusza Wiesiołowskiego.8 Kontynuacją
tomu pierwszego, omawiającą położenie ekonomiczne wielkopolskiego rzemiosła w okresie
międzywojennym, jest publikacja przygotowan pod redakcją Cz. Łuczaka w 1964 r.9 Stan
rzemiosła wielkopolskiego w bardzo trudnych latach 1945 – 1947 jest prezentowany w
obejmującym ten okres "Sprawozdaniu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu".10 Do tej grupy
opracowań zaliczyć można również pracę zbiorową „Rzemiosło wielkopolskie 1919 –
1968”.11 Mimo uwikłań związanych z czasami w których obydwie wymienione pozycje
powstały, zawierają one wiele informacji, których historyk nie powinien pominąć.
Przedstawione w nich dane dotyczą najczęściej całego terenu objętego kompetencjami Izby
Rzemieślniczej. Mimo, że prezentowane informacje rzadko dotyczą pojedynczych cechów,
czy nawet okręgów, to icj ilość i zakres zasługuje na uwagę. Cenne informacje zawiera
monografia Cechu Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu napisana z okazji 500 lecia jego
istnienia, która ukazała się pod redakcją Krzysztofa Stryjkowskiego. 12 Przy opracowaniu
dziejów cechów gnieźnieńskich, szczególnie cenne okazały się te jej fragmenty, w których
poszczególni autorzy skupili się na przedstawieniu ram prawnych, w których działały cechy
na terenie całej Wielkopolski, a w odniesieniu do czasów najnowszych – na terenie całego
kraju.
Znaczenie uzupełniające mogą mieć artykuły poświęcone niektórym tylko cechom,
bądź profesjom. O pracach na temat dziejów cechów krawieckiego i rzeźnicko –
wędliniarskiego wspomniano już wyżej. Monografie te pozbawione niestety aparatu
Cz. Łuczak, Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793 – 1918), Poznań
1962.
8
Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793 – 1918), Poznań 1963.
9
Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego 1918 – 1939, red. Cz. Łuczak, Poznań 1964.
10
Rzemiosło w Wielkopolsce w latach 1945 – 1957. Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 1959.
11
Rzemiosło wielkopolskie 1919 – 1968. Opracowanie materiałowe działalności organizacyjnej i zawodowej,
Zbigniew Barański et al., Poznań 1969.
12
500 lat dziejów Cechu Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu, red. K. Stryjkowski, Poznań 1998.
7
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naukowego mogły być wykorzystane tylko w ograniczonym zakresie. W grupie tej mieszczą
się także artykuły Dionizego Giżewskiego poświęcone gnieźnieńskim cyrulikom i lekarzom
oraz Elżbiety Kowalskiej na temat miejscowych fotografów.13 Sylwetki rzemieślników z
Gniezna i okolic pojawiają się także w innych opracowaniach, ale wykonywany przez nich
zawód i przynależność do cechu nie jest głównym tematem tych prac.
Dotychczasowy stan badań nad dziejami gnieźnieńskiego rzemiosła cechowego trudno
uznać za zadowalający. Niniejsza praca jest pierwszą próbą całościowego ukazania dziejów
wszystkich gnieźnieńskich bractw cechowych. Jej bazą źródłową są przede wszystkim
materiały archiwalne, w większości do tej pory nie wykorzystywane przez historyków.
Spośród nich na wymienienie w pierwszej kolejności zasługuje przechowywany w Archiwum
Państwowym w Poznaniu zespół „Cechy miasta Gniezno”. W jego skład do 2006 r.
wchodziło 39 jednostek archiwalnych. Po tym roku, ze składnicy Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Gnieźnie przejęto kolejne 54 jednostki akt z okresu od schyłku XVIII do
lat pięćdziesiątych XX w. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 serii akt będących
pozostałością po zasobie aktowym różnych cechów gnieźnieńskich. Wśród materiałów
znajdują się królewskie przywileje i statuty cechowe, księgi przyjęć do cechów i wyzwolin
uczniów, rejestry brackie, rejestry opłat i protokolarze posiedzeń. Dokumenty dziesięciu
spośród funkcjonujących gnieźnieńskich cechów oraz Towarzystwa Czeladzi Stolarskiej
obejmują okres od 1515 do 1954 roku. Cenne informacje uzupełniające z tego okresu
zawierają przechowywane w tym samym archiwum „Akta miasta Gniezno” z lat 1587 – 1808.
Imiona i nazwiska rzemieślników spotykamy w księgach rady miejskiej, czyli tzw. księgach
radzieckich. Ważnym elementem posiedzeń Rady było zatwierdzenie starszych wybranych
przez członków cechów. Na podstawie zapisów w księgach radzieckich starano się odtworzyć
listę cechmistrzów. Luki w materiale aktowym nie pozwoliły niestety na podanie kompletu
nazwisk. Na podstawie serii starszych cechowych poszczególnych bractw utworzonych na
podstawie wspomnianych zapisów, ustalono liczbę i czas (niekiedy przybliżony)
funkcjonowania poszczególnych gnieźnieńskich cechów. W skład zasobu archiwum
poznańskiego wchodzą również akta Naczelnego Prezydium Prowincji Poznańskiej
zawierające interesujące dane na temat liczby upadłości warsztatów rzemieślniczych na
początku XX w. Cennych informacji dla okresu od lat trzydziestych do siedemdziesiątych XX
w. dostarczają akta Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Nie sposób pominąć akt Polskiej
D. Giżewski, Cyrulicy w Gnieźnie, [w:] Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. II, Warszawa 1987, s. 99 –
109; D. Giżewski, Lekarze w Gnieźnie do czasów rozbiorów, [w:] tamże, t. I, Warszawa 1984, s. 135 – 145; E.
Kowalska, Gnieźnieńskie zakłady fotograficzne w latach 1853 – 1919, [w:] tamże, t. IV, Gniezno 1995, s. 129 –
175.
13
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Zjednoczonej Partii Robotniczej. Akta gnieźnieńskich Komitetów Miejskich z lat 1949 –
1960 i 1975 – 1990 zawierają wiele interesujących informacji o charakterze statystycznym,
jak również dotyczących polityki władz lokalnych w stosunku do miejscowego rzemiosła.
Gnieźnieński Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu przechowuje m.in. „Akta miasta
Gniezna” z lat 1772 – 1950. Znajdują się w nich teksty statutów cechowych z końca XIX w. i
z okresu międzywojennego oraz korespondencję władz miasta z miejscowymi cechami.
Interesującymi materiałami źródłowymi są dokumenty wytworzone przez lokalne władze
administracyjne w okresie powojennym. Na wagę zasługują przede wszystkim akta
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Gnieźnie. W źródłach tych znajdują się informacje powstałe w wyniku sprawowania przez
urzędy administracji państwowej funkcji kontrolnej nad cechami. Z punktu widzenia badacza
dziejów gnieźnieńskich cechów najistotniejsze są jednak szczątki zespołów aktowych
gnieźnieńskich cechów, Powiatowego i Okręgowego Związków Cechów oraz Stowarzyszenia
„Kasa Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańskiego w Gnieźnie”. Zespoły te
składają się łącznie ze 180 jednostek archiwalnych z lat 1829 – 1981 i stanowią najpełniejsze
uzupełnienie akt tworzących zespół „Cechy miasta Gniezno” przechowywany w archiwum
poznańskim. Spośród akt proweniencji cechowej, najbogatszy ładunek informacji zawierają
protokoły z Walnych Posiedzeń cechów oraz protokoły z zebrań ich Zarządów. Ilość
zachowanych protokolarzy wzrasta od schyłku XIX w. Do końca lat czterdziestych XX w.
stają się one głównym źródłem informacji o dziejach cechów i ich członków. Spośród
materiałów tego typu warte szczególnego zainteresowania są protokoły spisane podczas
zebrań Cechu Piekarzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Powstałe w okresie
inflacji i hiperinflacji są nieocenionym źródłem nie tylko do dziejów rzemiosła, ale również
do poznania realiów życia codziennego ludności miejskiej w tym okresie. Ceny chleba miały
fundamentalne znaczenie nie tylko dla jego producentów i konsumentów (czyli dla
wszystkich), ale stawały się ważną kwestią polityczną wpływając na nastroje ludności.
Spektrum spraw poruszanych podczas zebrań w okresie wolności cechowej najlepiej
oddaje rolę odgrywaną w tym czasie przez organy samorządu rzemieślniczego. Mistrzowie –
członkowie cechów, podczas Walnych Zebrań, decydowali o wielu istotnych kwestiach
wpływających na warunki w jakich wykonywali swoją pracę. Oni także poprzez wspólne
wybory organizowali życie towarzyskie, kulturalne, a nawet religijne całego środowiska.
Waga i skutki podejmowanych przez nich decyzji widoczne są w zachowanych materiałach
źródłowych.
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W aktach posesji wchodzących w skład zespołu Akta miasta Gniezna 1772 – 1950,
znajdują się informacje na temat warsztatów rzemieślniczych usytuowanych na terenie
poszczególnych nieruchomości. Niestety, najczęściej dotyczą one dużych warsztatów
zajmujących osobne budynki, takich jak piekarnie, stolarnie, kuźnie, zakłady ślusarskie. W
źródłach spotyka się plany lokalizacyjne, które wskazują usytuowanie warsztatów na tyłach
posesji, w podwórzu, często obok oficyn. Brak natomiast informacji o zakładach
rzemieślniczych zlokalizowanych również w budynkach mieszkalnych, takich jak warsztaty
szewskie, krawieckie, kuśnierskie. Z tego względu przydatność akt posesji może mieć tylko
ograniczone znaczenie.
Spośród dokumentów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy, wykorzystano w pracy akta Rejencji Bydgoskiej z lat 1815 1919. W Wydziale Cechów znajdują się interesujące dane na temat rzemiosła, w tym również
gnieźnieńskiego, od połowy XIX w. do odzyskania niepodległości po I wojnie światowej.
Zaledwie uzupełniające znaczenie mają akta Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy z lat 1920 –
1933. Bardzo cenne informacje zawierają akta przechowywane dotąd w składnicy akt Cechu
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Znajdują się wśród nich zarówno statuty
cechowe jak i księgi protokołów z Walnych Zebrań oraz z posiedzeń Zarządów, szczególnie z
ostatniego okresu, poczynając od lat osiemdziesiątych XX w. do czasów współczesnych.
Interesującym dopełnieniem, stały się informacje zaczerpnięte z akt przechowywanych w
Archiwum Zakładowym Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, szczególnie z akt
personalnych członków Zarządów cechów. Pozostały materiał archiwalny, rozproszony po
różnych placówkach, pozwoliłby być może na dodanie kilku niuansów, ale nie wniósłby
zasadniczych zmian w prezentowanej pracy.
Oprócz materiałów archiwalnych informacji źródłowych dostarczyła gnieźnieńska
prasa – dla okresu międzywojennego głównie „Lech. Gazeta Gnieźnieńska”, a dla okresu
powojennego „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”.
Przeprowadzona kwerenda pozwoliła na zestawienie podstawowego materiału
faktograficznego. Pewna luka dotyczy głównie pierwszej połowy XIX w., dla którego to
okresu źródła historyczne zachowały się w szczątkowej formie. Widoczne dysproporcje w
ilości zebranego i przedstawionego materiału dotyczącego różnych cechów, spowodowane są
stanem bazy źródłowej. Niejednokrotnie w zachowanym materiale, zapisy są bardzo
lakoniczne i na wiele stawianych dziś pytań nie udzielają satysfakcjonującej odpowiedzi. W
przypadku innych cechów przedstawiony materiał może wydawać się zbyt obfity lub nazbyt
szczegółowy. Zdając sobie sprawę z tego mankamentu, autor uznał jednak że zasługuje on na
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zaprezentowanie jako ciekawy przypadek mentalności, obyczajów i zachowań przedstawicieli
drobnomieszczaństwa na przestrzeni kilku ostatnich wieków. W przypadku skąpej ilości
informacji zawartych w materiale źródłowym, narracja dotycząca dziejów cechu przybiera na
ogół

formę

kronikarskiego

zestawienia

faktów

przedstawianych

w

kolejności

chronologicznej. Gdy ilość danych jest bardziej znaczna, przyjęto rzeczowo – chronologiczną
formę przekazu. Celem było stworzenie tekstu bardziej jednorodnego i ograniczenie wrażenia
chaosu.
Zebrany materiał został podzielony na trzy części. Ich zakres chronologiczny pokrywa
się z epokami w dziejach cechów rzemieślniczych, które w istotny sposób różnią się od
siebie. Część pierwsza omawia okres przymusu cechowego, od powstania organizacji
cechowych w średniowieczu, a w praktyce ze względu na zakres źródeł pisanych od XVI w.,
do zniesienia tego obowiązku w pierwszej połowie XIX w. Opisano w niej cele i zadania
jakie stawiały sobie cechy od powstania i w czasie epoki nowożytnej, sposoby jakimi dążyły
do ich realizacji, a także przedstawiono specyficzną dla tematu nomenklaturę, dziś już
nieużywaną i często dla współczesnego czytelnika niezrozumiałą. Część druga przedstawia
bogaty w wydarzenia okres od zniesienia przymusu cechowego przez władze pruskie w I
połowie XIX w., do narzuconej po ostatniej wojnie przez władze komunistyczne akcji
integracji cechów rzemieślniczych. Część trzecia obejmuje stosunkowo krótki okres
rozpoczynający się pod koniec lat czterdziestych XX w., który trwa przez cały okres PRL, aż
do przemian społeczno – ustrojowych, jakie miały w Polsce miejsce na początku lat
dziewięćdziesiątych XX w., wreszcie w kronikarski sposób przedstawia działalność
gnieźnieńskiego cechu i środowiska rzemieślniczego na przełomie XX i XXI w., w okresie
kształtowania się gospodarki rynkowej. Tak skonstruowana periodyzacja dziejów cechu nie
pokrywa się z przyjętymi na ogół okresami w dziejach narodu i państwa polskiego. Jej
przyjęcie wynika jednak z faktu, że dzieje organizacji samorządu rzemieślniczego nie
pokrywają się ze skutkami wydarzeń politycznych, które najczęściej przyjmowane są jako
umowne granice okresów historycznych. Cechą wyróżniającą okresu w których cechy
powstały i funkcjonowały aż do końca pierwszej tercji XIX w., był przyznany im monopol na
produkcję towarów i wykonywanie usług oraz funkcjonujący przymus cechowy w wyniku
którego działalność gospodarcza poza ramami cechu była łamaniem prawa. Zakres
konkurencji i wielkość podaży towarów na rynek był regulowany przez same cechy. Ich
kompetencje i uprawnienia w swym podstawowym zakresie nie zmieniały się od
średniowiecza. Okres drugi, trwający na ziemiach polskich praktycznie do II wojny
światowej, to czas wprowadzonej przez władze pruskie wolnej konkurencji i dobrowolnej
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przynależności cechowej. Rzemieślnicy i ich organizacje sprostać musieli warunkom
stawianym przez wolny rynek. Coraz trudniejsza stawała się też rywalizacja z jednostkami nie
należącymi do cechu oraz, przede wszystkim, narastająca konkurencja ze strony rodzącego
się, a następnie szybko rozwijającego się przemysłu. Cechy straciły wpływ na określenie
wielkości podaży towarów i usług dotąd tradycyjnie przez nie zmonopolizowanych, nie
mówiąc już o możliwości kształtowania cen. W momencie narzucenia Polsce nowego,
opartego na wschodnich wzorcach systemu gospodarczego, wprowadzono ponownie przymus
cechowy, co akurat znaczna część środowiska rzemieślniczego przyjęła z aprobatą.
Początkowo nie zauważono, że rzemiosło dogmatycznie traktowane jest przez władze jako
relikt epoki kapitalizmu, a ich strategicznym celem jest jego likwidacja lub przynajmniej
„uspołecznienie”. W tych warunkach narzucana odgórnie jedność rzemiosła, choć zewnętrzne
najbardziej widoczna jako efekt wprowadzanych zmian, miała jedynie ułatwić władzom
kontrolę nad całością ruchu rzemieślniczego. Wreszcie przemiany lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych, z ponowną likwidacją przymusu cechowego, rozpoczęły kolejną epokę
w dziejach rzemiosła. Z jednej strony, rzemieślnicy i ich cechy, zwłaszcza w latach
dziewięćdziesiątych przeżywali trudny okres ponownego sprostania wymogom konkurencji
pozacechowej, z drugiej zaś działalność gospodarcza członków cechów wydaje się mieć coraz
mniej wspólnego z dawnym rękodzielnictwem. Zanikły już niektóre, tradycyjne zawody
rzemieślnicze, a na ich miejsce pojawiły się zupełnie nowe, wynikające z potrzeb coraz
bardziej nowoczesnych technologii. Również współczesne miejsca pracy rzemieślników
swym wyposażeniem bardziej przypominają nowoczesne zakłady przemysłowe niż ich
tradycyjne warsztaty.
Każda z części rozpoczyna się od ogólnej charakterystyki ram prawnych i
uwarunkowań gospodarczych w jakich działały cechy w danej epoce oraz od omówienia
zadań i celów jakie stawiano wówczas przed cechami. Wstęp do części trzeciej obejmuje
okres tylko do 1953 r., tj. do czasów funkcjonowania kilku cechów równocześnie. Informacje
dotyczące lat późniejszych podano przy omawianiu dziejów jedynego wówczas Cechu
Rzemiosł Różnych. W ramach każdej z trzech części pracy przedstawiono dzieje
poszczególnych bractw cechowych, funkcjonujących w tych okresach. W pierwszej
umieszczono je w kolejności alfabetycznej według ich najczęściej używanych nazw. Jako
dwa ostatnie wymienione zostały cechy ogólne skupiające rzemieślników kilku branż. Okres
ten, dzięki dotychczasowej literaturze, jest stosunkowo dobrze znany. Brak też jest (poza
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jednym wyjątkiem14) nowych źródeł pochodzących z tego okresu. Na podstawie spisu
starszych cechowych, umieszczonym w dodatku, starano się ostatecznie ustalić liczbę
gnieźnieńskich cechów i okresy w jakich one funkcjonowały. W wiekach XIX i XX zmiany
nazw cechów następowały stosunkowo często i niejednokrotnie były one dość znaczne. Z
tego względu wymieniono je również w porządku alfabetycznym, posługując się ostatnią
nazwą używaną przed utworzeniem cechu zjednoczonego. Dzieje bractw w tym okresie
próbowano zrekonstruować na podstawie niewykorzystanych dotychczas źródeł przejętych
przez archiwa państwowe w 2006 r. Niezbędnych informacji dostarczyły głównie protokoły
Walnych Zebrań i protokoły posiedzeń Zarządów. W części trzeciej wymieniono najpierw
cechy zjednoczone funkcjonujące w latach 1950 – 1953, następnie omówiono losy
gnieźnieńskiego Cechu Rzemiosł Różnych, aż do jego przekształcenia się w roku 2002,
wreszcie dzieje funkcjonującego od 2002 r. gnieźnieńskiego Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości do czasu wypuszczenia pierwszych absolwentów Cechowej Szkoły
Rzemieśłniczej w Gnieźnie w 2019 r. Ten okres działalności gnieźnieńskich cechów
pozostawał dotychczas poza zainteresowaniem historyków. Starano się go odtworzyć głównie
na podstawie akt gnieźnieńskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Materiały źródłowe wytworzone
przez cech przed 1981 r. znajdują się gnieźnieńskim Oddziale Archiwum Państwowego w
Poznaniu,

natomiast

późniejsze,

do

momentu

przygotowania

niniejszej

pracy,

przechowywane były w składnicy akt Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w
Gnieźnie. Przedstawiona konstrukcja pracy została przyjęta z myślą o potencjalnych jej
odbiorcach – gnieźnieńskim środowisku rzemieślniczym. To jego dziejom i tradycjom jest
ona poświęcona i jemu ma służyć – zarówno zaspokojeniu ciekawości dotyczącej własnej
przeszłości jak i nakłonieniu do pielęgnowania środowiskowej tradycji. Taki rozkład treści
ułatwić też ma dotarcie do informacji o poszczególnych cechach czy profesjach.
Mimo, że praca dotyczy dziejów cechów gnieźnieńskich, to wielokrotnie wspomina
się w niej również o cechach rzemieślniczych z innych miejscowości powiatu
gnieźnieńskiego, a niekiedy także o cechach działających na terenie powiatów mogileńskiego,
wrzesińskiego i żnińskiego. Powody takiego stanu rzeczy są dwa. Po pierwsze – organizacje
rzemieślnicze działające na tym terenie niejednokrotnie, zwłaszcza w okresie nowożytnym,
łączyły się, bądź łączone były odgórnie, tworząc wspólne cechy, lub związki cechów. Po
drugie – chcąc w sposób możliwie pełny przedstawić specyfikę gnieźnieńskich organizacji

Wyjątkiem tym jest księga nabyta przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w 2006 r., składająca się z kilku
fragmentów różnych siedemnastowiecznych gnieźnieńskich ksiąg radzieckich, Archiwum Państwowe w
Poznaniu (dalej: APP), Akta miasta Gniezno, sygn. 183.
14
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rzemieślniczych, niezbędne jest niekiedy odwołanie się do porównań, zwłaszcza z cechami
działającymi w najbliższym sąsiedztwie i choćby z tego powodu posiadającymi częste
kontakty z cechami gnieźnieńskimi.
Pracę uzupełniają załączniki. Pierwszy z

nich przedstawia przekształcenia

gnieźnieńskich cechów od XV w. do powstania Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości.
Po raz pierwszy łączenie się, podziały i zmiany przynależności poszczególnych profesji do
określonych cechów zostały przedstawione w ten sposób w Encyklopedii Gniezna i Ziemi
Gnieźnieńskiej.15 Wymogi wydawnictwa o charakterze encyklopedycznym narzuciły
konieczność uproszczenia przekazu i ograniczenie jego zakresu merytorycznego. Praca, która
ma prezentować możliwie pełny stan wiedzy na temat gnieźnieńskich cechów na takie skróty
pozwolić sobie nie może. Doceniając przejrzystość wykresu wykorzystano ten sam schemat,
rozbudowując go o większość nazw cechów występujących w źródłach. Zrezygnowano
jedynie z prezentowania wariantów tej samej nazwy, między którymi różnice polegały na
wymienianiu w różnej kolejności profesji których przedstawiciele tworzyli cech. Przy
nazwach wymieniono daty jej oficjalnego przyjęcia, bądź pierwszego użycia, a także daty
wyodrębnienia się lub połączenia cechów.
Załącznikiem drugim jest próba rekonstrukcji listy starszych cechowych. Braki w niej
występujące są odzwierciedleniem luk w materiale źródłowym. W gnieźnieńskich księgach
rady miejskiej (radzieckich) wymieniano starszych cechowych wraz z wykonywanym przez
nich zawodem, a nie nazwą cechu przez nich reprezentowanego. Stąd wśród starszych
cechowych bractwa łącznego skupiającego rzemieślników zajmujących się obróbką drewna,
występują stelmachowie, stolarze, kołodzieje, bednarze a nawet trumniarze. Na liście znalazło
się również kilkanaście nazwisk starszych Bractwa Strzeleckiego.
Kolejnym, trzecim dodatkiem jest wilkierz Bractwa Garncarzy z 1522 w wersji
pochodzącej z 1728 r. Przedstawiając przykładowy tekst statutu cechowego z okresu
wczesnonowożytnego starano się zachować dokładny tekst dokumentu, uwspółcześniając
jedynie jego pisownię. Kolejne trzy dodatki przedstawiają najczęściej sporządzane w cechach
typy dokumentów. Są to kolejno: zapis ucznia na naukę kowalstwa z 1833 r, wypis ucznia i
wyzwolenie na czeladnika z tego samego roku oraz przyjęcie do cechu majstra kowalskiego z
1847 roku. Ostatnim wreszcie załącznikiem są wyjaśnienia dotyczące jednostek miar
długości, objętości i masy oraz jednostek monetarnych używanych w przeszłości a
wymienianych w pracy. W rozdziale pierwszym ich nazwy pojawiają się wielokrotnie.

15

Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej..., s. 91.
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Dzisiejszy czytelnik najczęściej nie zna ich wielkości w przeliczeniu na współcześnie
obowiązujące jednostki. Zestawienie ma ułatwić korzystanie z tekstu, szczególnie przez
odbiorcę, który nie jest profesjonalnym historykiem. Za wykazem skrótów i spisem tabel
umieszczono ilustracje, wśród których znajdują się m.in. skany dokumentów królewskich
wystawionych

dla

gnieźnieńskich

cechów

oraz

odciski

ich

dziewiętnasto-

i

dwudziestowiecznych pieczęci.
W pracy zamiennie używa się określeń „mistrz” i „majster”. To drugie wywodzi się z
języka niemieckiego i oznacza to samo co „mistrz”. Niejednokrotnie, w źródłach sprzed
połowy XVIII w., pojawia się to samo określenie w języku łacińskim – „magister”. Słowo
„Żyd” i pochodne, pisane są raz małą, raz dużą literą. Dużą literę stosuje się przy określeniu
narodowości, małą – gdy żydzi wymieniani są jako grupa wyznaniowa, często w znaczeniu
przeciwstawnym do chrześcijan.
Dużych liter użyto wymieniając różne rodzaje Zgromadzeń członków, Zebrań
Zarządów i nazwy Komisjach – jako nazwy organów cechów. Podobnie postąpiono przy
podawaniu nazw własnych cechów. Użyte niekiedy zamiennie do słowa „cech” wyrazy
„bractwo” lub „konfraternia” użyte zostały tylko ze względów stylistycznych. W nazwach
własnych zachowano oryginalne odmiany, które niekiedy wyszły już z powszechnego użycia
– np. Cech Kołodziei a nie Kołodziejów, Wydział do spraw Uczni a nie Uczniów itd.
Irytującym dla historyka zwyczajem przyjętym w kancelarii pruskiej było
wymienianie w dokumentach samych nazwisk uczestników postępowań administracyjnych,
bez podania ich imion. Niestety, zwyczaj ten był kontynuowany w wolnej Polsce w okresie
międzywojennym. Nie dla wszystkich osób wymienionych w pracy udało się ustalić imię,
stąd niektóre z nich przytoczone są z samego tylko nazwiska.
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Część I.
W okresie przymusu cechowego
Cechy, jako organizacje rzemieślników, zaczęły powstawać w XII – XIII w. w
miastach niemieckich. W XIII stuleciu wielu ich członków znalazło się na ziemiach polskich.
Na okres ten przypada intensywna kolonizacja, często umownie zwana „kolonizacją na
prawie niemieckim”. Zasiedlano liczne jeszcze „pustki”, czyli miejsca pozbawione
mieszkańców, równocześnie szybko wzrastała ilość ludności na terenach zamieszkałych.
Znaczną część nowych mieszkańców sprowadzano z przeludnionych Niemiec. Przybysze
przynosili ze sobą między innymi znajomość nowych uregulowań prawnych i nowej
organizacji pracy. W tym czasie największe dotychczasowe osady polskie otrzymywały
wzorowane na niemieckich prawa miejskie. Jednym z pierwszych ośrodków, który takie
prawa otrzymał, było Gniezno. Dokładna data nadania praw miejskich osadzie ulokowanej na
wschód od katedry nie jest znana.16
Do głównych zajęć mieszkańców miast należało rzemiosło i handel. Rozwijający się
rynek i podział pracy na zajęcia miejskie i wiejskie skłaniał do zabiegów o zdobycie możliwie
szerokiego kręgu odbiorców produkowanych towarów. Doprowadziło to do wprowadzenia
jednego z podstawowych praw, jakie otrzymywali mieszkańcy lokowanych miast – prawa
zrzeszania się rzemieślników w organizacje zwane cechami lub bractwami (po niemiecku – w
języku początkowo większości ich członków – Zünfte lub Innunge, lub urzędowym języku
łacińskim – fraternitates lub contuberniae). Organizacje te spełniały wiele różnorakich zadań.
Przede wszystkim zapewniały swoim członkom monopol na produkcję oraz zbyt towarów i
usług na własnym terenie. Dążąc do osiągnięcia tego celu, cechy ściśle określały liczbę
zakładów na kontrolowanym obszarze oraz liczbę rzemieślników wykonujących ten sam
zawód. By stan taki osiągnąć, cechy zmonopolizowały w swoich rękach naukę zawodów. O
roli jaką odgrywało kształcenie nowych adeptów rzemiosła świadczy ilość zachowanych
materiałów źródłowych

dotyczących tego zagadnienia. Drugim

rodzajem potrzeb

zaspokajanych w dużej mierze przez cechy, były potrzeby religijne i kulturalne. Organizacje
te tworzyły więzi środowiskowe przez co określały miejsce jednostki w społeczeństwie
miejskim. Po trzecie wreszcie, cechy umożliwiały władzy państwowej, miejskiej i kościelnej
skuteczne kontrolowanie różnych grup zawodowych stanowiących miejską społeczność.17
H. Chłopocka, Lokacja na prawie zachodnioeuropejskim. Rola Gniezna w procesie jednoczenia państwa. [w:]
Dzieje Gniezna... , s. 133 – 135. Najczęściej wymienianymi datami są lata 1238 lub 1239.
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Droga do osiągnięcia statusu majstra cechowego była długa i niełatwa. Młody adept
pragnący wykonywać wybrany dla niego przez ojca zawód, wstępując do cechu musiał
okazać świadectwo dobrego urodzenia i dobrych obyczajów. Nie przyjmowano do cechów
bękartów, ludzi z marginesu społecznego lub nie cieszących się dobrą opinią w miejscu
zamieszkania. Ponadto często wymagano od uczniów by wykazali się pochodzeniem ze stanu
mieszczańskiego. Pierwszym okresem nauki była tak zwana próba, kiedy to oceniano
przydatność kandydata do danego zawodu. Po jej pomyślnym przejściu następowało
„opowiedzenie” ucznia w cechu. Polegało ono na powiadomieniu przez mistrza wszystkich
członków obecnych na zebraniu o przyjęciu przez niego ucznia na naukę. Formalizowano to
poprzez zawarcie umowy między uczącym zawodu mistrzem a rodzicami (opiekunami)
chłopca oraz na zapisaniu go do cechu. Od tej pory należał on do rodziny cechowej, a
obowiązkiem wszystkich członków cechu była dbałość o należyte wyuczenie go rzemiosła,
które w przyszłości miał wykonywać. Przy zapisywaniu ucznia do cechu, rodzice wnosili
jednorazową opłatę. Odtąd uczył się on i mieszkał w domu swojego mistrza. Czas trwania
nauki zależał od tego czy terminator, lub jego rodzice, płacili za naukę, czy też nie. W
przypadku, gdy uczeń nie płacił oraz nie posiadał własnej odzieży i pościeli, jego
obowiązkiem było odsłużyć nakłady ponoszone przez mistrza. Zapłatą za naukę była praca w
warsztacie, a okres terminowania wydłużał się wynosząc od jednego roku do sześciu lat. Nie
wolno było przerywać nauki, ani bez pozwolenia dotychczasowego majstra przenosić się do
innego. W razie przerwania terminu z winy ucznia, bądź ucieczki od majstra, niemożliwe
było dalsze kontynuowanie przez niego edukacji. W rzadkich przypadkach ponownego
podjęcia nauki zawodu (jeśli już się zdarzało, to zazwyczaj u innego mistrza), uczeń musiał
rozpoczynać cały cykl od nowa, kolejny raz wnosząc wszystkie, niemałe zresztą opłaty. Od
ich płacenia zwolnieni byli częściowo, a niekiedy całkowicie, synowie majstrów cechowych
lub sieroty po mistrzach. Po ukończeniu „terminu”, czyli pomyślnym zakończeniu nauki,
następowało wyzwolenie na czeladnika. Wykonując określoną pracę, uczeń dawał dowody
biegłości w swoim zawodzie. Następnie wnosił opłatę do kasy cechowej. W obecności
wszystkich członków cechu, jego nazwisko wpisywano do ksiąg cechowych, a on sam
otrzymywał list wyzwolenia, czyli świadectwo czeladnicze. Wystawiony przez starszych
cechowych i opatrzony miejską lub cechową pieczęcią dokument, był świadectwem nabycia
kwalifikacji zawodowych honorowanym we wszystkich miastach.18

Z. Wojciechowska, Cechy rzemieślnicze i bractwa kupieckie w Wielkopolsce w okresie staropolskim, [w:]
Wielkopolska brać cechowa ..., s. 19 – 20; M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 202.
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Kolejnym, obowiązkowym etapem edukacji rzemieślniczej, była wędrówka. Trwała
ona od roku do czterech lat, podczas których czeladnik podejmował pracę u mistrzów w
różnych miastach w kraju i za granicą. Wzbogacał w tym czasie swoje doświadczenie
zawodowe, zapoznawał się metodami pracy w swojej branży stosowanymi w innych
regionach, nawiązywał kontakty z innymi rzemieślnikami i poznawał inne miasta. Istniał
zwyczaj, że żaden mistrz nie powinien odmówić przyjęcia go do pracy, zwłaszcza gdy polecał
go inny majster. W tym okresie czeladnik otrzymywał

tak zwane „listy wędrowne”

wystawiane przez rzemieślników, u których był zatrudniony. Innym obowiązkiem z jakiego
winien się wywiązać młody adept, było tak zwane czeladnikowanie, czyli przepracowanie u
miejscowego mistrza wyznaczonego czasu – najczęściej od pół roku do dwóch lat. Mógł on
być skrócony przez „odkup”, lecz dotyczyło to tylko przybyszów z największych miast. Czas
wędrówki przedłużał okres czeladnictwa i odsuwał w czasie szansę uzbierania środków na
zakup warsztatu, wkupienie się do cechu i opłatę za egzamin mistrzowski.19
Czeladnik posiadał znacznie większy zakres swobody niż uczeń. Jednak również on
nie mógł rozpocząć pracy u wybranego przez siebie mistrza. O jego przyjęciu do pracy
decydował cały cech, a odchylenia od tej zasady były rozpatrywane przez sąd rady miejskiej.
Zamysłem twórców zasady było w miarę równomierne rozmieszczenie czeladników u
wszystkich mistrzów. Czeladnik za swoją pracę otrzymywał tygodniowe wynagrodzenie –
wochlon (wąchlon), które stanowić miało podstawę jego utrzymania. Składało się ono z
pieniędzy i „opędzenia w sukniach” – składającego się zazwyczaj z dwóch koszul, ubrania
wierzchniego, czapki i paska. Stosunki między czeladnikami a majstrami układały się różnie.
Zdarzały się przypadki bicia czeladnika przez majstra, co zawsze było niezgodne z prawem.
Przywilej karania czeladnika cieleśnie, zazwyczaj w postaci chłosty, należał do cechu. W
przypadku jej orzeczenia wykonanie następowało natychmiast. Władze miejskie jednak
pociągały do odpowiedzialności cech, który karząc czeladnika chłostą, przyczynił się do
utraty przez niego zdrowia.
Chcąc podjąć kroki zmierzające do uzyskania tytułu mistrza cechowego, czeladnik
„opowiadał się” na zebraniu cechowym, czyli powiadamiał władze cechu o wszczęciu starań
o uzyskanie takiego statusu. Jeśli pochodził z innego miasta, przedstawiał świadectwo
urodzenia w małżeństwie, dokument pochodzenia ze stanu mieszczańskiego, świadectwo
moralności, odbycia nauki i wyzwolenia, a od XVII w. – o wyznawaniu religii katolickiej.
Najważniejszym etapem na drodze do uzyskania stanowiska mistrza cechowego był
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obowiązek wykonania sztuki mistrzowskiej – majstersztyku. Miał on stanowić dowód
biegłości w opanowaniu tajników zawodu. Praca musiała być wykonana własnoręcznie, z
własnych materiałów i własnymi narzędziami. Koszty jej były stosunkowo wysokie i nie
każdego czeladnika było stać na jej wykonanie. Przepisy prawne poszczególnych cechów
szczegółowo ustalały przedmiot sztuki mistrzowskiej, jak i sposób jej wykonania. Szewcy
wykonywali najczęściej 2 do 8 par butów różnego rodzaju, kuśnierze – wyprawiali i farbowali
skóry, bądź szyli kilka kożuchów, rymarze wykonywali rzędy i uzdy końskie, a kowale
podkuwali konie, bądź wykuwali podkowy. Sztuką mistrzowską wymaganą od ślusarzy było
sporządzenie kilku zamków, kluczy i kłódek, bednarze wytwarzali beczki, kołodzieje – koła
do różnych pojazdów, zaś stolarze – meble, głównie skrzynie i stoły. Przedstawienia sztuki
mistrzowskiej nie wymagano od czeladników należących do cechów branży spożywczej:
młynarskim, rzeźnickim, piekarskim i piwowarskim.20 Istniały przypadki, gdy sztukę
mistrzowską można było „okupić”, czyli zamiast jej wykonania wnieść odpowiednią opłatę
na rzecz cechu.
Po zaliczeniu sztuki mistrzowskiej czeladnik musiał przyjąć prawo miejskie, czyli
uzyskać obywatelstwo miasta. Nadawała go rada miejska na wniosek kandydata, poparty
przez mistrzów cechowych lub innych obywateli miasta. Prócz tego kandydat wpłacał
określoną sumę do kasy cechowej i urządzał na swój koszt ucztę dla mistrzów.
Najkosztowniejszym jednak obowiązkiem było urządzenie i wyposażenie własnego
warsztatu. Najprostszą drogą do uzyskania samodzielnego stanowiska było odziedziczenie
warsztatu po ojcu lub ożenek z córką mistrza lub wdową po nim. Nic też dziwnego, że
zostawszy mistrzem, rzemieślnik cenił sobie tę godność „równie wysoko, jak duchowny
święcenia, rycerz pasowanie a uczony swój stopień akademicki”.21
Znaczna część czeladników, nie mając szans na usamodzielnienie się, nie zabiegała o
uzyskanie statusu mistrza, z niemiecka zwanego majstrem. Zatrudniali się oni w warsztatach
mistrzów cechowych jako pracownicy najemni na podstawie umowy o pracę. Pracowali
wówczas na rachunek mistrzów, a za swoją robotę dostawali tygodniowe wynagrodzenie.
Miejscowi czeladnicy stawali się członkami cechu od momentu wyzwolin, natomiast ci,
którzy odbywali wędrówkę, mieli obowiązek przystąpienia do cechu od momentu podjęcia w
mieście pracy u któregokolwiek mistrza. Czeladnicy nieżonaci obowiązani byli u niego
mieszkać.
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Ważnym zadaniem pełnionym przez cechy było podejmowanie działań, których celem
było utrzymanie materialnego poziomu życia członków na poziomie odpowiednim do
zajmowanej przez nich pozycji w hierarchii społeczeństwa mieszczańskiego. Cechy do XV w.
ustalały ceny na wyroby i usługi oferowane przez należących do nich rzemieślników.
Prowadziło to do częstych konfliktów, zwłaszcza z rycerstwem, a w późniejszym okresie ze
szlachtą. Najczęstszym zarzutem stawianym rękodzielnikom była nieuczciwa kalkulacja i
zawyżanie cen. Ostatecznie w XVI w. prawo do ustalania cen powierzono wojewodom, a w
praktyce zastępującym ich podwojewodom. Zestawienia cen wyrobów gotowych i usług
zwano taksami wojewodzińskimi. Cechy oraz władze miejskie nadzorowały jedynie
przestrzeganie przepisów sejmowych, sejmikowych oraz taks wojewodzińskich na terenie jaki
podlegał ich jurysdykcji. Ze statutów cechowych znikły postanowienia dotyczące cen za
wyroby i usługi. Nie mogąc utrzymywać poziomu życia członków przy pomocy regulacji cen,
cechy w większym stopniu zaczęły ograniczać liczbę warsztatów jednej branży działających
w mieście. Proces ten zwany zamykaniem się cechów, najwyraźniej widać w grupie rzemiosł
zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców – szewskich, rzeźniczych i krawieckich.
Dążono także do ograniczenia importu wyrobów rzemieślniczych z zagranicy i z innych
ośrodków krajowych. Na tym tle dochodziło często do konfliktów z radą miejską, w której
miejscowi kupcy na ogół byli licznie reprezentowani. Oprócz bezpośredniego ograniczania
konkurencji, cechy stosowały reglamentację wielkości produkcji i czasu pracy. Członkom
krytykującym pracę innych rzemieślników, przeszkadzającym innym w wykonywaniu
rzemiosła, bądź wyjawiającym tajemnice cechowe groziły dotkliwe kary.
Cechy spełniały także ważne funkcje społeczne. Szczególnie ważne było to w
okresach wysokiej śmiertelności i braku (poza Kościołem) instytucji zajmujących się
działalnością charytatywną. Starano się zapewnić członkom przynajmniej minimum środków
materialnych niezbędnych do życia, zwłaszcza w okresie starości lub kalectwa. Udzielano
pomocy w razie choroby, wypadku przy pracy, zubożenia, dotknięcia klęską żywiołową
(pożarem, powodzią lub inną). Wdowy i sieroty po zmarłych członkach otrzymywały często
niezbędne wsparcie materialne. Po śmierci mistrza wdowa po nim, w większości cechów,
uzyskiwała prawa pełnoprawnego członka. Posiadając dzieci na utrzymaniu miała prawo
prowadzić warsztat na własny rachunek, kupować surowce do produkcji i sprzedawać
wykonane w nim wyroby. Przy zatrudnianiu czeladnika, starsi cechowi mieli obowiązek
przydzielenia jej doświadczonego pracownika lub nawet młodego mistrza, który zdolny byłby
do prowadzenia warsztatu. Jeśli wdowa po mistrzu powtórnie wyszła za mąż, traciła prawo do
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kontynuowania dotychczasowej działalności i przynależność cechową.22 Cechy zabiegały o
ograniczenie liczby osób uprawnionych do uzyskania wsparcia. Osoby do tego zdolne
nakłaniano do powtórnego zawierania związków małżeńskich. Jeśli wdowa po gnieźnieńskim
piwowarze, zdolna do stanu małżeńskiego, po roku nie wyszła za mąż, musiała za każdy
kolejny kwartał płacić do skrzynki cechowej po dwa grosze. Często również młodzi
mistrzowie, którzy nie ożenili się w wyznaczonym czasie płacili kary.23 Czeladnikom pomocy
udzielano głównie w razie choroby. Dostarczano im środki do życia a wszyscy czeladnicy
zobowiązani byli kolejno do opieki nad swym chorym towarzyszem. Wsparcie finansowe
podlegało zwrotowi po wyzdrowieniu lub po poprawie sytuacji materialnej osoby
korzystającej z pomocy.24
Starano się ingerować w stosunki między członkami cechu. Zwracano szczególną
uwagę na moralne prowadzenie się członków cechu. Uczeń winien był szacunek i
posłuszeństwo zarówno swojemu majstrowi, jak i jego żonie. Oprócz wykonywania prac
związanych z nauką zawodu, zobowiązany był także do wykonywania różnych posług w
domu mistrza. Czeladnicy zobowiązani byli do odpowiedniego zachowania względem siebie i
względem uczniów. Zakazane było przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie,
uprawianie hazardu, pijaństwo, kłótnie i bójki. Strajki były surowo zakazane, a podżeganie
innych pomocników do buntu było przestępstwem karanym śmiercią. Z drugiej strony starano
się ograniczyć wyzysk czeladników przez mistrzów. Szczegółowo określano czas pracy i
wysokość wynagrodzenia (czyli wochlonu lub myta) jakie powinien otrzymać pomocnik
pracujący w warsztacie. Od XVI w. przy każdym prawie cechu istniały związki czeladnicze.
Zajmowały się one pośrednictwem w zawieraniu umów o pracę, prowadziły działalność
samopomocową oraz działały jako sądy rozpatrujące głównie sprawy dotyczące ich
członków. W toczonych przed nimi postępowanach zdarzały się również wynikające ze
stosunku pracy skargi czeladników na mistrzów. Sprawy o wykroczenia czeladników przeciw
mistrzom rozpatrywane były przez zebranie przedstawicieli obydwu grup.
Cechy organizowały także w pewnym zakresie życie towarzyskie swoich członków.
Głównym jego przejawem było wspólne spędzanie wolnego czasu i zabawy cechowe. W ich
trakcie punkt kulminacyjny stanowiły niejednokrotnie obfite i wystawne poczęstunki, co na
ogół było pogwałceniem postanowień statutów, zalecających umiar i skromność. Zdarzały się
M. Zwierzykowski, Gniezno w XVI – XVIII wieku [w:] Dzieje Gniezna Pierwszej stolicy Polski…, s. 248.
Obowiązek zawarcia związku małżeńskiego, zwłaszcza w przypadkach niewłaściwego moralnego zachowania
się istniał także w innych miastach – por. I. Radtke, W okresie staropolskim (1499 – 1793), [w:] 500 lat dziejów
Cechu Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu..., s. 24.
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one zwłaszcza z okazji wyboru władz cechowych i obchodów święta patrona cechu. Koszty
uczty pokrywała w tych przypadkach kasa cechowa. Podobne poczęstunki miały miejsce
podczas przyjmowania czeladnika do związku oraz przy powitaniu i pożegnaniu czeladnika.
Wówczas koszty pokrywały związki czeladnicze. Do obowiązków ucznia wyzwalanego na
czeladnika i osoby ubiegającej się o tytuł mistrzowski, należało urządzenie poczęstunku dla
mistrzów na własny koszt. Wszystkie te przyjęcia trwały około dwóch godzin. Starano się
przestrzegać na nich porządku, a jego zakłócanie było surowo karane.25
Szeroko rozbudowane były funkcje religijne cechów. Jednym z najważniejszych
obowiązków każdego rzemieślnika było uczestniczenie w niedzielnych i świątecznych
mszach, nabożeństwach i procesjach oraz w specjalnych nabożeństwach organizowanych
przez cech i opłacanych ze skarbca cechowego. Do tych ostatnich należały pogrzeby
członków cechu i ich rodzin, msze za dusze zmarłych członków oraz nabożeństwa z okazji
święta patrona cechowego. Podczas uroczystych nabożeństw członkowie cechu występowali
ze sztandarem cechowym z wizerunkiem świętego patrona oraz ze świecami. Świętowania
niedzieli i świąt przestrzegano bardzo dokładnie Praca w warsztacie na ogół musiała się
kończyć wraz z pierwszymi nieszporami dnia poprzedniego. Cechy posiadały własne ołtarze
w kościołach, a niektóre utrzymywały własnych kapelanów. W Gnieźnie kościołem takim był
kościół farny pod wezwaniem Świętej Trójcy. Na początku XIX w. znajdowały się w nim
ołtarze, którymi opiekowały się poszczególne cechy gnieźnieńskie: w kaplicy zwanej
krawiecką znajdował się ołtarz Jezusa Konającego, którym opiekowały się cechy krawców i
kuśnierzy. Rzeźnicy opiekowali się ołtarzem Przemienienia Pańskiego z obrazem św.
Walentego. Ołtarz głównego patrona wszystkich rzemieślników – św. Józefa, ozdobiony był
obrazami Matki Boskiej Śnieżnej i św. Apolonii oraz figurami patronów szewców – świętych
Kryspina i Kryspiniana. W ołtarzu znajdowała się skrzynka z ich relikwiami, a cech
sprawował pieczę nad ołtarzem. Ołtarz św. Anny znajdował się pod opieką czeladników
szewskich. W kościele wisiały w tym czasie chorągwie cechów garncarskiego, kowalskiego,
młynarskiego, szewskiego i obydwu cechów ogólnych. Przed utrzymywanymi przez cechy
ołtarzami odbywały się śluby członków bractwa, chrzty ich dzieci oraz msze za zmarłych.
Cechy posiadały mary, całuny i świece kościelne używane podczas tych nabożeństw. Spośród
młodszych mistrzów, którzy niedawno zostali przyjęci do bractwa, wybierano zazwyczaj
dwóch do posług kościelnych i pogrzebowych. Do ich obowiązków należało między innymi
zabezpieczenie odpowiedniej dla członków bractwa ilości świec kościelnych oraz
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utrzymywanie w należytym stanie perementów kościelnych będących własnością cechu. O
patronach szewców wspomniano już wyżej, patronem stolarzy, cieślów i bednarzy był św.
Józef, blacharzy – św. Kazimierz, garncarzy – Adam i Ewa, kołodziejów – prorocy Eliasz i
Elizeusz, kowali – św. Bartłomiej, krawców - św. Mikołaj, piekarzy – św. Florian i św. Anna,
rzeźników – św. Bartłomiej i św. Błażej, siodlarzy – św. Jerzy, a ślusarzy – św. Piotr.26 Patron
nobilitować miał pracę wykonującego ją rzemieślnika oraz zapewnić mu protekcję w niebie.
Istotne znaczenie posiadały także inne funkcje pełnione przez cechy. W miastach z
przeważającą zabudową drewnianą, bardzo istotnym był obowiązek udziału w gaszeniu
pożaru. Podlegali mu wszyscy członkowie cechu, a kary za niestawienie się do akcji gaśniczej
były bardzo surowe. Cechy posiadały własny odpowiedni sprzęt a utrzymanie go w stanie
gotowości do natychmiastowej akcji było jednym z obowiązków braci. IIstotną rolę
odgrywała profilaktyka. Do rozlicznych obowiązków mistrzów młodszych należało między
innymi sprawdzanie stanu zabezpieczenia warsztatów przed zapószeniem ognia. W Gnieźnie
obowiązek ten ustał dopiero po wprowadzeniu stałej miejskiej straży pożarnej w 1878 r. Do
tego czasu niektóre cechy utrzymywały własny sprzęt pożarniczy oraz dostarczały ludzi i
wozów do gaszenia pożogi.27
Inną funkcją pełnioną przez cechy, zwłaszcza w okresie średniowiecza, była rola
wojskowa. Do obowiązków członków cechu należało obsadzanie jednej z baszt, bądź
fragmentu murów miejskich w razie oblężenia miasta. W okresie nowożytnym funkcja ta
została ograniczona do utrzymywania w należytym stanie fragmentu fortyfikacji miejskich.
Niestety, w odniesieniu do cechów Gniezna nie zachowały się informacje na temat, jaki
fragment fortyfikacji miejskich znajdował się pod opieką którego z gnieźnieńskich cechów.
W celu utrzymania sprawności bojowej członkowie cechów mieli obowiązek ćwiczenia się w
strzelania z broni palnej. Ich organizacją zajmowały się bractwa strzeleckie. Gnieźnieńskie
Bractwo Strzeleckie otrzymało swój statut od króla Zygmunta III Wazy w 1615 r. Swoją
treścią i układem przypominał on statut cechowy. Zgodnie ze statutem, strzelania odbywały
się 20 stycznia w dzień św. Sebastiana patrona strzelców. Tak zwane strzelanie mniejsze,
czyli „o klejnot”, odbywało się 29 czerwca, w dzień świętych apostołów Piotra i Pawła. Było
ono jakby przygotowaniem do najważniejszej imprezy brackiej w ciągu roku, która miała
miejsce w niedzielę po przypadającym 13 lipca święcie św. Małgorzaty. Jego zwycięzca
zostawał na rok królem kurkowym. W 1728 r. Antoni Mielżewski i Marcin Krzywda
przedłożyli magistratowi gnieźnieńskiemu nowy statut tutejszego Bractwa Strzeleckiego.
26
27
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Warunkiem przystąpienia do niego, było posiadanie w mieście nieruchomości. Każdy
nowowstępujący płacił do skrzynki bractwa 6 złotych. Wybory starszych odbywały się
corocznie w środę po Wielkanocy. Członkowie bractwa obierali spośród siebie czterech
kandydatów, z tych zaś, magistrat potwierdzał dwóch. Ci z kolei wybierali sześciu braci do
pomocy w celu sprawniejszego wykonywania rządów. W pierwszą niedzielę po świętej
Małgorzacie, wszyscy członkowie bractwa odprowadzali uroczyście starego króla do kościoła
farnego, gdzie odprawiana była msza św. do Ducha Świętego. Po niej, starsi bractwa
zapraszali starostę lub namiestnika. Jemu przypadał zaszczyt oddania pierwszego strzału do
tarczy, po nim strzelał burmistrz, następnie król strzelecki, a dalej, kolejno wszyscy
członkowie. Każdy oddawał strzały ze swojej rusznicy według

ułożonej wcześniej

kolejności. Kto się spóźnił, tracił prawo do strzału. Starosta i jego namiestnik posiadali prawo
do oddania trzech strzałów, członkowie bractwa strzelali pięciokrotnie. Najlepszy strzelec
zostawał królem. Po zakończeniu zawodów, zwyciężca w przekazanych mu insygniach
udawał się powtórnie do kościoła. Członkowie bractwa z rusznicami odprowadzali go parami
na rynek. O orkiestrę przygrywającą do marszu powinien się postarać nowy król. Dla
podniesienia rangi bractwa, był on także zobowiązany do ufundowania nowego klejnotu do
otrzymanych insygniów o wartości przynajmniej jednego złotego. Prócz tego wpłacał do kasy
bractwa 20 złotych i fundował trzy beczki piwa. W zamian, król strzelecki zwolniony był od
wszelkich podatków królewskich, państwowych i miejskich. Podczas strzelań nie wolno było
pić piwa pod karą 20 groszy. Do gnieźnieńskiego bractwa strzeleckiego mogli też należeć
mieszkańcy pobliskich miasteczek, czyli tak zwanych jurydyk. Płacili jednak podwójne
wstępne, a po ewentualnym zdobyciu tytułu króla strzeleckiego, do kasy bractwa wpłacali 40
złotych i fundowali cztery beczki piwa. Podobnie jednak, jak ich gnieźnieńscy koledzy,
zwolnieni byli z wszelkich podatków. Postanowienia statutu zatwierdził król

August II

Mocny 2 lipca 1728 r. W latach następnych dodano do statutu dwa nowe artykuły. Tak zwane
mniejsze strzelanie – o klejnot, rozpoczynało się w niedzielę Krzyżową (piąta niedziela po
Wielkanocy) i trwało przez dwa dni. Strzelanie większe – o królestwo, rozpoczynało się w
poniedziałek Zielonych Świątek i trwało przez trzy dni. Podczas jednych i drugich zawodów,
każdego dnia oddawano po trzy strzały. Tak uzupełniony statut bractwa potwierdził August
III 6 października 1759 r.28 Dziesięć lat później, 18 listopada 1769 r. wydzierżawiono
Antoniemu Szmakowskiemu strzelnicę bractwa wraz z dochodami, na okres do spłaty
pożyczonych od niego pieniędzy. Pożyczka w wysokości 2200 złotych przeznaczona być
Tekst dokumentu Augusta III wpisany został przez notariusza Szymona Gryzyngiera do Kopiarza przywilejów
miasta Gniezna – zob.: APP, Akta miasta Gniezno, sygn. 27, s. 117 – 128.
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miała na odbudowę tejże strzelnicy. Znajdowała się ona przy ulicy Pyzdrskiej, za bramą
Farską. Powstałe w Gnieźnie u progu czasów nowożytnych Bractwo Strzeleckie rozwiązało
się po pożarze w 1819 r. Reaktywowano je ponownie w 1844 r.29
Cechy formowały ze swoich członków straż nocną. Jej głównym zadaniem była
ochrona własności mieszczan przed kradzieżą i przed pożarem. Ponadto organizowano służbę
porządkową dla ochrony osoby burmistrza, zapewnienia porządku podczas jarmarków,
pełnienia straży przy więźniach i udziału w procesjach kościelnych. Przy tych okazjach,
rzemieślnicy – członkowie służb porządkowych, występowali najczęściej z halabardami,
które bardzo często wymieniane są w inwentarzach dóbr cechowych.
Już w okresie średniowiecza do utworzenia cechu konieczne było spełnienie kilku
formalnych warunków. By powstał cech zwykły (zwany też jednostkowym) potrzebnych było
od sześciu do ośmiu rzemieślników danego zawodu posiadających własne warsztaty. Gdy
było ich mniej, jeden cech tworzyli rzemieślnicy wytwarzający towary z tego samego
surowca, lub których zawody tworzyły kolejne ogniwa w łańcuchu produkcyjnym. W
przypadku gdy do cechu zwykłego przyłączyli się rzemieślnicy wykonujący inne zawody,
powstawał cech łączny, zwany też mieszanym lub wspólnym. W ten sposób powstał Gnieźnie
cech wspólny stolarzy z tokarzami (w drewnie), kołodziejami, stelmachami, bednarzami i
szklarzami (którzy szklili drewniane ramy okienne wykonane przez stolarzy). Istniał także
drugi cech wspólny, do którego należeli kowale, ślusarze, rymarze, powroźnicy i miecznicy.
Zdarzały się przypadki, że przedstawiciele niektórych profesji zmieniali przynależność
cechową.30 Gdy liczba rzemieślników danej branży wzrosła, wydzielali się oni w osobny cech
jednostkowy. W okresach pomyślnej koniunktury przeważały cechy jednostkowe, natomiast
w okresach klęsk, wojen i dekoniunktury przeważały cechy łączne. Zazwyczaj cech
obejmował teren podległy jurysdykcji miejskiej. Wyjątkiem były cechy naczelne, do których
przymusowo należeli wszyscy rzemieślnicy danej branży działający na terenie województwa,
powiatu lub starostwa. Cechy naczelne zazwyczaj miały swoją siedzibę w mieście
wojewódzkim. Inną formą zrzeszania się rzemieślników były „cechy z przymówieniem”. Ten
rodzaj intergracji polegał na dobrowolnym przyłączeniu się do cechu mistrzów mieszkających
w innych miastach. Członkami „przymówionymi” byli indywidualni mistrzowie, a nie całe
cechy. Mistrzowie „przymówieni” zobowiązani byli do prowadzenia działalności w mieście
Skalski Stanisław: Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gnieźnie, maszynopis w Archiwum
Państwowym w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
30
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będącym siedzibą cechu, a nie w miejscu zamieszkania. Spośród gnieźnieńskich cechów,
członków przymówionych skupiało Bractwo Stolarskie, Kołodziejskie, Bednarskie,
Szklarskie, Toczkarskie (Tokarskie) wspólnie złączone.
Wśród gnieźnieńskich cechów w XVII i XVIII w. daje się zauważyć pewną hierarchię.
Zatwierdzani przez radę starsi poszczególnych cechów wymieniani są w określonej
kolejności, ciągle takiej samej na przestrzeni wielu lat. Nie działo się to bez przyczyny. Na
pierwszym miejscu wymieniano zawsze piwowarów, którzy w gnieźnieńskim środowisku
cieszyli się niezmiennie największym prestiżem. Na drugim miejscu wyszczególniano
kupców. Po kupcach następowali kolejno krawcy, po nich zamiennie kuśnierze i szewcy, po
nich najczęściej kowale, dalej rzeźnicy, po nich należący do jednego cechu cieśle,
stelmachowie lub bednarze i najczęściej na końcu, garncarze. Co może dziwić, w okresie gdy
w Gnieźnie istniał cech chirurgów i cyrulików, jego przedstawicieli wymieniano nawet za
garncarzami. Powodem był późny okres powstania ich bractwa. Wymieniając imię i nazwisko
starszego cechowego podawano jego zawód, a nie nazwę cechu któremu przewodził. Od
połowy XVIII w. przed piwowarami wymieniano starszych Bractwa Kurkowego.31
Pełnoprawnymi członkami cechów byli samodzielni rzemieślnicy – majstrowie
(mistrzowie), posiadający w mieście warsztat i prowadzący działalność na własny rachunek.
Każdy mistrz organizował zakup surowca do swego warsztatu, sprzedaż gotowych wyrobów,
przyjmował zamówienia od klientów, zatrudniał czeladników, uczył uczniów zawodu,
nadzorował pracę w warsztacie, samodzielnie wykonywał najtrudniejsze zadania, wykańczał
gotowe dzieło i odpowiadał za jego jakość. Przynależność do cechu wiązała się w przypadku
mistrzów z różnymi obowiązkami, szczególnie natury finansowej. Oprócz podatków
państwowych i miejskich płaconych od produkcji i zbytu swoich wyrobów, członkowie
uiszczali także składki do skrzynki brackiej, czyli do skarbu cechowego. Wielkość i zakres
produkcji jaki mogli prowadzić był ściśle określony i nie wolno go było zmieniać. Sposób
wykonywania zadań powinien być oparty na sprawdzonych metodach. Również w tym
zakresie nie wolno było wprowadzać zmian. Z jednej strony pozwalało to na utrzymanie
wysokiego poziomu wytwórczości, z drugiej jednak hamowało inicjatywę jednostek bardziej
przedsiębiorczych i niejednokrotnie zamykało drogę nowym technologiom. Wszyscy
mistrzowie – członkowie cechu, mieli obowiązek wzajemnego pomagania sobie w
czynnościach przemysłowych, dotyczył ich także bezwzględny zakaz przeszkadzania sobie

Na podstawie zapisów w księgach miejskich, m.in. w Kopiarzach przywilejów miasta Gniezna, APP, Akta –
miasta Gniezno, sygn. 27, s. 117 – 128, S. Karwowski zaliczył Bractwo Kurkowe do cechów, jako „Cech
strzelecki”, op. cit., s. 183 – 184.
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nawzajem oraz odstręczania czeladników i uczniów. Zobowiązani byli do uczestniczenia w
zebraniach cechowych, posłuszeństwa starszym, dbałości o odpowiedni wygląd i zachowanie.
Nieżonaci zobowiązani byli do założenia rodziny. Z drugiej jednak strony, przynależność do
cechu dawała niewątpliwe korzyści. Członkowie cechu mieli zapewniony monopol na
wykonywanie swojego zawodu na terenie miasta. Dbając o wysoką jakość produktów
rzemieślniczych zarządy cechowe gwarantowały ich zbyt. Limitowanie produkcji podcinało
co prawda skrzydła jednostkom ponadprzeciętnym, ale wszystkim członkom cechu
zapewniało w miarę dostatnie życie – „odpowiednie do stanu”. Zarządy cechów organizowały
niejednokrotnie dostawę surowców potrzebnych do produkcji, ale zabraniały równocześnie
zaopatrywać się w nie indywidualnie. Zabraniały mistrzom podejmować się wykonania
dzieła, na które umowę zawarł już inny mistrz, ale równocześnie ochraniały rzemieślników,
gdy warunków umowy nie chciał dotrzymać zleceniodawca. Broniły członków cechu przed
nieuczciwą konkurencją ze strony partaczy, czyli rzemieślników niezrzeszonych w cechach.
Ci ostatni nie ponosząc żadnych opłat cechowych i nie podlegający ograniczeniom produkcji,
mogli sprzedawać swoje towary znacznie taniej niż rzemieślnicy cechowi. Z tego względu
zarządy cechów uzyskały od rad miejskich, w tym również od gnieźnieńskiej, prawo karania i
usuwania z miasta partaczy oraz konfiskowania ich towarów. Wszyscy mistrzowie należący
do jednego cechu tytułowali się nawzajem braćmi. Oprócz nich do cechu należeli tak zwani
mistrzowie młodsi. Byli to majstrowie od niedawna należący do cechu i z tego powodu
zobowiązani do rozmaitych posług cechowych i kościelnych. Wśród nich był obowiązek
usługiwania mistrzom starszym na przyjęciach cechowych.32
Inną kategorią członków funkcjonującą w cechach, byli tak zwani półbracia. W
Gnieźnie półbracia pojawili się w drugiej połowie XVIII w. w cechu piwowarów. Półbraćmi
były osoby uprawiające inny zawód, a dodatkowo trudniące się produkcją piwa lub wódki i
ich wyszynkiem. Zdarzali się wśród nich również duchowni. Decyzja o przyjęciu kandydata
do cechu w charakterze brata, lub półbrata, należała do magistratu. Pełnoprawnymi członkami
cechu byli zawsze wyłącznie majstrowie – bracia.
Każdy cech rządził się własnymi prawami i posiadał własne władze. Najwyższą z nich
były zebrania cechowe, zwane niekiedy zebraniami suchodziennymi. Nazwa pochodziła od
tzw. „suchych dni”. Były to powtarzające się co kwartał, dni przeznaczone na szczególne
posty i modlitwy w intencji żyjących i zmarłych członków cechu. W cechach gnieźnieńskich
przypadały one zazwyczaj w dni Świętej Trójcy (20 czerwca), św. Mateusza (21 września),
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św. Tomasza (21 grudnia) i św. Macieja (24 lutego). Około połowy roku następowały wybory
nowego starszego cechu, w związku z czym kończono rok obrachunkowy.
Wszystkie przypadające w wymienione dni zebrania i wpłaty (najczęściej składek
cechowych) otrzymywały nazwę suchodziennych. Oprócz mistrzów zebranie cechowe mogli
zwołać także czeladnicy i rady miejskie. Udział w posiedzeniach był statutowym
obowiązkiem wszystkich majstrów. Czeladnicy i uczniowie brali udział tylko w spotkaniach
przez nich zwołanych lub z ich powodu. Uchylanie się od niego, a nawet spóźnianie się,
zagrożone były ciężkimi sankcjami finansowymi, zakazem zatrudniania czeladników, a
niekiedy nawet utratą praw członka cechu. Zebranie zwoływali starsi cechu. Najczęściej
następowało to poprzez ustne powiadomienie wszystkich członków organizacji. W Gnieźnie
zwykle wykorzystywano do tego celu uczniów, za każdym razem zatrudnionych u innego
majstra. Niekiedy następowało

to

przez

„obesłanie”,

polegające

na wzajemnym

przekazywaniu sobie przez mistrzów emblematu cechowego. W zbiorach Muzeum
Narodowego w Poznaniu znajduje się obesłanie cechowe z 1744 r.33 Do tej pory uchodziło
ono za własność cechu zbiorowego w Gnieźnie, na co wskazywała postać świętego
Wojciecha przedstawiona na jego awersie. Pod postacią świętego jest przedstawiony także
herb kapituły gnieźnieńskiej, właściciela podgnieźnieńskiego miasteczka Cierpięgi. Dowodzi
to, że wspomniane obesłanie było własnością tamtejszego cechu zbiorowego. Zebrania
gnieźnieńskich cechów w okresie staropolskim odbywały się najczęściej w domu starszego.
Członkowie na posiedzeniu mogli uchwalić statut cechu lub związku czeladniczego, który
następnie był zatwierdzany przez radę miejską i właściciela miasta. Ponieważ Gniezno było
miastem królewskim, statuty tutejszych cechów zatwierdzali sami królowie, co ostatecznie
uniemożliwiało dokonanie w nich jakichkolwiek zmian i chroniło gnieźnieńskie rzemiosło
przed pokusą uszczuplenia jego praw przez lokalne władze. Podczas spotkań cechowych
dokonywano również czynności związanych z bieżącą administracją cechu. Przyjmowano i
wyzwalano uczniów i czeladników, przyjmowano mistrzów do cechu, akceptowano
wykonanie sztuk mistrzowskich, wybierano nowe władze cechowe oraz nadzorowano ich
działalność. Zebrania prowadzili starsi cechowi, którzy posiadali prawo nakładania kar za
niewłaściwe zachowanie obecnych na zebraniu mistrzów.
Starsi cechowi byli wieloletnimi mistrzami, cieszącymi się zaufaniem pozostałych
członków. Do połowy XVI w., we wszystkich miastach, wybierały ich rady miejskie. W
okresie późniejszym, członkowie cechu na zebraniu wybierali czterech kandydatów, spośród
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których rada wybierała najczęściej dwóch starszych. Wyboru kandydatów na zebraniu
dokonywano przez głosowanie wszystkich mistrzów posiadających czynne prawo
wyborcze.34 Starsi reprezentowali cech wobec właściciela miasta i rady miejskiej. Do zakresu
ich kompetencji należało także reprezentowanie cechu na posiedzeniach władz miejskich,
uroczystościach publicznych, a także wobec innych cechów. Nadzorowali ilość i jakość
produkcji, organizowali zakup surowców dla wszystkich członków cechu, ustalali propozycje
cen na wyroby. W zakres ich zadań wchodził ponadto zarząd majątkiem cechowym. Starsi
cechowi decydowali o przyjmowaniu uczniów, ustalali i nadzorowali tryb nauki, rozpatrywali
spory mistrzów z uczniami, współdziałali w wyzwalaniu uczniów na czeladników oraz w
zawieraniu umów o pracę i ustalaniu wysokości wynagrodzenia, przydzielali czeladników
wdowom po mistrzach a także sprawowali nadzór nad związkami czeladniczymi.
Kontrolowali dokumenty czeladników starających się o mistrzostwo, wyznaczali sztuki
mistrzowskie, sprawdzali ich jakość i brali udział w ich przyjmowaniu, pomagali młodym
mistrzom w uzyskaniu obywatelstwa miejskiego, podpisywali i pieczętowali zaświadczenia o
nauce, wyzwoleniu i inne. Starsi cechowi posiadali także w stosunku do członków cechu
uprawnienia sądowe. Rozpatrywali szczególnie sprawy z zakresu dyscypliny i poziomu
wykonywania pracy, prowadzili sprawy polubowne, zwłaszcza o zapłatę długu i o płacę
należną osobom zatrudnionym w warsztatach, wymierzali kary pieniężne lub rzeczowe
członkom cechu a młodych, nieżonatych mistrzów nakłaniali do zawarcia małżeństwa.
Posiadali prawo zwoływania zebrań cechowych i przewodniczenia na nich oraz wykonywania
uchwał przyjętych na zebraniach. W przypadku gdy cech nie zatrudniał pisarza, co w
Gnieźnie zdarzało się często, starsi cechu prowadzili księgi cechowe. Oni również opiekowali
się „skrzynką bracką”, w której przechowywano pieniądze cechowe pochodzące ze składek
członkowskich, tłoki pieczętne, przywileje, statuty i księgi cechowe. W księgach tych
zapisywano protokoły zebrań cechowych, wyroki sądu cechowego, rejestry opłat
suchodziennych, spisy przyjętych uczniów oraz wyzwolin czeladników i mistrzów. Pod
koniec jednorocznej kadencji, starsi cechowi musieli uzyskać absolutorium z prowadzonej
przez siebie gospodarki pieniężnej i rozliczyć się ze stanu kasy cechowej. Cechmistrzowie
brali ponadto udział w posiedzeniach władz miejskich jako przedstawiciele pospólstwa.
Przysługiwało im prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie prawa miejskiego dotyczącego
cechów. Przywódcy cechowi wchodzący w skład władz miejskich przekazywali członkom
swoich organizacji postanowienia dotyczące czynszów, opłat i świadczeń na rzecz miasta,
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wysokości zarobków czeladników, taks oraz zasad zwalczania konkurencji. Starsi cechowi za
pełnienie swoich funkcji nie pobierali wynagrodzenia, mieli jednak prawo do zatrudniania
większej niż inni mistrzowie liczby czeladników oraz do udziału w opłatach wnoszonych za
czynności administracyjne dokonywane przez cech.
Organem cechów były ponadto Zarządy, w skład których wchodzili starsi cechowi,
podskarbi i mistrzowie stołowi. Ci ostatni pełnili funkcje pomocników starszych cechowych
na ich wyraźne zlecenie, albo wspólnie z nimi. Do XVIII w. w każdym cechu było ich dwóch.
Załatwiali oni niektóre sprawy administracyjne i sądowe, wyznaczali i przyjmowali sztuki
mistrzowskie oraz organizowali przyjęcia dla członków cechu w gospodzie. Od końca XVIII
w. ich liczba wzrosła, ale znaczenie zmalało. Status taki posiadali wówczas wszyscy
rzemieślnicy, którzy posiadali dłuższy staż cechowy.
Wkrótce po lokacji, miasta średniowieczne uzyskiwały prawo i obowiązek
organizowania cechów skupiających rzemieślników będących mieszkańcami danego ośrodka.
Zachowane przekazy źródłowe dotyczące początków gnieźnieńskich cechów pochodzą
jednak z późniejszego okresu. O dziejach cechów gnieźnieńskich w XIII i XIV w. nic nie
wiadomo. Domyślać się jedynie można, że w mieście działali w tym czasie przedstawiciele
zawodów, którzy mieli zbyt na swe towary i usługi na rynku lokalnym. Z całą pewnością
funkcjonowały w tym czasie gałęzie rzemiosła związane z wytwórczością spożywczą, wśród
nich takie podstawowe jak rzeźnictwo, młynarstwo czy piwowarstwo. Zapewne szeroko
reprezentowany były zawody związane z obróbką drewna – stolarze, cieśle, kołodzieje,
bednarze, stelmachowie. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ówczesnego miasta bez
kowali, szewców czy garncarzy. Tradycje tych zawodów sięgały w Gnieźnie okresu
wczesnośredniowiecznego. Nie wiemy jednak, czy ich działalność zawodowa posiadała już w
tym czasie jakieś ramy organizacyjne. Najstarszy z zachowanych gnieźnieńskich statutów
cechowych, to pochodzący z 1420 r. statut cechu krawców. Datę jego wystawienia przyjęto
jako początek tworzenia się organizacji cechowych w Gnieźnie. Kolejne tego typu dokumenty
także zostały sporządzone w XV w. Drugi z kolei gnieźnieński statut cechowy ułożony dla
rzeźników pochodzi z 1439 r., a trzeci – statut szewców z 1443 r.35 W okresie
międzywojennym, gdy obchodzono jubileusze najstarszych cechów, za datę ich powstania
uznawano rok wystawienia najstarszego statutu. Liczba cechów na przełomie średniowiecza i
czasów nowożytnych szybko wzrastała, choć nigdy, nawet w przybliżeniu, nie zbliżyła się
ona do liczby cechów poznańskich. Według dotychczasowej literatury, w XV w.
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funkcjonować miało w Gnieźnie 7 cechów: kuśnierzy, szewców, siodlarzy, sukienników,
krawców, piekarzy i rzeźników, do których należało szacunkowo 100 członków. Około roku
1520 liczba gnieźnieńskich cechów wzrosła do 9, a w roku 1621 doszła do 11.36 Na podstawie
zapisów w miejscowych księgach radzieckich stwierdzić można, że w latach 1615 – 1616 w
Gnieźnie funkcjonowało 10 cechów; 1. Balwierzy, cyrulików i chirurgów, 2. Kołodziejów i
powroźników, 3. Szewców, 4, Krawców, 5. Kuśnierzy, 6. Rzeźników, 7. Garncarzy, 8.
Piwowarów, 9. Kupców, 10. Ogólny. Od lat dwudziestych do sześćdziesiątych XVII w. liczba
cechów zrosła do 11 – doszedł w tym czasie cech bednarzy i cieśli oraz drugi cech ogólny
(czasami zwany cechem kowali), a zanikł cech kołodziejów i powroźników. Cech bednarzy i
cieśli zanikł w latach sześćdziesiątych i liczba cechów ponownie spadła do 10. Od początku
wieku XVIII do końca trzeciej wojny północnej w 1721 r. ilość cechów gnieźnieńskich
wahała się od 6 (w latach 1702 – 1703 i 1717 – 1717) do 10 (na przełomie lat 1707 – 1708).
Podkreślić jednak wypada, że w materiale źródłowym występują w tym czasie znaczne luki.
W latach dwudziestych XVIII w. w Gnieźnie funkcjonuje od 8 (na przełomie lat 1720 – 1721)
do 10 cechów (w latach 1729 – 1730). Od lat trzydziestych następuje pewna stabilizacja.
Przez kolejnych 30 lat funkcjonuje w mieście królewskim (nie licząc osobnych cechów w
jurydykach) 9 cechów. Dopiero w latach sześćdziesiątych zlikwidowany zostaje cech
piwowarów, zanika też w źródłach cech kupców. W latach osiemdziesiątych doszedł cech
młynarzy i ogólna liczba bractw wzrosła do 8. W 1808 r. po połączeniu cechów kuśnierskiego
i krawieckiego liczba konfraterni ponownie spadła do 7.
Czynnikiem decydującym o rozwoju gnieźnieńskiego rzemiosła był rozwój handlu,
którego zasięg znacznie wykraczał poza granice regionu. Do połowy XVII w. Gniezno, jako
ośrodek międzynarodowego handlu skórami, futrami i suknem, przyciągało nie tylko kupców
zajmujących się handlem surowcem, ale stało się także rynkiem zbytu na gotowe wyroby
kuśnierskie, szewskie i inne, szczególnie z branży skórzanej. Obrót tymi towarami stał się
przyczyną powstania i funkcjonowania w mieście znacznej ilości warsztatów kuśnierskich,
krawieckich, szewskich, rymarskich i siodlarskich. W XVI i w pierwszej połowie XVII w., w
Gnieźnie i na przedmieściach, zawody te reprezentowało około 100 rzemieślników. Handel
suknem dawał możliwość utrzymania się kilku postrzygaczom sukna – specjalności, której
przedstawiciele w większych od Gniezna ośrodkach miejskich nie występowali wcale, bądź w
A. Warschauer, op.cit,, s.50; Rzemiosło wielkopolskie 1919 – 1968. Opracowanie materiałowe działalności
organizacyjnej i zawodowej, Poznań 1969, s. 245. Liczbę 9 istniejących na przełomie XV i XVI w.
gnieźnieńskich cechów podała ostatnio Magdalena Biniaś – Szkopek: Od grodu do miasta lokacyjnego –
Gniezno w XI – XV wieku [w:] Dzieje Gniezna Pierwszej stolicy Polski..., s. 155, powtarzając tę liczbę za H.
Chłopocką, op. cit., s. 162, a ta za A. Warschauerem . Ten ostatni jednak liczbę 9 cechów w Gnieźnie podał dla
roku 1520.
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mniejszej liczbie. Ilość i wielkość jarmarków jakie miały miejsce w mieście, przyczyniła się
do rozwoju takich rzemiosł, jak piwowarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo i stelmachostwo
(naprawa i budowa wozów). Ważnym odbiorcą wyrobów gnieźnieńskich rzemieślników był
rynek lokalny. Duża liczba majętnego duchowieństwa, jak i szlachty przybywającej w
sprawach urzędowych do miasta w którym mieściła się kancelaria grodzka, stwarzała
dodatkowe zapotrzebowanie na usługi i produkty rzemieślnicze. Dotyczy to głównie
krawców, szewców, rzeźników, piekarzy, ale i mniej licznych aptekarzy, cyrulików czy
złotników.37 Z drugiej strony, w stykających się z Gnieznem jurydykach, czyli odrębnych
miejscowościach, których mieszkańcy nie podlegali prawu miejskiemu, pracowali
rzemieślnicy nie należący do cechów gnieźnieńskich. Było to przyczyną ciągłego
niezadowolenia rzemieślników miejskich i niekończących się swarów. Rzemieślnicy z
jurydyk, nie należący do cechu, a więc nie opłacający składek cechowych, mogli swoje usługi
i wyroby oferować po konkurencyjnej w stosunku do mistrzów gnieźnieńskich cenie.
Wyjątkiem byli rzemieślnicy z miasteczka Cierpięgi, którzy już w XV w. podlegali
jurysdykcji miejskiej. Trudna do oszacowania jest liczba rzemieślników gnieźnieńskich.
Próbę taką, dla wspomnianego okresu prosperity, podjął Jerzy Topolski.38 Istniejące w
Gnieźnie królewskim (bez przedmieść) zakłady rzemieślnicze, zostały przez niego podzielone
na 7 grup. Wśród rzemiosł włókienniczych znaleźli się krawcy (21 warsztatów), powroźnicy
(3), sukiennicy (2), postrzygacze sukna (2), płóciennicy (2), i czapnicy (2) – łącznie 32
warsztaty. Do grupy rzemiosł spożywczych, J. Topolski zaliczył piwowarów (48), wypalaczy
gorzałki (5), winiarzy (4), rzeźników (15), młynarzy (10) i piekarzy (8) – łącznie była to
najliczniejsza grupa licząca 90 warsztatów. W grupie rzemiosł skórzanych znaleźli się szewcy
(19), kuśnierze (14), rymarze (11) i siodlarze (3). Grupa ta łącznie reprezentowana była przez
47 majstrów, wśród których zaskakująco liczni byli kuśnierze. Wśród rzemiosł drzewnych
najliczniejsi byli stelmachowie, posiadający w Gnieźnie 18 warsztatów. Poza nimi
występowali kołodzieje (6), bednarze (7), stolarze, zwanie też tesarzami (4), tokarze (3) i
cieśle (1). Łącznie, obróbką drewna zajmowało się w mieście 39 majstrów. Grupa rzemiosł
metalowych była różnorodna, ale stosunkowo nieliczna. Z liczbą 11 warsztatów wyróżniali
się jedynie ślusarze. Poza nimi, obróbką metali zajmowali się kowale (5), miecznicy (2),
złotnicy (2) i po jednym warsztacie iglarza, nożownika i zegarmistrza. Do grupy tej poznański
historyk zaliczył 23 zakłady. Rzemiosło budowlane i ceramiczne reprezentowało po dwóch
murarzy, strycharzy i malarzy, oraz siedmiu garncarzy – łącznie 13 rzemieślników. Wśród
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innych zawodów wymieniono aptekarzy (7), cyrulików (5), furmanów (6) i po jednym
łaziebniku, rybaku i weterynarzu. Do wyliczonej liczby 265 rzemieślników należy zdaniem J.
Topolskiego doliczyć około 40 majstrów zamieszkałych w jurydykach i około 20
rzemieślników żydowskich. Zupełnie niemożliwe jest oszacowanie liczby partaczy. Ponadto,
obniżyć o około 20 osób, należałoby liczbę piwowarów. Zawodem tym zajmowały się
bowiem również osoby spoza rzemiosła – zwłaszcza kupcy. Ostateczna liczba rzemieślników
gnieźnieńskich wyniosła w XVI i w pierwszej połowie XVII w. około 320 osób, na około 5
tysięcy mieszkańców. Jest to liczba wyłącznie mistrzów (a wię również warsztatów), bez
uwzględnienia czeladników i uczniów.
W tym samym okresie, w wojewódzkim Kaliszu działało około 150 – 200
warsztatów rzemieślniczych, a w Poznaniu około 770.39 Od połowy XVII do połowy XVIII
w. trwał okres upadku gospodarczego. Spowodowany wojnami i zarazami spadek liczby
ludności pociągnął za sobą także spadek liczby warsztatów rzemieślniczych. Dla końca XVII
w. podaje się liczbę 270 rzemieślników różnych zawodów działających na terenie Gniezna,
bez rozróżnienia, czy tylko w mieście królewskim, czy także w jurydykach. 40 Prawie wiek
później, w 1789 r., na terenie miasta królewskiego mieszkało 228 rzemieślników
chrześcijańskich i 178 żydowskich. Na Podzamczu – jurydyce prymasowskiej mieszkało 36
rzemieślników, w Wójtostwie 42, w Grzybowie Świętojańskim 102, w Grzybowie
Panieńskim 22 i w Cierpięgach 78. Na terenie Rozenowszczyzny (karczmie przy mieście)
mieszkało 7 rzemieślników i w Słomiance 2. Łącznie na terenie całej aglomeracji
gnieźnieńskiej mieszkało 695 rzemieślników, co stanowiło 36,8% jej mieszkańców (bez
chłopów).41
W okresie przejścia Gniezna pod panowanie pruskie liczba rzemieślników w Gnieźnie
według J. Wąsickiego miała wynosić około 260 właścicieli warsztatów, 80 czeladników i 57
uczniów.42
W 1835 r. w gnieźnieńskim rzemiośle zatrudnionych było 646 osób, co stanowiło
11,5% wszystkich mieszkańców miasta.43 Dane te są reprezentatywne dla końca omawianego
okresu. Procentowy udział rękodzielników w całej populacji Gniezna również w następnych
latach nie ulegał większym zmianom.
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I. 1. CECH BALWIERZY I CYRULIKÓW
Balwierze zajmowali się puszczaniem krwi, stawianiem baniek i pijawek,
opatrywaniem ran, leczeniem chorych oraz goleniem bród. Ze względu na zakres
wykonywanych czynności nazywano ich także chirurgami i golibrodami. Znacznie niższym
prestiżem cieszyli się łaziebnicy. Ci ostatni prowadzili łaźnie publiczne, w których
niejednokrotnie też puszczano krew i stawiano bańki.
Najstarsze, uchwytne w źródłach wzmianki na temat gnieźnieńskich cyrulików,
dotyczą osób związanych z miejscowym środowiskiem katedralnym. Pierwszym znanym z
imienia tutejszym cyrulikiem był Jan z Grotkowa. Wykształcony w Montpellier, kanonik
gnieźnieński, był osobistym lekarzem króla duńskiego Waldemara IV Odnowiciela. Pojawił
się w źródłach w 1372 r. W wiekach XV i XVI praktykowali w Gnieźnie lekarze kapituły i
arcybiskupów. Niektórzy z nich, jak Andrzej Grodzicki, leczyli oprócz hierarchów
kościelnych również mieszczan gnieźnieńskich. Żaden z nich nie należał do cechu
skupiającego mieszczan. Najwcześniejsza wzmianka dotycząca przedstawiciela miejscowych
łaziebników, którzy w okresie późniejszym również należeli do cechu balwierzy i cyrulików,
pochodzi z roku 1466.44
Początki zorganizowanego Cechu Balwierzy i Cyrulików w Gnieźnie przypadają na
rok 1605, kiedy to Henryk Wilke i Piotr Barcholdth jako starsi cechowi oraz cyrulicy
Walerian Lubiecki, Hans Hernsztok, Paweł Szajslich Trzaskowski i Walenty Albrecht zgłosili
burmistrzowi Jakubowi Broszkowiczowi i radzie chęć założenia cechu. W wystąpieniu swym
zwrócili uwagę, że od umiejętności ludzi wykonujących ich rzemiosło wiele zależy i należy
dążyć do tego, by uprawiali je ludzie dobrze do niego przygotowani. Rada po przejrzeniu
wilkierza zaaprobowała go, a ostatecznie zatwierdził Zygmunt III Waza w Krakowie 25
listopada 1605 r.45 Statut cechu, podobnie jak inne dokumenty tego rodzaju, przewidywał
miedzy innymi procedurę nauki zawodu. Kandydat na ucznia przed rozpoczęciem nauki
powinien przedstawić list dobrego pochodzenia i wpłacić 6 groszy do skrzynki brackiej.46
Nauka zawodu trwać miała trzy lata. Po jej zakończeniu, młody adept powinien przepracować
M. Biniaś – Szkopek, Od grodu do miasta lokacyjnego – Gniezno w XI – XV wieku..., s. 158.
Tekst statutu z 1605 r. znany jest z zachowanego w oryginale dokumentu Władysława IV – APP, Cechy
miasta Gniezno, sygn. 1. Wilkierz bractwa balwierskiego przyjęty został przez burmistrza i rajców
gnieźnieńskich w dniu 27.06.1605 r. Zatwierdził go Zygmunt III w swoim dokumentem z 15.11.1605 r., w
którym umieszczono transumpt statutu. W dniu 10.01.1606 r. ekscerpt z tegoż dokumentu znalazł się w księgach
grodzkich gnieźnieńskich, zob.: APP, Księgi grodzkie gnieźnieńskie, sygn. Gniezno Gr. 128, s. 226 v. – 230.
Ten zapis zatwierdził Władysław IV w swoim dokumencie z 20.02.1638 r.
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złotego (zob. Dodatek VII).
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u dotychczasowego majstra – nauczyciela dalsze pół roku jako półtowarzysz (półczeladnik).
Przewidziano sytuację, gdy pomoc taka mistrzowi nie będzie potrzebna. W tym przypadku
półtowarzysz powinien przepracować pół roku u któregokolwiek gnieźnieńskiego mistrza
należącego do cechu cyrulików, przy czym zwolniony był z obowiązku stawiania dodatkowej
kolacji dla członków cechu. Po ukończeniu tego okresu, otrzymywał świadectwo uczciwego
zachowania i wyuczenia zawodu. Gdyby uczeń odszedł od swojego mistrza przed
ukończeniem nauki, wymazywano go z regestru cechowego, a gdyby w przyszłości powtórnie
chciał podjąć naukę, rozpoczynać ją musiał od nowa. W przypadku, gdy przyjął go do nauki
inny majster, musiał on zapłacić karę w wysokości dwóch kamieni wosku47 lub
równowartości w pieniądzach, natomiast chłopiec i tak musiał powrócić do swojego
pierwszego mistrza. W stosunku do czeladników czyli towarzyszy postanawiano, że przy
wstępowaniu do cechu, każdy z nich zapłaci bractwu wpisowe w wysokości 1 grosza. Każdy
towarzysz otrzymywać winien pensję (wochlon, albo myto) w wysokości 2 groszy na tydzień,
półtowarzysz – 1 grosz na tydzień. Osobne wynagrodzenie otrzymywali za niektóre czynności
– na przykład wyrywanie zębów. Dbając o morale młodych adeptów zawodu, postanawiano,
że za spędzenie nocy poza domem, towarzysz płacił karę w wysokości funta wosku lub
równowartości w pieniądzach. Za opuszczenie domu, bez wskazania gdzie się będzie
znajdował, towarzysz płacił karę w wysokości 15 groszy. Motywowano to tym, że pacjent w
nagłym przypadku nie wiedziałby gdzie ma szukać pomocy przez co zagrożone było jego
zdrowie, a czasami i życie. Starano się zapobiegać wzajemnym kłótniom, a szczególnie
bójkom. Za pobicie towarzysza przez rówieśnika groziła kara sześciu funtów wosku lub
równowartość pieniężna. Umowę o pracę obydwie strony (mistrz i towarzysz) mogły
wypowiedzieć tylko w niedzielę, przy czym okres wypowiedzenia wynosił cztery tygodnie.
Gdyby któraś ze stron skróciła ten okres, płaciła wówczas karę w wysokości 8 groszy drugiej
ze stron oraz kolejnych 8 groszy przekazywanych do skrzynki brackiej. Chorego towarzysza,
który wskutek tego popadł w biedę, członkowie cechu powinni opatrzyć i pielęgnować. Po
przyjściu do zdrowia, zobowiązany był zwrócić im wszystkie wydatki, gdyby zaś zmarł, jego
ruchomości przechodziły na własność cechu. Czeladnik pragnący zostać mistrzem musiał
przystąpić do bractwa literackiego przy kościele farnym św. Trójcy.48 Oprócz tego wpłacał do
Zarówno kamień jak i funt od 1565 r. wchodziły w skład systemu mierniczego masy, którego podstawową
jednostką był funt. W systemie tym 32 funty dawały jeden kamień. W przeliczeniu na jednostki masy stosowane
obecnie, kamień wynosił ok. 12 kg 960 g, zaś funt – ok. 405 g (zob. Dodatek VII).
48
Głównym zadaniem takich bractw, podobnie jak późniejszych stowarzyszeń św. Cecylii, było pielęgnowanie
śpiewu kościelnego. Pierwsze takie bractwa powstały w Czechach i na Morawach. Gnieźnieńskie bractwo
literackie powstało w 1544 r. Jego członkami byli zazwyczaj ludzie uczeni, magistrowie i bakałarze, stąd zwano
je literackimi. Członkowie gnieźnieńskiego bractwa literackiego śpiewali w każdą niedzielę, oprócz
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skrzynki brackiej 2 grzywny monety polskiej, przedstawiał list uczciwego urodzenia i
wykazywał się umiejętnością przeprowadzenia kilku zabiegów lekarskich, przygotowania
narzędzi do puszczania krwi oraz brzytwy i nożyczek do strzyżenia włosów. Umiejętności
swe prezentował przed wszystkimi mistrzami. Pokaz umiejętności urządzano raz w roku – we
wtorek po święcie Bożego Ciała. Jeśli kandydat wykazał się wystarczającym opanowaniem
tajników zawodu, stawiał braciom cechowym kolację i zobowiązany był przyjąć
obywatelstwo miejskie. Jeśli mistrzowie jego umiejętności nie uznali za wystarczające do
praktykowania w zawodzie, zobowiązany był przez następne pół roku odbyć wędrówkę i
podpatrzeć tajniki mistrzów w innych ośrodkach. Z obowiązku fundowania wieczerzy
zwolnieni byli ubiegający się o tytuł mistrzowski czeladnicy pojmujący za żonę córkę
mistrza, lub wdowę po nim oraz synowie mistrzów. Wpłacić jednak musieli do kasy cechowej
2 grzywny i przedstawić tak jak inni sztukę mistrzowską.49 Był to jedyny wilkierz cechowy z
Gniezna, gdzie nie przewidziano możliwości wykupienia się z tego obowiązku. Z zakresu
spraw ściśle zawodowych, znalazł się ponadto zapis, że mistrz zajmujący się ciężkim
przypadkiem lub opatrujący pacjenta z raną, która może być zagrożeniem życia, zobowiązany
był wezwać innego starszego mistrza do pomocy. Podobnie jak w innych wilkierzach znaczną
część zapisów stanowiły postanowienia dotyczące postępowania w przypadku łamania
dyscypliny cechowej. Każdy mistrz zobowiązany był płacić do skrzynki cechowej co kwartał
4 grosze, towarzysz 2, a półtowarzysz 1 grosz. Za absencję na zebraniu cechowym kara
wynosiła funt wosku, albo równowartość jego ceny w pieniądzach. Identyczną karę ponosił
członek cechu, który opuścił mszę św. za zmarłych braci cechowych ,w któryś z suchych dni.
Do obowiązków młodszych mistrzów należało dbać o mary i świece cechowe w kościele św.
Trójcy. Co roku cech przekazywał też bractwu literackiemu „parę świec lanych”. Za przyjście
na zebranie cechowe z bronią, kara wynosiła 1 grosz, a za słowne znieważenie brata
cechowego – 3 funty wosku, lub ich równowartość w pieniądzach. Statut postanawiał także,
że gdy ktoś skarżący się przed mistrzami na towarzyszy nie zdejmie czapki ukarany zostanie
za uczyniony dyshonor karą 1 funta wosku. Wdowie po mistrzu, jeśli nie wyszła powtórnie za
mąż, wolno był na własny rachunek rzemiosło prowadzić i zatrudniać czeladnika przez okres
jednego roku i sześciu tygodni. Jeśliby chciała zajmować się tym dłużej, zgodę musieli
wyrazić pozostali mistrzowie cechowi lub urząd zwierzchni w obecności mistrzów. Podobnie
jak członkowie innych cechów, cyrulicy i balwierze starali się wyeliminować konkurencję ze

adwentowych i dwóch innych, mszę o Wniebowzięciu Matki Boskiej. Obowiązkiem każdego członka Bractwa
Literackiego było nauczenie pewnej liczby mężczyzn i kobiet czytania i pisania.
49
A. Warschauer Adolf, op. cit., s. 125.
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strony partaczy. W statucie wyraźnie zaznaczono, że kto nie będzie należał do cechu, nie
będzie mógł zatrudniać czeladnika ani ucznia. Ponadto zabroniono partaczom wywieszać
przed swoim domem miednicę będącą w tym czasie rodzajem szyldu. W ostatnim zdaniu
tekstu wilkierza zaznaczono, że gdyby w przyszłości bracia cokolwiek nowego postanowili,
też ma być to wpisane do tekstu statutu.50 Był to jedyny tego typu zapis w wilkierzach
gnieźnieńskich. W stosunku do innych, statut ten wyróżnia też wprowadzenie zasady
przewidującej możliwość zamiany kary rzeczowej w postaci wosku czy piwa na ekwiwalent
pieniężny, czego w innych cechach w tym czasie się nie spotyka. 51 W latach następnych statut
zatwierdzali Władysław IV w Warszawie 20 lutego 1638 r. i Jan Kazimierz w Poznaniu 20
grudnia 1657 r.52 Cech, z powodu małej liczby członków, miał rzekomo przestać istnieć w
latach siedemdziesiątych XVII w.53 Starsi cechu w aktach miejskich wymieniani byli jednak
jeszcze dwukrotnie – w latach 1696/97 i 1698/99. Wzmianka o tym, że cech już nie istniał
pojawia się w gnieźnieńskich aktach burmistrzowskich w 1742 r.54
I. 2. CECH BEDNARZY I CIEŚLI
Data powstania cechu nie jest znana. Pierwsi, wymienieni z imienia, starsi cechowi
wymienieni są w źródłach w roku 1615.55 Ostatni cechmistrze wybrani zostali na rok
1665/66.56 W 1687 r. rada miejska poleciła przyłączyć się gnieźnieńskim bednarzom i
cieślom do cechu kołodziejów i stelmachów.57 Pod tą nazwą występował w tym czasie cech
skupiający w swoich szeregach rzemieślników zajmujących się obróbką drewna.
Duże ilości produkowanego w mieście piwa, pozwalają domyślać się znacznej ilości
funkcjonujących tu warsztatów bednarskich. Tymczasem rzemieślnicy przez niewiele lat
tworzyli własny cech a przez większość okresu nowożytnego należeli do bractwa kołodziejów
i stelmachów.
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 1 i 2.
Oryginał dokumentu Władysława IV – APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 1. Obszerne streszczenie treści
statutu gnieźnieńskiego Cechu Balwierzy i Cyrulików podał Dionizy Giżewski : Cyrulicy w Gnieźnie…, s. 99 –
109 .
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Dokument Jana Kazimierza zachowany w oryginale – APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 2; S. Karwowski,
op. cit., s. 180.
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Deresiewicz Janusz: Regres gospodarczy miasta (1655 – 1793), [w:] Dzieje Gniezna…, s. 348 – 349.
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APP, Akta miasta Gniezno, sygn. 34.
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I. 3. CECH CIEŚLI
W latach 1707/1708 oraz w trzecim dziesięcioleciu XVIII w. (z przerwami) pojawiają
się cechmistrze Cechu Cieśli występujący obok osobnych starszych ogólnego Cechu
Bednarzy, Kołodziejów, Stelmachów, Stolarzy, Szklarzy i Tokarzy.58 Nie zachowały się inne
informacje o Cechu Cieśli działającym w Gnieźnie.
Ze względu na znaczną ilość budynków drewnianych w mieście można by oczekiwać,
że również ilość czynnych cieśli była znaczna. Wbrew temu, ich liczebność nie była zbyt
duża, skoro ich cech jednostkowy pojawia się w źródłach incydentalnie. Być może niektóre
prace ciesielskie wykonywali przedstawiciele innych zawodów związanych z obróbką drewna
lub młynarze ze względu na posiadane umiejętności konieczne do budowy i naprawy
wiatraków.59 Przekazy źródłowe dotyczące osób parających się profesją ciesielską są
stosunkowo rzadkie.

I. 4. CECH GARNCARZY
Członkami cechu byli garncarze i zduni. Pierwszy znany wilkierz cechu garncarskiego
pochodzi z 14 lipca 1522 r. Tekst jego, Stanisław Kula i Marcin Szyja – mistrzowie
garncarscy, przedłożyli do zatwierdzenia burmistrzowi Janowi Rybińskiemu i rajcom.
Zaznaczono wówczas, że dotychczasowy egzemplarz statutu cechowego został zniszczony
przez pożar.60 Zgodnie ze statutem czeladnik chcący się przykupić do cechu i zostać
mistrzem, wykonać musiał garnek wysokości łokcia na trzech piędziach i donicę do oleju oraz
dać beczkę piwa i postawić majstrom cechowym kolację. Nikt obcy, niewyuczony w cechu
lub do niego nie należący, nie mógł też w Gnieźnie stawiać pieców.61 Nie wiadomo z jakiego
powodu w roku 1615 gnieźnieński garncarz Wit doprowadził do odnowienia statutu. Zapisano
jednak, że dokonano tego na podstawie tekstu, który mieli posiadać starsi cechu Piotr Chudzik
i Wojciech.62 Przepisany jeszcze raz statut zatwierdził na nowo August II Mocny w
Warszawie 22 listopada 1728 r.63 Prawo cechowe przewidywało, że czeladnik, który
zamierzał zostać mistrzem winien wykonać jako sztukę mistrzowską, garnek wysokości
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W latach 1721/22, 1724/25, 1725/26, 1729/30; APP, Akta miasta Gniezno, sygn. 38.
O młynarzach, którzy w niektórych przypadkach mogli nielegalnie wykonywać prace ciesielskie wspomina J.
Deresiewicz, op. cit., s. 349.
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 3.
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S. Karwowski, op. cit. , s. 175.
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APP, Akta miasta Gniezno, sygn. 31, s. 38 – 39.
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Oryginał dokumentu Augusta II – APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 4. Odpis w Księdze przywilejów miasta
Gniezna sporządzony w 1786 r. przez Szymona Gryzyngiera – APP, Akta miasta Gniezno, sygn. 27, s. 667 –
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jednego łokcia i donicę do oleju. Podczas prezentacji dzieła winien dać beczkę piwa64 i
zafundować braciom cechowym wieczerzę. Przewidywano jednak, że od pokazania sztuki
mistrzowskiej można się było wykupić za 1 złoty polski. Ponadto, nowy mistrz musiał
zapłacić bractwu wstępnego 6 groszy, w ciągu dwóch tygodni zobowiązany był dać kolejną
beczkę piwa, złożyć 0,5 grzywny do skrzynki brackiej i 12 funtów wosku. W przypadku
ubiegającego się o przyjęcie syna mistrzowskiego, opłaty były zmniejszone o połowę. Nikt
obcy, nie należący do bractwa, ani w bractwie nie wyuczony, nie miał prawa stawiać w
mieście pieców. Każdy partacz łamiący tan zakaz miał być pochwycony przez sługi miejskie i
karany przez bractwo. Specjalnie zastrzegano, że żaden garncarz mieszkający na
przedmieściach (Cierpięgi, Grzybowo, Wójtostwo) nie należący do gnieźnieńskiego cechu,
nie może wykonywać swojego rzemiosła w odległości mniejszej niż dwie mile od miasta. W
zakresie władz cechowych przewidywano, że cechmistrzem mógł być wybrany także młodszy
majster, który nie wysłużył jeszcze swojego młodszeństwa. W takim przypadku mógł pełnić
urząd cechmistrza, ale obowiązki młodszego mistrza nadal pełnić, aż do całkowitego ich
odsłużenia. Znaczną część statutu zajmowały wyszczególnione występki jakich nie powinni
dopuszczać się bracia cechowi i przewidywane kary za ich popełnienie. Większość z nich to
kary finansowe, płacone zazwyczaj w piwie i wosku, które to towary pełniły niemalże funkcję
dodatkowej waluty. Piwo było w tym czasie najczęściej spożywanym napojem. Znaczne jego
ilości wypijano na każdym zebraniu cechowym. Wosk, czyli jak czasami zapisywano
„światło” wykorzystywano do sporządzania świec. Te z kolei służyły do oświetlenia
pomieszczeń (także podczas zebrań), a przede wszystkim używano ich podczas nabożeństw w
kościele. Ilość świec, zarówno starych jak i nowych, podaje niemalże każdy inwentarz
majątku cechowego z tego okresu. Przewidywano, że gdy jakikolwiek mistrz podejmie pracę,
którą już inny rozpoczął – zapłaci 6 funtów wosku i 6 dzbanów piwa, za kradzież gliny
wykopanej przez innego garncarza – kara 6 groszy do bractwa, za zepsucie świecy kościelnej
pogrzebowej będącej własnością cechu – 2 kwarty piwa, za nieobecność na mszach św. za
zmarłych członków cechu – mistrzowie młodsi po groszu, a starsi po 2 grosze, za obrażanie
słowem lub czynem małżonki majstra cechowego będącej członkiem cechu – 0,5 kamienia
wosku i beczkę piwa. Równocześnie za pobicie brata płacono 6 funtów wosku i beczkę piwa.
Beczka, jako miara objętości płynów funkcjonowała od wczesnego średniowiecza do XVIII w. Do roku 1598
liczyła ona 72 garnce, później 62 garnce, czyli ok. 134 – 140 litrów. Garniec dzielił się na 4 kwarty (1 garniec =
0,56 – 0,54 litra). Dwa garnce równały się jednemu rozmiarkowi. W zakresie miar nasypowych podstawową
jednostką masy był korzec dzielący się zarówno w systemie targowym, jak i biskupim (tzw. gnieźnieńskim) na
cztery ćwiertnie (obydwa systemu różniły się od siebie wielkością jednostek mniejszych od ćwiertni). Ponieważ
korzec odpowiadał ok. 52 – 54 litrom, można przyjąć, że ćwiertnia to ok. 13 – 13,5 l (zob. Dodatek VII ).
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Sankcjami porządkowymi karano nieobecność na zebraniu cechowym – 0,5 grosza za
spóźnienie na zebranie – funt wosku. Ściśle przestrzegano świętowania niedzieli i świąt
kościelnych. Statut przewidywał karę 2 funtów wosku za wypalanie wyrobów w soboty lub w
wigilie świąt dłużej niż do godziny 3 nocy.65 Stosunkowo niska sankcja była za odejście z
cechu bez pozwolenia – 6 groszy. Statut przewidywał również karę za, wydawałoby się
rzadkie wykroczenie, jakim było zabicie psa. Obwiniony płacił za nie kamień wosku na cele
cechowe.
Pod koniec wieku XVII, gnieźnieńscy garncarze wyrabiali dzbanki w dwóch
rozmiarach oraz kafle polewane i malowane. Swoje wyroby mieli prawo sprzedawać w
Gnieźnie i poza jego granicami. Osobne cechy garncarskie istniały w Cierpięgach i w
Grzybowie świętojańskim.
W drugiej połowie XVIII w., liczba nowoprzyjmowanych do gnieźnieńskiego cechu
braci, wahała się w poszczególnych latach od jednego do pięciu. Rekordowym był rok 1776,
kiedy to przyjęto do cechu 13 nowych majstrów. Często zdarzały się jednak także lata, gdy
nikt nowy nie zasilił szeregów bractwa. Do takich „chudych” lat należały 1766 – 1770, 1772 i
1773.66 Przyjmowano do cechu majstrów profesji dość odległych, na pozór, od garncarstwa.
W 1785 r. przyjęto mistrza kunsztu malarskiego i to z Trzemeszna. Najczęściej nowoprzyjęci
kontynuowali tradycję rodzinną i przejmowali warsztat po ojcu. Od momentu, gdy ilość
źródeł się zwiększa, zauważyć można całe dynastie rzemieślnicze, pracujące w jednym
zawodzie. Do znanych rodzin gnieźnieńskich, których kilka kolejnych pokoleń należało do
cechu garncarskiego należeli Trzeciakowicze, Bisikiewicze, Wleklińscy, czy Smuglewicze.
W 1820 r. na 16 członków cechu było 4 Bisikiewiczów (Tomasz, Jan, Mateusz i Andrzej)
oraz 3 Wleklińskich (Wojciech, Józef i Stanisław).67 Niektóre z rodzin, rozgałęziając się,
zajmowały się kilkoma różnymi profesjami. Od początku XIX w. spotykamy Bysikiewiczów
zdunów i Bysikiewiczów kowali (z taka formą zapisu nazwiska).
Pod koniec XVIII w. opłata za wpisowe wynosiła zazwyczaj 1 grzywnę i 12 groszy, 2
– 3 funty wosku i beczkę piwa. Wysokość poszczególnych składników wpisowego mogła się
zmieniać, ale łączna wartość pozostawała zbliżona. Już wówczas zdarzały się przypadki, że
wpisowe rozkładano na raty. Uiszczenie każdej z nich kwitowano oddzielnie. Niewywiązanie
się z całości opłat, uniemożliwiało osiągnięcie pełni praw cechowych. Jeden z majstrów,
Być może chodziło o 3 godzinę nocy liczoną według tzw. godzin włoskich. 12 godzin nocnych liczono od
zachodu do wschodu słońca, ich długość zależała więć od pory roku. Trzecia godzina nocy przypdałaby według
naszej rachuby ok. godz. 2100.
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przyjęty do cechu w 1785 r. nie wywiązał się do roku 1796 ze wszystkich zobowiązań. Nie
złożył w cechu – bagatela – jednego funta wosku. To wystarczyło, by „miejsce przy stole było
mu wzbronione”.68 W przypadku przyjęcia za półbrata opłaty były niższe o połowę. W 1739
r. za przyjęcia za półbrata zapłacono 0,5 grzywny i 12 groszy oraz beczkę piwa. W 1778 r.
przyjęto do cechu na takich warunkach Wojciecha Pilichowskiego, mieszczanina z Mielżyna.
Uiścił wpisowego 1 grzywnę i 0,5 beczki piwa. Prócz tego zaznaczono, że przyjął wszelkie
kondycje, czyli warunki, jakie się należą półbratu. Bywało, że i tak obniżone wpisowe było za
wysokie. W 1791 r. przyjęto do cechu na półbrata Wojciecha Cienczewicza, który w zamian
światło „robić deklarował się do śmierci, pokąd mu Bóg zdrowia pozwoli”.69 Trudności z
uregulowaniem niemałych opłat podczas zapisu do cechu pojawiały się także na początku
XIX w. W 1807 r. przyjęty do cechu Jan Pectel zapłacił na znak bracki 1 grzywnę, fundował
beczkę piwa dla współbraci oraz dwa funty wosku „na światło” podczas zebrań cechowych.70
Inny z nowoprzyjętych członków cechu za anulowanie zaległości finansowych względem
bractwa, zgodził się w 1810 r. dobrowolnie pełnić służbę kościelną. Musiała być ona,
przynajmniej dla niektórych uciążliwa, gdyż dwa lata później, przyjęty właśnie do cechu Jan
Musiałowicz za zwolnienie ze służby kościelnej gotów był zapłacić do kasy brackiej
dodatkowo 8 talarów.71 Cech zdając sobie sprawę z faktu, że opłaty nie były niskie, zgadzał
się na ich rozkład w czasie lub uiszczanie należności w ratach. Adnotację o uregulowaniu
wpłaty wpisowego wnoszono do księgi cechowej przy akcie przyjęcia do cechu. Liczba nowo
nowoprzyjmowanych do bractwa członków wahała się od 2 do 10.
Tabela 1: Liczba członków przyjmowanych do Cechu Garncarzy w Gnieźnie w latach 1808 –
1820.
1808 1809 1810
4

9

2

1811 1812
5

5

1813 1814
8

5

1815
10

1816 1817
2

2

1818 1819 1820
4

6

2

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 42.
Na zebraniach suchodziennych, podobnie jak w innych cechach, udzielano członkom
kar za rozmaite wykroczenia. Najczęstszym spośród nich była obraza brata. W 1776 r na karę
6 funtów wosku i 1 konew piwa skazano członka cechu za oczernianie towarzysza. Obrażony
przedstawił świadectwo opieczętowane przez Magistrat poznański, że wbrew twierdzeniom
oszczerców, został wyzwolony z terminu. Dwa lata później, Marcin Nagorniewicz – syn
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byłego starszego cechu Wincentego, za obrazę innego majstra został skazany na karę 4
funtów wosku, 3 konwie piwa i dwa dni aresztu na ratuszu. Po powrocie na wolność musiał
przeprosić pokrzywdzonego za pośrednictwem dwóch mieszczan. Zdarzały się kary znacznie
bardziej dotkliwe. Gdy w 1787 r. jeden z majstrów nie chciał się zgodzić z sentencją wyroku
cechowego, zakazano mu sprzedaży swoich wyrobów na jarmarkach do czasu, aż się z
cechem pogodzi. W 1788 r. toczyła się sprawa o obrazę cechmistrza „o zniewagę i wzięcie
honoru ... przez słowa szelma, huncwot, truteń i inne nieprzyzwoite”. Augustyna
Moraszkiewicza obraził M. Wlekliński. Cech na posiedzeniu suchodziennym 3 listopada,
zabronił im wykonywać prace do czasu rozsądzenia sporu między sobą. Już w styczniu roku
następnego wpłynęła do cechu skarga mistrza Marchlewskiego na cechmistrza Pawła
Kmiecikowskiego, że ten kradł świece cechowe i używał ich podczas pracy w swoim
warsztacie. Kmiecikowski miał dać dwa funty wosku, dwie konwie piwa i przeprosić
wszystkich członków cechu. Sprawa niewiele mu zaszkodziła, bo na następny rok znów
został wybrany drugim cechmistrzem. Za podobne wykroczenia popełnione przez
czeladników nakładano kary innego rodzaju. W 1792 r. jeden z czeladników za złodziejstwo
otrzymał 10 plag, czyli uderzeń biczem. W 1780 r. miał miejsce przypadek oskarżenia
niejakiego Szymona Łaźniewicza o posługiwanie się zmyślonym nazwiskiem. Cech nakazał
mu udać się do rodzinnego miasta Koła i postarać się o dokumenty uwierzytelnione pieczęcią
miejską, potwierdzające jego pochodzenie i wyzwolenie. Często rozpatrywano sprawy o bicie
czeladzi i o nieuczciwą konkurencję wśród braci. Nawet za niepodanie przez czeladnika ręki
majstrowi, skazano tego pierwszego w 1771 r. na karę jednego funta wosku i konew piwa.72
W 1808 roku gnieźnieński Cech Garncarski i Mularski skupiał 22 majstrów garncarzy,
6 czeladników tego samego zawodu oraz dwóch uczniów: jednego 18 letniego i drugiego – 14
letniego. Najstarszy z czynnych majstrów liczył 68 lat, a najmłodsi 26 (w tym wieku było 3
mistrzów). Najmłodszy z czeladników miał 18 lat, a najstarszy 40. Do wspólnego cechu
należało także 13 murarzy – mistrzów i czeladników. Średnia wieku wszystkich członków
bractwa wynosiła 36,9 lat.73
W tym czasie nauka zawodu trwała najczęściej 4 lata. Zapis do terminu oraz
wyzwolenie na czeladnika odbywały się na koszt majstra. W spisywanych umowach różnie
rozwiązywano problem utrzymania ucznia podczas trwania nauki. „Przyodziewek” sprawiano
niekiedy przez 2 lata na koszt rodziców, a przez pozostałe 2 – na koszt majstra. Innym razem
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przez całe cztery lata odbywało się to za pieniądze rodziców. W niektórych umowach
zapisywano klauzulę, że po ukończonym po 4 latach terminie, majster zobowiązany był
„uczniowi sprawić surdut, czapkę, westkę, koszulę, jedne spodnie sukienne i buty”.74 Na
przełomie XVIII i XIX w. liczba przyjmowanych uczniów wahała się od jednego do siedmiu,
a zdarzały się lata, gdy nie przyjęto żadnego nowego adepta. Dokładną ich liczbę ilustruje
poniższa tabela.
Tabela 2: Liczba uczniów przyjmowanych do Cechu Garncarzy w Gnieźnie w latach 1798 –
1821.
1798
1

1799

1800

2

3

1805 1806 1808 1809 1810 1811 1812
1

1

1

1

7

6

-

1814 1815
5

6

1816 1817
7

1818 1819 1820 1821

1

-

-

1

Źródło: Cechy miasta Gniezno, sygn. 43.
I. 5. CECH KOŁODZIEJÓW
Dwukrotnie (w latach 1615/1616 i 1642/1643) występują starsi Cechu Kołodziejów
równolegle ze starszymi Cechu Ogólnego skupiającego rzemieślników zajmujących się
obróbką drewna.75 Wskazywać to może na istnienie w tych latach dwóch odrębnych cechów.
Niestety, o odrębnym Cechu Kołodziejów nie zachowały się inne wiadomości.
I. 6. CECH KRAWCÓW
Najstarszy znany gnieźnieński statut cechowy Władysław Jagiełło nadał krawcom w
dniu 21 września 1420 r. Jego tekst niestety nie zachował się. Zygmunt August wystawił
kolejny dokument z treścią statutu w Piotrkowie w dniu 23 stycznia 1563 r. Zgodnie z nim do
cechu należeć musieli także postrzygacze, którzy wstępując do cechu płacili wstępne takie
samo jak inni członkowie. W odróżnieniu od innych członków zwolnieni byli od posług na
rzecz cechu. Statut zabraniał uprawiania krawiectwa rzemieślnikom nie należącym do cechu –
partaczom, w odległości jednej mili od Gniezna. Żydzi zajmujący się w mieście
krawiectwem, nie mogli sprzedawać gotowych wyrobów chrześcijanom, a jedynie
współwyznawcom. Za złamanie tego postanowienia, uiszczać musieli karę jednego kamienia
wosku. Za prowadzenie sprzedaży podczas jarmarków, Żydzi miejscowi płacili trzy funty
wosku, zamiejscowi – sześć funtów. Każdy mistrz krawiecki mógł mieć 2 czeladników i 2
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uczniów. Jedną z bardziej dotkliwych dla mistrza kar, było pozbawienie go częściowo lub
zupełnie prawa ich posiadania. Do mistrza należało prawo karania uczniów (także karami
cielesnymi) zwłaszcza za przypadki pijaństwa.76 Tekst wilkierza z 1563 r. potwierdził
cechowi najpierw Jan Kazimierz w Poznaniu w dniu 7 grudnia 1657 r. 77, następnie August III
w Warszawie w dniu 22 września 1760 r.78 i wreszcie Stanisław August Poniatowski, także w
Warszawie w dniu 4 grudnia 1765 r.79
Zachował się tekst wilkierza regulującego zachowanie się czeladników, w brzmieniu
spisanym w dniu 8 września 1684 r. Postanowienia dokumentu skierowane były nie tylko do
członków gnieźnieńskiego bractwa, ale także do przybywających do miasta towarzyszy
cechowych z innych ośrodków, zwłaszcza będących w trakcie wędrówki. Autorzy
dokumentu, czyli członkowie cechu, nakazywali przybywającym do Gniezna czeladnikom, by
prosto udawali się do gospody cechowej w trzecim domu za bramą, przestrzegając ich
równocześnie, by nie pytali o drogę obcych białogłów, które mogą zaprowadzić ich do
„nierządnego domu”. Wilkierz nakładał na miejscowych członków cechu obowiązek
znalezienia wędrującemu czeladnikowi pracy w warsztacie miejscowego mistrza.
Szczegółowo wymieniał rodzaje zachowań, których towarzysze winni się wystrzegać.
Młodych adeptów zawodu przestrzegano, by nie opuszczali warsztatu przed starszymi
towarzyszami, by nie wychodzili z warsztatu na zewnątrz boso lub w fartuchu, nie podpierali
narożników na ulicach, by nie uwodzili kucharek w gospodzie cechowej, nie wadzili się lub
nie bili między sobą, by podczas wspólnych posiłków nie brali potraw przed majstrem, a
podczas mycia by nie wycierali nosa o miednicę. Wszystkie te występki zagrożone były karą
od jednego do dwunastu wochlonów. W Boże Ciało, Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz w
czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu w kościele farnym czeladnicy powinni służyć
w świątyni ze świecami w ręku. Również obowiązkowa była ich obecność w czasie mszy
odprawianych za zmarłych członków bractwa. Przewidziano kary za posługiwanie się przez
towarzysza igłami innego czeladnika, leżenie po pijanemu przed domem czy zdradzenie
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tematu sesji cechowej. Bardzo wysoka kara – dwunastu wochlonów groziła za niesłuszne
oskarżenie innego członka cechu o jakiekolwiek wykroczenie.80
Cech krawiecki należał do jednego z najliczniejszych w mieście. W 1580 r. liczył 13
członków. W dobie kryzysu, w 1692 r. skupiał 15 majstrów. Osobny cech krawiecki istniał w
Cierpięgach – mieście będącym własnością Kapituły Gnieźnieńskiej. W 1720 r. na
wyposażeniu cechu znajdowały się 3 muszkiety, jedna strzelba z zamkiem kołowym i dwie
halabardy.81
Poza obydwoma cechami pozostawali krawcy żydowscy, którzy do końca XVIII w.
nie mogli przystępować do chrześcijańskich bractw cechowych.
Od wieku XVI wprowadzono okres próby przed przyjęciem kandydata do bractwa.
Polegał on na obowiązku przepracowania u gnieźnieńskiego majstra roku, a w wyjątkowych
przypadkach siedmiu miesięcy. W tym okresie aspirujący do przyjęcia do cechu nie mógł
zmieniać warsztatu pracy. Sporadycznie zdarzały się przypadki zwolnienia kandydata z
próby. Musiał jednak wówczas posiadać referencje znanych mistrzów lub osób wpływowych.
W takim przypadku kandydat mógł się wkupić odpowiednią sumą do Bractwa. Innym
sposobem ominięcia okresu próby było wykazanie się pracą w większych ośrodkach w kraju,
bądź za granicą. Decydującym warunkiem przyjęcia kandydata w poczet braci cechowych był
tzw. „Meisterstück”, czyli rodzaj egzaminu polegający na przedstawieniu wykonanego
samodzielnie dzieła. Statut z 1420 r. nie zawierał rozporządzeń dotyczących pracy
wykonywanej podczas egzaminu mistrzowskiego. Wykaz 17 prac, które można było wykonać
jako „majstersztyk” zawierał dopiero statut z 1563 r.82 W przypadku krawców wymagano, by
przyjmowany do cechu kandydat umiał ubrać wszystkie stany – szlachtę, duchowieństwo,
mieszczan, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. W przypadku, gdy kandydat egzaminu nie zdał,
cech skazywał go na dodatkowy rok wędrówki. Po pomyślnie zdanym egzaminie, chcąc być
przyjętym do cechu, kandydat musiał uzyskać obywatelstwo miejskie, o ile takowego
dotychczas nie posiadał. Po wniesieniu obowiązujących opłat, starsi mistrzowie przedstawiali
kandydata radzie miejskiej z prośbą o nadanie mu obywatelstwa. Dopiero po jego uzyskaniu
mógł być przyjęty w szeregi bractwa. Nowoprzyjęty mistrz pełnił tzw. „służbę młodszeńską”
w bractwie i w kościele. Do jego obowiązków należała piecza nad skrzynią cechową, którą po
zebraniach przenosił do mieszkania starszego mistrza. Musiał być obecny na wszystkich
zebraniach cechowych i egzaminach. W kościele na mszach cechowych zapalał świece, gasił
K. Kosicki, F. Kosicki, op. cit., s. 26 – 29. Wochlon z niem. Wochenlohn – zapłata tygodniowa.
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je, kopał grób i niósł trumnę zmarłego brata. Za opieszałe wypełnianie tych obowiązków
nakładano kary od 3 do 5 groszy, lub 1 funt wosku. Służbę młodszeńską pełniło równocześnie
kilku najmłodszych członków cechu. Wstąpienie do cechu skutkowało do końca życia. Karą
nader rzadko stosowaną, choć przewidzianą w statucie, było odebranie członkostwa. Można
ją było nałożyć w przypadku niepłacenia składek przez rok, zajmowaniem się, poza własnym,
innym rzemiosłem lub nielegalnym wyszynkiem. Kara usunięcia z cechu była bardzo
dotkliwa, gdyż uniemożliwiała dalsze samodzielne prowadzenie zakładu krawieckiego.
Chłopak przyjmowany do nauki musiał być zdrowy, fizycznie dobrze rozwinięty,
pochodzić z prawego łoża i dobrej narodowości. Za przyjęcie do terminu w XVI w. uczeń
wpłacał 2 funty wosku oraz 15 groszy do skrzynki brackiej. Nauka zawodu trwała najczęściej
3 lata. W przypadku gdy mistrz ponosił wydatki na ubranie ucznia, wpłaty brackie bądź inne
wyjątkowe, mógł przedłużyć okres nauki do 4 lat. Zbiegłego terminatora nie wolno było
przyjmować w naukę. Już w XV w. pojawiły się w innych miastach listy gończe za zbiegłymi
adeptami zawodu. Złapany uczeń tracił dotychczasowe lata nauki i musiał rozpoczynać ją od
nowa. Wyzwolenia terminatora dokonywał jego mistrz, a bractwo przyjmowało go do swoich
szeregów.
Praca czeladnika trwała przez 15 godzin dziennie, prócz niedziel i świąt. Nie wolno
mu było przyjmować i wykonywać prac na własny rachunek, z wyjątkiem przypadku, gdy
otrzymał takie polecenie od mistrza. Czeladników, których przyłapano ta takim nielegalnym
procederze wydalano z miasta. Mistrzom, o ile o tym widzieli, nie wolno było ich
przyjmować do pracy.83
Gnieźnieńscy krawcy posiadali własny lokal bracki, miejsce zebrań cechowych. Do
pożaru w 1613 r. mieścił się on przy Rynku, w późniejszym okresie jego położenie jest
nieznane.84 Corocznie – 13 listopada, uroczyście obchodzono dzień św. Homobona, patrona
krawców. Bractwo posiadało własną kaplicę przy kościele farnym św. Trójcy. W 1750 r.
papież Benedykt XIV nadał modlącym się w niej członkom kanfraterni odpusty. W 1787 r.
prowadzono remont kaplicy, na którego dokończenie zabrakło funduszy. By zdobyć
niezbędne środki, cech postanowił zastawić u burmistrza Gostomskiego posiadane srebra w
ilości 33 sztuk, o łącznej wadze ponad 3 funtów. Dokument własnoręcznie podpisało dwóch
cechmistrzów i trzech mistrzów. Pozostałych 9 członków bractwa umieściło podpis „piórem
trzymanym”.85
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Niecodzienny wypadek miał miejsce w listopadzie 1710 r. Drugi cechmistrz bractwa
krawieckiego Łukasz Trafankoski, podejrzewając zatrudnionego u siebie ucznia Pawła, o
romans z jego żoną, fałszywie go oskarżył i pobił. Gdy sąd cechowy nabrał przekonania o
niewinności Pawła, nakazał Trafankoskiemu oddać bractwu osiem funtów wosku w pierwszą
niedzielę po św. Marcinie, rodzicom Pawła zapłacić odszkodowanie za 8 tygodni pracy i
siedzieć 6 godzin w izbie cechmistrzowskiej.86
Pod koniec XVIII w. w działalności cechu dał się zauważyć pewien zastój. Zebrania
odbywały się rzadko. Spadła liczba członków. W 1793 r., po zajęciu Gniezna, nowe władze
pruskie ustaliły liczbę miejscowych rzemieślników. W mieście pracowało 57 krawców, z
czego aż 53 Żydów.87 W 1807 r. doszło do skombinowania (czyli połączenia) Cechu
Krawieckiego z Cechem Kuśnierskim. Odtąd nazwa cechu brzmiała „Skombinowany Cech
Krawiecki”. Celem połączenia cechów było powiększenie liczby członków – Polaków i
ułatwienie w coraz trudniejszej konkurencji z miejscowymi Żydami. Zakładanych efektów nie
udało się jednak osiągnąć. Przez następne 50 lat większość członków cechu stanowili
gnieźnianie wyznania mojżeszowego.

I. 7. CECH KUPCÓW
Wśród grup społecznych zamieszkujących średniowieczne i wczesnonowożytne
miasta, kupców i rzemieślników wymienia się na ogół jako odrębne zbiorowości często
antagonistyczne w stosunku do siebie. W Gnieźnie w XVII w. powstało odrębne bractwo
kupieckie, posiadające swój własny wilkierz. Data jego powstania nie jest znana. Starsi cechu
–Wojciech Gołek i aptekarz Marcin, wymienieni są już w roku 1615.88 W dniu 19 stycznia
1637 r. dwaj aptekarze – Jan Chudzicki i Jakub Biernacki, jako starsi, przedstawili
burmistrzowi Maciejowi Katlewskiemu i rajcom ustawy bractwa kupieckiego, spisane przez
pisarza miejskiego Pawła Żendziana. Dokument ten zatwierdził Władysław IV w Warszawie
już w lutym 1637 r.89, a następnie Jan Kazimierz w Poznaniu 20 stycznia 1657 r. 90 i August II
22 listopada 1728 r. w Warszawie.91 W XVIII w. powstał koncept statutu gnieźnieńskiego
cechu kupców różniący się w szczegółach od wilkierza obowiązującego do tej pory.
Dotyczyły one głównie wysokości wnoszonych przez członków opłat. Statut zmieniany był
tamże, s. 33.
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jeszcze dwukrotnie – przez Augusta III w Warszawie 13 grudnia 1754 r.92 i przez Stanisława
Augusta Poniatowskiego, również w Warszawie 4 grudnia 1765 r.93 W dokumencie wyraźnie
zaznaczono, że członkiem bractwa może być każdy obywatel gnieźnieński z wyjątkiem
Szkotów, Żydów i heretyków. Kandydat na kupca powinien mieć w mieście posesję wartości
co najmniej 100 złotych. Wstępne, w porównaniu z innymi cechami, było bardzo wysokie.
Według starszej wersji statutu wynosiło 2 złote i 16 groszy. Ponadto należało zapłacić
wkupnego 24 złote, dać 12 funtów wosku i zafundować członkom bractwa wieczerzę wartości
30 złotych. W osiemnastowiecznym koncepcie statutu wysokość wstępnego określono na 16
groszy i 4 funty wosku. Pozostawiono obowiązek postawienia wieczornego przyjęcia, ale nie
określono jego wartości pieniężnej. Zrezygnowano ponadto z bardzo wysokiego wkupnego.94
Jedno z pierwszych postanowień statutu określało zasady sprawowania profesji. Nakazywano
każdemu członkowi bractwa posiadać własne, prawidłowe miary, wagi i szale, a na starszych
nakładano obowiązek ich kontrolowania. Po pierwszym wykroczeniu w postaci próby
oszustwa, starsi mieli upomnieć winnego. Druga i trzecia próba skutkowały ciężką karą,
której rodzaj określali starsi cechu. Dopiero czwarte wykroczenie tego samego rodzaju
skutkowało usunięciem z szeregu bractwa. W następnej kolejności wymieniano obowiązki
członków z zakresu służby kościelnej. Podkreślano, że wzorując się na innych cechach,
młodsi członkowie winni wykonywać polecenia starszych, zwłaszcza z zakresu noszenia
chorągwi podczas procesji (zwłaszcza Bożego Ciała) i nabożeństw. Podczas świąt, w czasie
sumy, nieszporów i innych nabożeństw, młodsi zobowiązani byli zapalać świece, a każde
zaniedbanie tego obowiązku kosztowało ich 2 grosze wpłacane do kasy brackiej. Do
obowiązków młodszych członków bractwa należało także przygotowanie ciała zmarłego brata
do pogrzebu i przeniesienie trumny do grobu. Po pogrzebie powinni odprowadzić bliskich
zmarłego do domu i po chrześcijańsku ich pocieszać. Za zaniedbanie tego obowiązku płacono
bractwu karę w wysokości jednego funta wosku. O połowę niższa kara groziła w przypadku
absencji na jednej z mszy suchodziennych.
Każdy z członków bractwa kupieckiego miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich
zebraniach pod karą 1 grosza. Obraza innego brata karana była kamieniem wosku i beczką
piwa. Ponadto w obecności wszystkich członków cechu oszczerca winien przeprosić swoją
ofiarę. Statut wzywał członków bractwa do ograniczania wzajemnej konkurencji.
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Przypominano, że nikt nie powinien przeszkadzać drugiemu w handlu, kto by zaś do tych
nakazów nie chciał się stosować, powinien być karany przez starszych bractwa.
Najobszerniejszą częścią statutu były postanowienia dążące do wyeliminowania
konkurencji ze strony osób do bractwa nie należących. W trakcie roku nikt nie miał prawa na
terenie miasta konkurować z miejscowymi kupcami. Jedynie w okresie jarmarków
obowiązywała pewna liberalizacja, choć jej zakres nie był przesadnie szeroki. Nie dozwalano
na przykład na handel detaliczny śledziami i węgorzami solonymi, a jedynie na handel
hurtowy w beczkach. Za zgodę na detaliczną sprzedaż ryb suszonych należało zapłacić do
cechu kupieckiego jeden kamień wosku. Zapewne nie bez powodu, statut przewidywał
przypadki sprzedaży przez kupców gnieźnieńskich, towaru przywiezionego przez obcych,
jako własnego. Kara za nielojalność wobec innych członków bractwa była wyjątkowo surowa
– wynosiła aż 60 grzywien, z czego połowa przypadała miastu na załatwienie ważnych
potrzeb publicznych, a połowa wpływała do cechu kupców. Prawdopodobnie przestępstwo to
popełniano wyjątkowo często, bo zakazowi utrzymywania kontaktów handlowych z osobami
nie należącymi do cechu poświecono cały, nie najmniejszy akapit statutu. Znaczną część
dokumentu stanowiły postanowienia, które miały ograniczyć konkurencję ze strony Żydów.
Nie wolno im było, zarówno na terenie jurydyk jak i miasta królewskiego, nawet na ulicy
żydowskiej, sprzedawać towarów wykonanych z żelaza oraz jakichkolwiek ryb solonych,
wędzonych i świeżych. Dopuszczano jedynie możliwość handlu bronią i jedwabiem, ale tylko
w sąsiedztwie domów żydowskich. Respektowania tych postanowień statutu konsekwentnie
pilnować mieli zarówno starsi, jak i wszyscy członkowie cechu kupieckiego. Zakazano
wszystkim, także Żydom, prowadzenia handlu w niedziele i święta. Statut postulował także,
by po zakończeniu jarmarku, nie wolno już było sprzedawać towaru, który nie zalazł dotąd
nabywcy, pod karą jednego kamienia wosku. Wprowadzenie takiego zakazu leżało w
kompetencji władz miejskich, stąd nie mógł on się znaleźć w wilkierzu cechowym. Ponieważ
jednak przedstawiciele cechu niemalże zawsze zasiadali we władzach miejskich,
egzekwowanie tego przepisu w praktyce, zapewne nie nastręczało szczególnych kłopotów. 95
Kupcom gnieźnieńskim przysługiwał formalnie tytuł „nobiles” (szlachetny) – taki sam
jakiego używała szlachta. Bracia cechu piwowarskiego, w hierarchii gnieźnieńskich cechów
rywalizującego o pierwszeństwo z kupcami – tytuł „spectabiles” (dostojny) – nadawany
dziekanom na niektórych uczelniach. Członkowie pozostałych cechów nazywani są w
źródłach „famati”(sławetni) – tak, jak wszyscy członkowie stanu mieszczańskiego.
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W 1808 r. istniała w Gnieźnie Konfraternia Kupiecka, na której czele stał kupiec
Wagner. Należało do niej wówczas 10 kupców, 4 czeladzi i 4 uczniów, w tym 3 poniżej 15
roku życia.96 W latach następnych organizacje skupiające kupców nie nosiły już nazwy cech.
W dokumentach w początków XIX w. występują one najczęściej jako „Konfraternia”, zaś w
latach późniejszych jako „Towarzystwo”.
I. 8. CECH KUŚNIERZY
Data powstania tego cechu nie jest znana. Biorąc pod uwagę fakt, że Gniezno było
znaczącym w skali Europy ośrodkiem handlu futrami, można z dużym prawdopodobieństwem
przypuszczać, że kuśnierze działali tu wcześnie. Wiadomo, że władze miejskie w Gnieźnie
już 8 września 1474 r. potwierdziły statut kuśnierzy. Był on na tyle atrakcyjnie
sformułowany, że o udostępnienie jego tekstu zwrócili się kuśnierze wągrowieccy.
Gnieźnieńskie władze miejskie zgodziły się przekazać im tekst dokumentu 20 stycznia 1548
r.97 Kilkadziesiąt lat później, 20 lutego 1615 r. bractwo kuśnierskie w Gnieźnie opracowało
nowy tekst statutu, który władze miejskie w Gnieźnie zatwierdziły tydzień później. Już w tym
samym roku 25 września, przekazano tekst nowego statutu kuśnierzom gnieźnieńskim.
Przekazującym był nie cech kuśnierzy, lecz cech łączny w Gnieźnie. W tym czasie trwał ostry
spór o nieuczciwą konkurencję między krawcami a kuśnierzami. Ci ostatni zwrócili się do
starosty ze skargą, że krawcy podszywają futrem szyte przez siebie płaszcze, wykonując
pracę kuśnierzy. Starosta, wydając wyrok nakazał przysiąc krawcom, że zaprzestaną
podobnych praktyk.98 Już w 1637 r. mistrzowie kuśnierscy Jakub Flet, Szymon Koziołek,
Błażej Doktorek, Jakub Brockmann, Wojciech Rozmara, Kasper Jantroszek, Michał Fierka,
Jakub Dubis, Łukasz Stelszyn, Sebastian Starzyński i Maciej Szablik przedstawili
burmistrzowi Maciejowi Katlewskiemu i radzie miejskiej nowy statut. 99 Ilość wymienionych
rzemieślników świadczy, że spełniali oni warunek utworzenia odrębnego cechu prostego.
Brak wśród nich wzmianki o starszych wskazuje, że chodziło o utworzenie nowego cechu i o
wyodrębnienie się z cechu łącznego. Postarano się też o potwierdzenie statutu przez króla.
Zwłoka jednak była dość znaczna, gdyż zatwierdził go dopiero Jan Kazimierz w Poznaniu 7
grudnia 1658 r., na prośbę starszych – Wojciecha Kodejczucha, Jakuba Dubisa, Jakuba Fleta,
Sebastiana Gapy i Macieja Szablika. Najważniejsze postanowienia statutu dotyczyły walki z
obcą konkurencją. Postanawiano, że podczas jarmarków żaden przejezdny kupiec nie może
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wystawiać do sprzedaży wyrobów kuśnierskich bez zgody starszych cechu gnieźnieńskiego.
Mieli oni także prawo oglądać sprzedawane przez obcych kupców towary. Motywowano to
troską o wysoką jakość sprzedawanych produktów. Surowca, czyli skór wykorzystywanych
przez kuśnierzy, nie wolno było sprzedawać przyjezdnym kupcom z wyjątkiem dni
dorocznych jarmarków. Zastrzegano też, że skórami takimi nie mogą też handlować szewcy i
Żydzi. Obcy kuśnierze mogli sprzedawać w mieście swoje towary tylko w okresie jarmarków,
zabroniono im jednak wykupywania futer, zwłaszcza lisich. Zakazano także w czasie
jarmarków wyprawiania skór lisich i rysich. Jedyny wyjątek uczyniono dla futer bobrowych.
Skóry zwierząt futerkowych mogli podczas jarmarków sprzedawać kupcy przybywający z
Rusi. Zarówno oni, jak i sprzedający gotowe kożuchy, zobowiązani byli do zapłaty zwanej
hamusik wynoszącej od każdego kupca 12 groszy. Pieniądze te wpłacano do skrzynki
gnieźnieńskiego bractwa kuśnierskiego, a przeznaczone były na wosk dla kościoła farnego.
Poza okresem jarmarków, wszyscy nie należący do cechu, mogli sprzedawać tylko skóry
surowe, pod warunkiem zapłaty 12 groszy hamusika. Taką samą opłatę płacili ponadto Żydzi
sprzedający w okresie jarmarków skóry w sklepach i budach, natomiast pokątni sprzedawcy
uliczni płacili po 3 grosze. Zabroniono produkcji i sprzedaży czapek, stąd w Gnieźnie nie
było osobnego cechu czapników. Członkom cechu zabroniono wyprawiania skór na potrzeby
Żydów, odstępowania im gotowych wyrobów do sprzedaży, jak i kupowania od nich surowca.
Jak z tego wynika, konkurencja między kuśnierzami chrześcijańskimi a żydowskimi musiała
być znaczna.100
W 1800 r. kandydatami na starszego cechu kuśnierskiego byli Jakub Wleczykiewicz i
Marcin Plewkowicz. Niestety nie udało się ustalić, kto ostatecznie stanął na czele bractwa.101
W 1807 r. kuśnierze i krawcy utworzyli jeden cech „skombinowany”. W 1808 r.
należeli do niego kuśnierze (8 majstrów i 1 czeladnik), krawcy (6 mistrzów i 2 uczniów),
kapelusznicy (2 majstrów i 1 uczeń), sukiennicy (2 mistrzów) i 1 miechownik.102
I. 9. CECH MŁYNARSKI
W najbliższych okolicach otoczonego murami obronnymi Gniezna, od co najmniej
XVI w. funkcjonowało kilkanaście młynów wietrznych (wiatraków), jeden koński i jeden
wodny na Słomiance. Organizacja cechowa powstała jednakże dopiero w latach
osiemdziesiątych XVIII w. W roku 1781 majstrowie młynarscy – Wojciech i Sebastian
APP, Akta miast Gniezno, sygn. 27, s. 710 – 756; S. Karwowski, op.cit., s.181. Tamże obszerne streszczenie
statutu Cechu Kuśnierzy.
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Piaseccy, Fryderyk Mieliński, Antoni i Maciej Szwejkowscy, Marcin Nowaczewski i
Franciszek Betkowski wystąpili z inicjatywą spisania statutu nowego cechu po czym
przedłożyli go burmistrzowi Feliksowi Grochowskiemu, landwójtowi Wojciechowi
Celnickiemu, rajcom Józefowi Chęcińskiemu i Krzysztofowi Gryzyngierowi oraz pisarzowi
Janowi Sypniewskiemu. Projekt zatwierdzony został przez króla 24 sierpnia 1783 r. 103 Statut
ściśle określał, kto może starać się o przyjęcie do cechu. Kandydat okazać musiał świadectwo
pochodzenia, dobrego zachowania, dokumenty wskazujące gdzie i kiedy uczył się zawodu
oraz czy odbył 3 letnią wędrówkę. W dokumencie wspomniano, że okres służby wojskowej
wliczany był do okresu wędrówki. W przypadku, gdyby kandydat nie posiadał świadectwa
dobrego zachowania, musiał w miejscu gdzie starał się o przyjęcie do cechu, pracować przez
pół roku jako towarzysz (czeladnik). By zostać majstrem, musiał wykonać sztukę
majstrowską. Mistrzowie, którzy przybyli z innych miejscowości do Gniezna i chcieli być
przyjęci do tutejszego cechu, byli zwolnieni od wykonywania tejże sztuki i od danin. Nowy
majster przy zdawaniu egzaminu płacił po 1 talarze mistrzowi, u którego wykonywał sztukę
majstrowską, przedstawicielowi Magistratu przy cechu oraz dyrektorowi młynarskiemu, który
sztukę przyjmował. Ponadto wpłacał do cechowej „kasy ubogiej” 3 zł polskie. Jeśliby któryś z
towarzyszy gdzie indziej zdawał egzamin mistrzowski, wówczas wpłacał tylko 1 talar za
przyjęcie do cechu i bez uiszczania innych opłat stawał się majstrem zupełnym. Właściciel
wiatraka lub młyna będący mistrzem mógł mieć do pomocy tylu czeladników, ile będzie
potrzebował, ale uczniów mógł przyjąć najwyżej dwóch. Wychodzono z założenia, że więcej
nie będzie w stanie dobrze przygotować do wykonywania zawodu. Surowe kary
przewidywano za bezpodstawne podawanie się za mistrza lub czeladnika. Za pierwszy z
występków, w przypadku jego udowodnienia, statut przewidywał karę 70 talarów, w tym
drugim – 40. Syn majstrowski, który podawałby się bezpodstawnie za wyzwolonego – płacił
karę 20 talarów. „Fusierowie” (wykonujący zawód bez przynależenia do cechu), którzy
wnieśliby opłaty przewidziane przy wstąpieniu do cechu, mogli być do niego przyjęci.
Niezbędnym warunkiem było udowodnienie pochodzenia z prawego łoża. Bez spełnienia tego
warunku przyjęcie do cechu było niemożliwe. Statut przewidywał przynajmniej dwukrotną w
ciągu roku kontrolę przez starszych mistrzów młynów i używanych miar. Kontrole
przeprowadzane być miały bez ostrzeżenia. Młynarze wykonujący zawód we własnych, bądź
królewskich, czy szlacheckich młynach położonych w odległości do trzech mil od Gniezna,
mogli być uważani za majstrów cechowych, pod warunkiem przestrzegania prawa i płacenia
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 67; Nie podano daty sporządzenia odpis listu królewskiego z tekstem
przywileju cechowego.
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połowy składek do cechu. Każdy majster młynarski mógł budować wiatraki, ale domy,
stodoły i chlewy już nie. To należało do praw członków cechu cieśli. Wilkierz przewidywał
przeprowadzenie dwóch sesji w ciągu roku, a w razie potrzeby zwołanie sesji
ekstraordynaryjnej (nadzwyczajnej). Podczas zebrań zakazywano picia trunków. Za
spóźnienie na zebranie groziła kara 1 zł, zaś za przedwczesne wyjście lub za uchylanie się od
głosowania 1 zł i 18 gr. Kary wpłacano do skrzynki brackiej. Przechowywano ją w domu
cechmistrza, który musiał znajdować się na gruncie królewskim. Jeśliby cechmistrz takowego
nie posiadał, wówczas skrzynka przechowywana być mogła w należącym do innego
mieszczanina domu, który stał na terenie królewszczyzny. Warunku tego konsekwentnie
przestrzegano, gdyż nieruchomość ta objęta była prawem państwowym, a nie prywatnym
właściciela gruntu. Skrzynka posiadała trzy zamki otwierane trzema kluczami, które posiadali
Deputowany od Magistratu i dwaj cechmistrze. Na wypadek skarg na majstrów lub
czeladników - członków cechu, władze bractwa w pierwszej kolejności miały zabiegać o
pogodzenie stron. Cech nie miał prowadzić korespondencji z innymi organizacjami
rzemieślniczymi działającymi w kraju lub za granicą. W przypadku, gdyby taka
korespondencja nadeszła na adres organizacji gnieźnieńskiej, statut nakazywał jej
odpieczętowanie i odczytanie w obecności Deputowanego, czyli skierowanego do cechu
przedstawiciela Magistratu. Szczegółowo omówiono sprawy pogrzebu członka cechu
wskazując m.in. obowiązek odprowadzenia zmarłego brata do grobu. Wdowie po majstrze
zapewniano te same prawa co jej zmarłemu mężowi, z wyjątkiem możliwości przyjmowania
uczniów. Gdyby wdowa wyszła za mąż za rzemieślnika innej profesji niż jej pierwszy mąż,
nie wolno jej będzie utrzymywać się z młynarstwa, lecz jedynie z dochodów uzyskiwanych
przez jej nowopoślubionego małżonka. Dwa razy w ciągu roku, podczas sesji, odprawiane
miały być nabożeństwa za dusze zmarłych braci i sióstr. Wszyscy członkowie cechu
zobowiązani byli do obecności, a ołtarz miał być na koszt cechu „światłem i innymi
potrzebnymi rzeczami przyozdobiony”. Kilka paragrafów wilkierza poświęconych było
uczniom przyjmowanym do terminu. Przewidywano, że adept młynarstwa powinien umieć
czytać, pisać i znać główne prawdy wiary chrześcijańskiej. Bez przyswojenia tej wiedzy i
umiejętności nie mógł być wyzwolony na towarzysza. Postanowienie to obowiązywało także
w wielu innych cechach przez cały wiek XIX, a nawet na początku XX w. Za przyjęcie w
naukę i wpisanie do księgi uczniów nowoprzyjmowany płacił pisarzowi 1 zł i 15 gr, do kasy
ubogiej dodatkowe 2 zł oraz za samo przyjęcie do bractwa stawiał braciom obiad lub płacił
talara i 0,5 beczki piwa. W przypadku przyjęcia sieroty lub ubogiego koszty ponosił cech, zaś
przyjmującemu go majstrowi wolno było posiadać takiego ucznia dopóki ten nie wyuczył się
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rzemiosła. Już w kolejnym paragrafie wilkierza postanawiano, by majstrowie nie
wykorzystywali uczniów do innych posług, lecz uczciwie przekazywali niezbędne
umiejętności. W przypadku gdyby majster zmarł przed ukończeniem terminu, cech miał
skierować ucznia do innego majstra, który nie mógł odmówić jego przyjęcia. Z kolei uczeń,
który samowolnie ucieknie od swojego majstra, miał utracić wpłacone przy przyjęciu w
termin pieniądze. Po 3 latach nauki, uczeń dla podniesienia poziomi swoich kwalifikacji
zawodowych, zobowiązany był udać się na 3 letnią wędrówkę, by zgłębiać tajniki zawodu u
innych majstrów. Po wyzwoleniu na towarzysza, miał otrzymać od cechu drukowane
świadectwo. Kolejna grupa przepisów zawarta w statucie mówiła o prawach i obowiązkach
czeladników. Zastrzeżono, że czeladnicy lub pachołcy utrzymywani w dobrach szlacheckich
nie mają prawa zatrudniać innych czeladników ani szkolić uczniów. Chęć odejścia od majstra
powinna być zgłoszona przez czeladnika na 6 tygodni naprzód. W przypadku niedotrzymania
tego terminu, nie mógł uzyskać świadectwa potwierdzającego okres zatrudnienia. O zakazie
przyjmowania do pracy czeladnika, który nie mógł się okazać świadectwem z poprzedniego
miejsc pracy, mówił kolejny artykuł wilkierza. Nie przestrzegającemu tego postanowienia
mistrzowi groziła kara 5 talarów, zaś „tułacz” miał być przez władze miejskie „przez 14 dni
na chlebie i wodzie trzymany”. Za strajk podjęty przez czeladników w celu wymuszenia na
zatrudniającym ich majstrze wyższej pensji, karać miały również władze miejskie. Członkom
cechu zabroniono świętować jakiekolwiek dni poza nakazanymi. W niedziele i święta młyny
miały być zatrzymane od godziny 8 rano do 1 po południu. Na wsi przepis ten często był
naruszany, a łamiący go młynarze tłumaczyli się zazwyczaj brakiem zegarków. W dni
najważniejszych ze świąt – Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Zesłania Ducha Świętego i
Bożego Ciała – młyny nakazano zatrzymać na czas od jednych nieszporów do drugich, w
dniu następnym. Młynarz łamiący ten przepis ponosił karę 2 talarów a ten, który na niego
doniósł otrzymywał od cechu nagrodę, ale statut nie określał jej wysokości. Dbano także o
wysoki poziom usług. Praca majstra, na którego zostanie złożona w cechu skarga, miała być
sprawdzana przez 2 innych, najlepszych spośród należących do bractwa majstrów. Gdyby
złożone zarzuty się potwierdziły, obwiniony musiał zwrócić skarżącemu wszystkie koszty i
wnieść do skrzynki brackiej 5 talarów kary. Zakazywano wszystkim, którzy nie uzyskali
specjalnego zezwolenia od cechu, sprzedawania mąki i kaszy. Za nieprzestrzeganie tego
przepisu groziła konfiskata towaru, który przekazywano do szpitala (czyli przytułku dla
ubogich). Postanowienia te obowiązywać miały wszystkich młynarzy zamieszkałych w
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promieniu trzech mil od Gniezna, niezależnie od tego pod czyją jurysdykcją (królewską,
kościelną, czy szlachecką) się znajdowali.104
W dniu 12 listopada 1783 r., na gnieźnieńskim ratuszu asesor Maciej Szwejbkowski
oraz cechmistrze W. Piasecki i Andrzej Kosicki złożyli przysięgę, po czym dobrali sobie
braci stołowych. Po przeniesieniu skarbu brackiego na „miejsce cechowe” tj. do domu
ławnika Antoniego Lewandowskiego, nastąpiło ukonstytuowanie się nowego cechu i
przystąpiono do przyjmowania i zapisywania do księgi braci cechowych.105
Na podstawie statutu dokonano wyboru władz cechowych. Jedną z pierwszych decyzji
jakie podjęli starsi, było ustalenie wstępnego do cechu na 270 złotych. Po interwencji władz
miejskich, obniżono ją do 144 złotych. Był to nadal znaczny wydatek. Kosztowna była także
budowa młyna. Do końca XVIII w. były to największe pod względem technicznym
wytwórnie w mieście. Pierwszych braci przyjęto do cechu 12 listopada 1783 r. Oprócz
miejscowych młynarzy zapisano wówczas do bractwa także majstrów z Rogoźna, Słupcy a
nawet Leszna. Wszyscy płacili wstępnego po 1 talarze i 1 złotym. 106 W roku następnym
nowoprzyjęci płacili wstępnego po 15 czerwonych złotych w trzech ratach.107 Na początku
XIX w. cech był jednym z najliczniejszych w Gnieźnie. W 1808 r. należało do niego na
terenie Gniezna 22 mistrzów, 16 czeladników i 6 uczniów.108 Większość braci cechowych
zamieszkiwała na terenie miejscowości położonych w odległości 3 mil od miasta.
Tabela 3: Ilość członków gnieźnieńskiego Cechu Młynarzy w latach 1804 – 1832.
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-„-

1
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-„-
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1
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-„-

13
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32

1

-„-

1

-„-
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Do braci
policzono
wdowę

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 50.
Do 1814 roku liczba braci rosła. Od tego czasu zaczęła spadać, co szczególnie
widoczne stało się od 1818 r. Władze cechu podjęły w tym czasie akcję skreślania członków
zalegających, niekiedy od wielu lat, za składkami wobec cechu. Najczęściej ci sami młynarze
nie brali żadnego udziału w życiu bractwa, tłumacząc się zazwyczaj znaczną odległością
miejsca pracy i zamieszkania od Gniezna. Powtarzające się apele o udział w zebraniach i
dyskusje o sposobie informowania członków o spotkaniach, świadczą o istotnym znaczeniu
tego problemu. W trzecim dziesięcioleciu XIX w. liczba majstrów (określenia tego użyto w
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rejestrze suchodziennego po raz pierwszy w 1817 roku109), ustabilizowała się na poziomie
zbliżonym do liczby 30 członków. W pierwszych dwóch dziesięcioleciach XIX w., gdy liczba
członków cechu przewyższała (niekiedy znacznie) liczbę 100, składki suchodzienne rzadko
kiedy płaciło 30 % członków. Po drastycznym zmniejszeniu ilości majstrów, osoby
wywiązujące się ze swoich zobowiązań finansowych wobec cechu stanowiły często ponad 50
% zapisanych członków.110 Opłatę suchodziennego płacono w ciągu roku w dwóch ratach –
12 listopada i na uroczystość Świętej Trójcy. Początkowo jej wysokość wynosiła 1 zł i 18 gr.
Wśród członków cechu zawsze na początku, zaraz po cechmistrzach wymieniano tzw. „braci
stołowych”. Były to osoby cieszące się największym prestiżem, często posiadające długi staż
majstrowski. Podczas zebrań cechowych mieli prawo zasiadać wspólnie z cechmistrzami na
krzesłach przy stole, podczas gdy pozostali siedzieli na ławach, najczęściej pod ścianami.
Wybór braci stołowych należał do prerogatyw cechmistrzów, często przez kolejne lata były to
te same osoby. W 1815 r. kiedy powołano nowych braci stołowych, ze starego składu
pozostał 1, pozostałych 5 objęło swoje stanowisko po raz pierwszy. Początkowo liczba „braci
stołowych” wynosiła 6 majstrów. Od 1818 r. zaprzestano w „Rejestrach suchodziennego”
wymieniać ich z nazwiska. Ponownie zapisy te pojawiły się w 1829 r., kiedy to było ich 4, a
od następnego roku wymieniany był tylko 1. Do roku 1807 wymieniano wśród braci osobną
grupę „kaszarzy” trudniących się tylko przemiałem ziarna na kaszę. Stanowili oni od 20 do 36
% wszystkich członków cechu. W następnych latach nie podawano ich jako osobnej grupy. W
1825 r. wśród braci po raz pierwszy pojawiła się kobieta – Urbańska. Prawdopodobnie była to
wdowa po jednym z członków cechu (choć tego nie zapisano).111
Znacząca była ilość przyjmowanych uczniów i wyzwalanych czeladników. W latach
1784 – 1850 zapisano do bractwa 427 uczniów, a równocześnie wyzwolono 500
czeladników.112 Ucznia zapisywał i opłatę za niego uiszczał najczęściej majster przyjmujący
go do terminu. Opłaty te były zróżnicowane. W 1784 r. jeden z majstrów za zapisanie
pochodzącego z Janowca ucznia zapłacił 1 talara, podczas gdy inny za swojego ucznia uiścił
kwotę 21 zł.113 Podobnie, w przypadku wyzwolenia na czeladnika, opłatę wnosił majster. W
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 50.
tamże. Jedynie na początku analizowanego okresu opłacający suchodzienne stanowili ponad 30 % członków.
Od 1808 r. liczba ta zaczęła systematycznie spadać, by w 1813 r. osiągnąć nieco ponad 15 %, a w kolejnych
latach niewiele przekraczając 20 %. W roku 1821 nastąpiła wyraźna poprawa. Opłacający składki stanowili w
tym czasie 70,21 % członków cechu. W kolejnych latach, aż do 1832 r. następowały wahania, ale tylko raz, w
1829 r. liczba płacących spadła poniżej 40 %.
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W 1825 r. z ewidencji wykreślono mistrza Tomasza Urbańskiego, choć nie zanotowano, że nastąpiło to z
powodu jego śmierci, zob.: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 50.
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 52 – 53. Pierwszych czeladników wyzwolono w 1787 r.
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 52, s. 1 v. – 2. Wartość 1 talara wynosiła w tym czasie 8 złotych.
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nielicznych przypadkach, gdy dotychczasowy uczeń sam płacił za swoje wyzwolenie, nie
wpisywano do księgi nazwiska mistrza wyzwalającego, zamiast tego umieszczano natomiast
adnotację „wyzwolił się dyscypuł kosztem swoim”.114 Pierwsze takie przypadki miały miejsce
w okresie Księstwa Warszawskiego. W pierwszych latach działalności cechu, zapisy nowych
uczniów i wyzwolenia na czeladników odbywały się podczas dwóch sesji – św. Trójcy –
przypadającej pod koniec maja lub w czerwcu oraz Świętomarcińskiej – w dniu 11 listopada,
lub w dniach w pobliżu tej daty. Już od końca XVIII w. następowały coraz częstsze
odstępstwa od tej reguły. Przyjmowano nowych braci, wyzwalano na czeladników i
zapisywano uczniów również w innych terminach w ciągu całego roku. Pierwsze wyzwoliny
towarzyszów miały miejsce w lutym 1784 r. Odbyły się one w obecności majstrów z cechu
grodziskiego, rogozińskiego i barcińskiego. Za „fatygę” przyjezdni cechmistrze otrzymali od
gnieźnieńskich kolegów po 60 zł a 2 przyjezdnym towarzyszom wypłacono po 55 zł.115
Spośród zapisywanych na uczniów 87 (20,37 %) stanowili tzw. „majstrowicze”, czyli
synowie majstrów. Ponadto 16 majstrów zapisało na ucznia własnego brata (3,75% zapisów).
W pięciu przypadkach zapisywany i zapisujący związani byli innymi węzłami pokrewieństwa
lub powinowactwa (pasierb, szwagier, stryj, wuj, raz ogólnie zapisano – „krewny”).
Odnotowano także 43 przypadki zbieżności nazwisk majstra i ucznia, bez wskazania jednakże
czy łączy ich więź rodzinna. Sumując wszystkie przypadki potwierdzonego w zapisach, jak i
prawdopodobnego pokrewieństwa, przypadki zapisu do cechu osób bliskich stanowiłyby
nieco ponad 35% wszystkich przyjętych do cechu.116
Początkowo uczniów zapisywano do terminu na 3 lata, lecz już w latach
osiemdziesiątych XVIII w. pojawiły się zapisy na 4 lata.117 Również później zapisywano
nowych adeptów zawodu na różne okresy nauki. Spośród osób zapisanych na ucznia dla 235
(55 %) zachowały się informacje o wyzwoleniu na czeladnika przez tego samego majstra. W
36 przypadkach (8,43% zapisanych uczniów) mistrz wyzwalający był inny niż mistrz
zapisujący na ucznia. W nielicznych przypadkach okres między zapisem na ucznia a
wyzwoleniem na czeladnika był znacznie dłuższy niż przeciętny czas trwania nauki
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 53.
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Przytaczane dane liczbowe dotyczące zapisywanych i wyzwalanych uczniów mogą być traktowane jedynie
jako przybliżone. W czasie sesji świętomarcińskiej 15.11.1802 r. Franciszek Jarociński zapisał na ucznia Stefana
Jarocińskiego. W zapisie zaznaczono wówczas, że Stefan jest jego bratem (APP, Cechy miasta Gniezno, sygn.
53, k. 20). Gdy 13.11.1804 r. Franciszek wyzwolił Stefana w dokumencie podano, że Stefan jest majstrowskim
synem, choć nie wpisano, że synem Franciszka (APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 53 k.167 v.). Inną przyczyną
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rzemiosła. Walenty Domowicz zapisany został na ucznia przez Jana Nowaczeskiego na sesji
świętomarcińskiej 14 listopada 1791 r., a wyzwolony przez Franciszka Dembińskiego 14
listopada 1797 r. Nauka Wincentego Kwaśniewicza trwała 7 lat. Inny uczeń – Augustyn
Turski dwukrotnie rozpoczynał naukę. Po raz pierwszy 14 listopada 1791 r. u Michała
Nowaczeskiego, drugi raz – u Szymona Dyszkiewicza 16 listopada 1795 r. Przyczyna
zdarzenia nie jest znana.118 Najczęściej okres nauki na jaki zapisywano ucznia trwał trzy –
cztery lata. Zdarzały się także odstępstwa od tej reguły. Oprócz wspomnianych wyżej
przykładów wydłużonego okresu terminowania, powtarzały się przypadki przyspieszonej
kariery zawodowej. W latach 1791 – 1831 zdarzyło się 50 przypadków zapisania na ucznia i
wyzwolenia tego samego terminatora na czeladnika przez jednego majstra w tym samym dniu
(11,71 % wszystkich zapisów na uczniów). Siedemnastokrotnie wyzwalającym był ojciec, po
1 przypadku wuj, szwagier i brat. Trzykrotnie wyzwolenie nastąpiło następnego dnia po
zapisie na ucznia, podczas trwania tej samej sesji cechu. Zdarzyły się także 3 przypadki
wcześniejszego wyzwolenia na czeladnika, niż zapisania na ucznia (incydenty takie, zgodnie
ze statutem nie powinny mieć miejsca). W 1817 r. Jan Krauze w dniu 3 czerwca wyzwolił
swojego ucznia Andrzeja Radwańskiego, którego formalnie zapisał 6 dni później. W 1820 r.
Wojciech Dyszkiewicz został w dniu 20 maja wyzwolony przez swojego mistrza i ojca
(którego imienia nie podano), a zapisany na ucznia został oficjalnie dopiero w dniu 30 maja.
W 1832 r. mistrz Jan Szudrowicz w dniu 24 lutego wyzwolił swojego ucznia Wiktora
Wiszyńskiego, którego formalnie na ucznia zapisał dopiero w dniu 12 maja.119 Takie
wyjątkowe przypadki mogły być tolerowane w cechu, którego członkowie zamieszkiwali
rozległy teren i niestawienie się na sesji łatwo mogli wytłumaczyć trudnościami
komunikacyjnymi. Dla 261 spośród wyzwolonych czeladników (co stanowiło 52,2 %
wszystkich), nie zachowały się wcześniejsze adnotacje o ich zapisie na ucznia. Nie podano
również informacji, gdzie wcześniej uczyli się oni zawodu.
W latach 1783 – 1878 zapisano do cechu 429 braci, w tym 2 kaszarzy, 3 mistrzów
piekarskich, 19 braci „na sprzedaż mąki i kaszy”, 1 blachmistrza właściciela wiatraka, 15
półbraci, braci dokupnych 2, wkupnych 2, wstępnych 1.120 Wśród wszystkich zapisanych
nowych braci, 51 posiadało adnotacje o wcześniejszym zapisaniu na ucznia i o wyzwoleniu
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na czeladnika, 8 tylko o zapisaniu na ucznia, zaś 34 tylko o wyzwoleniu na czeladnika.121 Z
zestawienia tego wynika, że zdecydowania większość uczyła się zawodu w innych ośrodkach
lub mistrzami zostawała będąc już uprzednio właścicielem młyna lub wiatraka. Zdarzały się
także przypadki przystępowania do cechu w celu uzyskania możliwości przyjęcia w termin
ucznia. Na tej samej sesji niektórzy spośród majstrów przystępowali do cechu i tego samego
dnia zapisywali adepta przyjętego do siebie w termin. W 1804 r. zaczęto przyjmować do
cechu członków, którym zezwolono na sprzedaż mąki i kaszy oraz tzw. „kaszarzy”, którzy nie
mogli mleć ziarna na mąkę. W zapisach o ich przyjęciu do cechu brak określenia majster, co
wskazuje, że nie traktowano ich w ten sposób. Nie mogli też zatrudniać czeladników. Istniała
także forma przyjęcia do bractwa w charakterze „półbrata”. W latach 1783 – 1865 przyjęto 14
takich osób. Oni również nie mieli prawa zapisywania uczniów, nie przyjmowali także
czeladników. Stosowano także rozróżnienie na majstrów „wkupnych” i majstrów
„wstępnych”. Do tych pierwszych zaliczano tych nowych członków, którzy nie przygotowali
„majstersztyku”, lecz wpłacali rekompensatę w gotówce. Ci drudzy, wykonywali dzieło
mistrzowskie, w zamian zaś ich opłata wstępna była niższa. W przypadku tych pierwszych
opłata za przyjęcie do cechu w 1809 r. wynosiła 36 zł, zaś tych drugich – zaledwie 6 zł.122 W
1804 r. przy nazwisku jednego z przyjętych do bractwa półbraci zapisano, że „tyko mąką
handluje bez młynka”. Do końca roku przyjęto łącznie 10 osób trudniących się sprzedażą
mąki i kaszy, w tym 3 kobiety (tylko 1 z nich deklarowała, że jest wdową).123 Również w
latach następnych włączano w szeregi członków cechu osoby trudniące się jedynie sprzedażą
mąki i kaszy, bez ich mielenia. Do bractwa należeli także piekarze nie posiadający własnego
cechu. W 1817 r. wśród 9 nowoprzyjętych braci znalazł się jeden piekarz, któremu
pozwolono na przyjęcie do pracy czeladnika.124
Opłata za przyjęcie do cechu była stosunkowo wysoka, stąd powszechnie starano się
rozłożyć ją na raty, a cech wyrażał na to zgodę. W XVIII w. funkcjonowała jeszcze zasada, że
w przypadku uiszczenia jednorazowo pełnej kwoty, nowoprzyjęty brat od początku uważany
był za „pełnego majstra”, w przeciwnym zaś przypadku, dopiero po zapłaceniu ostatniej
raty.125 W 1790 r. zaistniał przypadek, że nowoprzyjęty mistrz nie wpłacił pełnego
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„wstępnego”, obiecując brakującą sumę uiścić w przyszłości. Cech postanowił, że do tego
czasu wolno mu będzie wprawdzie zatrudniać czeladnika, ale kształcić ucznia – nie.126
Wśród członków gnieźnieńskiego Cechu Młynarzy zdarzały się rodziny, w których
tradycje zawodowe kontynuowane były przez kilka pokoleń. Uwagę zwraca znaczna liczba
młynarzy o nazwisku Piasecki. Wśród przyjętych do cechu posługiwało się nim 48 osób. Ze
względu na stan źródeł niemożliwe jest ustalenie ich stopnia pokrewieństwa. Wiadomo
jedynie, że nie wszyscy z nich byli ze sobą spokrewnieni. Już w XIX w. rozróżnienie
wszystkich Piaseckich sprawiało znaczne trudności członkom cechu. Z tego powodu, przy
niektórych, bardziej popularnych imionach posługiwano się dodatkowo cyfrą rzymską. Nie
ustrzeżono się przy tym błędu. Jan Piasecki, który w dniu 8 czerwca 1840 r. został majstrem
cechowym występuje w aktach jako Jan III, podczas gdy w rzeczywistości był czwartym
przedstawicielem Piaseckich w cechu noszącym to imię. Przedstawiciele innych rodzin
występują już znacznie rzadziej. Wesołowskich (względnie Wesołoskich) było 14, Obarskich
(vel Oberskich) co najmniej 13, Budzyńskich 12, Kubiałowiczów (lub Kubiatowiczów) 11,
Liczbińskich 10, Nowaczeskich (lub Nowaczewskich) co najmniej 10.127 Ze względu na różną
niejednokrotnie formę zapisu tych samych nazwisk, wymienione dane cyfrowe nie mogą być
traktowane jako ostatecznie ustalone. Dają one jednak wyobrażenie o skali dziedziczenia
zawodu na przykładzie członków tylko jednego z gnieźnieńskich cechów.
W pierwszym okresie po utworzeniu cechu, zebrania jego członków odbywały się
dwukrotnie w ciągu roku. Ich liczbę i termin

ustalano na podstawie statutu. Pierwsza

„schadzka” odbywać się miała w poniedziałki po świętym Marcinie (po 11 listopada), druga –
w poniedziałek po uroczystości Świętej Trójcy (w maju lub w czerwcu). Za nieobecność na
tych sesjach groziły kary finansowe. W razie potrzeby odbywać się mogły zebrania
dodatkowe.128 Zbiórki cechowe wielokrotnie były okazją do zorganizowania przyjęcia dla
przybyłych członków. Jak wynika z rejestrów percepty i expensy, cech ponosił wówczas
wydatki za chleb biały, za śledzie, mięso (wieprzowe i wołowe), piwo i wódkę oraz „za
światło”, czyli wosk. Po stronie ekspensy poza wydatkami ponoszonymi na organizację
spotkań, notowano także pieniądze przekazywane na wspomożenie potrzebujących
(stosunkowo często na pogorzelców), za „robienie światła” (w tym przędzę na knoty do
świec), za żałobne feretrony do proporca cechowego, drewno na opał, msze święte na intencje
cechu, a nawet – w 1804 r., za „przekopiowanie przywileju cechowego z polskiego na
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niemieckie”. Wysokość wydatków była zmienna. Pod koniec XVIII w., wahała się od 478 zł i
21 gr w 1792 r. do 1368 zł i 12 gr w roku 1797. Corocznie znaczną część wydatków
stanowiły pieniądze wydawane na wosk (np. 59 zł w 1789 r.), na zapłatę właścicielowi
gospody, w której odbywały się sesje (135 zł 6 gr w tymże 1789 r.), za jedzenie (dwa lata
później za wieprza zapłacono 25 zł, a za wołu 58 zł). Na tym tle wydatki na msze św.
suchodzienne (w 1799 r. zamówiono 2) -11 zł 12 gr, czy na pomoc pogorzelcom (w latach
1789 – 1791 od 6 do 12 zł) wyglądają raczej skromnie. Odnotowane w tym samym czasie
przychody cechu pochodziły przede wszystkim z opłat ponoszonych podczas zapisu uczniów
w latach 1789 – 1822 od 13 do 52 zł), podczas ich wyzwolin (od 26 do 52 zł), członkowskich
składek suchodziennych i opłat za uzyskanie tytułu majstra. Gospodarka finansowa cechu
prowadzona była w sposób odpowiedzialny. W kasie niemalże corocznie notowano wysokość
pozostałych rezerw. Przykładowo w 1815 r. w kasie pozostało 13 talarów 3 złote i 22
grosze.129
Różnie układały się stosunki towarzyskie między braćmi cechowymi. Niejednokrotnie
dalekie były one od ideału. Na sesji w dniu 2 czerwca 1784 r. rozpatrywano zatarg między
dwoma majstrami – Janem Borkoskim i Grzegorzem Chwiełowiczem. Chwiełowicz miał
zelżyć Borkoskiego i kazać mu „iść do diabła”. Ten z kolei nazwał Chwiełowicza „szelmą”.
Chwiełowicz w ramach rewanżu miał innych braci cechowych określić mianem „wilków”, a
starszym towarzyszom oferował po jednym czerwonym złotym, by te „wilki” paśli. Za tę
zuchwałość bracia stołowi skazali go na karę w postaci 4 butelek wina, dwóch funtów wosku
i pół beczki piwa na rzecz cechu. J. Borkoski „za nieuszanowanie tak Braci jako i prawa
onych” zakupić miał 4 butelki wina i dwa funty wosku. Kary miały być wykonane
natychmiast.130 Zdarzały się przypadki donosów jednych młynarzy na drugich. Na sesji
świętomarcińskiej w tymże 1784 r. Dominik Panienka poinformował zebranych, że członek
bractwa Karol Sarnowski, w dzień święta Narodzenia N.M.P. w roku 1779 grabił na polu
zboże, a gdy Panienka go strofował, ten go zelżył. Sarnowski żalił się z kolei na Panienkę, że
„tenże takoż go zelżył”, a ponadto w ten sam dzień groch z pola woził. Ponieważ to Panienka
pierwszy spowodował całe zamieszanie, bractwo skazało go na 15 złotych i 2 funty wosku,
zaś Sarnowskiego na 8 złotych i 1 funt wosku.131 Powody niektórych skarg mogą z dzisiejszej
perspektywy wydawać się zupełnie błahe. W październiku 1785 r. Jan Rybczyński oskarżył
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 49, Reyestr Expensy Bractwa Młynarskiego. Dochód i Wychód od Roku
1789. Reyestr Percepty Bractwa Młynarskiego od Roku 1789. W latach osiemdziesiątych XVIII w. za
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przed cechem Andrzeja Galubińskiego, że ten nie szanując przywileju królewskiego, siedział
podczas sesji cechowej w czapce na głowie. Gdy go upomniano, okazując wzgardę zebranym
powtórnie głowę czapką nakrył. Starsi towarzysze skarżyli się na Galubińskiego, że ten
napadłszy na nich na Rynku groził im batami. Wezwany za to przed sąd cechowy, odgrażał
się hardo, że młynarze mu nic nie zrobią, a towarzyszy nazwał złodziejami grożąc im, że sto
kijów ich nie minie. Na ówczesne standardy było to stanowczo zbyt wiele, by puścić takie
wykroczenie płazem. Wyrokiem sądu cechowego, zatwierdzonym przez asesora miejskiego
Wojciecha Chęcińskiego, A. Galubiński za „nieuszanowanie przywileju asesora i
cechmistrzów oraz zelżenie towarzyszy” skazany został na 12 talarów, a dopóki całości karty
nie zapłaci, na pobyt w wieży ratusznej.132 W czerwcu 1786 r., by zapobiec kolejnym
zatargom między członkami bractwa przyjęto ustawę, zgodnie z którą każdy kto w
przyszłości uczyni cokolwiek godzącego w dobre imię Magistratu lub cechmistrzów, a
dojdzie to do uszu władz cechowych, skazany zostanie na karę zakupu dla bractwa kamienia
wosku. Nie od razu przyniosło to oczekiwany skutek. W czerwcu 1787 r. znany już Andrzej
Galubiński, „za dalsze zelżywości wobec asesora i starszych” ukarany został karą zakupu pół
kamienia wosku.133 Podobnie powtarzały się inne wykroczenia. Na sesji świętomarcińskiej
1788 r. skazano 4 majstrów za to, że mielili zboże w dni świąteczne. Za karę zapłacili od 1 do
6 funtów wosku. W czerwcu następnego roku jednego z majstrów skazano za absencję na
sesjach i za nieprzyzwoite zachowanie się pod wpływem trunku na karę 6 funtów wosku. 134
Niekiedy sprawy były na tyle znaczące, że ocierały się o sąd grodzki. Przypadek taki miał
miejsce w październiku 1790 r., kiedy to młynarz ze wsi Szczytniki Tomasz Pijanowski
zgłosił do gnieźnieńskiego sądu grodzkiego sprawę o pobicie i zelżenie przez Pawła
Piaseckiego i innych towarzyszy. Sprawa była poważna, gdyż Piasecki sprawował w tym
czasie godność cechmistrza. Cechowi zależało na jej wyciszeniu. Początkowo pozew
odesłano z sądu grodzkiego do Magistratu. W końcu Pijanowski odstąpił od oskarżenia, za co
cech zadeklarował pokrycie jego wydatków oraz obiecał zapisać go do bractwa i wyzwolić na
najbliższej sesji Św. Marcina (za miesiąc) bez opłaty, zastrzegając sobie „tylko zwyczajną
opłatę za majstrostwo”.135 Zdarzały się także sprawy z pozoru bardziej błahe, ale występujące
częściej. Podczas sesji świętej Trójcy roku 1787 władze cechowe zalecały, by bracia młodsi
(czyli majstrowie z najmniejszym stażem) nie wymawiali się od niesienia podczas pogrzebów
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ciała zmarłych braci gdy zostali do tego wyznaczeni przez cech. Przypominano równocześnie,
że kara za taką niesubordynację wynosi 2 funty wosku.136
Koszty działalności ponoszone przez cech niejednokrotnie regulowali członkowie jego
władz z własnych dochodów, udzielając w ten sposób bractwu swoistej pożyczki. Starano się
zwrócić starszym poniesione przez nich koszty, choć nie zawsze następowało to natychmiast.
W listopadzie 1789 r. Marianna, wdowa po Wojciechu Piaseckim, zgłosiła pretensje o zwrot
kosztów poniesionych przez jej zmarłego męża w czasie starań o wystawienie statutu
cechowego. Ich wysokość szacowała na 72 złote. Władze cechowe postanowiły natychmiast
zaspokoić jej żądania, a M. Piasecka skwitowała swoje roszczenia.137 Rok później, swoje
pretensje, również za wydatki poniesione w związku z zabiegami o wystawieie statutu, zgłosił
Sebastian Piasecki. Jego pretensje ograniczały się do 8 złotych. Starsi cechowi przyjęli na
sesji świętomarcińskiej decyzję o wypłaceniu mu natychmiast 4 złotych, deklarując
równocześnie spłatę pozostałej sumy na następnej sesji. Równocześnie skwitowano
Sebastiana Piaseckiego razem z synami.138
Siedziba cechu znajdowała się początkowo w domu jednego ze starszych. Do
listopada 1803 r. był to dom Pawła Piaseckiego. W tymże roku przeniesiono ją do domu
mieszczanina Winklera.
I. 10. CECH OGÓLNY I – KOŁODZIEJÓW, BEDNARZY, STELMACHÓW, STOLARZY,
SZKLARZY I TOKARZY
Gnieźnieńskie bractwo rzemieślników zajmujących się obróbką drewna uzyskało swój
wilkierz najpóźniej w 1580 r. Pod koniec tego roku – w dniu 7 listopada, burmistrz i rajcy
miasta Gniezna zatwierdzili statut cechu, który tworzyli w tym czasie kołodzieje,
stelmachowie i stolarze.139 Kolejny statut cechu przygotowali w 1594 r. stelmach Tomasz,
kołodziej Jan i Andrzej stolarz i przedstawili go do przejrzenia burmistrzowi Kasprowi
Grzymisławskiemu i rajcom 25 kwietnia 1594 r.140 Po przyjęciu wilkierza przez magistrat,
zatwierdził go Zygmunt III Waza, w Gdańsku – 25 sierpnia tego samego roku. Cech tworzyli
w tym czasie rzemieślnicy zajmujący się kołodziejstwem, stelmachstwem, stolarstwem i
szklarstwem. Statut nakazywał czeladnikom pragnącym wstąpić do cechu zapłacić
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wpisowego osiem groszy i wykonać majstersztyk z zakresu swojego zawodu. Stelmach
powinien wykonać wóz do ośmiu koni, kołodziej cztery koła do wozu czyli kolebki dla ośmiu
koni, zaś stolarz polerowane skrzynię i stół z ramami. Zakres robót jakie powinien
zrealizować szklarz, statut zostawiał do uznania starszym cechu. Prace musiały być
sporządzone na koszt czeladnika. Podczas odbioru robót, ubiegający się o tytuł mistrzowski
zobowiązany był postawić beczkę piwa, zaś po ukończonej i ocenionej pracy kolejną beczkę
piwa i kolację dla towarzyszy cechowych. W trakcie pracy bracia cechowi mieli prawo
kontrolować prawidłowość i samodzielność wykonania pracy. Statut przewidywał możliwość
wykupienia się od wykonania sztuki mistrzowskiej. W takim przypadku czeladnik winien
zapłacić osiem grzywien monety polskiej starszym cechu i drugie tyle pozostałym
towarzyszom. „Mistrzewicz” płacił połowę tej opłaty. Tej samej wysokości taksę płacił
towarzysz, który przybył z innego miasta i pojął za żonę córkę któregoś z miejscowych
majstrów lub wdowę po jednym z nich. W przypadku, gdy córkę majstra pojął za żonę
„mistrzewicz”, płacił za przyjęcie do bractwa cztery grosze i beczkę piwa. Część statutu
zawierała postanowienia dotyczące kształcenia uczniów. Określono wysokość wpisowego od
każdego ucznia na 8 groszy. Gdyby uczeń odszedł od majstra nie wyuczywszy się zawodu,
wówczas majster zwracał w całości wniesioną opłatę. Czas nauki w przypadku stelmachów i
kołodziejów określono na 2 lata, stolarzy na 3. Po zakończeniu nauki, za wyuczenie zawodu,
uczeń płacił beczkę piwa i zobowiązany był wystawić wieczerzę dla braci cechowych, chyba
że jak przewidywał statut, „z dopuszczenia Bożego jest ubogi czyli podupadły”.141 Z zakresu
spraw zawodowych postanawiano, że nikomu obcemu (nie należącemu do cechu) nie wolno
wypożyczać narzędzi pod karą 4 funtów wosku. Zakazano wykonywania kół z drewna
lipowego, wierzbowego i podobnego. W ciągu każdego kwartału starsi cechowi wyznaczali
dwóch młodszych mistrzów do pilnowania, by podobne występki nie miały miejsca. Mistrz,
w którego warsztacie sporządzono by takie wybrakowane wyroby, płacił karę w wysokości 2
funtów wosku, nawet jeśliby wyroby te sporządził jego czeladnik czy uczeń. Członkowie
cechu mogli zajmować się wykonywaniem tylko jednego rzemiosła. Za nieprzestrzeganie
tego nakazu groziła kara 4 funtów wosku. Obcym, którzy nie należeli do cechu, podobnie jak
w przypadku innych zawodów, nie wolno było przywozić do Gniezna i sprzedawać kół, osi,
skrzynek i wasągów pod karą ich konfiskaty. Szeroki wachlarz kar wprowadzono za
nieprzestrzeganie zwyczajów cechowych. Za niestawienie się na zbiórkę, mimo wysłanej
cechy (obesłania), płacono karę 1 grosza. Taką sama karę płacono za absencję na pogrzebie
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członka bractwa lub kogokolwiek z jego rodziny. Za niewywiązywanie się z posług
kościelnych młodsi mistrzowie płacili 1 grosz. Jeśli nie wykonano wyznaczonej posługi w dni
świąteczne – kara wzrastała do 2 groszy. Gdy młody mistrz nie okazał w wyznaczonym
terminie listów swojego urodzenia – stawiał braciom beczkę piwa i płacił dwa funty wosku.
Za wyjawienie tajemnicy cechowej wyznaczono karę 2 funtów wosku, zaś za prześladowanie
słowem lub czynem innego członka cechu – funt wosku i 4 ćwierci piwa. Za przyjście na
zebranie cechowe z bronią groziła kara 1 grosza. Zwalczano także przejawy konkurencji
wśród członków cechu. Jeśliby majster przejął czeladnika, który pracował już u innego
mistrza, płacił 2 funty wosku. Miejscowi mistrzowie nie mogli kupować drewna na potrzeby
ich warsztatów poza miastem. Jeśli któryś z mistrzów nieposiadających czeladnika prosił o
takiego, a inny zatrudniający 2 czeladników nie chciał mu go odstąpić, odmawiający pomocy
płacił karę w wysokości dwóch 2 wosku. Taką samą opłatę uiszczano za nieużyczenie
potrzebującemu członkowi cechu drewna, którego się miało w wystarczającej ilości. Mistrz za
pobicie czeladnika karany był 2 funtami wosku, ale w przypadku pobicia mistrza przez
czeladnika, kara była dwukrotnie wyższa. Podobnie jak w innych cechach, dbano o morale
członków. Podejrzliwie traktowano młodego mistrza, który przez dłuższy okres czasu nie
zawierał związku małżeńskiego. Jeśli nie ożenił się w ciągu jednego roku i 6 tygodni od
uzyskania tytułu mistrzowskiemu (lub wcześniej), płacił do bractwa karę w wysokości beczki
piwa. Podobnie, jak w innych cechach, starano się wyeliminować konkurencję ze strony
partaczy. Statut cechu przewidywał, że jeśli ktoś będzie wykonywał rzemiosło w odległości 4
mil142 od Gniezna nie należąc do cechu, nie będzie mógł szkolić ucznia ani zatrudniać
czeladnika. Statut cechu kołodziejów, w odróżnieniu od innych kodeksów, przewidywał
stosunkowo znaczną ilość kar pieniężnych, zamiast tradycyjnych, płaconych w wosku i piwie.
W stosunku do partaczy zrezygnowano z tradycyjnej konfiskaty towaru na rzecz zakazu
bardziej nowoczesnego i chyba bardziej dotkliwego. Konfiskata trudna byłaby zapewne do
wyegzekwowania, zwłaszcza w przypadku rzemieślników pracujących na wsiach nie objętych
jurysdykcją miejską, których wyroby w znacznej części przeznaczone były dla okolicznej
szlachty. W przypadku występków popełnionych przez ten typ partaczy, którzy nie należąc do
cechu zajmowali się wykonywaniem prac kołodziejskich lub stelmachskich, zabraniano im
utrzymywać czeladnika lub uczyć zwodu. Tracili też posiadane ewentualne uprawnienia
mistrzowskie. Zatwierdzony pod koniec XVI w. statut bardzo długo służył członkom cechu.

Nie wiadomo czy chodziło o milę małą, średnią, czy wielką. W XVII w. mila mała liczyła ok. 6250 m,
średnia – ok. 7030 m, a wielka – ok. 7810 m (zob. Dodatek VII).
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Zachował on aktualność jeszcze w 1786 roku, kiedy to w dniu 7 kwietnia, pisarz miejski
Szymon Gryzyngier, wpisał go do księgi przywilejów miasta Gniezna.143
Każdy rzemieślnik uprawiający w mieście swą profesję musiał należeć do jakiegoś
cechu. Gdy właściciele warsztatów nie kwapili się z tym zanadto, formalne polecenie
wydawały władze miejskie. W 1687 r. rada miejska poleciła gnieźnieńskim bednarzom,
których cech przestał istnieć (najprawdopodobniej z powodu zbyt małej liczby mistrzów),
przystąpić do cechu kołodziejów i stelmachów. W tym czasie osobny cech kołodziejów
funkcjonował w Wójtostwie.
Cech stolarski i stelmachski działał także w Cierpięgach. Jeszcze przed formalnym
połączeniem bractw działających w jurydykach i ich odpowiednikami w mieście królewskim,
majstrów zamieszkałych na przedmieściach przyjmowano do cechu gnieźnieńskiego. W 1789
r. przyjęto do gnieźnieńskiego bractwa 3 bednarzy z Cierpięg. Płacili oni niższe wpisowe w
wysokości 6 złotych, a ponadto 12 groszy na znak cechowy, 3 konwie piwa i 2 funty wosku.
Formalne przyłączenie cechów z przedmieść do cechu gnieźnieńskiego nastąpiło w 1792 r.
Wśród przyjętych wówczas braci znajdowali się między innymi Balcer i Wojciech
Dreżewscy. W XIX w., drugi z nich przez wiele lat był cechmistrzem. Już po połączeniu
cechów z jurydyk z bractwami gnieźnieńskimi, w 1796 r., sporządzono notatkę o przywileju
dla Cechu Kołodziejów i Stolarzy z Cierpięg wystawionym w 1741 r. przez właściciela
miasta, czyli Kapitułę gnieźnieńską. Tamtejsi stolarze posiadali także własną „niebieską,
adamaszkową chorągiew”. Cech gnieźnieński sprawił sobie nową chorągiew dopiero w 1818
r. kosztem 174 złotych i 9 groszy.144 W królewskim Gnieźnie, łączny cech zawodów
drzewnych skupiał aż do końca XVIII w. „bractwa stolarskie, kołodziejskie, stelmachskie,
bednarskie, szklarskie i toczkarskie (tokarskie) wspólnie złączone”145.
W 1789 r. cech liczył 36 członków. W latach następnych liczba braci cechowych
szybko rosła, między innymi poprzez dopisanie członków cechów zlikwidowanych jurydyk,
osiągając szczyt w 1804 roku. Do bractwa należało wówczas 72 rzemieślników. Wśród
członków cechu, pod koniec XVIII w. zaczęli pojawiać się Żydzi i Niemcy. W 1796 r.
przyjęto na brata szklarza Józefa Salamona. Zaznaczono, że na każdą sesje kwartalną ma
stawać osobiście i do skarbu brackiego regularnie wpłacać po 1 złoty i 15 groszy. W
przypadku niewywiązania się z któregokolwiek obowiązku, cofnięte mu zostanie zezwolenie
na wykonywanie zawodu. Miesiąc później przyjęto do cechu drugiego Żyda, także szklarza

APP, Akta miast Gniezno, sygn. 27, s. 655 – 687. Wpisany jako statut Cechu Kołodziejów.
APP, Cechy miasta Gniezna, sygn. 38.
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Jakuba Kaspera. W 1800 r. do cechu przyjęto już drugie pokolenie Żydów – bratem został
Bert Moses syn Józefa Salamona. Podobnie jak ojciec, Bert był szklarzem. Również w latach
następnych, większość przyjmowanych do cechu szklarzy to Żydzi. W 1798 r. przyjęto do
cechu Johanna Dietricha Wise. Wpłaty ze jego przyjęcie dokonała Kamera Poznańska.
Łącznie wstępnego, za piwo, kolację i dla asesora zapłacono 9 talarów i 4/5 grosza. Wise
zażądał zwrotu nadpłaconych 2 talarów i 12 srebrnych groszy, które cech mu wypłacił. W
XIX w. przyjmowano corocznie kilku nowych członków. Zdarzały się przypadki, że
nowoprzyjetego wpierw zapisano do cechu, a sztukę majstrowską nakazywano mu wystawić
w późniejszym terminie. Dopóki tego nie dokonał, nie mógł przyjmować czeladnika. W 1805
r. Adam Kuszczyński – syn majstra Antoniego, jako majstersztyk w zawodzie stelmachskim
wykonał bryczkę. Z obowiązku wywiązał się trzy lata po przyjęciu do cechu. W 1815 r.
przyjęto do bractwa nowego majstra, z zawodu malarza. Nowoprzyjęty mistrz pozłocił
proporzec cechowy i wymalował obraz w ołtarzu, dlatego cech odstąpił w jego przypadku od
pobrania opłat za wstęp. Czasami, podczas przyjmowania nowego członka, zwracano uwagę
na jego ogólną sytuację życiową. W grudniu 1795 r. zapisano na półbrata Jana Kowalskiego.
W zapisie podkreślono, że cech przychylił się do jego prośby „ze względu na jego kalectwo i
ułomność”146. Przynależność do korporacji była dla takiej osoby pewnym zabezpieczeniem na
wypadek niemożności wykonywania w przyszłości jakiegokolwiek zajęcia.
Do 1830 r. członków cechu kołodziejów dzielono na 4 grupy. Pierwszą z nich,
najliczniejszą, stanowili starsi, inaczej stołowi. Była to grupa najliczniejsza. Pod koniec wieku
XVIII wahała się w granicach od 20 do 30 członków. W roku 1800 jej liczebność po raz
pierwszy przekroczyła 40 osób, by w roku 1805 dojść do liczby 49. W latach następnych
grono to określano jako „stołowi i bracia” a jego liczebność wahała się od 38 w roku 1819 do
50 w latach 1825 – 1827. W późniejszym okresie nastąpił spadek liczby starszych. W latach
1830 – 1857 zaliczano do nich od 30 do 44 osób. Drugą grupą byli bracia młodsi. Zazwyczaj
było to od kilku, do kilkunastu osób. Już od 1810 r. nie byli wymieniani jako osobne
gremium. Trzeci z kolei kolektyw, to tak zwani konfratrzy lub półbracia. Zaliczano do nich
także księdza, pisarza cechowego, wdowy po zmarłych majstrach, a od początku XIX w.
również przyjmowanych do cechu Żydów. Tych ostatnich, od 1817 r. zwolniono od
wpłacania opłat suchodziennych, choć w grupie półbraci czyli konfratrów nadal byli
wymieniani. Początkowo grupa ta, bardzo nieliczna (zaledwie kilkuosobowa) z biegiem czasu
zaczęła się liczebnie rozrastać, by w drugim dziesięcioleciu XIX w. przekroczyć dziesiątkę.
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Ostatnią zbiorowość tworzyłą czeladź. Na przełomie wieków było to zazwyczaj kilka osób.147
W 1808 r. cech liczył łącznie 46 członków. Zawód stolarza wykonywało 13 mistrzów i 3
czeladników, wśród stelmachów było 5, a wśród kołodziei 9 mistrzów. Członkami cechu było
7 majstrów bednarzy i czeladnik oraz (co osobno podkreślono) 4 mistrzów i 1 czeladnik –
szklarzy żydowskich. Do cechu należała także 1 wdowa toczkarka oraz 2 czeladników
toczkarzy. Spośród braci cechowych 6, mimo przynależności cechowej, nie sprawowało
czynnie profesji. Wśród nich wyliczono 3 kołodziejów i po jednym stolarzu, stelmachu i
bednarzu.148
Na sesjach suchodziennych odbywających się w czerwcu lub w lipcu celebrowano tak
zwany obrządek bracki. Przeprowadzano wówczas wybór cechmistrzów i podskarbiego,
których następnie zatwierdzał Magistrat. Przypadki wyboru przez władze miejskie innych
funkcyjnych niż wskazani przez zebranie, należały do wyjątkowo sporadycznych, choć
zdarzały się. W 1800 r. na cechmistrzów wybrano Antoniego Kuszczyńskiego i Antoniego
Utechta. Miesiąc później, Magistrat, na drugiego cechmistrza, zamiast Utechta zatwierdził
Michała Miernickiego, który na głosowaniu otrzymał o jeden głos mniej i ostatecznie zajął
trzecie miejsce. Również w roku następnym Utecht otrzymał największą ilość głosów, zaś
Magistrat na cechmistrzów zatwierdził M. Miernickiego i Bernarda Goltza. Następnie,
podczas sesji zatwierdzano obsadę stołu poprzez wybór braci stołowych i wyznaczano braci
młodszych do służb. Spośród tych ostatnich dwóch przeznaczano do służby miejskiej i
kościelnej, jednego do noszenia proporca i czterech do noszenia ciał zmarłych członków
bractwa. Ponadto należący do cechu przeprowadzali remanent kasy cechowej i udzielali
absolutorium ustępującemu zarządowi. Po zakończeniu zebrania przenoszono skrzynkę
cechową do domu nowego cechmistrza. W zachowanych spisach inwentarza wymieniano w
pierwszej kolejności ilość gotówki. Na drugim miejscu podawano posiadane przez cech
przywileje królewskie i księgi cechowe. Po nich wymieniano posiadane chorągwie,
zaznaczając z jakiego są wykonane materiału i czy posiadają pokrowiec. W następnej
kolejności podawano będące własnością cechu znaki i pieczęcie brackie oraz przedmioty
używane do pogrzebów członków cechu: szpadle, linki, halabardy. Na końcu wreszcie
wyliczano posiadane świece, wosk i przyrządy do ich wykonania.149
Na cokwartalnych zebraniach suchodziennych znaczną część czasu zajmowało
rozpatrywanie sporów między członkami cechu. Ich ilość i rodzaj w różnych okresach bywał
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rozmaity. Zazwyczaj dotyczyły one obrazy członka cechu przez innego konfratra, wykroczeń
przeciwko statutowi cechowemu, zwłaszcza w zakresie ilości produkcji i zatrudnionych osób,
niewywiązywania się z obowiązków cechowych. Z zakresu tego ostatniego przewinienia
szczególnie często pojawiał się zarzut nieodsłużenia młodszeństwa. W 1800 r. majster
stolarski Bernard Goltz oskarżył innego mistrza stolarskiego Jana Ławczyńskiego, że mu
ucznia, którego uczył i na czeladnika wyzwolił, zabrał i zatrudnił u siebie bez wiedzy cechu.
Ławczyński tłumaczył się, że przyjął do siebie czeladnika Cienciewicza na prośbę jego ojca.
W trakcie składania wyjaśnień użył jednak słów uznanych za nieprzyzwoite. Za to, jak i za
przyjęcie czeladnika, skazany został na karę 1 funta wosku. Ostrzeżono go równocześnie, by
w przyszłości nigdy więcej tego nie robił. Cienciewicza pozostawiono u Ławczyńskiego, ale
miał on zwrócić Goltzowi wydatki jakie ten poniósł. Goltz zaś z kolei, miał zaspokoić
roszczenia Cienciewicza, zgodnie z zawartą uprzednio umową. W roku następnym jeden z
uczniów skarżył się na mistrza, że ten nie chce go wyzwolić. Narzekał też na nieprzyzwoitość
wiktu. Ponadto deklarował wyzwolić się własnym kosztem. Cech rozstrzygając sprawę, oddał
ucznia na 6 tygodni do innego majstra, zobowiązując się równocześnie do wyzwolenia
ucznia, o ile podtrzyma swą dotychczasową deklarację. W tym samym 1801 r., rozpatrywany
był spór między czeladnikiem a majstrem. Czeladnik uskarżał się, że majster nie wypłaca mu
pensji. Mistrz potwierdził i zastrzegł, że płacić nie będzie. Cech nakazał wypłacenie zaległych
poborów, a za kłótnię 2 członków bractwa skazał jednego z nich na karę 1 funta wosku i
konwie piwa, drugiego zaś, uznanego za bardziej winnego, na 2 funty wosku i 2 konwie piwa.
Rok później cech rozpatrywał spór między czeladnikiem a majstrem, ale o innym charakterze.
Czeladnik skarżył się, że został przez majstra pobity. Ponieważ nie udało się ich pogodzić i
sprawy załatwić polubownie, poradzono czeladnikowi, by zwrócił się o pomoc do Urzędu
Policyjnego. W roku 1803 mistrz skarżył się na ucznia, że ten uciekł od niego przed
ukończeniem nauki. Podkreślał, że przyjął go w 1801 r. na pięć lat. Za dwukrotną ucieczkę od
majstra uczeń został skazany na 15 plag. Coraz częściej pojawiały się sprawy o
niewykonywanie posług kościelnych. W 1803 r. wprowadzono karę za nieobecność na
pogrzebie brata cechowego w wysokości 0,5 złotego polskiego. Rejestr nieobecnych na
pogrzebach prowadzić mieli mistrzowie młodsi. Trzy lata później, za niewywiązywanie się z
usług kościelnych skazano jednego z młodszych mistrzów na karę 2 funtów wosku. Często
pojawiały się zarzuty o wykonywanie kilku profesji. W 1801 r oskarżono wielokrotnego
cechmistrza
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kołodziejskiej, podczasgdy wolno mu było parać się tylko pierwszą z nich. Równocześnie
dano mu czas na przygotowanie się do obrony. Po jego upływie, Dreżeski tłumaczył się, że do
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swoich powozów nie mógł dostać w Gnieźnie dość dobrych kół i był zmuszony je wyrabiać.
W tym czasie przybył do Gniezna niejaki Johann Wilhelm Fielitz i bez zgody cechu podjął
profesję bednarską. Prowincjonalne władze Prus Południowych starały się wówczas ściągnąć
do miasta niemieckich rzemieślników ułatwiając im ominięcie przymusu należenia do cechu.
Zaniepokojenie wśród braci cechowej było znaczne. Wezwano Fielitza do cechu, jednakże ten
zobowiązał się bez problemów w ciągu 4 tygodni dostarczyć swoje listy majstrowskie i
dokupić się do cechu. Dwa lata później miał miejsce incydent, którego finał był całkowicie
inny. Mistrz August Füchtner odmówił pokazania świadectwa mistrzowskiego i
podporządkowania się decyzji cechu zakazującej mu zatrudniania czeladników i szkolenia
uczniów. Członkowie cechu postanowili, że cechmistrze zwrócą się do nowopowołanego
urzędnika magistrackiego – asesora cechowego z prośbą o pomoc i ewentualne odesłanie
sprawy do rozpatrzenia przez Magistrat. Często rozpatrywane przez cech sprawy o
niewywiązywanie się z opłat, czasami kończono polubownie. W 1802 r. rozpatrywano sprawę
Tomasza Białkowskiego, który od 1795 r. zalegał z opłatami. Cech znając jego kondycję
finansową zgodził się, by Białkowski pełnił przez trzy lata posługę powiadamiania braci o
zebraniach cechowych. Takie „zastępcze” uiszczanie wpisowego w postaci wykonywania
posług było niejednokrotnie praktykowane. Czasami jednak nawet z tego niektórzy
rzemieślnicy nie chcieli się wywiązywać. Do 1801 r. Franciszek Wyczyński nie zrealizował
złożonej w 1795 r. obietnicy sporządzenia pokrowca na chorągiew. Cech posunął się
wówczas do groźby zabronienia Wyczyńskiemu wykonywania rzemiosła. Czasami
rozstrzygnięcia spraw przybierały obrót zgoła niespodziewany. W lipcu 1801 r. jeden z
majstrów zwrócił się do starszego cechu, by ten zwołał braci na sesję w celu rozpatrzenia jego
skargi. W międzyczasie, zanim sesja się rozpoczęła, dwaj mistrzowie się pogodzili. Ponieważ
jednak bracia stawili się bez potrzeby, obydwaj majstrowie dali na ugoszczenie dwa złote.
W 1822 r. cech posiadał dwa proporce: jeden koloru zielonego wyzłacany i drugi
koloru niebieskiego z frędzelkami. W inwentarzu sporządzonym 15 lipca tegoż roku
wymieniono także 7 ksiąg cechowych, jeden znak bracki z wyobrażeniem patrona cechu św.
Józefa i świece.150 W latach następnych, przedmioty będące własnością cechu i
przechowywane w skrzyni cechowej, spisywane były komisyjnie co roku, podczas obrzędu
brackiego.
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I. 11. CECH OGÓLNY II – KOWALI, ŚLUSARZY, PUSZKARZY, SIODLARZY,
RYMARZY, POWROŹNIKÓW
W Gnieźnie na przestrzeni XVII i XVIII w. istniały dwa cechy ogólne, zwane
inaczej łącznymi. Do pierwszego z nich należeli rzemieślnicy zajmujący się obróbką drewna.
Drugi cech ogólny (łączny), skupiał rzemieślników branży metalowej. W księgach
gnieźnieńskiej Rady Miejskiej, w zapisach dotyczących wyborów starszych cechowych,
występowali zawsze równocześnie obok siebie. Gdy w 1535 r. Zygmunt Stary zatwierdzał
przywilej tego cechu, jego członkami byli kowale, ślusarze, kotlarze, rymarze, powroźnicy i
miecznicy151. Dokument ten w następnych latach zniszczył się i dlatego już w 1576 r.
arcymistrze Tomasz kotlarz oraz Tomasz Kuczmusz, Łukasz Mieśniak, Sebastian, Józef
Zachul i Wojciech Zachul, spisali nowy wilkierz dając go do zatwierdzenia burmistrzowi
Wawrzyńcowi Premonowskiemu i radzie. Wśród rajców występował między innymi
miecznik Sebastian, zapewne również członek cechu ogólnego. Zgodnie z przepisami statutu
obcy kotlarze, ślusarze i inni rzemieślnicy parający się zawodami związanymi z obróbką
metali, mogli pracować i sprzedawać swoje wyroby w Gnieźnie tylko w okresie jarmarków
św. Wojciecha (34 kwietnia), św. Bartłomieja (24 sierpnia) i św. Trójcy (8 niedziela po
Wielkanocy). Przez wszystkie pozostałe dni roku monopol należał do rzemieślników
gnieźnieńskich. Przywilej ten potwierdził Stefan Batory w Warszawie 10 grudnia 1579 152 i
Zygmunt III Waza w Krakowie 28 maja 1603 r.153
W 1616 r. mistrzowie cechu ogólnego nadali związkowi czeladników statut
zawierający szereg szczegółowych postanowień. Przewidywano w nim między innymi
powszechną składkę na wypadek choroby któregoś z czeladników. Zapomoga udzielana w
czasie choroby podlegała zwrotowi po powrocie czeladnika do zdrowia. Majstrowie domagali
się, by czeladnicy wracali na noc wcześnie, najpóźniej o godz. 2100 i „obyczajnie kołatali” do
drzwi nie robiąc nadmiernego hałasu. Czas pracy w okresie jesieni i zimy, ustalono do godz.
2000, a pobudkę na godz. 500. Co dwa tygodnie, czeladnik powinien otrzymać świeżo wypraną
koszulę i jeden szeląg od majstra na łaźnię154.
Cech ogólny uzyskał 19 września 1785 r. nowy, wystawiony w Warszawie, przywilej
od Stanisława Augusta Poniatowskiego.155 Według nowych przepisów cechowych, czeladnik
ubiegający się o uzyskanie mistrzostwa, zobowiązany był odbyć trzyletnią wędrówkę i
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wykonać sztukę mistrzowską. Nowy majster zobowiązany był do wpłacenia do skrzynki
brackiej wpisowego w wysokości 50 zł. Wszystkie dodatkowe opłaty, poczęstunki i kolacje
zostały zniesione. Zabroniono wydawania pieniędzy pochodzących ze składek i opłat
wpisowych na napoje i kolacje. Pieniądze te mogły jedynie być obracane na oświetlenie
podczas zebrań cechowych (wielokrotnie wspominany w aktach cechowych „wosk”),
wspomaganie w chorobie ubogich majstrów i pogrzebanie zmarłych członków bractwa.
Gdyby funduszy na pomoc chorym, którzy nie z własnej winy popadli w ubóstwo zabrakło,
mistrzowie zobowiązani byli na ten cel przeprowadzić zbiórkę. Chory po odzyskaniu sił miał
im to w miarę możliwości zwrócić. Za niewykonanie umówionej roboty w terminie mistrz
płacił karę do kasy cechowej w wysokości 10 zł. W przypadku gdyby nadal jej nie wykonał,
zlecenie miało mu być odebrane i innemu bratu cechowemu oddane, winowajca zaś płacił
dodatkową karę w wysokości 15 gr. Cech powinien posiadać własną gospodę. Wybrany przez
cechczłonków bractwa czeladnik miał sprawować nadzór w gospodzie. Przewidziano kary dla
czeladników w razie nieposłuszeństwa wobec mistrzów. W przypadku, gdyby któryś z nich
buntował pozostałych, lub przyczynił się do utraty przez cech zaufania wśród klientów, miał
być odprowadzony do więzienia miejskiego pod ratuszem i przykładnie ukarany. Żaden
partacz nie należący do cechu nie mógł wykonywać rzemiosła, ani sprzedawać w Gnieźnie
swoich towarów pod groźbą ich konfiskaty. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem był okres
jarmarków, gdy swoje towary mogli sprzedawać również obcy.156 Do tego cechu należeli
zapewne gnieźnieńscy złotnicy, których liczba w mieście była zbyt mała by założyć własny
cech jednostkowy. Mimo, że Gniezno było stolicą prymasowską, a więc istniał na miejscu
poważny mecenat, złotnictwo nie rozwinęło się tak, jak można by się spodziewać. Dzieła
sztuki złotniczej wykonane dla ośrodka gnieźnieńskiego, najczęściej powstawały gdzie
indziej, natomiast miejscowi złotnicy wykonywali przedmioty na zamówienie majstrów
poznańskich, wykazujących się większą inicjatywą i odsprzedających wyroby gnieźnieńskie
po wyższej cenie, ale na rynku poznańskim. Jedynym wyróżniającym się złotnikiem
gnieźnieńskim był Bernard Gniewomir, który w 1533 r. wykonał dla kościoła oo.
Augustianów w Trzemesznie relikwiarz w kształcie ręki, na relikwie świętego Wojciecha.157
Na początku XIX w. do gnieźnieńskiego Cechu Ogólnego (lub Łącznego),
skupiającego rzemieślników branż metalowych (kowali, ślusarzy i puszkarzy) należeli także
siodlarze, rymarze i powroźnicy. Ci ostatni znaleźli się w cechu dlatego, że wspólnie z
kowalami zajmowali się obsługą głównej w tym czasie siły pociągowej – konia. Choć w
156
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nazwie cechu nie byli osobno wymienieni, za odrębną profesję uważani byli należący do
bractwa gwoździarze, kotlarze, mosiężnicy, złotnicy, blacharze, szlifierze i lakiernicy.
Liczebnie zdecydowanie przeważali kowale.
W 1808 r. na terenie Gniezna działalność w zawodach, których przedstawiciele
należeli do cechu prowadziło 27 mistrzów i 9 czeladników. W miejscowych warsztatach
uczyło się ponadto 6 uczniów. Nie odnotowano w tym czasie żadnego ucznia w wieku poniżej
15 lat.
Tabela 4: Ilość mistrzów, czeladników i uczniów w poszczególnych zawodach skupionych w
gnieźnieńskim Cechu Ogólnym II w roku 1808.
mistrzów

czeladników

kowali

9

2

uczniowie w
wieku 15 – 20
lat
1

kotlarzy

2

2

-

ślusarzy

4

-

2

powroźników

3

-

1

gwoździarzy

1

1

-

rymarzy

1

-

-

siodlarz (Żyd)

1

-

-

złotnik (Żyd)

1

-

-

22

5

4

siodlarzy

2

3

-

mosiężnik

1

-

-

kotlarz

1

1

1

zegarmistrz

1

-

1

5

4

2

razem

razem

Źródło: APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 2632.
Na początku XIX w. cech działał pod nazwą „Cech Kowalski i skombinowane”. Na
przestrzeni lat 1813 – 1850, corocznie zapisywano kilkunastu nowych uczniów, wyzwalano
na czeladników lub przyjmowano za brata – pełnoprawnego członka cechu – nowego majstra.
W różnych zawodach, różny był czas nauki. W 1813 r. Christian Straych, uczeń powroźniczy,
został wyzwolony po jednym roku nauki, a tydzień po wyzwolinach został przyjęty za brata.
W tym przypadku nie zachowała się informacja o przyczynie tak szybkiego awansu.
Zazwyczaj następowało to, gdy młody człowiek odziedziczył po zmarłym ojcu i prowadził
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warsztat, a wyzwoliny i przyjęcie na brata traktowano jako formalność. Uczeń kowalski mógł
liczyć na wyzwolenie zazwyczaj po dwóch lub trzech latach nauki. Zawodu siodlarskiego
trzeba było uczyć się trzy lata. Zdarzały się przypadki, że w księdze przyjęć uczniów na
naukę i wyzwolin na czeladnika, umieszczano tylko jeden zapis – równocześnie o przyjęciu w
termin i o wyzwoleniu ucznia. Sytuacje takie miały miejsce najczęściej w przypadku synów
majstrowskich pobierających naukę u swoich ojców.158 W tym czasie, członkami cechów
mogli już być Żydzi. Co prawda jeszcze w 1807 r., Prezydium Magistratu musiało rozwiać
wątpliwości braci cechowej i wyjaśnić kowalom, że do cechu można przyjąć starozakonnego
Abrama Neimana, gdyż prawo zezwala, by żydzi należeli do cechów tak jak chrześcijanie.
Nie zdarzało się jednak, by mistrz chrześcijanin przyjmował na naukę chłopca żydowskiego
lub odwrotnie. Wyzwolenie, podobnie jak to było w wiekach poprzednich, następowało na
prośbę majstra, u którego uczeń terminował. Prośbę składał majster zawsze w asyście 2
innych braci. Odbywało się to na zebraniu suchodziennym cechu. W poczet członków cechu
przyjmowano także rzemieślników przybywających z zewnątrz. Zawsze zapisywano w
księdze, że nowoprzyjęci bracia okazali atest z innego miasta, list wędrówki lub
zaświadczenie o uprzednim wykonywaniu zawodu. Przyjęty w 1814 r. za brata siodlarz
Franciszek Laicygier przedstawił list, że poprzednio był siodlarzem w pułku jazdy w wojsku
polskim. Podobnym świadectwem okazał się w 1825 r. nowoprzyjęty do cechu kowal.
Skrupulatne wypełnianie przepisów musiało być mocną stroną braci kowalskiej. W 1823 r.
nowowybranych starszych cechowych zatwierdzał burmistrz i równocześnie dyrektor policji
w Gnieźnie – Antoni Zembrzuski. Przy tej okazji zaznaczył, że w żadnym cechu w mieście
nie znalazł takiego porządku, jak w kowalskim. Za przyjęcie do cechu i wpis do księgi
brackiej obowiązywały wysokie opłaty. Zazwyczaj wynosiły one ponad 10 talarów. Ich
wysokość zależała od profesji jaką nowy majster wykonywał. Zazwyczaj o połowę obniżano
wysokość wpisowego dla synów majstrowskich. W latach trzydziestych coraz częściej
zaczęły się pojawiać przypadki rozłożenia wpłat na raty. Niższe opłaty obowiązywały w
przypadku, gdy majster deklarował, że będzie mieszkał poza Gnieznem (w domyśle, jego
konkurencja będzie mniej dotkliwa dla miejscowych). Tak było w przypadku przyjęcia w
1842 r. do cechu nowego puszkarza. Wpłacił on do kasy brackiej 5 talarów159 wpisowego,
równocześnie obiecując, że dalsze 5 zapłaci, gdyby w przyszłości osiedlił się w Gnieźnie.
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APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 30.
Do 1826 r. talar pruski dzielił się na 24 gute Groschen (dobre grosze), czyli 288 fenigów. W latach 1826 –
1876 talar dzielił się na 30 Silbergroschen (groszy srebrnych), czyli 360 fenigów. W późniejszym okresie
wprowadzono w Niemczech markę (zob. Dodatek VII).
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Konsekwentnie przestrzegano podziału członków cechu na braci stołowych i braci
młodszych. Na początku XIX w. nazwa tych pierwszych oznaczała, że podobnie jak w innych
cechach, na zebraniach cechowych mieli oni prawo zasiadać przy stole w centrum izby. Po
odbytym w dniu 3 sierpnia 1817 r. zebraniu cechowym, po raz pierwszy wypisano kolejność
zasiadania przy stole. Na czele wymienieni zostali 2 cechmistrz2, po nich podskarbi cechu
Chryzostom Waraciński, a następnie siedemnastu braci stołowych. Braci młodszych nie
wymieniono. Liczba braci stołowych – członków cechu ogólnego, na przestrzeni lat zmieniała
się. W 1817 r. było ich 17. W latach następnych zaczęła wzrastać, by rekordową liczbą
osiągnąć w 1834 r. Należało wówczas do cechu 36 braci stołowych. W kolejnych latach ich
liczba znów zaczęła spadać – w 1842 było ich 13, a od 1843 przez kilka lat ich grono liczyło
17` członków. Przynależność do grupy braci stołowych była bardzo prestiżowa. W 1824 r.
jeden z majstrów, który do grona tego nie był zaliczany, zabiegał o ten zaszczyt bardzo
konsekwentnie. Bardzo skrupulatnie wypełniał wszystkie przewidziane statutem wymagania.
Po intensywnych staraniach, otrzymał upragnioną godność na zebraniu suchodziennym we
wrześniu tegoż roku.
Przy każdorazowym wyborze cechmistrzów dokonywano spisu przedmiotów
będących własnością cechu oraz rozliczano podskarbiego z przychodów i wydatków. Dopiero
po udzieleniu ustępującemu zarządowi absolutorium, przystępowano do wyboru nowego. W
1815 r. w inwentarzu wymieniono posiadane przez cech 4 przywileje, 2 pieczecie (srebrną i
mosiężną), znaki brackie (mosiężny i cynowy) i 1 proporzec. Wybrano również spośród braci
młodszych służbę kościelną. Na zebraniach cechowych niejednokrotnie karano członków za
różne wykroczenia, choć zapiski tego rodzaju pojawiają się rzadziej niż dokumentach innych
cechów. W 1821 r. jeden z majstrów, za obrazę brata, został ukarany grzywną w wysokości 4
funtów wosku.160
W pierwszej połowie XIX w., podobnie jak w innych cechach, zaczęły być widoczne
pierwsze objawy zmian obyczajowych. W 1843 r. miał miejsce pierwszy wypadek w dziejach
cechu, że młodszy mistrz Franciszek Maciejewski nie dopełnił obowiązków i nie wywiązał
się ze służby kościelnej. Sprawę rozwiązano podobnie, jak w przypadku członków wyznania
ewangelickiego lub starozakonnego. F. Maciejewski zapłacił 6 talarów, z których 3 trafiły do
skrzynki brackiej, a 3 otrzymał Roch Jagielski, który przez pół roku opiekował się światłem
(dbał o świece kościelne), a przez kolejne pół był proporcowym. Trzy lata później przyjęto na
członka cechu kowala z Łabiszynka. Ze względu na znaczną odległość od Gniezna,

160

APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 38.

76
zrezygnowano w jego przypadku ze służby kościelnej poprzestając na obietnicy, że odbędzie
ją w przypadku, gdyby sprowadził się do Gniezna.161
I. 12. CECH PIWOWARÓW
Pierwszy statut gnieźnieńscy piwowarzy otrzymali od Kazimierza Jagiellończyka w
1456 r. Na mocy dokumentu królewskiego nikt, kto nie należał do gnieźnieńskiego cechu
piwowarów, nie mógł w mieście warzyć i szynkować piwa, nawet podczas odbywających się
w mieście jarmarków. Nie wolno też było nikomu sprowadzać piwa z innych miejscowości.
Podczas pożaru miasta w dniu 19 lipca 1512 r. przywilej ten spłonął, wobec czego starsi
cechu Andrzej Stróżek i Jan Lioszek spisali statut cechowy na nowo. Wyliczono w nim
między innymi kto, ile i w jaki sposób, może ważyć piwo w Gnieźnie. Tak odtworzony
dokument dali do przejrzenia burmistrzowi Janowi Pieprzykowi i rajcom Andrzejowi
Grzymisławskiemu, Stanisławowi Organiście, Janowi Czalnemu, Piotrowi Zawalidrodze,
Walentemu Cienkuszkowi i Janowi Kwasimięsowi. W dalszej kolejności nowy wilkierz
podpisał starosta gnieźnieński Andrzej Górka i ostatecznie zatwierdził król Zygmunt Stary
jako właściciel miasta, w Krakowie 7 marca 1512 r.162 Piwowarzy, za korzystanie z
mielcucha starosty, zobowiązani byli oddawać mu kwotę równą wartości jednej beczki piwa i
ćwiertni owsa za każdy war. Lustracja starostwa przeprowadzona w 1617 r. stwierdziła, że
starosta miał z mielcucha roczny dochód w wysokości 3412 złotych i 12 groszy (można było
za to kupić kilka domów). Starostowie zobowiązani byli ¼ tej sumy oddawać wikariuszom
katedralnym. Jeszcze w 1404 r. Władysław Jagiełło nakazał starostom przekazywać taką
sumę, za co odprawiane miały być msze św. za dusze władcy i jego żon Jadwigi i Anny. O
nieuzasadnione zawyżanie opłat za korzystanie z mielcucha i nieprzestrzeganie przywilejów
piwowarów, zarówno przez starostów jak i gnieźnieńskie duchowieństwo, cech skarżył się
niemal przy każdej lustracji. Duchownych najczęściej oskarżano o sprowadzanie do Gniezna
arcybiskupiego piwa żnińskiego, które ze względu na smak jak i cenę, stanowiło poważną
konkurencję dla piwa gnieźnieńskiego.
Po kolejnym pożarze miasta, starsi cechu Wojciech Gołek i Wojciech Rybiński
przedstawili w 1615 r. burmistrzowi Pawłowi Korzeniowskiemu i radzie oraz starszym
innych gnieźnieńskich cechów, na nowo spisany wilkierz bractwa piwowarskiego. Po jego
przejrzeniu przez władze miejskie, zatwierdził go Zygmunt III Waza w Warszawie 11
kwietnia 1615 r. Potwierdzali go również kolejni królowie polscy: Władysław IV w
161
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Warszawie 25 marca 1635 r., Jan Kazimierz w Poznaniu 7 grudnia 1666 r., August II w
Warszawie 7 sierpnia 1728 r. i August III w Warszawie 13 grudnia 1754 r.163 Ten ostatni
władca dodał do wilkierza zastrzeżenie, że braci cechowych nie może być więcej jak 24, nikt
też nie należący do cechu nie może robić słodów ani ważyć piwa. Zakaz dotyczył zarówno
miasta królewskiego, jak i przedmieść – zarówno będących własnością kościelną jak i
świecką. Za nieprzestrzeganie zakazu groziła kara 100 grzywien, z których jedna część
przypadała staroście, a druga skarbowi państwa i bractwu. W tymże wilkierzu potwierdzonym
przez Augusta III znalazł się zapis, że nikomu obcemu nie wolno przywozić do Gniezna i tu
sprzedawać żadnych napojów alkoholowych, nawet podczas jarmarków. W XVII w. wkupne
płacone przez mistrzów chcących przystąpić do cechu wynosiło 12 złotych, zaś wstępne
płacone przez uczniów – 12 groszy. Opłata za naukę wynosiła 3,5 wiardaka, czyli 42 grosze.
Ponadto 6 groszy dopłacano przy wyzwoleniu na czeladnika. W 1623 r., za zgodą
arcybiskupa Wawrzyńca Gembickiego, piwowarzy doprowadzili do miasta rurami wodę z
jeziora Jelonek. Na realizację tej inwestycji cech zaciągnął pożyczkę w wysokości 700 zł.164
Była to bardzo wysoka kwota, na którą jednak, szczególnie piwowarzy, mogli sobie pozwolić.
O zamożności cechu świadczy chociażby fakt, że 3 lata później – w 1626 r., cech pożyczył
proboszczowi kościoła św. Trójcy taką sama kwotę 700 zł.165 Liczba braci cechowych ulegała
zmianom. W wieku XV do cechu należało 40 mistrzów, w pierwszej połowie w. XVIII – 30.
Do obowiązków braci młodszych należało kontrolowanie, czy ktoś w szynku nie sprzedaje
obcego piwa. W przepadku wykrycia takiego procederu, piwo ulegało konfiskacie i
przekazywano je do szpitala. Cena beczki piwa gnieźnieńskiego ulegała częstym zmianom:
1620 r. – 2 zł 12 gr
1622 r. – 3 zł 22 gr
1623 r. – 1 zł 9 gr
1629 r. – 4 grzywny (6 zł 12 gr)
1647 r. – 5 zł 18 gr
1681 r. – 5 zł 20 gr166
Ustalanie ceny wprawdzie należało do kompetencji wojewody, ale w praktyce taksę
ustalał podwojewodzi, za co wspólnie z podstarościm dostawali po beczce piwa.

Statuty nadawane gnieźnieńskim piwowarom przez kolejnych władców od Zygmunta I do Augusta III
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Piwowarstwo było jednym z najbardziej dochodowych zajęć w Gnieźnie. Wśród jego
przedstawicieli spotykamy często burmistrzów i członków rady miejskiej.
Poważnym problemem była pozacechowa produkcja piwa. Ponieważ w praktyce
niemalże niewykonalne było całkowite powstrzymanie pokątnego wyszynku trunków, cech
obrał inną drogę rozwiązania nabrzmiałego problemu. W 1620 r. przyjęto do bractwa 26 osób,
które prawdopodobnie wcześniej już zajmowały się produkcją i wyszynkiem piwa, legalizując
od tej pory ich dotychczasową działalność. Znaleźni się wśród nich najbogatsi gnieźnieńscy
mieszczanie, dla których piwowarstwo było na ogół drugim zajęciem. 167 Wśród
produkujących piwo występowali też urzędnik, płóciennik, obruśnik, aptekarz, kupiec,
organista, tkacz i krawiec. Pod koniec wieku XVII, w spisie 16 piwowarów, występują dwa
nazwiska kobiet, zapewne wdów po mistrzach. Przynależność do kilku cechów dawała
ambitnym mieszczanom możliwość łatwiejszego i częstszego wyboru na kluczowe
stanowiska we władzach miejskich. Można też było częściej sprawować funkcję starszego
cechu, raz w jednym, raz w drugim bractwie, do którego równolegle się należało. Dbałość o
dochody członków była jednym z najważniejszych zadań cechu. Gdy ceny piwa w 1629 r.
osiągnęły rekordowe ceny, bractwo postanowiło, że będzie bronić członków, którzy mieliby z
tego powodu zatarg z podwojewodzim. Ostra konkurencja trwała między gnieźnieńskimi
piwowarami a miejscowymi Żydami. W 1639 r. cech uchwalił, że nikt z jego członków nie
będzie dawał Żydom piwa na wyszynk.168
W 1749 r. magistrat gnieźnieński zakazał używania glinianych dzbanów do
przechowywania piwa. Zezwolono jedynie na konwie drewniane lub blaszane.169
W 1775 r. sejm walny skasował cechy piwowarskie i winiarskie we wszystkich
miastach królewskich i duchownych. W miastach stołecznych, do których zliczano także
Gniezno, wszyscy mieszczanie otrzymali prawo robienia i sprzedawania trunków.
Wprowadzono jedynie podatek od wyrobu i wyszynku każdego garnca piwa zwyczajnego – 1
grosz, od piwa dubeltowego – 2 grosze, zaś od garnca wódki prostej – groszy 12. Dla
łatwiejszego poboru podatku wydzierżawiano tę funkcję dającemu najwięcej. W Gnieźnie,
podobnie jak w innych miastach stołecznych, dzierżawić go mogła również szlachta. W latach
1791 – 1793 wpomniany podatek płaciło ponad 70 jednostek. Byli wśród nich przedstawiciele
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szlachty, kapituła katedry, klasztory a także nieliczni Żydzi. Niektórzy z podatników
zajmowali się także paleniem gorzałki i znacznie rzadziej, syceniem miodu.170
Nie każdy piwowar posiadał własny browar. Czasami produkcję prowadzono poza
granicami miasta, na przykład w Cierpięgach. Tamtejszy burmistrz pobierał od piwowarów
gnieźnieńskich specjalną opłatę, tzw. gwoździowe. W Cierpięgach, podobnie zresztą jak w
Grzybowie świętojańskim, istniały osobne cechy piwowarów. Zostały one zniesione w latach
siedemdziesiątych XVIII w., po uchwale sejmu walnego z 1775 r. Poza Cierpięgami,
najpopularniejszymi browarami były starościński, kapitulny, kolegiacki, winiarski sióstr
klarysek, świętojański i franciszkański. Ponadto, pod koniec XVIII w. funkcjonowało 5
browarów publicznych.
I. 13. CECH RZEŹNIKÓW
Pierwszy statut dla gnieźnieńskich rzeźników wystawił Władysław Warneńczyk w
1439 r. Zgodnie z nim, pozamiejscowi rzeźnicy mogli sprzedawać swój towar w Gnieźnie
jedynie w soboty i tylko w wyznaczonym miejscu – tak zwanej wolnicy. Za nieprzestrzeganie
tego zakazu groziła konfiskata towaru, który przeznaczano dla jednego z gnieźnieńskich
szpitali, pełniącego funkcję pośrednią między przytułkiem dla starców, hospicjum a lecznicą.
Każdy majster cechowy musiał samodzielnie zabijać zwierzęta rzeźne i sporządzać
wyroby.171 Ten najstarszy przywilej spłonął podczas jednego z pożarów miasta w XVI w. W
1569 r. arcymistrze Wawrzyniec Gurowski i Maciej Perzatka oraz starsi Jan Czarny,
Bartłomiej Stryszek, Jan Kurzela i Stanisław Kozirodek spisali projekt nowego statutu i
przedstawili go do zatwierdzenia burgrabiemu Andrzejowi Grzymisławskiemu, burmistrzowi
Mikołajowi Mysteckiemu i rajcom Kasprowi Kowalskiemu, Krzysztofowi Goluńskiemu,
Janowi Chełmińskiemu, Stanisławowi Goślińskiemu, Bartłomiejowi Papajemu i Andrzejowi
Płoszajowi. Statut ten ostatecznie zatwierdził Zygmunt August podczas Sejmu Lubelskiego w
dniu 16 czerwca 1569 r. i ponownie Zygmunt III Waza w Warszawie 30 września 1599 r. 172
Według obowiązującego prawa, rzeźnicy musieli płacić staroście gnieźnieńskiemu co sobotę
0,5 grosza, a raz w roku na Wielkanoc – 3 grosze. Stosunki ze starostami nie układały się
najlepiej, czego dowodem jest skarga wszystkich 14 rzeźników gnieźnieńskich na starostę, że
ten zmusza ich do kupowania od niego wołów, a sam dowolnie ustala cenę na towar. Złożona
w 1617 r. skarga zaowocowała tym, że podczas lustracji staroście zabroniono dalszych tego
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typu praktyk.173 Kolejny raz wilkierz cechu rzeźnickiego zatwierdzony został przez
Władysława IV w Warszawie w dniu 11 czerwca 1645 r.174 Rok później – 6 września, król
wystawił gnieźnieńskim rzeźnikom list bezpieczeństwa pozwalający im na podróżowanie we
własnych interesach po całym kraju, zaś następnego dnia nakazał gnieźnieńskiemu
burmistrzowi i radzie, by nie zezwalały na sprzedaż mięsa wędrownym rzeźnikom i Żydom
poza jednym dniem w tygodniu. W pozostałe dni gnieźnieńscy rzeźnicy mieli wyłączność na
sprzedaż towaru w swoim mieście.175 W zamian musieli zaakceptować wprowadzone
przywilejem królewskim z 1643 r. rozporządzenie, na mocy którego skóry zabitych przez
siebie zwierząt mogli sprzedawać tylko cechowi szewców.176
Kolejny raz przywileje gnieźnieńskiego cechu rzeźnickiego zatwierdzone zostały
przez Augusta III w Warszawie w dniu 21 października 1748 r. Rzeźnicy niejednokrotnie
mieli spore kłopoty ze zbyciem tłuszczów bydlęcych, co prowadziło do powstawania wielkich
zapasów. W roku 1760 ogień, który wybuchł w jatkach rzeźniczych mistrza Tomasza gdzie
zgromadzono duże zapasy łoju i okowity, stał się przyczyną pożaru katedry. Z tego powodu
August III nakazał 18 stycznia 1761 r., by jatki rzeźnicze stawiane były dla bezpieczeństwa w
większej odległości od bazyliki.177 Nowy statut, zawierający niektóre nowe postanowienia,
nadał rzeźnikom w dniu 19 września 1785 r. w Warszawie król Stanisław August
Poniatowski.178 Nakazywał on odbywanie zebrań cechowych 4 razy w roku, w pierwszą
niedzielę każdego kwartału. Wszyscy bracia (mistrzowie) płacili na każdym zebraniu po 6
groszy składki, a w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności – na następnym zebraniu
winny absencji płacił 24 grosze. Podczas zebrań, czyli sesji, odbywały się wpisy uczniów,
wyzwolenia na czeladników, przyjmowanie do cechu mistrzów, wybór starszych i składanie
rachunków. Podczas obrad które odbywały się w połowie roku, członkowie cechu obierali 4
kandydatów do władz cechowych. Spośród nich magistrat wybierał jednego na starszego,
drugiego na podstarszego i trzeciego na podskarbiego. Po zatwierdzeniu przez magistrat
składali oni przysięgę posłuszeństwa władzom miejskim. Wybrani starsi cechowi posiadali
klucze do skrzynki cechowej. Czeladnik, by zostać mistrzem, musiał odbyć wędrówkę i
przyjąć prawo miejskie. Zniesiono wszelkie dodatkowe opłaty, poczęstunki i kolacje. Nowo
przyjęty mistrz wpłacał wpisowego 50 złotych polskich i przez rok odbywał służbę cechową.
Syn mistrza lub mistrz żeniący się z córką mistrza lub wdową po mistrzu, płacił połowę
173
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wpisowego i pełnił służbę cechową przez pół roku. Nikomu kto nie należał do cechu, nie
wolno było w mieście ani na przedmieściach wykonywać rzemiosła, pod karą konfiskaty
towaru. Żydom zezwolono od 1743 r. sprzedawać mięso tylko w dwóch jatkach. W
przypadku niestosowania się do tego ograniczenia, również groziła im konfiskata towaru.
Powołując się na dawny zwyczaj oraz na przykład Poznania, zezwolono na funkcjonowanie w
Gnieźnie tak zwanej wolnicy, gdzie „człowiek każdej kondycji” mógł sprzedawać zdrowe
mięso w miejscu wyznaczonym przez magistrat. Wolnica obowiązywała od św. Bartłomieja
(24 sierpnia) do końca zapustów, czyli karnawału. Za sprzedaż zepsutego mięsa groziły kary.
Mistrz, który kupował na rzeź chore bydło, płacił do skrzynki cechowej 20 złotych. Starsi
cechowi winni przed końcem kadencji rozliczyć się z gospodarki finansowej. Statut
postanawiał, że pieniądze cechowe mogą być przeznaczane tylko na potrzeby bractwa, nie
można ich przeznaczać na napoje, wspólne przyjęcia i kolacje.

Każdy nieuzasadniony

wydatek starsi cechowi zobowiązani byli pokryć z własnej kieszeni.179 Przez cały ten okres
rzeźnicy trudnili się także, obok nielicznych rybaków, sprzedażą ryb.180
W 1726 r. przyłączono rzeźników w Cierpięgach, Słomiance i Grzybowie do cechu
gnieźnieńskiego, a nowo przyjęci członkowie zaprzysięgli posłuszeństwo magistratowi
gnieźnieńskiemu w dniu 29 kwietnia. W okresie późniejszym nastąpiło ponowne
wyodrębnienie się organizacji cechowej w Cierpięgach. Po raz drugi, w październiku 1791,
cech rzeźników cierpięckich przystąpił do cechu gnieźnieńskiego.
Cech Rzeźników posiadał w kościele św. Trójcy własny ołtarz „Męki Pańskiej”, przy
którym utrzymywał własnego altarystę. Prawo prezentowania biskupowi kandydata na to
beneficjum przysługiwało na przemian cechowi i staroście gnieźnieńskiemu. Od 1761 r.
zarówno prawa, jak i obowiązki kolatorskie przekazano w całości Cechowi Rzeźnickiemu.
Ołtarz „Męki Pańskiej” był własnością cechu jeszcze w okresie międzywojennym.181
I. 14. CECH SZEWCÓW
Podobnie jak rzeźnicy, pierwszy statut szewcy gnieźnieńscy otrzymali w 1443 r, od
Władysława Warneńczyka.182 Wiadomo o nim, że ograniczał liczbę majstrów mogących
pracować w mieście do 24, czyli tylu, ile w Gnieźnie było kramów szewskich. W dniu 23
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marca 1533 r. w Krakowie Zygmunt Stary nadał szewcom gnieźnieńskim przywilej, według
którego nikomu z wyjątkiem miejscowych szewców, pod karą grosza nie wolno było
kupować skór, które zostały przywiezione do Gniezna. Jedyne odstępstwo stanowiły dni
jarmarków na św. Wojciecha (23 kwietnia) i św. Bartłomieja (24 sierpnia). Żaden partacz nie
mógł się trudnić szewstwem w odległości 1 mili od miasta.183 Przywilej ten dwukrotnie był
potwierdzany – po raz pierwszy przez Zygmunta Augusta w Warszawie w dniu 4
października 1568 r.184 i powtórnie przez Zygmunta III, także w Warszawie w dniu 3 kwietnia
1615 r.185 Już w roku 1642 r. starsi cechu Marcin Sternik i Jan Kwapich ponownie prosili
burmistrza Bartłomieja Zielenicę i rajców Walentego Sztumfolta, Adama Wróbla, Michała
Powoźnika, Jana Melanchowicza, Pawła Tuszyńskiego i Andrzeja Kamionka o potwierdzenie
przywileju cechowego. Poświadczony przez magistrat i rajców wilkierz cechowy ponownie,
dwukrotnie zatwierdził Władysław IV w Warszawie 20 czerwca 1642 r. i 7 maja 1643 r. 186, a
po nim Jan III Sobieski w Warszawie 10 kwietnia 1685 r.187 i August II, także w Warszawie
15 marca 1720 r.188 Szymon Gryzyngier wpipsał jego treść do Księgi przywilejów w 1786 r.
Według tego dokumentu, szewcy gnieźnieńscy mogli swoje wyroby wozić do Inowrocławia,
Strzelna, Mogilna, Gembic, Wrześni, Żnina, Kcyni, Radziejewa i Pobiedzisk.189
Produkcja szewców gnieźnieńskich była bardzo urozmaicona. Pod koniec XVII w.
produkowali oni buty w różnych rozmiarach i kolorach z safianu przedniego i pośledniego,
papucie safianowe, buty z podeszwami i podkówkami, buty kozłowe, chłopskie wołowe lub
jałowicze, z długimi lub krótkimi cholewami, wreszcie buciki safianowe dziecięce.190
Przypadki łamania postanowień statutu cechowego karane podlegały karom
przewidzianym w tymże dokumencie. W połowie XVIII w. głośna była sprawa mistrza
szewskiego Kazimierza Koperskiego. Zarzucono mu, że wbrew statutowi, przyjął od trzech
gnieźnieńskich kupców skórę i wykonał dla nich 50 par butów na jarmark do Kcyni. Za karę
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zapłacił grzywnę do kasy cechowej a koszty sądowe pokrył woskiem. Ponadto przeprosić
musiał braci cechowych.191
Cech zaliczał się do największych w Gnieźnie pod względem liczby członków, choć
ilość majstrów jaka mogła do niego należeć ograniczona była przez statut. Odrębny, liczny
cech szewski istniał do 1791 r. w Cierpięgach, kiedy to został wchłonięty przez bractwo
gnieźnieńskie. Już po połączeniu gnieźnieński cech szewski, w 1808 r. liczył 60 mistrzów, 22
czeladników, 2 uczniów w wieku do 15 lat i 13 uczniów w wieku od 15 do 20 roku życia.192
Zachowały się spisy dochodów i wydatków cechu szewskiego z lat 1828 – 1829.193
Wynika z nich, że cech osiągnął w tym czasie dochód łączny w wysokości 523 złotych i 12
groszy, z czego 72 złote pochodziło z opłat wkupnego, reszta to w większości opłaty za
naukę. W ciągu roku zanotowano 18 wypłat na pogrzeby w wysokości, w zależności od
pozycji zmarłego od 3 do 14 złotych. Za odprawienie nabożeństwa żałobnego za arcybiskupa
Ignacego Krasickiego zapłacono 18 złotych, policji 14 złotych, za odprawiane dla członków
cechu msze święte, księdzu i organiście – 5 złotych, za trunki 6 złotych i roczną składkę za
sporządzenie proporca – 1 złoty. W latach 1819 – 1851 asesorem gnieźnieńskiego Cechu
Szewskiego był burmistrz miasta Antoni Zembrzuski, który reprezentował cech wobec
Magistratu.
Oprócz członków wymienionych wyżej cechów, przez cały omawiany okres, działali
na terenie Gniezna przedstawiciele mniej licznych zawodów, którzy nie posiadali własnej
organizacji cechowej. Wśród nich, w pierwszej kolejności, wymienić można murarzy, którzy
„od zawsze” znajdowali pracę w Gnieźnie. W pewnych okresach należeli oni do cechu
garncarzy. Na przełomie wieku XVII i XVIII w mieście królewskim było zaledwie trzech
murarzy. W 1775 r. na terenie jurydyk funkcjonowali dodatkowi 3 specjaliści tego zawodu, a
w okresie przejścia Gniezna pod panowanie pruskie nie było ani jednego. Niższa niż można
byłoby oczekiwać, była liczba piekarzy. W wieku XVIII ich liczba spadła z 8 do 3.
Spowodowane to było powszechnym wypiekiem pieczywa w gospodarstwach domowych. Na
przełomie XVII i XVIII w. w Gnieźnie występuje zaledwie 2 sukienników i 2 płócienników.
Pod koniec wieku XVIII liczba warsztatów sukienniczych wzrosła zaledwie o 1, a płóciennicy
całkowicie zanikli.194
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Lektura ponad 30 zachowanych statutów cechowych pozwala na wyciągnięcie kilku
wniosków natury ogólnej. Główną tendencją polityki prowadzonej przez bractwa
rzemieślnicze w omawianym okresie było utrzymanie w mieście ograniczonego do członków
cechu monopolu cechowego. Ostro zwalczano zarówno konkurencję pozacechową z terenu
miasta (partaczy), jak i między rękodzielnikami gnieźnieńskimi oraz konkurencję ze strony
rzemieślników z innych miast. Przypadki omijania, czy wręcz łamania postanowień wilkierzy
cechowych wcale nie należały do rzadkości. W 1620 r. szewcy gnieźnieńscy wnieśli protest
przeciwko swojemu koledze Walentemu Cybulskiemu, który nielegalnie zatrudniał u siebie
szewca nie należącego do cechu.195 Zawiść cechów budzili rzemieślnicy posiadający
specjalne przywileje królewskie, które zwalniały ich z obowiązku przynależenia do bractwa.
Przykładem może być sprawa Bartłomieja Hagena, który w 1624 r. otrzymał od Zygmunta III
odpowiedni dokument. Cech chirurgów protestował, że Hagen nie należąc do cechu, nie daje
gwarancji właściwego wykonywania zawodu. Od Rady Miejskiej domagano się nałożenia na
niego wysokiej grzywny. Zachowała się wiadomość, że 10 lat później, w 1634 r, Bartłomiej
Hagen, już jako starszy cechu chirurgów skarży się na niejakiego Wojciecha Chlebowicza, że
ten nielegalnie sprawuje rzemiosło cyrulickie i domaga się od Rady Miejskiej ukarania
winnego196.
Szczególnie ostra konkurencja między cechami miała miejsce w przypadku rzemiosł
pokrewnych. Skargi dotyczyły szczególnie przypadków łamania wyłączności produkcji. Jako
przykład służyć może wspomniany wyżej protest kuśnierzy przeciwko krawcom wniesiony w
1615 r. Szczególnym zagrożeniem dla monopolu miejscowych cechów był okres jarmarków,
podczas których panowała całkowita wolność handlu dla wszystkich. Cechy szczególnie
zbiegały o to, by natychmiast po zamknięciu jarmarków, sytuacja wracała do normy. 197
Duże trudności w walce o monopol miał cech piwowarów. Mimo swej pozycji
materialnej i znaczenia w mieście, piwowarom tylko częściowo udało się uzyskać pożądane
rezultaty. Przyczyn niepełnego powodzenia podjętych działań było kilka. Pierwszą z nich,
było to, że każdy mieszczanin miał prawo produkować piwo na własne potrzeby, pod
warunkiem, że nie będzie go sprzedawał ani sam, ani za pośrednictwem osób trzecich. W
okresie jarmarków, gdy popyt na piwo znacznie wzrastał, wyegzekwowanie zakazu było
bardzo trudne. Ilość napoju jaką pokątnie sprzedawano, była znaczna. Świadczą o tym
przeprowadzane po zakończeniu jarmarków remanenty w domach mieszczańskich.
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Niejednokrotnie pozostawały wówczas zapasy w ilości kilkudziesięciu beczek. Ciągłe zatargi
wywoływało sprzedawanie w Gnieźnie piwa pochodzącego z Cierpięg. Legalnie, podczas
jarmarków, można było wprowadzać na rynek gnieźnieński jedynie piwo z Wągrowca oraz
(jak już wspomniano) tak zwane arcybiskupie ze Żnina. Wywoływało to z kolei skargi, że
cechowi piwowarzy gnieźnieńscy celowo ograniczają produkcję. Starosta z kolei zarzucał im,
że nie korzystają z królewskiego młyna słodowego (z czego starosta czerpał dochody), a z
pokątnych młynów położonych na innym terenie (z czego starosta nie miał korzyści).198
Inne cechy gnieźnieńskie również zazdrośnie strzegły przywileju wyłączności
produkcji. W drugiej połowie XVII w. rozpoczął w Gnieźnie działalność szlifierz Jacobus
Italus (sądząc po przydomku – Włoch). Bractwo kowalskie, bez porozumienia z władzami
miejskimi, skonfiskowało mu kamienie szlifierskie. Mimo, że cech powoływał się na własny
statut, władze miejskie ukarały go za samowolę. W odpowiedzi arcymistrz z trzema braćmi
złożył przywileje cechowe i zagroził przeniesieniem się do innego miasta.199
Częste spory miały miejsce pomiędzy poszczególnymi cechami. Szewcy występowali
przeciw kuśnierzom z powodu garbunku skór prowadzonego u rzemieślników żydowskich z
naruszeniem praw szewców i pomijaniem ich przy pozyskiwanym wówczas surowcu.
Okazało się jednak, że szewcy z kolei zgadzali się na wykupywanie przez Żydów skór od
rzeźników. Podobnie krawcy skarżyli się na konkurencję kuśnierzy, zaś kołodzieje, garncarze
i rzeźnicy na konkurencję działającą na terenie jurydyk.
Niektórzy, bardziej przedsiębiorczy rzemieślnicy, próbowali rozszerzać działalność
poza wąskie ramy narzucane przez wilkierze cechowe. W XVIII w., jeden z cechmistrzów
szewskich przyjął do siebie 3 czeladników, mimo iż niektórzy z majstrów nie posiadali ani
jednego. By zapewnić im miejsce do pracy, rozbudował zakład o 2 izby. Gdy przestał pełnić
funkcję cechmistrza, przyjął jeszcze czwartego czeladnika pochodzącego z innego miasta.
Cech szewski ostro zaprotestował, a były już cechmistrz tłumaczył się, że ostatniego
czeladnika powierzył mu pewien bliżej nieokreślony szlachcic.200
Do końca XVIII w. wybory starszych wszystkich bractw odbywały się na ratuszu w
Rynku. Wszystkie cechy podlegały Magistratowi. Władze miejskie po zapoznaniu się ze
statutem cechowym miały prawo wystąpić do króla z propozycją jego zmiany. Do ich
kompetencji należał także nadzór sądowy. Sąd miejski był instancją odwoławczą od
wszystkich orzeczeń władz cechowych. W 1793 r., gdy Gniezno znalazło się pod
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panowaniem pruskim. Według nowych władz, w mieście działało ponad 200 rzemieślników,
w tym m.in. 64 szewców, 57 krawców, 35 rzeźników, 14 kuśnierzy, 13 garncarzy, 11
stolarzy, po 3 rusznikarzy, kołodziejów i sukienników, oraz 2 mieczników. W zestawieniu
tym mieścili się także członkowie funkcjonujących do 1791 r. cechów z Cierpięg, Grzybowa i
Wójtostwa. Wliczono także rzemieślników żydowskich, w niektórych zawodach wyjątkowo
licznie reprezentowanych.201 W latach następnych, szczególnie 1793 – 1794, liczba nowo
osiedlonych w mieście rzemieślników nie była zbyt wielka. Przybyło do Gniezna 2 stolarzy, 2
piekarzy, 1 piernikarz i 1 krawiec. Nadal uzupełniano kadry poprzez naukę uczniów i ich
wyzwalanie. Władze pruskie dążąc do zwiększenia ilości niemieckich mieszkańców miasta,
chętnie widziały napływ rzemieślników z Prus lub Brandenburgii. Jednak na przełomie XVIII
i XIX w. gnieźnieńskie rzemiosło działało nadal na starych zasadach. W szczególny zaś
sposób przestrzegano dotychczasowych zwyczajów, które nie zawsze wywodziły się z
postanowień zawartych w dawnych wilkierzach.
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Część II.
Od zniesienia przymusu cechowego do przymusowej jedności
Schyłek wieku XVIII i pierwsza połowa wieku XIX, to okres w którym stopniowo
zmieniały się ramy prawne, w których przyszło działać cechom. Po przejściu Gniezna pod
panowanie pruskie w 1793 r. nowe władze rozpoczęły kolonizację świeżo zajętej
Wielkopolski, czyli tzw. Prus Południowych. Jeszcze w końcu XVIII w. rozciągnięto na
Wielkopolskę ustawę pruską z 1731 r. regulującą działanie rzemiosła. Ograniczała ona
feudalne przywileje cechów jako jedynych producentów w mieście. Ustawa wprowadzała
instytucję tzw. „wolnych mistrzów”, uprawnionych do wytwarzania towarów i wykonywania
usług na podstawie specjalnych uprawnień wydanych przez władze miejskie. Podstawą
wykonywania zawodu była zgoda władz, a nie przynależność do cechu. Sprowadzanym z
głębi Niemiec kolonistom, oprócz pomocy finansowej, udzielano również wolnego prawa
mistrzowskiego. W Gnieźnie liczba nowo osiedlonych rzemieślników była niewielka i nowe
regulacje prawne miały zachęcać do osiedlania się w mieście. Przywileje i monopole
posiadane dotychczas przez cechy, były zwalczane przez władze pruskie stojące na
stanowisku, że wolny rynek i konkurencja najlepiej ukształtują wysokość cen i liczbę
warsztatów rzemieślniczych. Z tego też powodu władze pruskie odrzuciły możliwość
wprowadzenia cennika na wyroby rzeźnicze. Podobne nastawienie władz widoczne jest w
piśmie skierowanym do piekarzy gnieźnieńskich, w którym utrzymywano, że każdy może
drogą próby wykazać się kwalifikacjami w wykonywanym zawodzie, choć przyznawano, że
nauka profesji jest potrzebna202. Polityka Prus w stosunku do rzemiosła budziła znaczne
obawy dotychczasowej, w przytłaczającej większości polskiej braci cechowej, choć realne
możliwości przeciwstawiania się jej były żadne. Zmiany polityczne z lat 1806 – 1807 nie
polepszyły sytuacji cechów. Już w 1807 r. w Księstwie Warszawskim zezwolono na sprzedaż
towarów przez rzemieślników, w terenie gdzie był na niego popyt, niezależnie od miejsca
zamieszkania

rzemieślnika.

Dotkliwym

ograniczeniem,

zwłaszcza

dla

drobnych

rzemieślników, był wprowadzony zakaz handlu domokrążnego, który utrzymał się aż do 1869
r. Zezwolenie na sprzedaż własnych wyrobów poza miejscem funkcjonowania warsztatu był
kolejnym wyłomem w wywodzących się ze średniowiecza monopolach cechowych. W
Prusach w latach 1810 – 1811 r. zniesiono przymus cechowy, zwalniając rzemieślników z
obowiązku należenia do cechu. Choć Gniezno wraz z całą Wielkopolską nie należało w tym
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Gniezna...s. 461.
202

88
czasie do Prus, był to kolejny sygnał zmian zachodzących w organizacji produkcji w naszej
części Europy. Należało się spodziewać, że podobne regulacje prędzej, czy później, obejmą
również Gniezno.
Zniesienie przymusu cechowego w Wielkopolsce nastąpiło na mocy ustawy z dnia 13
maja 1833 r.203 Od tej pory nikt nie mógł być zmuszany do przynależności do organizacji
cechowej. Właściciele praw wyłączności, o ile potrafili udowodnić ich posiadanie
dokumentami, otrzymać mieli rekompensatę finansową. Pieniądze pochodzić miały z opłat
wnoszonych przez właścicieli nowotworzonych zakładów.
Dokumentem prawnym, który ostatecznie proklamował „wolność rzemiosła” na
terenie całej monarchii pruskiej, była ustawa z dnia 17 stycznia 1845 r., wprowadzająca tak
zwany „Powszechny regulamin procederowy”.204 Nowe przepisy, już w pierwszym rozdziale,
całkowicie zniosły utrzymujący się jeszcze w niektórych częściach kraju zakaz wykonywania
zawodu bez przynależności do organizacji rzemieślniczych. Zlikwidowano jakiekolwiek
opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem ogólnopaństwowych
podatków. Tym samym podkopano finansowe podstawy funkcjonowania bractw cechowych.
Zniesiono utrzymujący się w niektórych częściach monarchii pruskiej średniowieczny
przymus zakupu towarów tylko u miejscowych rzemieślników, likwidując tym samym
ostatnie resztki monopolu cechowego. Drugi rozdział ustawy, ustalał obowiązujące od tego
momentu, warunki uprawiania zawodu. Każdy, stały mieszkaniec Prus, zdolny do czynności
prawnych miał prawo na własną odpowiedzialność prowadzić działalność rzemieślniczą.
Jedynie w przypadku osób małoletnich wymagana była zgoda ojca, a w przypadku
cudzoziemców zgoda ministra.205 Brak posiadania prawa miejskiego nie stanowił już od tej
pory przeszkody w otwarciu warsztatu. Wymagano jedynie, by rozpoczynający działalność
powiadomił o tym właściwe terytorialnie władze komunalne. Zgoda władz wymagana była
szczególnie w sytuacji prowadzenia działalności mogącej być niebezpieczną lub uciążliwą dla
współmieszkańców. W tym przypadku stosownego zezwolenia udzielały władze Rejencji.
Zamiar rozpoczęcia działalności mogącej być uciążliwą dla sąsiadów ogłoszony być powinien
w dzienniku urzędowym, a zainteresowani mieli czterotygodniowy termin do złożenia
ewentualnej reklamacji. Pozwolenia na wykonywanie zawodu powinni uzyskać czynni
Gesetz sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten Zbiór praw dla Państw Królestwa Pruskiego, No
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rzemieślników w miastach prywatnych Prowincji Poznańskiej (tamże, s. 84 – 90) i ustawa znosząca w miastach
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wojskowi, urzędnicy oraz skazani za krzywoprzysięstwo, kradzież lub oszustwo. Zgody
wystawionej przez Ministerstwo spraw lekarskich potrzebowały osoby wykonujące zawody
medyczne, zaś zezwolenie władz branżowych, bądź prowincjonalnych – prywatni
nauczyciele, budowlańcy i osoby trudniące się transportem. Rozdział III regulował zakres
wykonywania i wyliczał przypadki utraty prawa wykonywania zawodu. Pozwalano m.in., by
po śmierci osoby wykonującej określoną profesję, można ją było nadal prowadzić na
rachunek wdowy lub małoletnich dzieci.206 Istniejące dotychczas cechy nadal utrzymano,
choć wyraźnie zaznaczono, że prawo do wykonywania zawodu nie zależy od przynależności
do cechu. Szczególnie § 96 Regulaminu podkreślał, że można z cechu wystąpić i nadal
prowadzić dotychczasową działalność.207 Wymagano, by dotychczasowe statuty organizacji
rzemieślniczych dostosowane do nowych przepisów. Tak jak dotychczas, przewidywano
możliwość łączenia się kilku cechów w jeden wspólny. Postanawiano, że w przypadku
rozwiązania bractwa, jego majątek ma być przeznaczony na pokrycie długów i
wierzytelności, pozostała zaś reszta ma być przekazana gminie. Ta miała prawo przeznaczyć
uzyskane w ten sposób pieniądze na pokrycie długów innego rozwiązanego cechu. W razie
połączenia kilku bractw w jeden wspólny, ich majątki mogły mu być przekazane. Nowe
prawo regulowało także kwestię zakładania nowych konfraternii. Postanawiano, że nowy
cech może powstać tylko w przypadku, gdy na danym terenie nie istnieje bractwo skupiający
rzemieślników określonej branży. Do utworzenia nowej organizacji potrzebna jest określona
ilość rzemieślników, która zależała od wielkości miasta, w którym cech miał działać. W 23
największych miastach Prus wymagano 24 właścicieli zakładów tej samej branży,
prowadzących swą działalność od co najmniej roku.208 W pozostałych miastach, w tym
również w Gnieźnie, do założenia cechu, wymagane było 12 osób reprezentujących tę samą
lub pokrewną branżę. Organizcji takich nie mogły zakładać, ani do nich być przyjętymi,
osoby skazane uprzednio za krzywoprzysięstwo, kradzież lub oszustwo, przeciwko którym
toczyło się śledztwo w oparciu o zarzuty kryminalne. W § 104 na nowo zdefiniowano zadania
cechów. Miały one zajmować się przyjmowaniem i kształceniem uczniów, czeladników i
pomocników, nadzorować proces ich nauki i wychowania. Do ich zadań należało także
zarządzanie kasami chorych, kasami pogrzebowymi i udzielanie wsparcia potrzebującym
członkom. Ponadto cechy sprawowały, podobnie jak dotychczas, opiekę nad wdowami i
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sierotami po zmarłych członkach.209 Każdy, kto chciał być przyjęty do cechu, winien wykazać
się znajomością swojego zawodu – na przykład przedstawić świadectwo egzaminacyjne. Z
obowiązku tego zwolnieni byli członkowie należący do cechów przed wejściem w życie
nowych przepisów prawnych. Cechom zezwolono na pobieranie równej od wszystkich opłaty
wstępnej, której wysokość określoną jako „mierną”.210 Zezwolono na przynależność do kilku
cechów jednocześnie, oraz w przypadku przynależności do jednego cechu, na uprawianie
innego jeszcze zawodu, dla którego właściwy cech nie istniał. W przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania nie funkcjonował cech dla określonego zawodu, rzemieślnik tej branży mógł
należeć do organizacji w innym mieście. Na czele cechów stał jeden lub kilku starszych,
zatwierdzonych przez właściwą władzę komunalną. Władze miejskie sprawowały nadzór nad
cechami, delegując jednego z członków rady komunalnej na każde zebranie organizacji. Do
jego obowiązków należało czuwanie nad zgodnością z prawem podejmowanych uchwał.
Delegat nie mógł wykonywać zawodu, którym zajmowali się członkowie kontrolowanego
przez niego cechu. Osoby, które dopuściły się zbrodni lub czynów niegodnych, musiały
wystąpić z cechu.211 Wysokość składek cechowych pozostawiono do określenia przez statut
cechowy. Ponadto na starszych nałożono obowiązek udzielania opinii w charakterze
rzeczoznawców w sprawach dotyczących ich zawodów. Prawo procederowe przewidywało
także możliwość utworzenia cechów, do którego należeliby członkowie, którzy nie wykazali
„zdatności” do wykonywania swojego zawodu, a jedynie rozpoczęli jego wykonywanie. W
Gnieźnie sytuacja taka nie miała miejsca. Rozdział VII ustawy określał prawa czeladników,
uczniów i robotników fabrycznych. Postanawiano, że każdy kto prowadzi samodzielny zakład
rzemieślniczy, ma prawo zatrudniania pomocników i czeladników. Nie była już do tego
wymagana zgoda cechu, ani posiadanie uprawnień mistrzowskich. Prerogatyw takich zostały
pozbawione osoby, które popełniły krzywoprzysięstwo, kradzież lub oszustwo, przeciwko
którym toczy się śledztwo kryminalne, lub którzy poprzednio byli na czas określony
pozbawieni prawa wykonywania zawodu.212 Od rzemieślników uczących zawodu wymagano,
by uczniom, na których ciążył jeszcze obowiązek szkolny, pozostawiono na to niezbędny
czas. Spory między majstrem a pracującymi u niego czeladnikami, pomocnikami i uczniami,
w przypadku gdy mistrz należał do cechu – rozstrzygali starsi cechowi pod przewodnictwem
władz miejskich, w przypadku gdy nie należał – miejscowa władza policyjna. Jednoznacznie
wyartykułowano orzeczenie, że czeladnicy i pomocnicy nie są zobowiązani do wykonywania
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prac domowych u majstra. Nie wymieniono przy tej okazji uczniów. Warunkiem zwolnienia
czeladnika przed upływem określonego w umowie terminu było udowodnienie mu kradzieży,
nieposłuszeństwa, nieostrożnego obchodzenia się ze światłem i ogniem, pobicia majstra lub
członka jego rodziny, współżycia z członkami rodziny majstra lub sytuacja, gdy czeladnik stał
się niezdolny do dalszej pracy lub gdy dotknięty został „obrzydliwą chorobą”.213 Również
czeladnik miał prawo opuścić mistrza przed upływem terminu w przypadkach, gdy do dalszej
pracy stał się niezdolnym, majster go bił lub usiłował nakłonić do czynów niezgodnych z
prawem lub dobrymi obyczajami, wreszcie, gdy nie uzyskiwał umówionej zapłaty. Ustawa
zniosła obowiązek wędrówki czeladników, a razem z nim prawo do szczególnego wsparcia
wędrujących czeladników ze strony innych rzemieślników parających się tym samym
zawodem. Pozwolono czeladnikom na zakładanie własnych związków i kas pomocy.
Regulamin procederowy na nowo zdefiniował pojęcie ucznia.214 Określono w nim, że nauka
rzemiosła może odbywać się albo za zapłatę, albo za bezpłatne pełnienie posług. Przyjęcie
przez majstra ucznia na naukę następuje albo przed cechem, albo – w przypadku gdy majster
do niego nie należy, przed właściwą władzą miejską lub na wsiach policyjną.

Przed

wydaniem zgody na przyjęcie ucznia, odpowiednia władza ma obowiązek sprawdzić, czy
mistrz ma prawo przyjęcia ucznia. Uczeń z kolei musiał wykazać się umiejętnością czytania,
pisania i rachowania oraz przedstawić wydane przez nauczyciela religii świadectwo, że
posiada dostateczne wiadomości z wiary i moralności. Tylko w ważnych przypadkach można
było odstąpić od tych wymagań, ale mistrz powinien umożliwić uczniowi uzupełnienie
braków w wykształceniu. Umowa o naukę zawodu mogła być rozwiązana bez zgody majstra
tylko w przypadku, gdy ten nie wywiązywał się ze swoich obowiązków lub „nadużywał
prawa karności ojcowskiej”. Uczeń mógł przejść do innego mistrza na naukę innego zawodu,
ale wówczas zobowiązany był zapłacić dodatkowo za następne pół roku nauki. Po upływie
terminu określonego w umowie o naukę zawodu, uczeń miał prawo zażądać przeprowadzenia
egzaminu i formalnego wyzwolenia. Jeżeli terminował u członka cechu, egzamin i wyzwoliny
przeprowadzał cech. Jeśli nauka zawodu odbywała się u innego majstra, egzamin i
wyzwolenie przeprowadzała odpowiednia władza komunalna lub policyjna, za pomocą
rzeczoznawców. Jak wyżej wspomniano, funkcje te pełnili starsi cechu. Władze, tak cechowe
jak i komunalne lub policyjne, zobowiązano do prowadzenia rejestru przyjmowanych i
wyzwalanych uczniów. Wyzwalanie i przyjmowanie ucznia było, przynajmniej teoretycznie,
bezpłatne. Pobierano jedynie opłaty na pokrycie kosztów egzaminu – stempel, kopie
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świadectw, diety dla członków cechu lub rzeczoznawców. Dla przeprowadzenia egzaminów
miały być utworzone miejscowe lub okręgowe władze komisje. W ich skład wchodzili
cieszący się największym poważaniem przedstawiciele najważniejszych zawodów. Członków
komisji mianowały władze komunalne, a zatwierdzały władze rejencji. Zastrzeżono, że do
skłądu komisji w pierwszej kolejności należy wybierać majstrów należących do cechów.
Jedynie przewodniczący władzy egzaminacyjnej nie mógł być rzemieślnikiem. Po
pomyślnym zdaniu egzaminu, komisja wydawała odpowiednie świadectwo, które
honorowane było na terenie całego państwa i było wystarczającym dokumentem
upoważniającym okaziciela do przyjęcia do cechu. Rozdział IX ustawy powtarzał niektóre
wcześniejsze postanowienia. Między innymi zastrzegał, że członkom cechów nie wolno
nadawać wyłącznego prawa zatrudniania i kształcenia uczniów. Podkreślał, że nie można
nikogo zmuszać do przystąpienia do bractwa i zabraniał z góry określać jaką liczbę członków
powinien mieć cech.215 W ostatnim, X rozdziale regulaminu, przewidziano kary za rozmaite
wykroczenia. Przykładowo za nakłanianie do strajku, przewidziano karę do 1 roku więzienia.
Tworzenie związków pomiędzy fabrykantami lub pomiędzy czeladnikami bez pozwolenia
policji, miało być karane 4 tygodniami więzienia lub 50 talarami. Za samowolne porzucenie
pracy groziło 20 talarów kary lub 14 dni więzienia. Majstrowie zaniedbujący uczniów
ponosili karę w wysokości 50 talarów lub karę więzienia.216 Taką samą karę ponoszono za
przekroczenie cen ustalonych w cennikach. Wreszcie, w jednym z ostatnich paragrafów,
zniesiono obowiązujące jeszcze w niektórych częściach Prus przepisy, ograniczające prawo
Żydów do samodzielnego uprawiania rzemiosła.217
Z tą samą datą ukazała się ustawa o wynagrodzeniu, będąca uzupełnieniem
powszechnego regulaminu procederowego.218 Zawierała ona postanowienia dotyczące
odszkodowań dla osób, które poniosły straty wskutek jego wprowadzenia.
Ustawy z lat 1833 i 1845 ostatecznie zamknęły okres przeprowadzania zmian w
obowiązujących od średniowiecza zasadach funkcjonowania cechów. Dotychczasowe formy
organizacji pracy w miastach odeszły w przeszłość. Nowe przepisy oparte na koncepcjach
liberalnych, wprowadzające na miejsce dotychczasowych monopoli wolną konkurencję,
umożliwiały rozwój kapitalistycznych form produkcji. Działające dotychczas cechy
wprawdzie pozostawiono, ale ich rola została bardzo znacznie ograniczona. Środowisko
tamże, § 170, s. 104 – 105.
tamże, § 181 – 186, s. 108 – 110.
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cechowe, stanowiące grupę mniej zamożnych mieszczan obawiało się nieograniczonej
konkurencji,

która

mogła

ich

doprowadzić

do

upadku

i

stanowiła

zagrożenie

dotychczasowego sposobu życia. Przez następne lata często protestowano przeciwko
działalności

tzw.

„wolnych

rzemieślników”,

stanowiących

dla

cechowych

trudną

konkurencję.219 Protesty te często miały miejsce również na gruncie gnieźnieńskim.
W roku 1849 wprowadzono dwie nowe ustawy uzupełniające przepisy wprowadzone
cztery lata wcześniej. Opublikowane w dniu 9 lutego 1849 r. normy wprowadzały rady i sądy
procederowe (zawodowe).220 Zadaniem rad procederowych miała być dbałość o pomyślny
rozwój rzemiosła i przemysłu na terenie jej działania. Realizowała to poprzez nadzór nad
wykonywaniem przepisów dotyczących cechów, szczególnie w zakresie przebiegu
egzaminów mistrzowskich i czeladniczych, przyjmowania do pracy i nauki czeladników,
pomocników, robotników i uczniów. Członkowie rad wybierani byli w tej samej liczbie
spośród rzemieślników, pracowników przemysłu i handlu i tworzyli odpowiednie do swej
grupy wydziały. W ich skład wchodzili pracodawcy (majstrowie) i pracobiorcy (czeladnicy).
Przedstawicielom tych pierwszych zapewniono ustawową większość w wydziale. Prawo
wyboru członków wydziałów i ich zastępców mieli wszyscy wykonujący zawód
odpowiedniej grupy lub prowadzący działalność od co najmniej 6 miesięcy, którzy ukończyli
24 lata i mieszkali na terenie działalności rady procederowej. Bierne prawo wyborcze
posiadali co najmniej trzydziestoletni pracodawcy i pracobiorcy, wykonujący swój zawód od
5 lat. Kadencja członków rady trwała 4 lata, przy czym jej skład był wymieniany w połowie
po upływie 2 lat. Ustawa w § 23 wymieniała 69 zawodów zaliczonych do rzemieślniczych.
Osobno wymienieni byli mularze, kamieniarze, pokrywacze łupkiem i dachówką, cieśle
domowi i okrętowi, budowniczy młynów, wiatraków i studzien oraz kamieniarze. Egzaminom
rzemieślniczym poświęcony był osobny – trzeci rozdział ustawy składający się z 25
paragrafów. Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, osoba przystępująca do egzaminu
mistrzowskiego powinna mieć ukończony 24 rok życia, a jedynie w wyjątkowych
przypadkach dopuszczano możliwość przystąpienia do egzaminu osoby 21 letniej. Kandydat
na mistrza musiał uczyć się wcześniej zawodu u samodzielnego mistrza, a od złożenia
egzaminu czeladniczego musiały minąć co najmniej 3 lata. Również w tym przypadku istniała
możliwość nadzwyczajnego skrócenia tego okresu do jednego roku, w sytuacjach gdy
D. Łukaszewicz, Stosunki społeczno – gospodarcze i reforma stosunków wiejskich i miejskich, [w:] Prusy w
dobie kształtowania się kapitalizmu (1806 – 1871), red, G. Kucharczyk, Poznań 2014, s. 137.
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czeladnik miał okazję zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu.
Uczeń przed upływem 3 lat nauki nie mógł przystąpić do egzaminu czeladniczego. Także tu
przewidywano wyjątek, gdy uczeń który ukończył 21 lat i uczęszczał do szkoły zawodowej,
mógł wyjątkowo za zgodą majstra i zezwoleniem rady procederowej, zdawać egzamin po
upływie 1 roku nauki. Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze zdawano przed komisją
działającą przy każdym cechu. W jej skład wchodził przedstawiciel władz miejskich jako
przewodniczący oraz 2 majstrów i 2 czeladników. Ustawa pozwalała także na zatrudnienie
kobiet bez żadnych ograniczeń. Dzienny czas pracy określały rady procederowe. Dni
świąteczne i niedziele były wolne. Pensje należało wypłacać tylko w gotówce, zabroniono zaś
wszelkiego kredytowania towarów. Kolejny rozdział dotyczył funkcjonowania kas wsparcia.
Przewidywano możliwość tworzenia kas chorych, zmarłych i wsparcia członków cechu, jak
również wsparcia wdów i sierot po nich. Ewentualny obowiązek przystąpienia do tych kas,
pozostawiono jednak do rozstrzygnięcia władzom lokalnym i cechom. W kolejnym rozdziale
ograniczono możliwość ściągania dodatkowych opłat pobieranych dotychczas przy
przyjmowaniu nowych członków do cechu i przy przyjmowaniu oraz wyzwalaniu uczniów.
Opłaty te odtąd nie mogły przekraczać 5 talarów.
Druga z ogłoszonych ustaw wprowadzała instytucję sądów procederowych. Miały one
rozwiązywać, w drodze dobrowolnego pośrednictwa, spory między pracodawcami, a ich
czeladnikami, pomocnikami, robotnikami i uczniami. Dotyczyło to zarówno osób pracujących
w tradycyjnym rzemiośle, jak i w rozwijającym się coraz gwałtowniej przemyśle. Sądy miały
być powoływane wszędzie tam, gdzie potrzeba ich istnienia została wskazana przez samych
pracujących oraz na ich wniosek. Składały się z 5, 9, 13 lub 17 sędziów. W każdym
przypadku ilość arbitrów pochodzących z grupy pracodawców przewyższała o jednego liczbę
sędziów z grupy pracobiorców. Kadencja wynosiła 4 lata, a ich liczba w poszczególnych
sądach uzależniona była od wielkości okręgu i liczby zatrudnionych na jego terenie. Czynne i
bierne prawo wyborcze mieli wszyscy pracodawcy i pracobiorcy. Do uzyskania prawa
czynnego musieli mieć ukończone 24

lata, prawa biernego – 30 lat życia. Ustawa

szczegółowo regulowała procedury dotyczące wyboru sędziów i ich zastępców i zasady
postępowania przed komitetem pojednawczym. W trakcie postępowania prowadzono księgę
protokolarną, w której zapisywano wszystkie etapy postępowania. Jeśli strony nie zawarły
ugody, sprawa rozpatrywana była w dalszej kolejności przez sąd procederowy. Postępowanie
stron na tym etapie również było drobiazgowo regulowane ustawą. Wyeliminowano w ten
sposób dotychczasową dowolność przy ferowaniu wyroków jaka niejednokrotnie miała
miejsce podczas postępowania prowadzonego w cechach.
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W okresie przebudowy ustroju gospodarczego w Prusach, na ziemiach niemieckich
trwała Wiosna Ludów. W 1848, na należących do Prus ziemiach wielkopolskich po raz
kolejny podejmowano walkę o wolność narodową. W miastach powiatowych powstawały
Komitety, w skład których wchodzili przedstawiciele miejscowych społeczności. Komitet taki
powstał także w Gnieźnie. Nie mogło w nim zabraknąć przedstawicieli rzemieślników.
Członkami Komitetu Powiatowego zostali browarnik Szymon Piasecki, czapnik Jasiński,
kominiarz Sobczyński, kowal Józef Dziadkiewicz i rzeźnik Walenty Rakowski.221
W połowie XIX w. pracowało w Gnieźnie około 450 mistrzów różnych zawodów, co
w przybliżeniu odpowiadało liczbie funkcjonujących warsztatów. Równocześnie w tym
czasie w Gnieźnie zatrudnionych było, bądź uczyło się zawodu około 320 czeladników i
uczniów.222 Wynika z tego, że w znacznej części zakładów, jedynymi pracownikami byli ich
właściciele. Stan ten szczególnie jaskrawo występował wśród krawców. Większość spośród
nich nie zatrudniała żadnej siły najemnej. Najwięcej czeladników pracowało w młynarstwie i
garncarstwie, do którego również zaliczano zduństwo. Miejscowe zakłady rzemieślnicze
pracowały przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb rynku lokalnego. Osoby zamożne
sprowadzały towary luksusowe z większych miast, często z samego Berlina223. W tym samym
okresie powstawały pierwsze, większe zakłady rzemieślnicze, najwcześniej w branży
budowlanej i ciesielskiej. Na terenie powiatu rzemieślników dzielono na pracujących w
miastach i na pracujących w okręgach. Do tych pierwszych zaliczano rzemieślników z
Czerniejewa, Gniezna, Kłecka, Kiszkowa, Mielżyna, Powidza, Witkowa i Żydowa. W 1848 r.
na terenie całego powiatu pracowało 1209 rzemieślników w 43 branżach. W ciągu następnych
7 lat liczba ich zwiększyła się do 1270 przy takiej samej liczbie zawodów. Najliczniej
reprezentowani byli szewcy, kowale, krawcy i młynarze. Na terenie powiatu pracowali po
jednym przedstawiciele takich zawodów jak mosiężnik, piernikarz, dekatyzator, postrzygacz
sukna i złotnik224. Brakowało w tym samym czasie takich specjalistów jak garbarz (poza
garbarnią Rogowskiego), producent pergaminu, tapicer, szczotkarz, perukarz, kapelusznik,
nożownik, pilnikarz, mosiężnik, ludwisarz, producent ostróg do jazdy konnej, konwisarz i
posrebrzacz225
Zadania nadal istniejących cechów ograniczono do obrony wspólnych interesów
zawodowych oraz kształcenia czeladników i uczniów. Z wprowadzonej swobody
F. Paprocki, Na polach bitew Wiosny Ludów..., s. 308.
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prowadzenia działalności gospodarczej, korzystali przede wszystkim najbogatsi wytwórcy.
Tylko ich stać było na zainwestowanie w swoje zakłady pracy i zatrudnienie dodatkowej siły
roboczej. Dawało im to znaczną przewagę nad dotychczasową konkurencją. Prowadziło to
również do ekonomicznego rozwarstwienia przedstawicieli jednego zawodu. Proces ten
przyspieszył organizowanie produkcji na zasadach kapitalistycznych.
Nie tylko sprawy zawodowe i organizacyjne zajmowały członków gnieźnieńskich
cechów rzemieślniczych. W latach 1863 – 1864 brali oni znaczący udział w Powstaniu
Styczniowym. Wielu z nich za swój udział w patriotycznym zrywie zapłaciło wysoką cenę. W
połowie 1863 r. przysłano z Gniezna do Poznania jako więźniów 83 powstańców, wśród
których było 39 rzemieślników (w tym 10 czeladników i terminatorów oraz 29 rzemieślników
samodzielnych).226 Wprawdzie nie wiadomo ilu z nich pochodziło z Gniezna, ale znani są
gnieźnieńscy powstańcy rzemieślnicy – członkowie cechu krawców.
Druga połowa XIX w., to okres powstania, a następnie rozwoju przedsiębiorstw typu
kapitalistycznego. W Gnieźnie do tego typu zakładów można zaliczyć przede wszystkim
garbarnię rodziny Rogowskich, cukrownię Grabski, Jeschek i Spółka oraz fabrykę wódek,
likierów i koniaków Bolesława Kasprowicza. Fabryka maszyn rolniczych Otto Jaenicke,
odlewnia żelaza Soleckiego nie sprostały konkurencji i wkrótce upadły.227 Pozostałe zakłady,
zarówno ze względu na wielkość produkcji (a często przewagę usług nad produkcją) oraz na
liczbę zatrudnionych osób zaliczyć należy do warsztatów rzemieślniczych. Sytuacja w
rzemiośle zaczęła się zmieniać po 1871 r., kiedy to całą Rzeszę ogarnął okres prosperity.
Zbiegło się to w czasie z uzyskaniem przez Gniezno w 1872 r. połączenia kolejowego
(początkowo z Poznaniem i Toruniem). Zagrażało to zalaniem rynku gnieźnieńskiego
sprowadzanymi z zewnątrz towarami produkowanymi przez dynamicznie rozwijający się
przemysł niemiecki. Prowincjonalne rzemiosło gnieźnieńskie nie mające możliwości
korzystania z najnowszych wówczas osiągnięć techniki, nie nastawione na masowego
odbiorcę, nie było w stanie sprostać tej konkurencji.
Okres do początku XX w., to czas szybkiego wzrostu liczby pracowników najemnych
zatrudnionych w gnieźnieńskich warsztatach rzemieślniczych. Jedną z przyczyn była
wzrastająca konkurencja ze strony rozwijającego się przemysłu. Zakłady rzemieślnicze, chcąc
sprostać warunkom coraz ostrzejszej rywalizacji, musiały zwiększać produkcję, a to było
Z. Grot, Udział w powstaniu styczniowym..., s. 340 – 341.
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możliwe poprzez zwiększanie zatrudnienia. Jako pracowników najemnych przyjmowano do
pracy nie tylko czeladników, ale także zbankrutowanych mistrzów. Mimo tych zauważalnych
tendencji, w rzemiośle gnieźnieńskim nadal przeważały zakłady zatrudniające jednego lub
dwóch pracowników najemnych. Szczególnie widoczne, oprócz krawiectwa, było to w takich
branżach jak fryzjerstwo czy kapelusznictwo. Coraz większy odsetek byłych rzemieślników
zatrudniony był w przemyśle. W 1903 r. na 345 mieszkających w Gnieźnie szewców, aż 261
pracowało poza rzemiosłem. Z 40 kowali 29 znalazło zatrudnienie w przemyśle, zaś ze 191
krawców 83 pracowało w chałupnictwie228.
Omawiany okres to także czas narastania antagonizmów narodowościowych. Polscy
rzemieślnicy, choć dominowali liczebnie, byli słabsi ekonomicznie od rzemieślników
niemieckich. By sprostać konkurencji, coraz śmielej zaczęto propagować hasło „swój do
swego po swoje”. Gdyby Polacy, stanowiący większość ludności miasta i powiatu,
zaopatrywali się w potrzebne towary u rodaków, ci nie tylko mieliby zapewniony byt, ale
mogliby pozwolić sobie na niezbędne inwestycje. Niemcy nie pozostawali w tyle i
propagowali podobne hasła, tyle że z mniejszym skutkiem. Licząc na patriotyzm swoich
ziomków, znaczna część rzemieślników niemieckich zaniedbała troski o jakość swoich
wyrobów i usług. W takiej sytuacji coraz częściej zdarzało się, że niektórzy Niemcy woleli
korzystać z usług polskich rzemieślników. Liczba bankrutujących gnieźnieńskich warsztatów
na początku XX w., jak na ośrodek tej wielkości, była znaczna. Podobną ilość upadłości
notowano corocznie w porównywalnym pod względem wielkości Inowrocławiu. Upadały
zarówno zakłady polskie jak i niemieckie. W 1904 r. na 5 zakładów rzemieślniczych, które
zbankrutowały w Gnieźnie, zaledwie jeden należał do Niemca. Trzy lata później liczba
upadłości osiągnęła rekordową liczbę 18 zakładów. Spośród nich 12 należało do Niemców, a
6 do Polaków. W roku 1909 ogłosiło upadłość 12 gnieźnieńskich warsztatów
rzemieślniczych, z czego 4 były zakładami niemieckimi.229 Bankructwa zdarzały się we
wszystkich branżach. W 1904 r. upadły warsztaty modystki, szklarza, krawca i dwie
piekarnie. Rok 1907 przyniósł bankructwo 2 krawcom, 2 szewcom, modystce, murarzowi,
cukiernikowi, malarzowi, bednarzowi, rzeźnikowi, kowalowi, właścicielowi młyna i zdunowi.
Upadały zakłady małe i duże. Zdunem, który w 1907 r. ogłosił upadłość, był Hugo Knaack,
właściciel liczącej się na rynku fabryki pieców, szeroko reklamujący się w gnieźnieńskiej,
zwłaszcza niemieckojęzycznej prasie. Większość właścicieli upadłych przedsiębiorstw
deklarowała dalszą działalność, czasami w nieco zmienionym zakresie lub połączenie się z
228
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innym warsztatem podobnej branży. Na początku XX w. przewaga liczebna rzemieślników
polskich nad niemieckimi była wyraźna we wszystkich branżach i we wszystkich miastach
powiatów gnieźnieńskiego i witkowskiego. Rzemieślnicy obydwu powiatów często należeli
do jednego cechu, stąd ich umieszczenie w jednym zestawieniu.
W mniejszych ośrodkach, w niektórych branżach, całkowicie brakowało niemieckich
zakładów rzemieślniczych. Zmuszało to ludność niemiecką, nawet wrogo usposobioną do
polskości, do korzystania z usług polskich fachowców lub do uciążliwych niejednokrotnie
dojazdów do innych miejscowości. Niepokojącym dla władz prowincji zjawiskiem było
odchodzenie młodzieży niemieckiej od nauki zawodu. Liczba uczniów niemieckich w
poszczególnych branżach jaskrawo odbiegała od liczby terminatorów narodowości polskiej.
Różnica w ilości była bardziej widoczna w grupie uczniów, niż w przypadku mistrzów i
czeladników. W pojęciu władz, groziło to w przyszłości przejściem rzemiosła całkowicie w
ręce polskie.
Gniezno było zdecydowanie największym w regionie ośrodkiem rzemieślniczym.
Liczba osób zatrudnionych w tej sferze produkcji i usług zdecydowanie przewyższała liczbę
rzemieślników pracujących we wszystkich pozostałych miejscowościach obydwu powiatów,
razem wziętych. Najwięcej warsztatów rzemieślniczych należało do przemysłu odzieżowego.
Wśród nich szczególnie liczne były tradycyjne rzemieślnicze zakłady krawieckie i szewskie.
Najlepsze perspektywy rysowały się przed branżą budowlaną. Liczba uczniów zatrudnionych
przez rzemieślników prowadzących tego typu warsztaty, była największa. Zestawienia
liczbowe przedstawiające sytuację panującą w rzemiośle regionu

ilustruje tabela.

Tabela 5: Rzemieślnicy poszczególnych branż w miejscowościach powiatów gnieźnieńskiego i witkowskiego w 1901 r.
Zawody

Miejscowość

Mistrzowie

Czeladnicy

Uczniowie

Razem

Niem.

Pol.

Niem.

Pol.

Niem.

Pol.

Niem.

Pol.

Łącznie

1. Budownictwo: murarze, cieśle,

Gniezno

17

28

48

124

6

54

71

206

277

kamieniarze, dekarze, sztukatorzy, szklarze,

Kłecko

4

8

7

15

2

5

13

28

41

malarze, zduni, studniarze, budowniczowie

Witkowo

4

6

-

1

2

2

6

9

15

młynów, kominiarze

Mielżyn

-

5

-

7

-

-

-

12

12

Powidz

1

4

-

-

-

-

1

4

5

Czerniejewo

1

4

-

4

-

-

1

8

9

2. Zawody obróbki drewna: stolarze, tokarze,

Gniezno

8

53

17

97

7

41

32

191

223

drzeworytnicy, bednarze, stelmachowie,

Kłecko

2

6

1

3

2

1

5

10

15

Witkowo

1

13

2

12

1

13

4

38

42

Mielżyn

-

3

-

-

-

-

-

3

3

Powidz

1

4

-

-

-

-

1

4

5

Czerniejewo

1

11

-

-

1

1

2

12

14

3. Zawody obróbki metalu: ślusarze, kowale,

Gniezno

18

24

20

39

30

44

68

107

175

nożownicy, budowniczowie maszyn,

Kłecko

2

5

3

2

2

3

7

10

17

blacharze, brązownicy, mosiężnicy, kotlarze,,

Witkowo

-

7

-

6

-

5

-

18

18

mechanicy, optycy, elektrotechnicy,

Mielżyn

1

1

-

1

1

-

2

2

4

instalatorzy, rusznikarze, wykonawcy

Powidz

-

3

-

-

-

-

-

3

3

-

5

-

2

-

-

-

7

7

koszykarza

instrumentów, złotnicy, wykonawcy prac w

Czerniejewo

srebrze, grawernicy, zegarmistrze.
4. Produkcja żywności: młynarze, piekarze,

Gniezno

24

36

12

63

9

26

45

125

170

cukiernicy, rzeźnicy.

Kłecko

12

10

1

10

3

7

16

27

43

Witkowo

3

12

-

4

-

2

3

18

21

100
Mielżyn

-

6

-

2

-

-

-

8

8

Powidz

2

8

-

1

-

-

2

9

11

Czerniejewo

5

7

2

3

1

1

8

11

19

5. Przemysł odzieżowy: tkacze, krawcy,

Gniezno

32

249

17

95

3

81

52

425

477

kuśnierze, czapnicy, kapelusznicy, garbarze,

Kłecko

-

32

1

11

-

17

1

60

61

Witkowo

5

17

1

3

-

2

6

22

28

Mielżyn

-

7

-

-

-

-

-

7

7

Powidz

-

9

9

1

-

1

9

11

20

Czerniejewo

-

32

-

12

-

14

-

58

58

6. Fryzjerzy i golarze oraz zawody związane

Gniezno

11

22

6

33

12

31

29

86

115

z wyposażeniem domu i zagrody: siodlarze,

Kłecko

1

4

1

1

-

-

2

5

7

tapicerzy, introligatorzy, drukarze,

Witkowo

-

8

2

4

-

4

2

16

18

litografowie, farbiarze, pracze, drukarze na

Mielżyn

-

4

-

-

-

-

-

4

4

tkaninie.

Powidz

-

2

-

-

-

-

-

2

2

Czerniejewo

-

5

-

-

-

-

-

5

5

7. Inne zawody: powroźnicy, szczotkarze,

Gniezno

3

5

2

7

-

8

5

20

25

brukarze.

Kłecko

-

1

-

1

-

-

-

2

2

Witkowo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mielżyn

-

1

-

4

-

-

-

5

5

Powidz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Czerniejewo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

667

152

568

82

363

393

1598

1991

szewcy, rękawicznicy.

Razem

Źródło: APP, Naczelne Prezydium w Poznaniu, sygn. 5139, s. 276 – 279.
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Mimo zachodzących na niekorzyść rzemieślników zmian, poziom ich życia nadal był
stosunkowo wysoki. Na przełomie XIX i XX w. czeladnik szewski zarabiał od 12 do 14
marek tygodniowo, a jego kolega siodlarz nawet do 18 marek tygodniowo. W tym czasie 1 kg
ziemniaków kosztował 2 fenigi, ½ kg chleba 23 – 30 fenigów, ½ kg słoniny – 70 fenigów.
W drugiej połowie XIX w. wchodziły w życie nowe przepisy prawne regulujące
funkcjonowanie rzemiosła w warunkach gospodarki kapitalistycznej i wolnej konkurencji. W
1869 r. wznowiono obowiązek wędrówki czeladników.230 Ustawa z dnia 17 lipca 1878 r.231 na
nowo regulowała sprawy uczniów i czeladników. Wreszcie w 1881 r.232 ograniczono nadzór
państwowy nad cechami. Na jego miejsce wzmocniono nadzór samorządowy. Od tej pory,
cechy zobowiązane zostały do przedkładania władzom miejskim sprawozdań z działalności i
stanu posiadania. Ponadto, większą niż w dotychczasowych przepisach uwagę, zwrócono na
sprawy kształcenia uczniów.233 Konkurencja rozwijającego się coraz szybciej przemysłu
powodowała konieczność rozwiązania narastających trudności rzemiosła w skali całego
państwa. Wspomniana ustawa z 1881 r. pozwalała cechom na łączenie się w związki
działające na szerszym terytorium. Pięć lat później, 23 kwietnia 1886 r. 234 ukazała się ustawa
nadająca cechom prawa korporacyjne, a nowela z 6 lipca 1887 r. 235 upoważniła cechy do
nakładania składek również na rzemieślników nie będących członkami cechów. Był to krok
zmierzający do przywrócenia przymusu cechowego, co było jedynym sposobem uratowania
ginących organizacji cechowych. W tym czasie bowiem, korzystając z prawa do
dobrowolności, zaledwie co dziesiąty rzemieślnik należał do cechu.236 Nowe regulacje
prawne wprowadziła kolejna nowelizacja ustawy procederowej z 26 lipca 1897 r. 237 Obok
nadal istniejących cechów wolnych, wprowadziła ona nową kategorię cechów – tzw.
przymusowych. Od tej pory, dla rzemieślników niektórych zawodów, przynależność do cechu
S. Nawrocki, W zaborze pruskim (1793 – 1918), [w:] 500 lat dziejów Cechu Rzemiosł Drzewnych w
Poznaniu, red. K. Stryjkowski, Poznań 1998, s. 34.
231
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stała się obowiązkowa. Ponadto ustawa powoływała izby rzemieślnicze, będące
samorządowymi organami administracyjnymi. Wszyscy samodzielni rzemieślnicy działający
na określonym terenie zostali podporządkowani właściwej terytorialnie izbie. Dotyczyło to
także rzemieślników niesamodzielnych zatrudnionych u członków cechu.
Coraz większą uwagę zaczęto zwracać na zabezpieczenie finansowe rzemieślników na
wypadek choroby. W czerwcu 1884 r. gnieźnieńskie cechy: Budowniczych, Kowali,
Szewców, Piekarzy i Stolarzy złożyły w urzędzie Rejencji w Bydgoszczy statuty swoich kas
chorych. Po ich przejrzeniu przez władze wszystkie weszły w życie z dniem 1 grudnia 1884
r.238
Liczba cechów funkcjonujących na przełomie XIX i XX w. zmieniała się. Szczególnie
jest to widoczne w przypadku związków rzemieślniczych w małych miejscowościach,
liczących niewielką liczbę członków. W Mielżynie istniał Cech Zjednoczony. Posiadał on
statut przyjęty 23 listopada 1886 r., który zmieniono z dniem 1 kwietnia 1899 r., a już w lipcu
1904 cech został rozwiązany. W Powidzu istniał nadspodziewanie liczny Cech Szewców,
skupiający w 1860 r. 27 majstrów. W 1861 r. cech przyjął statut, który został zmieniony,
zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w 1887 r. W Czerniejewie istniały w pewnym
okresie aż 4 cechy. Cech Rzeźników liczył 11 członków. Jego statuty pochodziły z 1888 i z
1899 r. Cech Szewców pierwszy statut przyjął w 1887 r, a zmienił go w 1899 r. Należało do
niego 26 członków. Najliczniejszym był Cech Zjednoczony. Pod koniec 1902 r. należało do
niego 30 kowali, 10 stelmachów, 7 stolarzy i po 2 siodlarzy i bednarzy. Za względu na dużą
liczbę członków, od dnia 1 stycznia 1903 r. kowale utworzyli własny, jednostkowy cech. W
powiatowym Witkowie istniały dwa cechy. Cech Młynarzy i Piekarzy w 1899 r. obejmował
miasto Witkowo i 21 jednowioskowych gmin położonych na terenie powiatu witkowskiego,
gnieźnieńskiego i mogileńskiego. Cech Zjednoczony skupiał w tym samym czasie w swoich
szeregach stolarzy, ślusarzy, szklarzy, blacharzy, siodlarzy, stelmachów i jednego bednarza.
Zasięg terytorialny cechu był mniejszy i oprócz Witkowa obejmował 11 gmin. Cech ten
został rozwiązany w lipcu 1904 r.239 Pod koniec XIX w., przez pewien okres czasu działał w
Kiszkowie Cech Stelmachów i Stolarzy.240 W tym czasie istniał tam także Cech Zjednoczony
w Kiszkowie. Pierwszy statut drugiego z wymienionych cechów pochodził z 1885 r.
Zmieniony został w roku 1899. Znacznym ośrodkiem rzemieślniczym na przełomie wieków
było Kłecko. W mieście istniało w tym czasie 5 cechów: Cech Szewców i Siodlarzy, Cech
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Piekarzy i Młynarzy, Cech Stelmachów i Bednarzy, Cech Kowali, Ślusarzy i Blacharzy oraz
Cech Rzeźników. Ten ostatni został rozwiązany 22 marca 1911 r.241
W miarę wprowadzania w życie nowych uregulowań prawnych, zachodziła
konieczność wydawania nowych, opartych na aktualnej podstawie prawnej, statutów
cechowych. W latach osiemdziesiątych XIX w. ich oficjalne teksty, przesyłane do
zatwierdzenie przez Rejencję bydgoską, spisane były w języku niemieckim. W 1883 r.
przygotowały je gnieźnieńskie bractwa: Cech Stolarzy, Stelmachów i Bednarzy, Cech
Piekarzy, Cech Krawców, Cech Rzeźników i Wędliniarzy i Cech Szewców. Rok później
swoje statuty przedstawiły do zatwierdzenia Cech Rymarzy Siodlarzy, Tapicerów,
Powroźników i Farbiarzy, Cech Młynarzy oraz Cech Murarzy, Cieśli, Kamieniarzy i Dekarzy.
(w kolejnych wersjach statutu przedstawionych przez ostatnią z wymienionych korporacji w
latach 1884 i 1887 nosiła ona nazwę: Cech Budowniczych). W roku 1887, jako ostatni, swój
statut przedstawił Cech Golarzy i Fryzjerów.242 Wszystkie statuty miały podobną treść.
Dopisywano jedynie dane odróżniające jeden cech od drugiego, takie jak: nazwa, jego
siedziba, terytorialny zakres działania, zawody wykonywane przez członków cechu,
wysokość opłacanych składek, liczba członków tworzących sekcję cechu, nazwa urzędu
sprawującego nadzór nad cechem i data uchwalenia statutu. W statutach wymieniano zadania
cechów: pielęgnowanie ducha łączności i podnoszenie godności zawodowej członków,
utrzymywanie dobrych stosunków między członkami cechu, prowadzenie wykazów wolnych
miejsc pracy w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków cechu, opieka nad
młodzieżą rzemieślniczą, podnoszenie poziomu zawodowego, tworzenie kas zapomogowych,
udzielanie pomocy na wypadek choroby, niezdolności do pracy i śmierci, zakładanie
spółdzielni w celu ewentualnego wspólnego zakupu surowca lub sprzedaży gotowych
wyrobów oraz prowadzenie sądów polubownych. Przewidywano instytucję członka
honorowego cechu, którym mogła zostać osoba szczególnie zasłużona dla cechu lub dla
rzemiosła. Ponieważ przynależność do cechu, poza cechami przymusowymi, nadal była
dobrowolna, określono możliwość wystąpienia z cechu za pisemnym ogłoszeniem. Normując
wysokość składek, wprowadzono możliwość wykluczenia z cechu osoby zalegającej ze
składkami lub działającej na szkodę cechu. Częstotliwość Walnych Zebrań określono,
zgodnie z tradycją, na jeden raz w ciągu kwartału. Mogli w nich brać udział wszyscy
pełnoletni członkowie cechu, którzy nie zalegali ze składkami i nie utracili wskutek tego
prawa wybieralności i głosowania. W czasie Walnego Zebrania następował wybór członków
241
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Zarządu Cechu, Sądu Polubownego, uchwalano wysokość budżetu, decdowano o
nadzwyczajnych wydatkach wcześniej nie przewidzianych, podejmowano ewentualne decyzje
dotyczące zbywania lub nabywania majątku cechowego, przyznawano tytuły członka
honorowego, przyjmowano uchwały dotyczące wykluczenia członka, przystąpienia do
związku cechów lub o rozwiązaniu cechu. Statuty określały też kompetencje zarządów
cechów. Należały do nich wszystkie sprawy nie zastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu, w
szczególności przyjmowanie umów o naukę zawodu i wydawanie uczniom świadectw
ukończenia nauki. Zgodnie z postanowieniami statutów, starszy cechu reprezentował cech na
zewnątrz i zwoływał Zarząd. Nadzór nad wszystkim gnieźnieńskimi cechami sprawował
Magistrat miasta Gniezna jako władza zwierzchnia.
Wprowadzone w 1897 r. zmiany w ustawie procederowej wymusiły wdrożenie
pewnych zmian w statutach cechowych. Jedenaście gnieźnieńskich cechów przedłożyło do
zatwierdzenia swoje regulaminy w lutym i marcu 1899 r.243 Rejencja w Bydgoszczy
zatwierdzała je na ogół po miesiącu. W 1899 r. swój nowy statut do zaaprobowania
przedłożył Cech Kowali po odłączeniu przedstawicieli niektórych innych zawodów.244 Nowe,
drukowane statuty, podobnie jak wcześniejsze, były takie same dla każdego cechu. Składały
się z 17 rozdziałów. Omawiały one kolejno zadania cechów, przynależność do nich, ogólne
prawa i obowiązki członków, wystąpienie i wykluczenie członka z cechu, kompetencje
Zebrań i Zarządów, zadania komitetów dla czeladników i dla uczniów, zadania komisarzy
sprawujących z ramienia władz nadzór nad cechami, przepisy obowiązujące w biurach
cechowych, zasady udowadniania okresów zatrudnienia, sposoby zarządzania aktywami
cechów i zasady prowadzenia księgowości, tryb i okoliczności zmiany statutu i rozwiązania
cechu, wydawanie zaświadczeń oraz tryb sprawowania nadzoru nad cechami.245
Nowelizacja ustawy procederowej z 26 lipca 1897 r. nakreśliła także ogólne ramy
działalności izb rzemieślniczych (Handwerkskammer).246 Do ich kompetencji należeć miało:
regulowanie spraw uczniowskich, tworzenie komisji egzaminacyjnych czeladniczych,
tworzenie komisji odwoławczych dla rozstrzygania zarzutów przeciwko postanowieniom
komisji egzaminacyjnych, współdziałanie z władzami państwowymi i komunalnymi w
Były to cechy: 1. Piekarzy, 2. Golarzy Fryz jerów i Perukarzy, 3. Budowlanych, 4. Rzeźników i Wędliniarzy,
5. Młynarzy, 6. Rymarzy Siodlarzy, Tapicerów Powroźników i Farbiarzy, 7. Kowali Ślusarzy Budowniczych
maszyn Rusznikarzy Kotlarzy Hydraulików Szlifierzy Złotników, Zegarmistrzów Blacharzy, 8. Krawców
Tkaczy Kapeluszników Czapników i Rękawiczników, 9. Szewców, 10. Stolarzy Stelmachów Bednarzy Tokarzy
Pozłotników Szklarzy Koszykarzy, 11. Garncarzy i Zdunów.
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popieraniu rzemiosła przez udzielanie informacji i wydawanie opinii w sprawach dotyczących
stosunków w rzemiośle oraz przedkładanie władzom postulatów i wniosków rzemiosła i
rocznych sprawozdań. Izby skupiać miały cechy rzemieślnicze z terenu jednej rejencji.
Bydgoską Izbę Rzemieślniczą, której podlegały cechy gnieźnieńskie, utworzono 25 kwietnia
1901 r. Zgodnie ze statutem izb rzemieślniczych opracowanym przez Ministerstwo Przemysłu
i Handlu, najwyższą władzą Izby było Walne Zgromadzenie zwoływane co 6 lat. Brali w nim
udział wybrani na specjalnych zebraniach wyborczych delegaci z okręgów podległych izbie.
Okręg gnieźnieńsko-witkowski był okręgiem mieszanym, w którym mimo przewagi
liczbowej rzemieślników polskich, wybierano do Izby mistrzów zarówno narodowości
niemieckiej jak i polskiej. Spośród Polaków w pierwszej kadencji znalazł się cieśla, i
przedsiębiorca budowlany Mateusz Splonskowski.247 Organem wykonawczym izby był
Zarząd składający się z prezesa i czterech członków.
Jednym z najważniejszych zadań wykonywanych przez Izby było organizowanie
kursów mistrzowskich dla rzemieślników różnych profesji. W okresie nasilającej się
germanizacji, władze pruskie zabiegały o to, by tytuły mistrzowskie zdobywała jak
największa liczba rzemieślników niemieckich. Starano się równocześnie utrudniać zdobycie
tytułu mistrzowskiego Polakom. Było to istotne ze względu na fakt, że zgodnie z ustawą z 30
maja 1908 r., szkolić uczniów mógł tylko rzemieślnik posiadający tytuł mistrzowski.248
Władze powiatowe przy zestawianiu list zgłaszających się kandydatów, każdorazowo
podawały ich narodowość. Ponieważ Żydów zaliczano do narodowości niemieckiej, na listach
występowali tylko Polacy i Niemcy. Dodatkowo landrat przedstawiał zwięzłą charakterystykę
kandydatów. W miesiącach luty – marzec 1906 r. odbywał się kurs mistrzowski dla szewców.
Początkowo z powiatów gnieźnieńskiego i witkowskiego brakowało chętnych. Po monitach
wysłanych przez Izbę, ostatecznie zgłosiło się 9 chętnych: z Gniezna – Roman Mazurowicz,
Michał Śliwiński, Antoni Hernes, Franciszek Górski oraz Teofil i Ignacy Smelkowscy, z
Kłecka – Michał Stołowski i Kazimierz Szymański oraz z Rzegnowa – Friedrich Porcher,
jedyny Niemiec w tym towarzystwie. Wysyłając listę, gnieźnieński landrat Dionysius, przy
wszystkich Polakach wpisał, że są polskimi agitatorami, a przy Mazurowiczu dodatkowo, że
należy do „Straży”. Oczywiście wszyscy zostali skreśleni z listy kursantów. Na początku
1907 r. odbywał się kurs mistrzowski dla krawców. Landrat gnieźnieński zgłosił 2
rzemieślników – Reinholda Bayera i Ludwiga Wojtaszewskiego. Obydwaj wymienieni zostali
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jako Niemcy. O Bayerze napisano, że jest ożeniony z „fanatyczną Polką” i dzieci są
wychowywane na Polaków i katolików, o Wojtaszewskim, że żona i dzieci są katolikami, ale
mówią po niemiecku i uczęszczają na niemieckie nabożeństwa249. Wojtaszewski nie ukończył
zresztą kursu i startował ponownie w 1909 r. Polacy nie angażujący się politycznie i lojalni
wobec władz pruskich, byli tolerowani na kursach, czasami nawet otrzymywali zwrot części
poniesionych kosztów. W październiku 1905 r. przeprowadzono kurs dla siodlarzy. Z powiatu
gnieźnieńskiego zgłosiło się 4 chętnych, w tym 2 Polaków z Gniezna. W opinii landrata
napisano, że pracujący u swojego ojca Andrzejewski, ma ośmioro dzieci i do polskich
organizacji nie należy. Za zużyte podczas kursu materiały, musiał on zapłacić 25 marek i 85
fenigów. Z powodu trudnej sytuacji majątkowej, przyznano mu zapomogę i zwrot kosztów
podróży w wysokości 36 marek i 20 fenigów250. Liczba kursów organizowanych w ciągu roku
wahała się od 4 do 7, czas ich trwania wynosił od 1 do 4 tygodni.
Istotną

rzeczą

był

skład

narodowościowy

Komisji

egzaminacyjnych

dla

poszczególnych zawodów. W Gnieźnie funkcjonowały komisje dla 6 zawodów: piekarzy,
murarzy, cieśli, rzeźników, krawców i kowali. W pierwszych dwóch komisjach istniała
równowaga – zarówno Niemcy, jak i Polacy mieli po 3 swoich przedstawicieli. W trzech
kolejnych komisjach przewagę posiadali Niemcy, posiadający po 4 członków w każdej,
natomiast Polacy po 2 przedstawicieli. Jedynie w komisji egzaminacyjnej dla kowali,
przewagę mieli Polacy mający 5 swoich reprezentantów, podczas gdy Niemcy zaledwie 2.
We wszystkich gnieźnieńskich komisjach, Niemcy mieli łącznie 20 swoich przedstawicieli, a
17 Polacy.251
Do kompetencji Izby Rzemieślniczej należało też rozstrzyganie sporów między
uczniami a majstrami. Najczęściej powtarzającymi się przyczynami konfliktów było
odkładanie przez mistrza momentu wyzwolenia ucznia, bądź niedotrzymywanie finansowych
warunków umowy o naukę. Spory zdarzały się we wszystkich profesjach i cechach, zarówno
wśród Polaków, jak i wśród Niemców. W porównaniu z innymi powiatami Rejencji
Bydgoskiej, liczba spraw z powiatu gnieźnieńskiego kierowana do rozstrzygnięcia przez Izbę
była bardzo skromna.252
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Sprawą budzącą wiele emocji była kwestia języka używanego na zebraniach i w
korespondencji

cechowej.

Do

lat

siedemdziesiątych

XIX

w.

w

dokumentacji

wewnątrzcechowej przeważał język polski. Jedynie w przypadku osób nie znających języka
polskiego używano języka niemieckiego. W korespondencji urzędowej już w tym czasie
przeważa język niemiecki, który w latach następnych zyskuje wyłączność. W roku 1911
gnieźnieński cech używał papieru firmowego z polskim nadrukiem „Zjednoczony Cech
Kowalski, Ślusarski pp. w Gnieźnie”, co wywołało nerwową reakcję gnieźnieńskiego
Magistratu. Starszemu cechu M. Osmólskiemu przypomniano, że pisma kierowane do
Magistratu mają być pisane po niemiecku.253 Pochodzący z 1913 r. papier firmowy cechu był
już w całości zredagowany w języku niemieckim. Podawano na nim między innymi terminy
odbywających się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku Zebrań Kwartalnych. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, niektóre cechy (przez oszczędność) posługiwały się
starymi, niewykorzystanymi papierami firmowymi z nadrukami w języku niemieckim. W
marcu 1923 r. wojewoda poznański Adolf Bniński przypomniał, że cechy zobowiązane są do
używania wyłącznie języka urzędowego – polskiego. W odpowiedzi Magistrat gnieźnieński
poinformował wojewodę, że egzaminy i korespondencja cechowa w Gnieźnie prowadzona
jest wyłącznie po polsku, a wszyscy członkowie władają tym językiem w stopniu
wystarczającym.254
Przełom XIX i XX w. to okres odradzania się i powstawania nowych organizacji i
towarzystw. W 1896 r. powołano w Gnieźnie Towarzystwo Socjalistyczne Wyborcze. Jego
prezesem został mistrz szewski Jan Olejniczak, zastępcą malarz Wacław Teichert, a
skarbnikiem i zarazem głównym prelegentem szewc Adam Grochowski. Stowarzyszenie
liczyło łącznie 15 członków. Po 3 zebraniach, właściciele sal solidarnie odmówili
Towarzystwu dalszego ich wynajmowania i organizacja rozpadła się.255 Nieco później zaczęły
powstawać stowarzyszenia o charakterze stricte rzemieślniczym. Jednym z pierwszych było
założone

w

marcu

1910

r.

Towarzystwo

Samodzielnych

Obuwników,

którego

przewodniczącym został C. Ptschyody. W tym czasie przy Cechu Czeladzi Szewskiej działało
także Bractwo św. Anny. Jego celem było pielęgnowanie ołtarza patronki szewców – św.
Anny w kościele farnym. W 1911 r. powstał w Gnieźnie Związek Cieśli i Murarzy
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Jego pierwszym przewodniczącym został w dniu 11
października 1911 r. Walenty Cieślewicz. Dwa lata później zastąpił go na tym stanowisku
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Franciszek Tomaszewski. W styczniu 1918 r. połączyły się Towarzystwo Przemysłowców i
Rzemieślników Katolików z Towarzystwem Młodych Przemysłowców tworząc Towarzystwo
Przemysłowców w Gnieźnie. Jego przewodniczącym został Bolesław Kasprowicz właściciel
fabryki wódek i likierów, jego zastępcą mistrz murarski Andrzej Romanowski, kasjerem
mistrz stolarski Stanisław Müller, sekretarzem mistrz garncarski Władysław Bysikiewicz,
bibliotekarzem mistrz szewski Franciszek Neumann, zaś członkami Zarządu powroźnik B.
Hoffmann i kupiec A. Szymczak. Towarzystwo miało dbać o odpowiedni poziom zawodowy
swoich członków poprzez ich dokształcanie oraz organizować godziwe spędzanie wolnego
czasu.256
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, wśród rzemieślników byłego
zaboru pruskiego panowało przekonanie, że są oni dyskryminowani w stosunku do swoich
kolegów z innych dzielnic Polski. Przekonanie to wyraził wprost mistrz kowalski W. Pruss na
Zebraniu Kwartalnym w marcu 1927 r. Cechy na terenie byłego zaboru pruskiego działały
nadal na niemieckich podstawach prawnych, w opinii rzemieślników mniej korzystnych niż
przepisy rosyjskie czy austriackie. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Izby Rzemieślniczej
Dudkowski dowodził, że mająca wkrótce wejść w życie nowa polska ustawa przemysłowa
wprowadzi jednolite zasady na terenie całego kraju.257
Dużym wydarzeniem dla wszystkich miejscowych cechów była zorganizowana w
Gnieźnie w 1925 r. Wystawa Rolniczo – Przemysłowo – Rzemieślnicza. Była jedną z
niewielu imprez, w której udział rzemiosła należał do znaczących.258
W czerwcu 1927 r. ukazało się długo oczekiwane rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym, które w rozdziale IX zawierało między innymi
postanowienia dotyczące wykonywania rzemiosła.259 Artykuł 142 wymieniał rodzaje
działalności zaliczane do rzemiosła zastrzegając, że nie mogą być one prowadzone sposobem
fabrycznym. Osoby rozpoczynające prowadzenie samodzielnego zakładu zobowiązane były
wykazać się przed władzą przemysłową I instancji (starostą) posiadanymi kwalifikacjami.260
Dowodem ich nabycia mogło być uprawnienie do używania tytułu mistrza rzemieślniczego
danego rodzaju profesji albo świadectwo nauki danego zawodu zakończonej zdanym
egzaminem czeladniczym wraz ze świadectwem co najmniej trzyletniej pracy w charakterze
256
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czeladnika w danym rzemiośle. Liczbę przyjętych na naukę terminatorów w stosunku do
liczby zatrudnianych przez tego samego mistrza czeladników mógł określać statut cechu. O
ile takich postanowień

nie posiadał, wówczas liczbę tę określała wojewódzka władza

przemysłowa, po porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy i po wysłuchaniu opinii izby
rzemieślniczej. Prawo przyjmowania uczniów w naukę rozporządzenie przywracało tylko
mistrzom (majstrom) rzemieślniczym, a jedynie przejściowo na okres 3 lat po wejściu w życie
nowych przepisów czeladnikom, którzy 5 lat pracowali w danym zawodzie lub innym
osobom, które przynajmniej przez 8 lat wykonywały samodzielnie rzemiosło w danym
zawodzie. Czas nauki zasadniczo powinien wynosić 3 lata, nie mógł natomiast przekraczać lat
4. W celu umożliwienia terminatorom przystąpienie do egzaminu na czeladnika, izby
rzemieślnicze zobowiązane były utworzyć komisje egzaminacyjne składające się z
przewodniczącego i przynajmniej dwóch członków. Przewodniczącym komisji powinien być
mistrz rzemieślniczy, albo osoba z wyższym wykształceniem technicznym. Sposób
egzaminowania i wysokość opłat egzaminacyjnych określały izby rzemieślnicze a
zatwierdzały wojewódzkie władze przemysłowe. Art. 160 rozporządzenia postanawiał, że
„prowadzący samoistne rzemiosło mogą zrzeszać się na zasadzie niniejszego rozporządzenia
w wolne cechy, tj. w wolne korporacje rzemieślników”. Czeladnicy zatrudnieni na stałe w
rzemiośle u członków cechu, mieli prawo współdziałać w spełnianiu zadań cechu. Wybierali
oni w tym celu swój wydział. Członkowie tych wydziałów mieli prawo uczestniczyć w
obradach zarządu cechu z prawem głosowania posiadając 1/5 głosów wszystkich członków
zarządu. Mogli także, z pełnym prawem głosu, uczestniczyć w zebraniach całego cechu.
Członkowie wydziału czeladników stanowili też połowę zarządów tych urządzeń cechowych,
do których utrzymania dokładali się czeladnicy własnymi składkami. Postanowienia
dotyczące procedur obowiązujących w wydziałach czeladników powinny zawierać statuty
uchwalone przez zgromadzenie czeladników w porozumieniu z zarządem cechu. Dla
załatwienia wynikających ze stosunku pracy sporów pomiędzy członkami cechu a
zatrudnionymi u nich czeladnikami mogły być przy cechach ustanawiane sądy polubowne.
Jednego członka sądu polubownego (wraz z zastępcą) wybierali spośród siebie członkowie
cechu i jedengo czeladnicy. Przewodniczącego i jego zastępcę wybierali członkowie sądu
polubownego. Cechy rzemieślnicze mogły, zgodnie z art. 167 rozporządzenia, łączyć się w
wolne związki cechów. Zadanie reprezentowania zawodowych interesów rzemiosła
powierzono izbom rzemieślniczym. Granice okręgów i miejsca siedzib izb rzemieślniczych
określał Minister Przemysłu i Handlu. Zastrzegano, że przy ustalaniu granic izb
rzemieślniczych nie należało do jednego okręgu przyłączać części kilku województw lub
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części kilku powiatów. Do obowiązków izb należało m.in. czuwanie nad należytym
przestrzeganiem przepisów dotyczących uczniów oraz tworzenie egzaminacyjnych komisji
czeladniczych i mistrzowskich. Cechy zobowiązane zostały do stosowania się do zarządzeń
wydawanych przez izby rzemieślnicze. W skład izb wchodzili członkowie powołani w drodze
wyborów przez rzemieślników prowadzących samodzielną działalność na terenie okręgu od
przynajmniej 3 lat. Kadencja wybranych wynosiła 6 lat, co 3 lata dochodziło do wymiany
połowy członków izby. Możliwe było ponowne kandydowanie. Wybory do izby
rzemieślniczej zarządzała władza przemysłowa szczebla wojewódzkiego. Członkowie izby
wybierali spośród swojego grona prezydenta, wiceprezydentów i członków zarządu na
trzyletnią kadencję. Izba rzemieślnicza mogła tworzyć ze swoich członków komisje do
stałego lub przejściowego spełniania poszczególnych działań. Członkowie zarządu izby i
komisji pełnili swoje czynności bezpłatnie. Zbierali się na zebrania zwyczajne przynajmniej
raz na kwartał, a w razie potrzeby na dodatkowe zabrania nadzwyczajne. Izby rzemieślnicze
stawały się osobą prawną – mogły nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać
umowy, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi. Przy izbach tworzone były
wydziały czeladników. Członków tych wydziałów wybierały wydziały czeladnicze działające
przy cechach funkcjonujących na terenie okręgu izby. Ogólny nadzór nad izbami
rzemieślniczymi sprawował Minister Przemysłu i Handlu.
Funkcjonujące do tej pory na podstawie niemieckiej ordynacji przemysłowej cechy,
zobowiązane zostały do rozwiązania się w terminie do czerwca 1928 r. i przekształcenia się
zgodnie z polską ustawą. W grudniu 1927 r. ukazało się rozporządzenie wykonawcze
Ministra Przemysłu i Handlu o ustanowieniu izb rzemieślniczych. Powoływano w nim 17 izb
na terenie całego kraju, w tym izbę w Bydgoszczy. Polskie prawo przemysłowe wprowadziło
kilka istotnych zmian w porównaniu z ustawodawstwem pruskim. Na izby nałożono
obowiązek

tworzenia

komisji

egzaminacyjnych

mistrzowskich.

Poprzednio

mimo

prowadzenia kursów mistrzowskich dla czeladników, Izby nie miały obowiązku tworzenia
specjalnych komisji. Otrzymały one ponadto wyłączność w przeprowadzaniu egzaminów
czeladniczych. Do tej pory prawo to posiadały cechy przymusowe, a w niektórych
przypadkach również cechy wolne. W 1929 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego zarządził utworzenie przy szkołach rzemieślniczo – przemysłowych komisji dla
przeprowadzenia egzaminów czeladniczych. W Gnieźnie komisje egzaminacyjne powstały
przy Miejskiej Szkole Handlowo – Przemysłowej. W ich skład wchodziło czterech członków:
przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego jako przewodniczący, dyrektor szkoły,
przedstawiciel izby rzemieślniczej i biegły w danym zawodzie rzemieślnik. Bydgoska Izba
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Rzemieślnicza ustaliła, że od 1 stycznia 1933 r. egzaminy mistrzowskie miały się odbywać 2
razy w ciągu roku – w kwietniu i w październiku. Opłata za egzamin mistrzowski wynosiła 90
zł. Egzaminy czeladnicze odbywały się czterokrotnie w ciągu roku – zawsze w pierwszej
dekadzie pierwszego miesiąca każdego kwartału. Opłata za egzamin czeladniczy wynosiła 32
złote 50 groszy. W celu podniesienia kwalifikacji rzemieślników, Wojewódzki Instytut
Rzemieślniczy w Poznaniu organizował od 1933 r. za pośrednictwem cechów,

kursy

dokształcające zawodowe praktyczne i teoretyczne dla czeladników i uczniów. Część kosztów
kursów pokrywał Instytut, stąd Izba Rzemieślnicza zachęcała do tej formy dokształcania się.
Prawo przemysłowe z 1927 r. wprowadziło obowiązek utworzenia wydziałów
czeladniczych przy wszystkich cechach. Ich zadaniem było rozwiązywanie sporów
wynikających ze stosunku pracy istniejącym między czeladnikami a mistrzami. Powoływanie
wydziałów szło bardzo opornie. W lutym 1931 r. wojewoda poznański nakłaniał starostów i
prezydentów miast, by wpływali na starszych cechów, by ci z kolei doprowadzili do jak
najszybszego uchwalenia statutów wydziałów czeladniczych i wybrali ich członków. W
kwietniu 1932 r. wydziały czeladnicze działały przy następujących gnieźnieńskich cechach:
fryzjerskim, krawieckim, malarskim, rzeźnickim, stolarskim i szewskim. Z powodu braku
dostatecznej liczby czeladników, wydziałów takich nie posiadały cechy: garncarzy,
kołodziejów, kowali, piekarzy i siodlarzy.261 Własne organizacje tworzyła też młodzież
rzemieślnicza. W dniu 24 lutego 1929 r. założono Stowarzyszenie Młodzieży Rzemieślniczej
w Szkole Handlowo – Przemysłowej w Gnieźnie. Łącznie z Zarządem organizacja liczyła 62
członków. Prezesem został Wacław Ciesielski – introligator, wiceprezesem Henryk Banoch –
krawiec, sekretarzem Władysław Hoppe – piekarz, wicesekretarzem Czesław Polcyn –
fryzjer, skarbnikiem Józef Kujawa – siodlarz, członkiem Zarządu Sylwester Fonfara –
krawiec, jego zastępcą Leon Roth – tokarz w żelazie, rewizorami kasy Julian Jung – stolarz,
Jan Polus – piekarz i Stanisław Małkowiak – tokarz w żelazie, kierownikiem kółka
scenicznego Wacław Cyprych – obuwnik, jago zastępcą Sylwester Janaszak – tokarz w
żelazie. Łącznie Zarząd składał się z 12 osób.262
Warunkiem prowadzenia działalności rzemieślniczej było w tym czasie wykupienie w
Izbie Skarbowej karty rzemieślniczej. W latach trzydziestych kosztowała ona 37 zł, co wielu
czeladnikom skutecznie blokowało drogę do usamodzielnienia się. Oprócz wysokiej opłaty
należało również wykazać się odbyciem przynajmniej 3 letniej praktyki czeladniczej. Na tym
tle nie dziwi umiarkowana liczba mistrzów w poszczególnych profesjach rzemieślniczych.
261
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Tabela 6: Liczba mistrzów gnieźnieńskich cechów w poszczególnych profesjach w 1934 r.
Profesja
Bednarstwo

Samodziel.
rzemieślników
4

Liczba
Profesja
mistrzów
1
Lakiernictwo

Samodziel.
rzemieślnik.
1

Liczba
mistrzów
-

Blacharstwo

12

5

Malarstwo

18

5

Brukarstwo

1

-

Murarstwo

22

4

Piekarstwo

49

38

Chemiczne
czyszczenie,
farbowanie skór
Cholewkarstwo

1

-

4

1

Pilnikarstwo

1

-

Ciesielstwo

2

-

Powroźnictwo

1

-

Cukiernictwo

25

3

Pozłotnictwo

5

3

Czapnictwo

3

2

Rymarstwo

6

5

Dekarstwo

11

1

Rzeźbiarstwo

3

3

Fotografowanie

10

-

Rzeźnictwo

52

33

Fryzjerstwo

44

31

Siodlarstwo

6

3

Garbarstwo

2

-

Stolarstwo

34

14

Garncarstwo

11

3

Szczotkarstwo

2

-

Introligatorstwo

4

-

Szewstwo

89

43

Jubilerstwo i
złotnictwo
Kamieniarstwo

2

-

Szklarstwo

6

-

4

-

Szlifierstwo

1

-

Kapelusznictwo

3

2

Sztukatorstwo

1

-

Kołodziejstwo

8

4

Ślusarstwo

28

10

Koszykarstwo

2

-

Tapicerstwo

8

4

Kotlarstwo

2

-

Tokarstwo

1

1

Kowalstwo

18

9

Wędliniarstwo

14

-

Krawiectwo

74

33

Zduństwo

1

-

Kuśnierstwo

1

-

Zegarmistrzostwo

10

2

Źródło: APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 1813.
Pracowali w tym czasie w Gnieźnie przedstawiciele 46 profesji. Liczba działających i
utrzymujących się w warunkach wolnego rynku zakładów szewskich, krawieckich,
rzeźnickich, piekarskich, fryzjerskich czy stolarskich zdumiewa dzisiejszego czytelnika.
Dodatkowo wziąć należy pod uwagę, że Gniezno liczyło w tym czasie nieco ponad 30 tysięcy
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mieszkańców, a rok 1934 (z którego przytoczono zachowane kompletne dane) był czasem
nadal trwającego światowego kryzysu gospodarczego. Wśród licznych gnieźnieńskich
zakładów rzemieślniczych zdarzały się krótkotrwałe efemerydy, ale były wśród nich również
firmy z długoletnia tradycją. Nie chodzi tu przy tym o zakłady dziedziczone przez kilka
pokoleń tej samej rodziny, ale o warsztaty prowadzone przez jednego właściciela. Wśród nich
z pewnością na uwagę zasługuje zakład krawiecki prowadzony przez Hermanna Hancha,
który działał w Gnieźnie nieprzerwanie od 1878 do 1937 roku, pozostając przez 59 lat w ręku
jednego właściciela. Mieścił się przy ul. Warszawskiej 5.263
W okresie kryzysu gospodarczego zaczęła w mieście rosnąć szybko liczba
bezrobotnych. W 1931 r. osiągnęła ona liczbę 2220 osób w okresie zimowym i 1800 osób w
okresie letnim. Wśród nich niemalże połowę stanowili przedstawiciele 4 zawodów: murarze,
stolarze, ślusarze i kowale. Nieznane są jednak proporcje jaką część stanowili wśród nich
robotnicy zwolnieni z zakładów przemysłowych, a jaką rzemieślnicy. 264 Innym skutkiem
trwającego kryzysu gospodarczego, było coraz bardziej rozpowszechnione, pokątne
wykonywanie rzemiosła przez osoby nie posiadające wykupionej karty rzemieślniczej.
Znaczną część z nich stanowili byli czeladnicy.265
Jednym z istotniejszych zadań spełnianych przez cechy rzemieślnicze była nauka
zawodu. Uczniom wpajano od początku terminowania szacunek dla pracy i zawodu, kult
solidnego wykonywania swojego rzemiosła i umiłowanie tradycji cechowych. W
konserwatywnym społeczeństwie wielkopolskim istniało przekonanie, że najlepszą naukę
uczeń znajdzie u majstrów kształcących młodzież, a nie w szkołach miejskich czy
państwowych. W

poszczególnych rzemiosłach istniały wyznaczone przez

władze

wojewódzkie limity ilu uczniów można było przyjmować nie zatrudniając czeladnika, a ilu
przy pracującym 1, 2, lub 3 pomocnikach. Najwyżej do 3 uczniów (terminatorów) można
było zatrudnić w bednarstwie, tokarstwie, kołodziejstwie i w malarstwie (w tym ostatnim
zawodzie niezależnie od liczby zatrudnionych czeladników). Najwięcej – do 10 uczniów,
mogli przyjmować właściciele zakładów murarskich i ciesielskich.266 Kontrola liczby
uczniów w warsztatach rzemieślniczych prowadzona była przez Inspektora Pracy. Mimo to,
ponadlimitowe zatrudnianie uczniów było powszechne.
tamże, sygn.. 1813, s. 121.
Liczbę bezrobotnych podaje A. Czubiński, Życie polityczne Gniezna, [w:] Dzieje Gniezna..., s. 650, natomiast
zawody najbardziej dotknięte brakiem pracy A. Okuniewski, Zatrudnienie, płace i stosunki pracownicze, [w:]
Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego..., s.115.
265
A. Okuniewski, Zatrudnienie, płace i stosunki pracownicze..., s. 106.
266
Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 12.05.1932 r. o stosunku liczebnym uczniów
rzemieślniczych do zatrudnionych czeladników w warsztatach rzemieślniczych (Pozn. Dz. Wojew. nr 22 z 1932
r., poz. 335).
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Spośród wielkopolskich szkół publicznych kształcących przyszłych rzemieślników,
liczące się miejsce zajmowała gnieźnieńska Miejska Szkoła Handlowo – Przemysłowa przy
ul. Chrobrego 23. Kształcono tu głównie przyszłych specjalistów krawiectwa damskiego.
Liczba chętnych do nauki każdego roku wzrastała. W 1932 roku kwalifikacje zawodowe
zdobyło tu 51 uczniów, w roku 1933 – 53, rok później – 71, w 1935 r. - 88, w roku 1935 – 98,
a w 1937 – 126 w dwóch klasach.267 W szkolnym budynku w 1936 r. mieściły się 2 publiczne
szkoły dokształcające zawodowe. Pierwsza z nich – męska, kształciła w tym czasie 398
uczniów, do drugiej uczęszczało 75 uczennic.268 Ponadto, na terenie powiatu, w podobnych
placówkach uczyło się 12 uczniów w Kłecku i 17 w Witkowie. Już w roku następnym liczba
uczących się w tych samych placówkach, wynosiła odpowiednio: 405, 100, 34 i 72 osoby. 269
Uczeń po zakończeniu nauki zdawał egzamin czeladniczy na podstawie opracowanych
dla poszczególnych rzemiosł programów egzaminacyjnych (czeladniczych i mistrzowskich).
W opracowaniu takiego programu dla przyszłych dekarzy brał udział Franciszek Sobański,
którego zakład mieścił się w Gnieźnie przy ul. Warszawskiej 5.270
Stosunki między uczniami a mistrzami często dalekie były od idylli. Część zarzutów
wysuwanych przez uczniów dotyczyła zachowania się przełożonych w stosunku do
podwładnych. Terminatorzy wielokrotnie skarżyli się na złe traktowanie przez majstrów,
używanie słów obraźliwych, bicie i wypędzanie z warsztatu. Druga grupa zarzutów dotyczyła
warunków nauki, płacy i zakwaterowania. Zarzucano właścicielom warsztatów lokowanie
uczniówadeptów zawodu na poddaszach, w pomieszczeniach nienadających się do
zamieszkania a nawet zarobaczonych. Często powtarzały się skargi o wykorzystywanie
uczniów do prac niezwiązanych z nauką zawodu. Jednemu z gnieźnieńskich piekarzy
zarzucano, że zamiast pracować przy wypiekach, uczniowie zatrudniani byli do czyszczenia
toalet. Piekarzom i fryzjerom zarzucano przymuszanie do pracy w niedziele i dni świąteczne,
a w jednym przypadku nawet „poniżanie religii katolickiej”. Najczęściej powtarzającym się
zarzutem była odmowa wydania przez majstra zaświadczenia o okresie odbytej nauki.
Właściciele warsztatów przyjmujący uczniów niejednokrotnie wymuszali lojalność poprzez
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1934 rok, Poznań 1935, s. 54;
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1937 rok, Poznań 1938, s. 38. Liczbę
uczniów kształcących się w gnieźnieńskiej szkole w zakresie krawiectwa podaje również L. Leja, Szkolenie
zawodowe, [w:] Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego..., s. 214.
268
Trzyletnie szkoły rzemieślnicze żeńskie powstały z przekształcenia funkcjonujących w okresie pruskim
jednorocznych oddziałów przemysłowych przy szkołach handlowych i przemysłowych w Lesznie, Poznaniu,
Gnieźnie i Inowrocławiu. Świadectwo ukończenia szkoły trzyletniej równało się świadectwu czeladniczemu, L.
Leja, op. cit., s. 212.
269
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1936 rok, Poznań 1937, s. 57;
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1937 rok, Poznań 1938, s. 40 – 43.
270
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1934 rok, Poznań 1935, s. 38.
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szantaż i odmowę wydania odpowiedniego pisma, co uniemożliwiało kontynuowanie dalszej
nauki zawodu u innego rzemieślnika. W tych wypadkach Zarząd Miejski, jako pierwsza
instancja władzy nadzorczej, wzywał właściciela warsztatu do wystawienia zaświadczenia w
określonym terminie pod rygorem zapłacenia grzywny.
Skargi na mistrzów uczących zawodu, pochodzące częściej od konkurencji niż od
terminatorów, dotyczyły zatrudniania zbyt dużej liczby uczniów albo przyjmowania ich do
pracy bez posiadania odpowiednich uprawnień. W tych wypadkach reakcje Zarządu
Miejskiego były również bardzo stanowcze i domagały się natychmiastowego rozwiązania
umowy i odprawienia ucznia.271
W 1934 r. działało w Gnieźnie 10 komisji egzaminacyjnych mistrzowskich, tyle samo
co w Inowrocławiu i w Ostrowie. Na terenie działania Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
więcej komisji funkcjonowało jedynie w Poznaniu (43), Bydgoszczy (23) oraz Krotoszynie i
Lesznie (po 11).272 W 1936 r. liczba działających w Gnieźnie mistrzowskich komisji
egzaminacyjnych wzrosła o 2 i osiągnęła ten sam poziom co w Krotoszynie i w Lesznie. Na
terenie poznańskiej Izby Rzemieślniczej więcej komisji funkcjonowało jedynie w Poznaniu
(35) i w Bydgoszczy (24).273 Często organizowano kursy mistrzowskie. Od 13 listopada 1934
r. do 12 lutego 1935 r. odbył się ogólnokształcący kurs mistrzowski, w którym brało udział 19
uczestników. Niemalże równolegle – od 15 października do 19 grudnia 1934 r., odbywał się
kurs mistrzowski zawodowy ślusarsko – kowalski, w którym uczestniczyło również 19
kursantów.274 Na przełomie lat 1936/1937, od 10 listopada do 6 marca, odbył się w Gnieźnie
kurs mistrzowski ogólnokształcący. Wzięło w nim udział 46 uczestników. Już jednak w
kolejnych miesiącach 1937 r., ani Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo – Przemysłowy, ani
Wielkopolski Związek Rzemieślników Chrześcijan, nie zorganizowały w mieście żadnego
kursu. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest nieznana. Trudno przypuszczać, że powodem mógł
być brak chętnych.275
Bardzo drobiazgowe było tzw. „badanie uzdolnienia zawodowego w rzemiośle” osoby
ubiegającej się o kartę rzemieślniczą, pozwalającą na wykonywanie wyuczonego zawodu. W
pierwszej kolejności sprawdzano życiorys kandydata oraz informacje na temat nauki i
dotychczasowej pracy zawodowej. Weryfikowano wykształcenie ogólne i zawodowe. Z
zakresu nauki rzemiosła kontrolowano gdzie, u kogo i w jakim czasie adept zdobywał wiedzę
271
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zawodową, kiedy uzyskał świadectwo czeladnicze, u kogo i w jakim czasie pracował w
charakterze czeladnika lub pomocnika, czym zajmował się w okresie ubiegania się o kartę
rzemieślniczą. Pytano kandydata na samodzielnego rzemieślnika gdzie zamierza założyć
warsztat i jakiej branży. Egzamin sprawdzający składał się z części praktycznej i teoretycznej.
W pierwszej z nich przeprowadzano ocenę jakości pracy wykonanej przez petenta,
odnotowując w jakim czasie została ona wykonana, w jakim zakładzie, pod czyim nadzorem
oraz wystawiano jej ogólną ocenę. W czasie egzaminu teoretycznego oceniano wiedzę i
umiejętności kandydata w zakresie: materiałoznawstwa, narzędziarstwa, techniki pracy,
sprawności w rysunku, prowadzenia ksiąg i rachunków, mierzenia i obliczania powierzchni,
kalkulacji materiałów, robocizny i zysku a ponadto – ze znajomości prawa przemysłowego,
socjalnego i skarbowego oraz języka polskiego w słowie i w piśmie.276
Przełom XIX i XX w. to okres, w którym członkowie cechów coraz częściej zdają
sobie sprawę z bogatych tradycji jakie posiadają ich organizacje. Od 1900 r. zaczęto
ubezpieczać archiwalia cechowe na wypadek rozwiązania cechów. W takich przypadkach,
akta przekazane być miały do właściwego archiwum państwowego. W 1924 r. Archiwum
Państwowe w Poznaniu w piśmie skierowanym do Magistratu gnieźnieńskiego informowało
władze miejskie, że z miejscowych cechów tylko cech kowalski zdeponował w archiwum
swoje dokumenty. Zwracano uwagę, że wskutek karygodnej niedbałości niektóre bezcenne
dla kultury polskiej materiały znalazły się w rękach prywatnych, jak to stało się ze statutem
cechu krawców gnieźnieńskich z 1539 r. Archiwum prosiło, by wszystkie cechy zdeponowały
w nim swoje dokumenty. Niektóre cechy gnieźnieńskie wymieniały jakie dokumenty
posiadają. Cech młynarzy posiadał dokument Stanisława Augusta Poniatowskiego nadający
organizacji prawo nauczania. Szewcy posiadali dokumenty od XV w., cech stolarski
przywileje z lat 1580, 1617 i 1741. Rzeźnicy szczycili się posiadaniem dokumentów z 1645 i
1785 roku, a garncarze – statutu z XVI wieku. Jedynie cech krawiecki odpowiedział wprost,
że dokumentów jakimi dysponuje nie odda.277
Jeszcze przed I wojną światową miała miejsce pierwsza próba integracji rzemiosła
gnieźnieńskiego. Podczas Walnego Zebrania Cechu Stolarzy – 14 stycznia 1913 r., cechmistrz
Józef Zakrzewski zdał obszerne sprawozdanie o „nowo założonym” Związku Cechów.
Niestety protokół z zebrania nie zawiera choćby krótkiego streszczenia tego wystąpienia.
Widocznie starszy cechu przekonywująco przedstawił potrzebę zrzeszania się cechów, skoro
Walne Zebranie stolarzy uchwaliło roczną składkę na Związek w wysokości 2 marek. Już po
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wojnie, 22 października 1919 r., cechmistrz złożył sprawozdanie z zebrania Związku Cechów
w Gnieźnie. Niestety i tym razem protokół nie zawiera żadnych szczegółów. W 1927 r. Cech
Szewców podjął próbę integracji rzemieślników jednej profesji. W dniu 4 sierpnia Zarząd
cechu postanowił zwołać w Gnieźnie zebranie, którego celem miało być utworzenie
Gnieźnieńskiego Okręgu zawodu szewskiego. Okręg miał obejmować szewców z powiatów
gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego oraz z miasta Trzemeszna. W dniu 2
października odbyło
wspomnianego

się zebranie cechmistrzów, którego celem było

Związku.

Inicjatywa

nie

spotkała

się

jednak

z

utworzenie

oczekiwanym

zainteresowaniem.278 Związek Cechów w Gnieźnie w 1930 r. skupiał 11 miejscowych bractw
rzemieślniczych. Na jego czele jako przewodniczący stał Józef Zakrzewski, wieloletni starszy
Cechu Stolarzy. Skupione w Związku cechy liczyły łącznie 506 członków, z tego 468
mistrzów, a ponadto 226 czeladników i 793 uczniów zatrudnionych u członków
wspomnianych cechów. Roczny fundusz cechów skupionych w Związku liczył poważną
sumę 3206 zł. Związek istniał do 1936 r. Wprowadzone wówczas w życie rozporządzenie
ministra przemysłu i handlu zniosło instytucję związków cechów. Zgromadzone składki
rozdysponowano między cechy do niego należące. Przykładowo cech piekarzy otrzymał
wówczas 300 zł. W tym czasie gnieźnieńscy rzemieślnicy tworzyli 14 cechów, do których
należało łącznie 460 członków.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpiła repolonizacja cechów.
Najbardziej widocznym przejawem tego procesu było przywrócenie języka polskiego w ich
dokumentach. Nie znaczy to jednak, że niemieccy rzemieślnicy zniknęli z gnieźnieńskiego
życia gospodarczego. W dniu 8 października 1920 r. utworzono tu oddział Związku
Niemieckich Rzemieślników w Polsce organizacji, która swą główną siedzibę miała w
Bydgoszczy. W zarządzie gnieźnieńskiego Oddziału znaleźli się stolarz Gustav Wolff jako
przewodniczący, kowal Paul Schostag jako wiceprzewodniczący, malarz Richard Rattey
sekretarz, szewc Karl Klemp skarbnik oraz 2 członków zarządu – piekarz Walter Rőhl i
rzeźnik Franz Milbradt. Wszyscy członkowie zarządu byli mistrzami w swoich profesjach. W
kolejnych latach wielu niemieckich mieszkańców Gniezna optowało na rzecz niemieckiej
przynależności państwowej i opuszczało Polskę. Z tego powodu, już w 1922 r. dokonano
zmiany zarządu. Przewodniczącym został Julius Arlt garncarz z ul. Piastowskiej (obecnie
Sienkiewicza), jego zastępcą Paul Kűhnast powroźnik z Zielonego Rynku, skarbnikiem
Gustav Wolff stolarz z ul. Piastowskiej (jedyny w tym gronie członek poprzedniego zarządu),
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sekretarzem Emil Klose ślusarz z ul. Mieczysława (Mieszka I). Podobnie jak przed dwoma
laty, wybrano dwóch członków zarządu – garncarza Hugo Knaacka z ul. Słomianka i piekarza
Fritza Fettkenheuera z ul. Chrobrego. Również oni posiadali tytuły mistrzowskie.279
Województwo poznańskie było jedynym, na terenie którego działały dwie izby
rzemieślnicze. W 1933 r. powstał projekt likwidacji Izby bydgoskiej. Jeszcze w lutym Zarząd
Cechu Szewców w Gnieźnie stał na stanowisku, że tutejsze cechy powinny podlegać Izbie
bydgoskiej. Jednocześnie jednak zdawał sobie sprawę z faktu, że jego opinia ma niewielki
wpływ na decyzję, jaką podejmie władza centralna.280 Ostatecznie w marcu 1933 r.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu zlikwidowało Izbę Rzemieślniczą w Bydgoszczy, a jej
agendy i teren działania przekazano Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Podobnie jak w
Bydgoszczy również w Poznaniu gnieźnianie mieli w Izbie Rzemieślniczej swoich
przedstawicieli. W 1934 r. byli to mistrz fryzjerski Julian Eliks i mistrz ślusarski Leon
Sobieralski. Dwa lata później J. Eliks pozostał jedynym przedstawicielem gnieźnian w
poznańskiej Izbie Rzemieślniczej. W roku 1937, w okresie jego konfliktu z gnieźnieńskim
Magistratem, przedstawiciela pierwszej stolicy Polski w poznańskiej Izbie zabrakło.281
W roku 1934 pozbawiono cechy prawa prowadzenia działalności gospodarczej.
Kolejne zmiany prawne wprowadziło rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o cechach
rzemieślniczych z 20 lutego 1936 r.282 Określono w nim między innymi zadania cechów.
Należało do nich prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i towarzyskiej dla
członków cechu i ich rodzin, opieka nad młodzieżą rzemieślniczą, zawieranie umów o naukę
i uwierzytelnianie świadectw ukończonej nauki oraz przesyłanie odpisów tych dokumentów
do właściwej izby rzemieślniczej, rozstrzyganie sporów wynikłych ze stosunku nauki
rzemiosła, organizowanie i prowadzenie kas i funduszów zapomogowych dla członków cechu
i ich rodzin. Okręg działalności cechów rozporządzenie ograniczyło w zasadzie do jednego
powiatu. Władzami cechowymi były Walne Zgromadzenie, Zarząd cechu i Komisja
rewizyjna. Wszystkie najważniejsze decyzje podejmowało Walne Zgromadzenie. Zarząd
składał się ze starszego, podstarszego, co najmniej 6 członków i tyluż zastępców. Wybierany
był na 3 lata, corocznie 1/3 członków ustępowała. Komisja rewizyjna składała się z 3
członków. Członkiem cechu mógł być każdy rzemieślnik, prowadzący warsztat rzemieślniczy
i posiadający kartę rzemieślniczą, a także wdowa po członku cechu (o ile na jej rachunek
279

APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 1086.
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 79, s. 135.
281
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1934 rok, Poznań 1935.
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1934 rok, Poznań 1935, s. 54; s. 56;
Sprawozdanie roczne z działalności Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za 1937 rok, Poznań 1938, s. 83 – 84.
282
Dz. U. Nr 16 z 1936 r., poz. 147.
280

119
prowadzi się nadal warsztat rzemieślniczy), także przez zastępcę. Statut określać miał, czy do
należeć mogli do niego rzemieślnicy jednego, kilku, czy też wszystkich rodzajów rzemiosła.
W myśl rozporządzenia cech winien liczyć przynajmniej tylu członków, aby móc dokonać
wyboru zarządu, który tworzyło łącznie 14 osób (starszy, podstarszy, 6 członków Zarządu, 6
zastępców członków Zarządu) i komisji rewizyjnej (3 osoby), co razem dawało co najmniej
17 osób. Mniejsze cechy należało nakłonić do poczynienia starań o uzupełnienie liczby
członków.283
Niewielkie zmiany polskiego prawa przemysłowego wprowadziła ustawa o zmianie
przwa przemysłowego z 1934 r. oraz rozporządzenia ministra przemysłu i handlu z 1936 r. 284
Poważnie natomiast poszerzyła zakres działalności cechów ustawa z 8 sierpnia 1938 r. o
zmianie prawa przemysłowego285. Przywrócono wówczas cechom prawo łączenia się w
związki cechów oraz pozwolono organizować spółki i spółdzielnie celem prowadzenia
składów surowców i półfabrykatów. Ustawa ta była podstawą prawną działalności cechów do
wybuchu II wojny światowej. Korzystając z możliwości jakie nowa ustawa dawała, niektórzy
gnieźnieńscy rzemieślnicy podjęli

działania

zmierzające

do

utworzenia

instytucji

gospodarczej, której działalność obejmowałaby nie tylko członków cechów jednostkowych.
W 1939 r. malarze, lakiernicy i pozłotnicy powołali do życia Spółdzielnię Surowców i Zbytu
Produkcji Rzemieślniczej. Wśród jej organizatorów znaleźli się m.in. Władysław
Konieczyński, Jan Marchowiecki i Stanisław Erdman.286
Po zakończeniu kryzysu gospodarczego w drugiej połowie lat trzydziestych, liczba
gnieźnieńskich warsztatów rzemieślniczych zaczęła rosnąć. W 1937 r. ilość zakładów
funkcjonujących w mieście w stosunku do udziału mieszkańców miasta w liczbie całej
ludności Wielkopolski, stawiała powiat grodzki gnieźnieński na drugim miejscu w
ówczesnym województwie poznańskim po powiecie grodzkim bydgoskim.287 Tuż przed
wybuchem wojny, w sierpniu 1939 r., istniejące w Gnieźnie cechy rzemieślnicze skupiały
1187 warsztatów zatrudniających 2430 osób.288

Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Zarządu Miejskiego w Gnieźnie z dnia 15.12.1936 r., zob.:
APP OG Akta miasta Gniezna, sygn. 1107, s. 100.
284
Dz. U. Nr 40 z 1934 r., poz. 350; Dz. U. Nr 16 z 1936 r., poz. 147. Z. Kaczmarek, W II Rzeczypospolitej
(1918 – 1939), [w:] 500 lat dziejów Cechu Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu, red. K. Stryjkowski, Poznań 1998,
s. 58.
285
Dz.U. nr 60 z 1938 r., poz. 463.
286
Rzemiosło wielkopolskie 1919 – 1968…, s. 249.
287
A. Okuniewski, Stan, rozmieszczenie i struktura zawodowa rzemiosła wielkopolskiego, [w:] Położenie
ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego..., s. 44.
288
Rzemiosło wielkopolskie 1919 – 1968…, s. 246.
283

120
Duże zmiany przyniosła okupacja niemiecka. Już we wrześniu 1939 r. władze
hitlerowskie zlikwidowały wszystkie polskie organizacje (w tym cechy) a ich mienie
skonfiskowano289. Istniejąca nadal Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, stała się instytucją
niemiecką. W ramach upraszczania struktury organizacyjnej gospodarki, 1 stycznia 1943 r.
Niemcy połączyli ją z Izbą Gospodarczą i Izbą Przemysłowo – Handlową tworząc Okręgową
Izbę Gospodarczą. Z dniem 1 listopada 1940 r. Namiestnik w Kraju Warty – Arthur Greiser,
zabronił Polakom zdawania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych w rzemiośle. Również
osoby wpisane do III i IV grupy niemieckiej listy narodowościowej, od 1 stycznia 1942 r. nie
mogły zdawać egzaminów mistrzowskich, z wyjątkiem zupełnie sporadycznych przypadków.
Już w pierwszych miesiącach wojny, władze hitlerowskie zlikwidowały w Kraju Warty około
25 tysięcy polskich i żydowskich warsztatów rzemieślniczych.290 Od dnia 30 maja 1941 r.
zabroniono oznakowania istniejących jeszcze polskich warsztatów rzemieślniczych. Według
Urzędu Namiestnika mogłoby to spowodować zwiększony napływ do nich polskiej klienteli.
W tym czasie na terenie całego Kraju Warty istniały 33 834 warsztaty rzemieślnicze, z czego
23 837 stanowiło własność polską.291 Podobne proporcje utrzymały się do maja 1943 r., kiedy
to władze niemieckie skonfiskowały Polakom i Żydom w Kraju Warty m. in. 20 680
warsztatów rzemieślniczych. Warsztaty niemieckie funkcjonowały najczęściej w lokalach
dawnych zakładów polskich, z których dotychczasowych właścicieli wyrzucono, a czasami
zatrudniano jako pracowników przymusowych. Nowi, niemieccy „właściciele” zrzeszali się
również w cechach, ale niemieckich. W maju 1944 r. w całym Kraju Warty istniało 311
takich cechów.
Ruch rzemieślniczy zaczął się odradzać bezpośrednio po ucieczce Niemców.
Porzucone

wyposażenie

funkcjonujących

podczas

wojny

niemieckich

zakładów

rzemieślniczych (często wcześniej zrabowane Polakom) wpadało w ręce niejednokrotnie
przypadkowych rzemieślników. Podobnie rzecz się miała z zapasami surowców. Podział
mienia poniemieckiego stał się w latach następnych kością niezgody między częścią
właścicieli zakładów, a dla władz łatwym narzędziem dzielenia środowiska. W pierwszych
powojennych

miesiącach

szczególnie

istotnym

było

podjęcie

działalności

przez

przedstawicieli branż spożywczych – zwłaszcza piekarzy, choć praca innych warsztatów
również była bardzo potrzebna. Już w maju 1945 r. było w Gnieźnie 14 cechów, które pod
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koniec roku zrzeszały łącznie 1048 warsztatów, zatrudniających 478 pracowników i
szkolących 550 uczniów.292 Na całym terenie działania poznańskiej Izby Rzemieślniczej
(Wielkopolska i Ziemia Lubuska) było zarejestrowanych w tym czasie 19956 warsztatów.
Najliczniej były w tym czasie reprezentowane takie zawody jak: szewstwo, krawiectwo
męskie, rzeźnictwo, piekarstwo, kowalstwo, ślusarstwo, fryzjerstwo, stolarstwo, krawiectwo
damskie i kołodziejstwo. Władze Izby Rzemieślniczej zauważały już w tym czasie mały
napływ uczniów do rzemiosła. Położenie gospodarcze przeważającej liczby rzemieślników
określano jako „niepomyślne”. Podkreślano, że złożyło się na to zarówno zniszczenie
znacznej ilości warsztatów podczas wojny, jak i powojenny brak narzędzi, surowców,
pieniędzy (zwłaszcza po przewalutowaniu na złotówki), wzrost cen na surowce powodujący
trudności w kalkulacji, zbyt wielkie obciążenie podatkami, braki węgla, wysokie ceny energii
elektrycznej i gazu oraz wysokie czynsze. Wszystko to powodowało, że wyroby
rzemieślnicze stawały się drogie, a przez to niedostępne szerszemu ogółowi konsumentów.293
Mimo tych trudności, wydawało się, że nowe komunistyczne władze stworzą sprzyjające
warunki rozwoju dla tak potrzebnych krajowi zakładów rzemieślniczych. Mało kto z
członków gnieźnieńskich cechów przypuszczał w 1945 r., że rzemiosło wkrótce stanie się
ideologicznym wrogiem, a tolerowane będzie jedynie ze względu na ekonomiczną
konieczność.
Już na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 9 marca 1945 r. postanowiono, że ci
rzemieślnicy, którzy po otrzymaniu od władz miejskich zakładu nie otworzą go z własnej
winy w ciągu 14 dni, stracą do niego prawo.294 Zapotrzebowanie na efekty pracy
rzemieślników było ogromne w całym kraju. Wielu z nich wysyłano na Ziemie Odzyskane,
by swoimi umiejętnościami pomagali w ich zagospodarowaniu. Do dnia 18 grudnia 1945 r. za
pośrednictwem

Państwowego

Urzędu

Repatriacyjnego,

wysłano

z

Gniezna
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rzemieślników reprezentujących różne zawody do wielu miast na ziemiach zachodnich i
północnych. Organizacja rzemiosła raźno postępowała również na pograniczu Wielkopolski i
Pałuk. Okupant niemiecki zlikwidował wszystkie istniejące przed wojną w województwie
poznańskim polskie cechy rzemieślnicze. Przy odtwarzaniu ich sieci w 1945 r., nie powołano
do istnienia tych, których zasięg był mniejszy od powiatu. W każdym mieście powiatowym
starano się tworzyć powiatowe związki cechów. Zarówno siedziby, jak i sprzęt biurowy
odziedziczyły one w znacznej części po okupacyjnych „Handverkschaftach” (cechach). W
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Gnieźnie Kreishandwerkerschaft (cech powiatowy) obejmował dwa powiaty – gnieźnieński i
wągrowiecki, a jego siedziba mieściła się na Neuer Markt 1 (Targowisko). Zarząd
gnieźnieńskiego Powiatowego Związku Cechów został wybrany podczas zebrania
organizacyjnego w dnu 27 maja 1945 r. Funkcję prezesa powierzono Franciszkowi
Sobańskiemu, sekretarza Związku Romanowi Zdrojewskiemu, a skarbnika Władysławowi
Borońskiemu. Związek tworzyły gnieźnieńskie cechy malarski, murarsko – ciesielski,
siodlarsko – rymarsko – tapicerski, blacharski, stolarski, piekarski, szewsko – cholewkarski,
kowalski rzeźnicko – wędliniarski, fryzjerski, metalowców, kołodziejski i krawiecki.295
Większość starszych cechowych, jak również działacze Powiatowego Związku Cechów, to
osoby znane ze swej działalności cechowej jeszcze w okresie międzywojennym. W czasie
powojennej odbudowy struktur, w sposób naturalny obejmowali oni swoje poprzednie
funkcje. Istotnym problemem były trudności z otrzymaniem lokalu cechowego oraz
wyposażenia pozostałego w poniemieckim Kreishandwerkschaft.296
Wzorcowe statuty dla nowopowstających wielkopolskich cechów powiatowych
opracowała Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, dostosowując je do ustawy z dnia 8 sierpnia
1938 r. i uchwały Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 20 września 1944 r., odnośnie
obowiązkowego przynależenia rzemieślników do cechów.297 Równolegle zaczęto tworzyć
także wojewódzkie związki branżowe, mające charakter gospodarczy. Do końca 1945 r.
powstały wojewódzkie związki cechów rzeźnicko – wędliniarskich, piekarskich, fryzjerskich,
a w stadium organizacji znajdował się związek branżowy cechów szewskich. Pod koniec roku
1945 restytuował się Wielkopolski Związek Rzemieślników Chrześcijan, który stać się miał
wojewódzką organizacją ogólnobranżową, zrzeszającą wszystkie powiatowe związki cechów.
W ramach tej organizacji powołano Wojewódzką Radę Rzemiosła, w skład której weszli
prezesi wszystkich powiatowych związków cechów.298
Pod koniec 1945 r. do 14 istniejących na terenie powiatu gnieźnieńskiego cechów
należało łącznie 565 członków. Cech Malarski, na czele z tymczasowym starszym cechu
Józefem Wiśniewskim, skupiał 37 członków, do Cechu Siodlarsko – Rymarsko –
Tapicerskiego ze starszym Edmundem Sanderem, należało 42 rzemieślników. Tymczasowym
starszym Cechu Blacharskiego był Jan Kaszyński, należało do niego 42 mistrzów. Cech
Stolarski którego starszym był Roman Zdrojewski liczył 50 członków, na czele Cechu
Piekarskiego stał Michał Maliszewski, a należało do niego 42 mistrzów, Bronisław Pejka był
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tymczasowym starszym Cechu Szewsko – Cholewkarskiego. Cech ten liczył najwięcej bo aż
112 rzemieślników. Na czele Cechu Metalowców stał Jan Cieślewicz, należało do niego 15
członków, Cechu Kowalskiego Marcin Sieczkowski reprezentujący 50 członków, a Cechu
Rzeźnicko – Wędliniarskiego – Marcin Alwin. Do tego cechu należało 31 właścicieli
warsztatów. Tymczasowym starszym Cechu Fryzjerskiego został wybrany przez 51 członków
Marian Malinowski, na czele Cechu Kołodziejskiego stał Stanisław Śrama reprezentujący 24
członków, zaś do Cechu Krawieckiego reprezentowanego przez Władysława Borońskiego
należało 53 członków. Cech Murarsko – Ciesielski i Pokrewnych Zawodów obejmował
swoim działaniem teren czterech powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wrzesińskiego i
gnieźnieńskiego. Na jego czele stał Stanisław Maciaszczyk. Należało do niego zaledwie 7
mistrzów. Cech Garncarsko – Zduński, do którego należało 9 członków reprezentował
Władysław Bysikiewicz.
W kolejnych miesiącach liczba gnieźnieńskich zakładów rzemieślniczych szybko
rosła. W dniu 1 stycznia 1946 r. na terenie powiatu gnieźnieńskiego (poza miastem
Gnieznem) zarejestrowanych było: 73 kuźnie, 59 zakładów szewskich, 6 szklarskich, 54
krawieckie, 35 kołodziejskich, 11 stolarskich, 8 malarskich, 3 fotograficzne i blacharskie, po
2

dekarskie,

bednarskie,

czapnicze

i

kapelusznicze

oraz

po

1

rzeźbiarskim

i

zegarmistrzowskim, co łącznie dawało 262 zakłady rzemieślnicze.299 W ciągu najbliższego
półrocza powstał 1 zakład studniarski, zarejestrowano 20 zakładów piekarskich, 12 zakładów
rymarsko – siodlarskich, 8 ślusarskich, 1 trykociarski i 2 czapkarskie.300 Statystyczne
zestawienia wskazują, że niektóre branże były w Gnieźnie szczególnie licznie
reprezentowane. Na przełomie lat 1945/1946 działało w Gnieźnie (bez powiatu) ponad 10 %
wielkopolskich i lubuskich specjalistów takich branż jak: kamieniarstwo, pozłotnictwo,
kotlarstwo,

ślusarstwo

samochodowe,

elektromechanika,

czy

tapicerstwo.

Spośród

fachowców trudniących się wyrobem drewniaków i pantoflarstwem, pracowało w Gnieźnie
prawie 23% wszystkich przedstawicieli tej branży czynnych na terenie województwa. W
mieście było to 28 osób, ponadto 4 kolejnych rzemieślników prowadziło działalność na
terenie powiatu. Największe braki notowano w szczotkarstwie, która to branża nie miała
żadnego przedstawiciela w Gnieźnie, a na terenie powiatu zaledwie 2. Kolejną gałęzią
odczuwającą dotkliwe braki kadrowe było tkactwo, które reprezentował 1 fachowiec
pracujący na terenie powiatu. Na terenie miasta po jednym specjaliście pracowało przy
wyrobie zabawek i parasoli, powroźnictwie i kuśnierstwie, nikt zaś nie prowadził tego typu
299
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działalności w powiecie. Po jednym przedstawicielu na terenie powiatu, przy braku
pracujących w Gnieźnie, miały takie branże jak garbarstwo i rzeźnictwo koni. Ogółem na
terenie miasta i powiatu gnieźnieńskiego funkcjonowało w tym czasie niecałe 5% wszystkich
czynnych w województwie poznańskim rzemieślników, co dawało powiatowi średnie
nasycenie tego typu zakładami w skali województwa.301
Rok 1945 to także okres szybkiego rozwoju szkół rzemieślniczych. W Gnieźnie
powstały w tym czasie dwie Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe oraz po jednej w
Kłecku i Witkowie. Urzędowało tu także 18 komisji egzaminacyjnych mistrzowskich (w
Lesznie w tym samym czasie działało takich samych komisji 13, w Kaliszu 12, w Ostrowie i
Krotoszynie po 15, jedynie w Poznaniu 59).302 Pod koniec marca 1947 r. Ministerstwo
Przemysłu i Handlu ustanowiło nowe stawki godzinowe płac dla uczniów zatrudnionych w
warsztatach rzemieślniczych.
Od początku 1948 r. wprowadzono szczegółową taryfę opłat za czynności Izby
Rzemieślniczej. Zawierała ona stawki opłat wnoszonych przy różnych okazjach.
Przykładowo, zgodnie z nową taksą, egzamin czeladniczy dla uczniów, którzy odbyli naukę
na podstawie umowy zarejestrowanej w cechu był bezpłatny, ale taki sam egzamin dla
samoistnych rzemieślników kosztował 500 zł. Opłata za egzamin mistrzowski wynosiła 2000
zł, za zarejestrowanie zakładu od 150 do 300 zł w zależności od miejscowości w jakiej on się
znajdował. Legitymacja mistrzowska kosztowała 150 zł, a czeladnicza 100 zł.303 Tak
szczegółowe i szerokie określenie cen za czynności Izby Rzemieślniczej wprowadzone
zostało po raz pierwszy.
Utworzona na nowo po wojennej przerwie poznańska Izba Rzemieślnicza zarządziła w
grudniu 1945 r., że Walne zebrania cechów, ukonstytuowanie nowych władz cechowych oraz
uchwalenie nowych statutów nastąpi w drugiej połowie stycznia 1946 r.304 W ten sposób,
spontaniczny w znacznej mierze proces odbudowy życia rzemieślniczego na terenie działania
Izby, zamierzano wtłoczyć w pewne ramy organizacyjne.
Członkowie odbudowujących się po wojnie cechów wysoko cenili wieloletnie tradycje
własnych organizacji. Ich szacunkiem cieszyli się ludzie, którzy zadbali o cenne zabytki i
pamiątki po poprzednikach. W styczniu 1948 r. Związek Rzemieślników Chrześcijan podjął
inicjatywę uhonorowania członków cechów, którzy narażając się na represje okupanta,
Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za rok 1945, s.67.
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przechowali przez czas wojny sztandary cechowe.305 W Gnieźnie starszy Cechu Ślusarzy Jan
Cieślewicz uratował sztandar swojego cechu, podobnie jak starszy cechu Stanisław Śrama i
chorąży Szczepan Zgórecki uratowali sztandar Cechu Kołodziei i Powroźników. Starszy
Cechu Malarzy Józef Wiśniewski zdołał uratować sztandar czeladników malarskich, a starszy
Cechu Piekarzy Michał Maliszewski przejął sztandar cechowy od Niemca Alfreda Hille,
który stał na czele niemieckiego cechu w okresie okupacji. Stolarze zdołali uratować jedynie
wizerunek św. Józefa ze starego sztandaru, a chorągiew szewców i cholewkarzy odnaleziono
w Łodzi, bez udziału gnieźnieńskich rzemieślników.
Cieszące się kilkusetletnią tradycją cechy rzemieślnicze przetrwały wprawdzie w
Polsce socjalistycznej w sensie formalnym, jednakże ich rola uległa zasadniczej zmianie. Nie
stało się to na podstawie odgórnie wprowadzonego jednego aktu prawnego, ale było
wynikiem trwającego kilka lat procesu. Zewnętrzne formy i podstawowe kierunki działalności
cechów pozostały na ogół nie zmienione. Z biegiem czasu jednak, cechy coraz bardziej
stawały się instrumentem polityki komunistycznych władz wobec rzemiosła. Ze względów
doktrynalnych polityka ta była rzemiosłu nieprzychylna, czasami wręcz wroga. Za początek
tego okresu można przyjąć dekret z 2 czerwca 1947 r. powołujący obywatelskie komisje
podatkowania zakładów rzemieślniczych.306 Robiły to, w sposób całkowicie arbitralny,
według swobodnego uznania. Na terenowe organy fiskalne w 1947 r. nałożono obowiązek
wywiązywania się z narzuconych odgórnie planów uzyskania określonej wysokości
świadczeń. Aby to osiągnąć, urzędy skarbowe wprowadziły na szeroką skalę tak zwane
„domiary podatkowe”. W latach 1949 – 1950 objęły one niemal wszystkich rzemieślników.
Narzucono im obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych, co było szczególnie uciążliwe
wobec powszechnego braku umiejętności księgowych wśród ówczesnych rzemieślników.
Niesławnej pamięci domiary podatkowe stały się skutecznym narzędziem niszczenia
rzemiosła.307 Nic dziwnego, że już w 1949 r. liczba członków wszystkich gnieźnieńskich
cechów zaczęła spadać
W porównaniu z innymi organizacjami, cechy rzemieślnicze, cieszyły się pewną
autonomią i wewnętrzną demokracją. Nawet niewielki jej zakres, utrudniał jednak władzom
kontrolowanie środowiska. By zwiększyć jego skuteczność, w kwietniu 1948 r. dokonano
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zmiany prawa przemysłowego.308 Rzemieślnicy prowadzący samodzielnie warsztaty oraz
wdowy, na których rachunek warsztat rzemieślniczy prowadziła inna osoba, mieli obowiązek
należenia do cechów. W zależności od liczebności poszczególnych branż powoływano do
życia cechy o zasięgu lokalnym (teren miasta lub gminy), powiatu, okręgu (zazwyczaj kilka
powiatów), kilku okręgów lub województwa. Do utworzenia nowego przymusowego cechu
niezbędna była liczba 50 rzemieślników danej branży. Niewiele dotychczasowych
gnieźnieńskich cechów posiadało taką liczbę członków, wobec czego tworzono obejmujące
większy obszar cechy okręgowe z siedzibą w Gnieźnie.
Bezpośrednio po wojnie podjęto inicjatywę integracji cechów. W Gnieźnie, w dniu 27
maja 1945 r., w Domu Kupieckim przy Parku Kościuszki, odbyło się zebranie Zarządów
zorganizowanych i organizujących się dopiero cechów. Zwołane z inicjatywy Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu zebranie, miało na celu zorganizowanie Powiatowego Związku
Cechów w Gnieźnie. Było to pierwsze ogólnobranżowe zebranie rzemieślników w
Wielkopolsce (i w powojennej Polsce) zwołane specjalnie w tym celu. Pełniący w tym czasie
obowiązki dyrektora Izby Rzemieślniczej Franciszek Sobański pochodził w Gniezna.
Proponowana

wówczas

centralizacja

miała

przynieść

korzyści

przede

wszystkim

rzemieślnikom. Sprawa szła jednak opornie, skoro dopiero w połowie września 1946 r.
uchalono statut Powiatowego Związku Cechów w Gnieźnie i wybrano Zarząd.309
Coraz wyraźniej zauważalne było dążenie do tworzenia spółdzielni rzemieślniczych.
Część z tych inicjatyw była oddolna i autentycznie służyć miała realizacji interesów
rzemieślników. Chodziło zwłaszcza o pomoc w zakresie zakupu surowców niezbędnych do
prowadzenia działalności. Znacznie łatwiej i taniej było je zakupić wspólnie, niż przez
każdego

właściciela

warsztatu indywidualnie. Próby tworzenia

takich organizacji

podejmowano jeszcze przed wojną. Po jej zakończeniu, w 1946 r. powstały 2 branżowe
spółdzielnie

pomocnicze:

Pomocnicza

Spółdzielnia

Członków

Cechu

Szewsko

–

Cholewkarskiego licząca 183 członków i Pomocnicza Spółdzielnia Stolarska z 36 członkami.
Później utworzono jeszcze Spółdzielnię Malarską. W sierpniu 1947 r. Powiatowy Związek
Cechów zwołał zgromadzenie wszystkich rzemieślników z terenu miasta i powiatu w celu
zorganizowania Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej. Przystąpiło do niej 91 członków.310
Celem skomasowania kapitału powstającą spółdzielnię zasiliły w charakterze członków
istniejące już 3 spółdzielnie branżowe. Wysokość udziału określono na 3000 zł.
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Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Franciszek Wujczak z Cechu Ślusarzy i
Pokrewnych Zawodów, zastępcą Marcin Alwin z Cechu Rzeźnicko – Wędliniarskiego,
sekretarzem Osiński z Cechu Piekarskiego, jego zastępcą Edmund Sander, zaś członkami
Rady Nadzorczej Franciszek Sobański, Edmund Amborski, Władysław Krzyżaniak, Antoni
Malka i Władysław Boroński. Ich zastępcami zostali Gołębiewski, Franciszek Krajenka i
Marcin Sieczkowski.311
Od tego czasu coraz wyraźniejszym staje się dążenie władz komunistycznych do
scalenia i podporządkowania sobie ruchu rzemieślniczego. W lipcu 1948 r. rozwiązano
Powiatowe Związki Cechów, tworząc na ich miejsce Okręgowe Związki Cechów. Cechom
nakazano przynależność do właściwych terytorialnie Okręgowych Związków Cechów, które
stać się miały wyższą formą organizacji rzemiosła. Zadaniem tych organizacji było łączenie
rzemieślników wszystkich zawodów prowadzących zakłady na terenie działania związku.
Zakładano, że swoim zasięgiem obejmować będą kilka powiatów, stając się rodzajem
ekspozytur Izb Rzemieślniczych. Nadano im prawo powoływania do życia Oddziałów w
każdym mieście. Gnieźnieński Okręgowy Związek Cechów obejmował obszar trzech
powiatów: gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego. Prezesem został Franciszek
Sobański, pierwszym wiceprezesem Władysław Boroński, drugim wiceprezesem Bronisław
Pejka. Zmiana Zarządu nastąpiła w listopadzie 1950 r. Prezesem został wówczas Wincenty
Wittek, a pierwszym i drugim wiceprezesem odpowiednio Arkadiusz Tymczewski i Edmund
Pacholski.
W 1948 r. dokonano częściowej zmiany ustroju Izb Rzemieślniczych, powierzając im
nadzór nad cechami i ich związkami W propagandowych frazesach władz, ułatwić to miało
rzemieślnikom

załatwianie

spraw,

w

rzeczywistości

wspomagało

władze

w

podporządkowaniu sobie rzemiosła. W ustawie przewidziano utworzenie wojewódzkich
branżowych związków cechów. Powoływać je mógł minister przemysłu i handlu. On także
wprowadził przymus należenia wszystkich cechów danej branży do wojewódzkiego
branżowego związku cechów. Na czele całego ruchu rzemieślniczego, jako wspólna
organizacja izb rzemieślniczych, stał Związek Izb Rzemieślniczych R. P. w Warszawie.
Na mocy dekretu z 3 kwietnia 1948 r.312, władze wojewódzkie rozwiązały wszystkie
dotychczasowe cechy i z dniem 1 września 1948 r. utworzyły nowe. Choć w nazwach tego nie
eksponowano, nowe organizacje były cechami przymusowymi. Obejmowały swoim
zasięgiem okręg gnieźnieński, który tworzyły trzy powiaty (gnieźnieński, mogileński i żniński
311
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oraz obszar wyłączonego z powiatu miasta Gniezna). Oprócz zadań i obowiązków stojących
przed cechami w okresach wcześniejszych, doszedł kolejny mówiący o organizowaniu i
popieraniu spółek i spółdzielni. Ich celem miało być prowadzenie składów surowców,
wspólnych warsztatów pracy i magazynów sprzedaży. Miało to być pierwszym krokiem do
próby kolektywizacji rzemiosła. Do władz cechów zaliczono Walne Zgromadzenie, Zarząd
Cechu, Komisję Rewizyjną i Sąd Cechowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cechu
zwoływano dwukrotnie w ciągu roku. W miesiącu marcu – sprawozdawcze, dla zatwierdzenia
sprawozdania, zamknięcia rachunkowego i udzielenia władzom absolutorium oraz w
listopadzie – budżetowe, dla uchwalenia budżetu na rok następny. Zarząd Cechu z własnej
inicjatywy lub na żądanie ¼ członków mógł zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Zarząd
Cechu składał się z 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu
trwała 2 lata. Zarząd w pełnym składzie pracował na zebraniach, które odbywały się
przynajmniej raz w miesiącu. Zgodnie z nowym prawem, wybór Sądu Cechowego należał do
kompetencji Walnego Zgromadzenia, ewentualnie do Komisarycznego Zarządu Cechu.
Wszystkie cechy, z mocy prawa, należały do Okręgowego Związku Cechów. OZC w
Gnieźnie uzurpował sobie prawo opiniowania kandydatów na członków sądów cechowych
wszystkich należących do niego cechów. Opinie te podpisywali zawsze prezes Franciszek
Sobański (z Cechu Budowlanego) i kierownik biura Marian Malinowski (z Cechu Fryzjerów).
Bezpośrednio po powołaniu nowych cechów, na ich czele stanęły Zarządy
Komisaryczne, czyli nie wybrane przez Walne Zgromadzenia, a pochodzące z nominacji
władz administracyjnych. Sprawowały one nadzór nad cechami do 1956 r. Ich pierwszym,
podstawowym zadaniem, było objęcie ewidencją cechową i zarejestrowanie wszystkich
rzemieślników prowadzących działalność na ich terenie. Zamierzano w ten sposób upiec dwie
pieczenie przy jednym ogniu. Z jednej strony likwidowano odwieczny problem partaczy, z
drugiej umożliwiano władzom kontrolę nad ruchem rzemieślniczym. Znacznie rozszerzono
zadania związane z planowaniem celów jakie mają wykonać zakłady rzemieślnicze.
Umożliwić to miało rozdział surowców i zbyt gotowych wyrobów. Rzemiosło wszak miało
być jednym z sektorów socjalistycznej gospodarki. Pierwszym zadaniem realizowanym przez
Okręgowy Związek Cechów było organizowanie wspólnego biura cechowego. Jego zadaniem
miało być prowadzenie sekretariatów poszczególnych cechów, w szczególności takich,
których zasoby finansowe nie pozwalały na zatrudnienie stałego pracownika biurowego. Do
wspólnego biura przystąpiło 10 gnieźnieńskich cechów. W lipcu 1949 r., do Okręgowego
Związku Cechów w Gnieźnie należało 12 cechów: Cech Budowlany, Cech Fryzjerów, Cech
Kołodziei i Bednarzy, Cech Kowali, Cech Krawców, Cech Malarzy, Cech Młynarzy, Cech
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Piekarzy, Cech Rymarzy i Garbarzy, Cech Stolarzy, Cech Ślusarzy i Blacharzy i Cech
Wędliniarzy. Dopiero pod koniec lutego 1950 r. przyłączył się Cech Szewców i Cholewkarzy
skupiający właścicieli warsztatów z powiatów gnieźnieńskiego i żnińskiego. Okręgowy
Związek Cechów w Gnieźnie powołał w 1949 r. dwa Oddziały, w Mogilnie i w Żninie.
Pierwszy z nich skupiał 5 cechów, drugi – 11.

II. 1. CECH BUDOWLANY
W 1856 r. wśród funkcjonujących w Gnieźnie mistrzów murarskich można wymienić
Rolhenbacha, Ballenstädta, Schlarbauma i Häsenera. Oprócz nich działali mistrzowie
ciesielscy Preul i Schmidt oraz mistrzowie dekarscy Weltmeyer i Moliński. Znaczna liczba
majstrów była powodem zorganizowania w Gnieźnie komisji egzaminacyjnej rzemiosł
budowlanych na powiaty gnieźnieński i wągrowiecki. W styczniu 1857 r. o egzamin
czeladniczy ubiegało się 18 kandydatów313. Statut cechowy został uchwalony w 1884 r314.
Wymieniono w nim zawody, których przedstawiciele tworzyli korporację. Znaleźli się wśród
nich murarze, cieśle, kamieniarze i dekarze. W latach 1884 i 1887 cech przedstawił Rejencji
bydgoskiej do zatwierdzenia kolejny statut, w którym profesję członków określono ogólnie
jako budowniczych.315 Starszym cechowym został Ludwik Ballenstedt.316 Wśród członków
cechu znaleźli się mistrzowie budowniczowie, murarze, cieśle, kamieniarze i dekarze z terenu
powiatów gnieźnieńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego i wągrowieckiego. W Gnieźnie
najbardziej znanymi członkami – założycielami cechu działającego na podstawie nowego
statutu byli gnieźnieńscy murarze Robert Tyrocke, Richard Häsner, Ludwik Ballenstedt,
Albert Hoffmann, cieśle Julius Preul i Adolf Ballenstedt oraz dekarz Gottlieb Begoihn. Pod
tekstem statutu, oprócz wymienionych, znalazły się nazwiska rzemieślników ze Strzelna,
Wągrowca, Wełnicy, Mogilna i Pakości. W 1899 r. doszli majstrowie z Witkowa i
Kruszwicy. Starszym cechu był wówczas Julius Preul z Gniezna. W tym czasie zistniała po
raz pierwszy konieczność częściowej zmiany statutu poprzez zmianę terenu działania cechu.
Kolejna zmiana statutu nastąpiła w 1900 r. Powód był ten sam. Kolejnym miastem, które
zostało objęte działalnością cechu był Żnin. Od 1899 r. członkami organizacji byli
rzemieślnicy prowadzący stosunkowe duże przedsiębiorstwa budowlane – Mateusz
Splonskowski i von Lipiński. W czerwcu 1901 r. starszy gnieźnieńskiego cechu – Julius
APB, Rejencja w Bydgoszczy 1815 – 1919, sygn. I/1019.
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Preul, został przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów budowlanych na teren
rejonu egzaminacyjnego Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy.
W 1895 r. powołano organizację skupiającą czeladników murarskich i ciesielskich pod
nazwą Towarzystwo Mularsko – Ciesielskie. Na jej czele stanął J. Filipski. Już w roku
następnym Towarzystwo zmieniło nazwę na: Stowarzyszenie Czeladzi Mularsko Ciesielskiej
w Gnieźnie.317 Celem ruchu było wspólne doskonalenie się w zawodzie, udzielanie członkom
wsparcia w razie choroby lub innego nieszczęścia oraz urządzanie wspólnych zabaw. W
okresie międzywojennym organizacja działała początkowo jako gnieźnieńska filia Związku
Pracowników Budowlanych i Pokrewnych Zawodów Związek Zawodowy Polski w
Rzeczypospolitej Polskiej. W 1928 r. Józef Prawniczak próbował zorganizować „Wolny cech
Czeladzi Murarzy i Cieśli”, co było niezgodne z prawem. W myśl obowiązujących przepisów,
w organizacje cechowe zrzeszać się mogli jedynie przedsiębiorcy prowadzący samodzielne
zakłady. Ostatecznie w 1929 r. doszło do powołania „Związku Zawodowego Czeladzi
Murarskiej i Ciesielskiej z siedzibą w Gnieźnie”. Jego długoletnim działaczem był Józef
Trzeciak.318 W momencie utworzenia Związku należało do niego 23 czeladników, w tym 20 z
Gniezna, 2 z Róży i 1 z Woli Skorzęckiej.
W latach trzydziestych XX w. działalność cechu niemalże zamarła. Doszło do tego, że
17 gnieźnieńskich przedsiębiorców murarsko – ciesielskich zwołało 17 lipca 1935 r. w lokalu
Józefa Różyckiego przy Rynku 9 zebranie założycielskie nowego cechu. 319 Przyjęto wówczas
projekt statutu, zgodnie z którym cech przyjął nazwę „Cech Murarsko – Ciesielski – Gniezno
i powiat gnieźnieński”. Wysokość wpisowego określono na 5 zł, miesięczną składkę na 1 zł
równocześnie określając, że będzie ona płatna w ratach kwartalnych. Nie utworzono
Wydziału Czeladniczego. Zarząd cechu składał się ze starszego, 2 podstarszych, 2 członków
zarządu i 2 zastępców członków zarządu. Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje
honorowo. Przyjęty projekt statutu czekał na zatwierdzenie przez Zarząd Miasta Gniezna od
sierpnia do końca grudnia 1935 r. Wreszcie 31 grudnia w imieniu tymczasowego zarządu do
prezydenta miasta Stanisława Wrzalińskiego zwrócił się mistrz ciesielski Wincenty Stołowski
o przyspieszenie formalności związanych z zatwierdzeniem statutu. Zatwierdzono go
ostatecznie 8 stycznia 1936 r., jak oficjalnie uzasadniono „ze względu na rozpowszechnienie
się partactwa budowlanego na terenie miasta Gniezna”320.

We wszystkich oficjalnych dokumentach obowiązywały nazwy dwujęzyczne – polska i niemiecka.
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Zebranie konstytucyjne nowego cechu odbyło się 22 stycznia 1936 r. w lokalu J.
Różyckiego. Podano do wiadomości członków, że cech został oficjalnie zatwierdzony przez
władze miejskie, przyjęto wzór pieczęci cechowej projektu członka cechu Tadeusza
Łagiewskiego i wybrano Zarząd. Starszym cechu został W. Stołowski, podstarszymi Ludwik
Heliński i Stanisław Maciaszczyk, sekretarzem T. Łagiewski, skarbnikiem Wiktor Jeżyk,
zastępcami członków Zarządu Augustyn Książek i Ignacy Fudziński.
W 1938 r. funkcjonował w Gnieźnie Związek Zawodowy Czeladzi Murarzy i Cieśli.
Do związku należało 19 członków mieszkających w Gnieźnie. Politycznie powiązani byli ze
Stronnictwem Pracy.321
Po II wojnie Światowej „Przymusowy Cech Murarsko – Ciesielski i Dekarski w
Gnieźnie” wznowił swoją działalność 15 kwietnia 1945 r. Obejmował wówczas swoim
zasięgiem powiaty gnieźnieński, wrzesiński, mogileński i żniński. Starszym cechu został
Stanisław Maciaszczyk, prowadzący zakład w Gnieźnie przy ul. Mieczysława 30. Oprócz
niego w skład Zarządu weszli mistrz dekarski Franciszek Sobański oraz mistrzowie murarscy
Kazimierz Lewandowski, Stanisław Dargiel, Walerian Lisiecki i Władysław Frąckowiak.322
Mimo ogromnych potrzeb, sytuację gospodarczą w grupie rzemiosł budowalnych w
pierwszych latach powojennych poznańska Izba Rzemieślnicza oceniała jako zdecydowanie
złą. Dotyczyło to całego terenu oddziaływania Izby, czyli całego województwa poznańskiego
w jego ówczesnych granicach. Przedsiębiorców budowlanych zmuszano według władz Izby
do zawierania umów zbiorowych. Nakładały one, niezależnie od wysokich zobowiązań
podatkowych i socjalnych, dodatkowe ciężary na pracodawców, przerzucając na nich
wszelkie świadczenia socjalne i podatkowe płacone na rzecz zatrudnionych pracowników,
obciążając zarazem pracodawców obowiązkiem zaopatrzenia pracowników i ich rodziny w
artykuły żywnościowe. Katastrofalna sytuacja finansowa dotyczyła grupy budowniczych
dróg. Wynikała ona z nikłej liczby zleceń na roboty drogowe wydawanych przez samorządy
oraz z braku dostępnych kredytów. Większość rzemieślników tej branży pozostawała bez
pracy. Cieśle i murarze wykonywali jedynie najpilniejsze remonty. Panowały duże trudności
w zdobyciu materiałów budowlanych, a zwłaszcza w ich transporcie. Dochody rzemieślników
w tej branży dodatkowo obniżał ciągły wzrost cen surowców budowlanych. Duża ilość zleceń
dotyczyła dekarzy, ale tu z kolei występował dotkliwy brak materiałów i pracowników.323
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W lipcu 1948 r. ustanowiono Zarząd Komisaryczny nowego cechu, w skład którego
jako starszy cechu wchodził Franciszek Sobański, Antoni Hennig jako sekretarz i Alfons
Frąckowiak jako skarbnik. Cech od 1 września 1948 r. nosił nazwę „Cech Budowlany w
Gnieźnie”. Siedzibą było miasto Gniezno, a obszar działania składał z powiatów
gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miasta Gniezna. Obejmować miał
rzemiosła: budowa dróg, budownictwo, dekarstwo, kamieniarstwo, wiertnictwo studzien i
wyrób sztucznych kamieni. W grudniu tegoż roku, z odgórnego nakazu rozwiązano Cech
Murarsko – Ciesielski i Pokrewnych Zawodów w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosł Budowlanych
w Mogilnie. Ich likwidatorem został starszy nowego cechu F. Sobański. Nowemu Cechowi
Budowlanemu przekazano majątek zlikwidowanych cechów. Nastąpiło to 27 grudnia 1948 r.
w warsztacie starszego dotychczasowego Cechu Murarsko – Ciesielskiego – Stanisława
Maciaszczyka. Majątku nieruchomego istniejący dotychczas cech nie posiadał, a majątek
ruchomy stanowiła szafka do akt, sztandary, akta i gotówka w kwocie 218 zł. Członkowie
zalegali ze składkami w łącznej wysokości 10200 zł. Zobowiązania zlikwidowanego cechu
obliczono na 11467 zł. W lipcu 1949 r. wybrano Sąd Cechowy. Jego przewodniczącym został
Stanisław Maciaszczyk. Na koniec 1948 r. majątek nowego cechu wyceniono na ponad 30000
zł. Zauważalne już były skutki nabierającej tempa inflacji. Budżet tylko na pierwsze półrocze
1949 r. zaplanowano na ponad 200000 zł.324 W lipcu 1949 r. Cech Budowlany w Gnieźnie
liczył 66 członków. W ciągu najbliższego półrocza ich liczba spadła do 34.325
II. 2. CECH FRYZJERÓW
Statut Cechu Golarzy i Fryzjerów (Barbier und Friseur Innung) spisany został w 1884
r. Sporządzono go na podstawie ustawy z 1881 r. Częściowa jego zmiana została przyjęta na
Walnym Zebraniu w dniu 13 września 1887 r.326 Do cechu należeli w tym czasie rzemieślnicy
z Gniezna, Mogilna, Wągrowca, Trzemeszna, Gębic, Pakości i Rogowa. Starszym cechu był
wówczas Robert Hega. Oprócz niego statut podpisali Brocki, Koniczyński, Stefański,
Gowaszewski, Pazchalski, Brzeźniacki, Krzyślak, Payser, Smarzyński i Weychlicki. Po
wejściu w życie nowej ustawy procederowej z 1897 r. cech przyjął kolejny statut w dniu 12
września 1898 r. Bractwo nie obejmowało już wówczas rzemieślników z Pakości i Rogowa.
Starszym cechu został w tym czasie Józef Krzyślak. Funkcję tę pełnił do co najmniej 1904 r.
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Kolejne zmiany w statucie wprowadzono 28 marca 1899 r. Podstawą prawną nadal była
ustawa z 1897 r.327
Pruska administracja w Prowincji Poznańskiej wzywała urzędników do bojkotowania
polskich przedsiębiorstw i warsztatów. Dowództwo garnizonu gnieźnieńskiego posunęło się
w 1908 r. do wydania żołnierzom zakazu uczęszczania do polskich zakładów fryzjerskich.
Decyzja ta po kilku miesiącach musiała zostać cofnięta z powodu niewystarczającej liczby
fryzjerów niemieckich, którzy nie byli w stanie obsłużyć wszystkich zgłaszających się
klientów.328
W 1898 r. Cech Golarzy i Fryzjerów w Gnieźnie liczył 26 członków, w tym 14 z
Gniezna, 3 z Trzemeszna, 3 z Wągrowca, 2 z Witkowa, 2 z Czerniejewa i 2 z Mogilna. Liczba
członków co roku zmieniała się. W 1899 doszło po jednym mistrzu z Gołańczy i Kłecka,
odeszło natomiast 2 z Gniezna i 1 z Mogilna. W okresie międzywojennym cech swoim
zasięgiem terytorialnym obejmował miasto Gniezno i powiaty gnieźnieński, mogileński,
wągrowiecki i żniński.
Cech gnieźnieński prowadził ożywioną działalność i był organizatorem imprez o
zasięgu ponadlokalnym. W dniu 29 maja 1910 r. odbyło się w Gnieźnie w hotelu „Schubert”
przy ul. Lipowej (obecna ul. Bolesława Chrobrego), trzydzieste drugie zebranie Związku
Niemieckich Cechów Golarzy, Fryzjerów i Perukarzy z Obwodu Bydgoskiego. Mowę
powitalną wygłosił starszy cechu gnieźnieńskiego Stanisław Matuszkiewicz. W czasie obrad
przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku w Okręgu Bydgoskim oraz
sprawozdania kasowe, komisji rewizyjnej oraz relację z nauki rzemiosła fryzjerskiego.
Przemówienie okolicznościowe wygłosili zaproszeni delegaci Związku Cechów z
Brunszwiku. Wyznaczono też datę następnego zjazdu okręgowego. W mniejszym gronie
hucznie obchodzono rocznice powstania cechu lub jubileusze pracy zawodowej członków.
W kwietniu 1928 r. uchwalono na walnym zebraniu nowy statut. Przyjęto nazwę
„Cech Fryzjerów i Perukarzy w Gnieźnie”. Swoim zasięgiem obejmował on powiaty
gnieźnieński, mogileński, wągrowiecki i żniński. Należeli do niego rzemieślnicy prowadzący
samodzielne zakłady fryzjerstwa męskiego, damskiego i perukarstwa. Na tymże zebraniu
przyjęto Statut Wydziału Czeladników, jednakże jego zebranie założycielskie odbyło się
dopiero 18 lutego 1931 r. Statut Wydziału został zatwierdzony przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w dniu 2 marca 1931 r.
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W dniu 31 maja 1928 r. na zebraniu cechu w hotelu „Europejskim” (gdzie zwykle one
się odbywały) prezydent miasta Leon Barciszewski wręczył starszemu cechu Janowi
Malinowskiemu, wystawiony przez Izbę Rzemieślniczą w Bydgoszczy, dyplom z okazji
dwudziestopięciolecia zdobycia przez jubilata tytułu mistrzowskiego. Na zebraniu
kwartalnym 13 stycznia 1930 r. podjęto uchwałę o zorganizowaniu obchodów
pięćdziesięciolecia cechu. Ostatecznie jubileuszowe obchody zorganizowano dopiero w 1931
r. zapraszając na nie m.in. przedstawicieli innych gnieźnieńskich cechów.329
W tym czasie do cechu należało 53 majstrów, z czego aż 16 Niemców. Zapisanych w
nim było ponadto 37 czeladników i 112 uczniów. Liczba adeptów przyjmowanych w naukę
była bardzo zmienna. Podobnie wyglądała sprawa z uczniami przystępującymi do egzaminów
po 3 latach nauki. Część teoretyczna odbywała się zazwyczaj w Miejskiej Szkole Handlowo –
Przemysłowej, część praktyczna najczęściej w zakładzie starszego cechu J. Malinowskiego
przy ul. Warszawskiej 15, choć zdarzały się egzaminy przeprowadzane również u innych
mistrzów. Sprawdzian umiejętności praktycznych obejmował najczęściej mycie głowy,
modulację, fryzurę włosów długich i krótkich, ostrzenie brzytwy i golenie. Egzaminy
uczniowskie były częstą przyczyną konfliktów między majstrami. W styczniu 1930 r.
Franciszek Matecki doniósł Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy, że starszy cechu dopuścił
do egzaminu swojego syna Mariana, choć ten nigdy uczniem fryzjerskim nie był. Gdy J.
Malinowski odmówił okazania spisu uczniów, z Komisji Egzaminacyjnej wystąpili Jan
Piotrowski z ul. Franciszkańskiej i Piotr Markiewicz z ul. Grzybowo. Wszczęto postępowanie
karne. Policja przesłuchała obydwu Malinowskich, Franciszka Raczyńskiego zatrudnionego
jako pomocnika w zakładzie J. Malinowskiego oraz Juliana Eliksa, wcześniej członka
Komisji dla Spraw Uczni przy Cechu Fryzjerów i Perukarzy (który kilka lat później, w 1934
r. został starszym cechu). Ostatnim przesłuchiwanym był Bronisław Idzikowski w latach 1925
– 1927 nauczyciel szkoły fryzjerskiej. Jak łatwo się domyśleć zeznania Malinowskich i F.
Raczyńskiego znacznie różniły się od zeznań J. Eliksa i B. Idzikowskiego. Ostatecznie
bydgoska Izba Rzemieślnicza w lipcu 1930 r. unieważniła egzamin, a list czeladniczy
wstrzymała celem konfiskaty.330 W tym czasie konflikt między starszym cechu Janem
Malinowskim a mistrzem Franciszkiem Mateckim pogłębił się. Ten ostatni według
Malinowskiego podrywał jego autorytet jako starszego, a tym samym autorytet całego cechu.
Już w styczniu 1930 r. doprowadził też do wykluczenia Mateckiego z cechu. Trzy tygodnie
po podjęciu tej uchwały F. Matecki odwołał się do Magistratu jako władzy zwierzchniej.
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Wskazywał, że to on wytykał cechmistrzowi liczne nieprawidłowości – m.in. niestosowanie
się do cennika ustalonego przez cech i niepodpisanie ugody z jego uczniem Antonim
Stronkiem. Na podstawie prawa przemysłowego i statutu cechowego, w marcu 1930 r.
prezydent miasta Leon Barciszewski uznał uchwałę cechu wykluczającą Mateckiego z listy
członków za nieważną i zawiesił J. Malinowskiego w czynnościach cechmistrza.
Przeprowadzone dochodzenie wyjaśniające wykazało szereg nieprawidłowości w zarządzaniu
cechem.

Pełnienie

obowiązków

starszego

powierzono

Piotrowi

Markiewiczowi.

Równocześnie prezydent miasta skierował pismo do Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy
informujące, że J. Malinowski – starszy cechu i przewodniczący Komisji egzaminacyjnej dla
czeladników, dopuścił się uchybień polegających na wystawianiu poświadczeń niezgodnych
ze stanem faktycznym. Prosił Izbę, by ta wywarła wpływ na Malinowskiego, żeby zrzekł się
dobrowolnie sprawowanego urzędu. Ostrzegał, że jeśli do tego nie dojdzie, bezwzględnie
zawiesi go w drodze nadzoru. W odpowiedzi Izba poinformowała L. Barciszewskiego, że
Malinowski złożył swą funkcję z dniem 9 kwietnia 1930 r. Nie był to jednak koniec jego
kłopotów. W styczniu 1936 r. został on zawieszony przez Cech jako członek Zarządu.
Malinowski odwołał się do Wydziału Przemysłowego w Magistracie, który wezwał bractwo
do anulowania swojej uchwały. W odpowiedzi Zarząd Cechu poinformował Magistrat, że
Malinowski nie został wykluczony jako członek Zarządu, a jedynie zawieszony w
urzędowaniu do czasu rozstrzygnięcia sprawy na najbliższym walnym zebraniu. Powodem
nałożenia kary było oskarżenie o umyślne działanie na szkodę cechu i jego urządzeń. Pismo
jest bardzo lakoniczne i nie ujawnia na czym polegała jego szkodliwa działalność.331 W
połowie lat trzydziestych w zakładzie J. Malinowskiego przy ul. Warszawskiej 15 (także u
innych majstrów, nie tylko fryzjerów) zdarzały się przypadki zatrudniania młodego człowieka
nie jako ucznia, ale jako oczekującego na wolne miejsce dla ucznia. Ponieważ było to
niezgodne z prawem, Zarząd Miejski każdorazowo, gdy dowiedział się o takiej sprawie,
nakazywał natychmiastowe rozwiązanie umowy o naukę.332
Sprawy dotyczące prawa do kształcenia uczniów (nie tylko własnych synów jak w
przypadku Malinowskich) oraz ich liczby, jaka mogła być przyjęta przez jednego mistrza,
były bardzo skrupulatnie, czasem wręcz przesadnie kontrolowane. Na terenie gnieźnieńskich
koszar przy ul. Chrobrego, od 1933 r. prowadziła zakład fryzjerski wdowa Józefa
Lewandowska. Zakład istniał już wówczas od 50 lat. Właścicielka posiadała uprawnienia do
prowadzenia fryzjerstwa, ale nie posiadała prawa do kształcenia terminatorów. W tej sytuacji
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kierownictwo zakładu powierzyła nauczycielowi pobliskiej szkoły dokształcającej i
równocześnie mistrzowi fryzjerskiemu B. Idzikowskiemu, który zawarł umowę o naukę
zawodu z dwoma uczniami. Gnieźnieński Zarząd Miejski stał na stanowisku, że Idzikowski
kieruje zakładem „na odległość”. Sprawa ciągnęła się przez 5 lat. W sierpniu 1938 r.
Magistrat nakazał J. Lewandowskiej zwolnić uczniów. Właścicielka zakładu odwołała się do
Urzędu Wojewódzkiego. W piśmie podkreślała, że oprócz B. Idzikowskiego zatrudnia
drugiego mistrza Stefana Sakowicza oraz dwóch czeladników. Jej uczniowie zawsze zdawali
egzaminy z wynikiem „dobrym”, a ich prace przedstawiane były na wystawie fachowej.
Urząd Wojewódzki przychylił się do argumentów J. Lewandowskiej i uchylił decyzję
Zarządu Miejskiego w Gnieźnie.333 W 1937 r. głośna była sprawa uczennicy fryzjerskiej
Genowefy B. W marcu tegoż roku oskarżyła ona przed Zarządem Miejskim, jako władzą
zwierzchnią nad miejscowymi cechami, mistrza fryzjerskiego Antoniego G. i jego czeladnika
Henryka L., o „inne czynności seksualne” podkreślając, że w pracy „boi się, żeby nie
odebrano jej czci panieńskiej”. W piśmie dopisała ponadto, że właściciel zakładu zwolnił ją
bez powodu z dniem 1 marca 1937 r. W sprawę zaangażowała się Izba Rzemieślnicza w
Poznaniu, występując do Zarządu Miejskiego o odebranie Antoniemu G. prawa do kształcenia
uczniów na okres lat 3. Z podobnym żądaniem skierowanym tym razem do Cechu Fryzjerów
wystąpił gnieźnieński Magistrat. Komisja do Spraw Uczni Cechu Fryzjerów i Perukarzy
przychyliła się do tych żądań. Niezależnie od postępowania dyscyplinarnego wszczęta
również została procedura sądowe.334
Łącznie, w latach 1931 – 1939 r., zapisano w gnieźnieńskim Cechu Fryzjerów i
Perukarzy 355 terminatorów. Nauka zawodu trwała 4 lata. Uczniowie pochodzili z terenu
powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego i
szubińskiego. Spośród wszystkich przyjętych 56 nie ukończyło nauki, 4 nie zdało egzaminu
czeladniczego, a 2 przeniosło się do innych miejscowości. W kilku zaledwie przypadkach
podano powody nieukończenia nauki. Trzykrotnie była to śmierć mistrza, w dwóch
przypadkach – dokonana przez ucznia kradzież w zakładzie. Uczniowie przyjęci na naukę
krótko przed wybuchem wojny, dalej pozostawali w terminie. Ostatnia z zapisanych przed
wybuchem wojny uczennica poznawała tajniki zawodu do 1 marca 1943 r.335
W lipcu 1930 r. głośną stała się sprawa działalności zakładów fryzjerskich w niedziele
i święta. Oficjalnie obowiązywał zakaz pracy, jednakże często zdarzało się, że na
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przedmieściach lub bocznych ulicach zakłady golarskie oferowały klientom swoje usługi. W
1933 r. Julian Eliks wnioskował, by cech zwrócił się do władz miejskich o zgodę na pracę w
niedziele w wymiarze 3 godzin. Zarząd Miejski nie wyraził wówczas aprobaty. Problem
ciągnął się niemalże do wybuchu wojny. Poruszono go między innymi na walnym zebraniu w
Domu Kupiectwa Polskiego 13 września 1937 r., kiedy to fryzjerzy domagali się, by władze
miejskie zezwoliły na pracę w niedziele przez 2 godziny. Według składanych przez
rzemieślników propozycji, zakłady fryzjerskie w dni powszednie miały być zamykane o godz.
1900, a w dni przedświąteczne o godz. 2300 (do tej pory pracowały odpowiednio do godz. 1800
i 2100. Obecny na zebraniu przedstawiciel Magistratu Kuchowicz poinformował, że Zarząd
Miejski użyje wszelkich środków, by zapobiec pracy niedzielnej. Na opornych będą
nakładane kary administracyjne. Wysyłane będą wnioski o ukaranie do Inspektora Pracy,
który miał prawo nałożyć grzywnę w wysokości od 200 do 1000 zł, z możliwością zamiany
na areszt. Mistrzom pracującym w niedzielę odebrane zostanie prawo kształcenia uczniów.
Mimo że niechętnie, cech zmuszony był zakazać swoim członkom niedzielnej pracy.
Przy cechu istniała Kasa Pośmiertna. Utworzona została już w lipcu 1909 r. Skupiała
wówczas w swoich szeregach rzemieślników z Gniezna, Trzemeszna, Witkowa, Mogilna,
Wągrowca, Gołańczy, Skoków, Kłecka i Czerniejewa. Jej zadaniem było najczęściej
wypłacanie zasiłków, wdowom po zmarłych członkach. Zazwyczaj Kasa nie dysponowała
dużymi sumami. Przykładowo, w styczniu 1933 r. przyznano wdowie po zmarłym członku
Mokronowskim z Kwieciszewa 125 zł zapomogi. Uchwalono także zakupić wieniec na
pogrzeb i wysłać delegację ze sztandarem. Ponieważ Kasa wyczerpała w ten sposób swoje
fundusze, dla jej ponownego zasilenia członkowie zostali zobowiązani do wpłacenia po 2 zł
50 gr. W 1935 r. Kasa została zlikwidowana. Członków cechu namawiano, by przystąpili do
kasy pośmiertnej w firmie ubezpieczeniowej „Vesta”.
Sprawą bardzo istotną dla licznych rzemieślników było ubezpieczenie na wypadek
choroby, czyli okres w którym nie tylko nie osiągało się zysku, ale ponosiło niejednokrotnie
wysokie koszty leczenia. Składki na ubezpieczenie wpłacano do Powiatowej Kasy Chorych.
Niestety, nieuczciwa postawa niektórych współtowarzyszy cechowych podważała zaufanie do
tej instytucji. Na początku listopada 1930 r. zastał zawieszony w czynnościach urzędowych
Wiktor Wesołowski, gnieźnieński fryzjer, komornik pomocniczy Powiatowej Kasy Chorych
w Gnieźnie. Powodem było przywłaszczenie sobie przez Wesołowskiego 6000 zł
stanowiących ściągnięte, a niewpłacone do kasy składki.336
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W 1933 r. wszyscy fryzjerzy gnieźnieńscy przystąpili do utworzonego wówczas w
Gnieźnie Narodowo – Chrześcijańskiego Zjednoczenia Rzemiosła. Była to jedna z lokalnych
prób integracji środowiska. Do przystąpienia mogły zniechęcać wysokie składki wynoszące 1
zł 50 gr miesięcznie. Od momentu przystąpienia do organizacji gnieźnieńscy fryzjerzy
zabiegali o ich obniżenie. Cech organizował wycieczki dla swoich członków. Najczęściej
były to niedalekie wyjazdy do Skorzęcina. W 1937 r. zorganizowano wycieczkę do Gdyni.
Mogli w niej wziąć udział członkowie cechu, którzy nie zalegali ze składkami, lub
członkowie ich rodzin.
Istotną częścią walnych zebrań było uchwalenie budżetu. W latach trzydziestych
roczny bilans cechu wahał się od ok. 400 do ok. 700 zł. Większość przychodów stanowiły
składki członkowskie, resztę uzupełniały wpisy członków nowoprzyjętych. Największe
pozycje w rozchodach, to wydatki na reprezentację, składki odprowadzane do Izby
Rzemieślniczej i wpłaty na funkcjonowanie szkoły zawodowej. Najmniejszą kwotą w
wydatkach stanowiła suma przeznaczona na prenumeratę czasopism zawodowych. Cech
zakupywał je, gdyż członkowie domagali się, by na walnych zebraniach odbywały się
odczyty z zakresu prawa przemysłowego. Przychody kasy cechowej regularnie przewyższały
wydatki. W roku 1937 cech dysponował kwotą 2300 zł nadwyżki. 337 Pomysłowi gnieźnieńscy
fryzjerzy znaleźli sposób jej wykorzystania. Już w 1935 r. cech rozpoczął prowadzenie
hurtowni artykułów fryzjerskich. Jako kapitału obrotowego używano funduszy powstałych
wskutek nadwyżki budżetowej. Ponieważ w myśl przepisów z 1934 r. była to działalność
niezgodna z prawem, w kwietniu 1937 r. Zarząd Miejski w Gnieźnie nakazał natychmiastową
likwidację hurtowni. Zarząd cechu nakazu nie wykonał, tłumacząc się niemożliwością zbycia
w krótkim terminie dużego zapasu towarów. Władze miejskie stały na stanowisku, że towar
można było sprzedać Hurtowni Drogeryjnej „Alpis”, przeciwko czemu opierał się starszy
cechu Julian Eliks. Zarząd Miejski nie zgodził się na prośbę cechu, by termin likwidacji
hurtowni przedłużyć do października. Gotów był co najwyżej przystać na termin wyznaczony
na połowę lipca. Magistrat zwrócił się także do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z
wnioskiem o zawieszenie w urzędowaniu zarządu cechu. Powodem było publiczne
krytykowanie przez J. Eliksa zarządzeń prezydenta miasta Edmunda Maćkowiaka. Magistrat
zarzucał także starszemu cechu, że ten zatrudniał personel w niedzielne i świąteczne
przedpołudnia, co naśladowali inni gnieźnieńscy fryzjerzy.338
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W 1936 r. do cechu należało 40 rzemieślników z powiatu gnieźnieńskiego i
mogileńskiego. Jako jednobranżowy obejmował on wyłącznie fryzjerów i perukarzy. Krótko
przed wybuchem wojny w 1939 r., spośród 39 mistrzów należących do cechu, 22 pochodziło
z Gniezna, 5 z Mogilna, 3 z Kłecka, po 2 z Trzemeszna i Kiszkowa oraz po 1 z Wągrowca,
Powidza, Czerniejewa, Witkowa i Słupcy. Czterech spośród nich było członkami
honorowymi: Nikodem Cieśliński z Gniezna (od 1923 r.), Włodzimierz Napieralski z
Trzemeszna, Antoni Wittig z Wągrowca (obaj od 1928 r) oraz Włodzimierz Mielcarek (od
1931 r.). Najstarszym mistrzem był urodzony 9 stycznia 1869 r. Nikodem Cieśliński
najmłodszym Marian Paradowski, którego 25 urodziny przypadły już w czasie wojny 20
grudnia 1939 r.339
W czasie trwania okupacji hitlerowskiej, jeden z członków cechu – Alfons Korytowski
z Trzemeszna, został przez Niemców rozstrzelany w 1939 r., zaś pochodzący z Gniezna
Felicjan Ozga i Czesław Przyłucki, zmarli.340
Po wojennej przerwie, wznowienie działalności cechu nastąpiło 4 czerwca 1945 r.
Wybrany wówczas Zarząd tworzyli: Marian Malinowski starszy cechu, Franciszek Nadolny
sekretarz i Marian Ziółkowski skarbnik.341
W pierwszych powojennych miesiącach podpisano umowę zbiorową ze Związkiem
Zawodowym Pracowników. Na jej podstawie 50 % zainkasowanej od klienta sumy brutto
trafiało bezpośrednio w ręce pracownika. Właściciel zakładu płacił ponadto 300 zł
miesięcznie podatku od każdego zatrudnionego oraz ponosił koszty wszystkich świadczeń
socjalnych. W tym samym czasie ceny prądu elektrycznego wzrosły o 250% . Rosły także
czynsze za dzierżawę lokali fryzjerskich.342
Przekształcenie dotychczasowego cechu w obowiązkowy nastąpiło w marcu 1946 r.
Starszym nadal pozostał M. Malinowski. W tym samym miesiącu ustalono nowy cennik na
usługi fryzjerskie, wzywając równocześnie członków, by przestrzegali czasu pracy i zamykali
zakłady o godzinie 1800. Rok później utworzono przy cechu kasę pośmiertną, a w lipcu 1947
r. przyjęto statut pomocy pogrzebowej. W ciągu 1947 r. odbyło się 12 zebrań Zarządu, 4
nadzwyczajne walne zebrania i jedno walne roczne zebranie. Uchwalono przekazywać 25%
opłat rejestracyjnych na odbudowę szkoły na Osiedlu Grunwaldzkim. Ponadto zebrano 1514
zł z dobrowolnych składek członków na odbudowę katedry.
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Cech Fryzjerów i Perukarzy obejmujący rzemieślników z Gniezna i powiatu
gnieźnieńskiego został rozwiązany we wrześniu 1948 r. Zatwierdzony przez wojewodę
poznańskiego komisaryczny Zarząd nowego Cechu Fryzjerów składał się z Mariana
Kiełbasiewicza jako starszego, Mariana Malinowskiego sekretarza i Ignacego Ziółkowskiego
skarbnika. W tym samym czasie rozwiązano także dotychczasowe Cechy Fryzjerów i
Perukarzy w Mogilnie i w Żninie. Ich likwidatorem został M. Kiełbasiewicz. Przekazanie
majątku likwidowanych instytucji miało miejsce 30 października 1948 r. w lokalu
Okręgowego Związku Cechów przy ul. Stalina 15 (obecnie ul. Warszawska). Majątku
nieruchomego cech nie posiadał, zaś majątek ruchomy stanowiły materiały biurowe, sztandar
cechowy, łańcuch starszego cechu, pieczęć cechowa i album fotograficzny. Przekazującym
był starszy likwidowanego cechu M. Malinowski, przejmującym – M. Kiełbasiewicz.
Równocześnie z reorganizacją cechów wszczęto dyskusję nad „uspółdzielnieniem”
fryzjerstwa. Na walnym zebraniu cechu, 13 rzemieślników wypowiedziało się za likwidacją
indywidualnych zakładów, 11 było przeciwnych. Przy dwóch głosach wstrzymujących się,
sprawę utworzenia spółdzielni, odłożono na później. W lipcu 1949 r. Izba Rzemieślnicza w
Poznaniu zatwierdziła członków Sądu Cechowego. Na jego czele jako przewodniczący stanął
Jan Piotrowski. Planowany na pierwsze półrocze 1949 r. budżet cechu nieznacznie
przekraczał 190000 zł.343 W lutym 1950 r. poinformowano fryzjerów, że ich cech ma być
włączony do Wojewódzkiego Cechu w Poznaniu.
W okresie powojennym, podobnie jak wcześniej, mistrzowie echowi kształcili nowych
adeptów zawodu. W latach 1945 – 1950 przyjęto w termin 108 osób. Nauka trwała w tym
czasie 3 lata. Spośród wszystkich przyjętych, zaledwie 7 zerwało przed czasem umowę lub
nie dokończyło nauki. Grupa 9 uczniów kontynuowała naukę, którą rozpoczęła u mistrzów
niemieckich w okresie okupacji w latach 1941 – 1944, niejednokrotnie w innych
miejscowościach.344
II. 3. CECH KOŁODZIEI I BEDNARZY
Na początku lat dwudziestych XX w. grupa gnieźnieńskich majstrów rozpoczęła
zabiegi zmierzające do utworzenia odrębnego cechu kołodziejów. Pierwszy zjazd
samodzielnych kołodziejów z powiatów gnieźnieńskiego i witkowskiego odbył się w
Gnieźnie w lokalu Nowaka przy Targowisku w dniu 11 lipca 1920 r. Wybrano wówczas
Zarząd, którego przewodniczącym został Stanisław Śrama. Postanowiono utworzyć cech
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przymusowy. Pod przyjętym dokumentem podpisało się 46 rzemieślników, w tym 9 z
Gniezna, po 3 z Witkowa, Powidza, Kłecka i Żydowa, po 2 z Mielżyna, Kosmowa i
Dziekanowic oraz pojedynczy mistrzowie z innych miejscowości. Nowy cech w intencji jego
twórców, miał skupiać kołodziejów, powroźników i siodlarzy. Już w sierpniu odbyło się
kolejne zebranie, tym razem w Witkowie. Przewodniczący Zarządu S. Śrama, wystąpił do
Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy o udostępnienie tekstu statutu cechowego, który będzie
mógł być przyjęty przez mający powstać cech gnieźnieński. Mimo składanych przez Izbę
obietnic, sprawa się przeciągała. Wreszcie w maju 1921 r. S. Śrama poprosił o pomoc
Magistrat gnieźnieński. W marcu 1922 r. tworzący się cech wybrał Zarząd. Przewodniczącym
został S. Śrama, jego zastępcą Feliks Foremski z Witkowa, sekretarzem Jan Pilarczyk z
Gniezna, skarbnikiem Piotr Michalak też z Gniezna a ławnikami Stanisław Grzechowiak z
Niechanowa i Rzymierzkiewicz z Gniezna.345 W dniu 15 maja 1922 r. wojewoda poznański
zatwierdził powstanie Przymusowego Cechu Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie. Nowa
organizacja miała obejmować swoim zasięgiem powiaty gnieźnieński i witkowski. Na
odbytym w dniu 25 czerwca 1922 r. zebraniu, uchwalono wystąpić z cechu stolarskiego.346 W
dniu 1 lipca 1922 r. zwrócono się do macierzystego cechu stolarzy, o zwrot części majątku i
dokumentów. Pod pismem podpisali się S. Śrama, S. Frąckowiak, Wacław Miklaszewski, F.
Foremski, Stanisław Heliński i Franciszek Chudy. W odpowiedzi, stolarze wyjaśnili, że
dotychczas żaden z członków ich cechu z niego nie wystąpił, więc nie ma komu zwracać
majątku, choć gotowy jest do dalszych rozmów. W sierpniu 1922 r. Zarząd zdał sprawozdanie
z przeprowadzonych do tej pory czynności. Do tego momentu odbyło się 13 zebrań członków
powstającego cechu, z których 3 zostały przeprowadzone w Witkowie w lokalu Ignacego
Knasta.
W 1924 r. zgodnie ze statutem, należało dokonać wyboru nowego skarbnika.
Kwartalne Walne zebranie powierzyło to stanowisko S. Helińskiemu. Po raz pierwszy
nastąpił wówczas przypadek odmowy przyjęcia urzędu. Heliński wprawdzie ogłosił, że nie
chce uchylać się od pracy w Zarządzie, ale wolałby objąć urząd sekretarza. Pełniący
dotychczas pełniący tę funkcję Jan Pilarczyk zgodził się ustąpić z urzędu, wobec czego
Heliński został sekretarzem, a Pilarczyk skarbnikiem.347 W styczniu 1928 r. wprowadzono
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nowy statut, wobec czego w kwietniu nastąpiła konieczność wyboru nowego Zarządu.
Starszym cechu ponownie został Stanisław Śrama, sekretarzem Stanisław Frąckowiak, a
skarbnikiem Piotr Michalak. Wszyscy trzej zostali wybrani na swe urzędy jednogłośnie.
Członkami Zarządu wybrano S. Grzechowiaka z Niechanowa, Kunickiego i W.
Miklaszewskiego z Witkowa.348
W październiku 1921 r., jeszcze w trakcie prac organizacyjnych nad utworzeniem
nowego cechu, Stanisław Śrama zgłosił pomysł ufundowania przez członków powstającej
organizacji własnego sztandaru. Postanowiono wówczas odłożyć sprawę do następnego
zebrania. Po trzech miesiącach, w styczniu 1922 r., kilku kołodziejów złożyło hojne datki na
sztandar i sprawa ruszyła z miejsca. Do zakupu chorągwi upoważniono S. Śramę,
Rzymierzkiewicza i S. Helińskiego. Koszt sztandaru wyniósł 130 000 marek polskich. Część
sumy wyłożył S. Śrama, za co członkowie postanowili przy zwrocie pożyczki dołożyć
oprocentowanie, ale cechmistrz stanowczo odmówił przyjęcia dodatkowych pieniędzy.349
Poświęcenie sztandaru odbyło się podczas drugiego Zjazdu Związku Cechów Kołodziejskich
na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej, który miał miejsce w Gnieźnie w dniu 20
sierpnia 1922 r. Uroczystość rozpoczęto zbiórką cechu o godz. 830 rano w lokalu „Jedność”,
gdzie zazwyczaj odbywały się wówczas zebrania organizacyjne. Po utworzeniu przez
członków cechu szpaleru wyniesiono sztandar z domu cechmistrza i udano się w pochodzie,
w towarzystwie orkiestry wojskowej, na dworzec celem powitania przybyłych do Gniezna
delegatów z innych miast Polski. W zjeździe, wraz ze swoimi sztandarami organizacyjnymi,
brały udział cechy kołodziejskie z Poznania, Pleszewa, Kościana i Torunia. Msza św. w
intencji bractw biorących udział w zjeździe odbyła się w kościele pofranciszkańskim. Po jej
zakończeniu proboszcz parafii farnej ks. Stanisław Kubski dokonał poświęcenia
gnieźnieńskiego sztandaru. Z kościoła udano się do sali posiedzeń, gdzie o godz. 11 00 wydano
uroczyste śniadanie. Brało w nim udział 70 delegatów reprezentujących 22 cechy. Wśród
gości znaleźli się prezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Wolniewicz, sekretarz Izby
Rzemieślniczej w Bydgoszczy Dutkowski, dyrektor Szkoły Handlowo – Przemysłowej w
Gnieźnie W. Fischer oraz redaktor Kuriera Gnieźnieńskiego Skiba. Cech toruński ufundował
z okazji zjazdu i poświęcenia sztandaru gnieźnian pamiątkowy gwóźdź. Uroczystość
zakończyła się trwającą „do białego rana”zabawą taneczną z towarzyszeniem orkiestry.350
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Podczas kwartalnego zebrania w dniu 16 października 1926 r. Stanisław Śrama
poinformował zebranych członków, że otrzymał od cechmistrza

stolarzy Józefa

Zakrzewskiego dokument założenia cechu kołodziejskiego sprzed 309 lat. Jak zapisano w
protokole zebrania, cechmistrz „z łzą w oku odebrał dokument”, dziękował w serdecznych
słowach oraz przyrzekł jak najstaranniej dokument przechowywać. Zebrani wznieśli
trzykrotny okrzyk na cześć cechu stolarskiego, uchwalili 30 zł na zorganizowany z tej okazji
poczęstunek, a urządzona naprędce zabawa taneczna trwała od godz. 2000 do rana.351 Dwa lata
później, na zebraniu w dniu 22 kwietnia kołodzieje uchwalili, że dokumentu swojego nikomu
nie wydadzą.352
Pierwsze lata działalności cechu zbiegły się z powojennym kryzysem finansowym i
inflacją. Sprawy ustalania cen surowców i tworzenia nowych cenników na wyroby
rzemieślnicze poruszane były niemalże na każdym zebraniu. W styczniu 1921 r. miała
miejsce pierwsza znacząca podwyżka cen za usługi kołodziejskie. Obecni na Walnym
Zebraniu członkowie przyjęli propozycję S. Śramy, by wielkości ustalone w cenniku z 1920 r.
podwyższyć o 200 % .353 Już we wrześniu 1921 r. stawki zostały ponownie podniesione, tym
razem o 1500 % w stosunku do tych z 1920 r.354 Na tym podwyżki się nie skończyły. W
kwietniu 1922 r. ostatnio ustalone opłaty podwyższono o 25 %, w lipcu o kolejne 50 %, a w
lutym 1923 r. ponownie o 50 %.355 W październiku 1923 r. przyjęto propozycję, by średnie
koło do wozu kosztowało 1000000 marek polskich, zaś w styczniu 1924 r. odpłatność za nie
przyjęto jako równowartość 2 centnarów żyta.356 Kolejny cennik ustalono w maju 1924 r., już
po wymianie waluty, ale w protokole z Nadzwyczajnego posiedzenia cechu nie podano
wysokości przyjętych cen.
W okresie inflacji, równie często jak stawki za usługi, zmieniano wysokość
wpłacanych przez członków do kasy cechowej składek. W kwietniu 1921 r. wysokość
kwartalnej opłaty wynosiła 10 marek. W ciągu pół roku wzrosła ona do 150 marek, a po
kolejnych 8 miesiącach do 500 marek. W czerwcu 1922 r. wpis od ucznia wynosił również
500 marek. Do jesieni 1922 r. składki członkowskie wzrosły do 1500 marek, a w lipcu 1923 r.
tamże, s. 89.
tamże, sygn. 1, s. 102. Najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka w określeniu wieku dokumentu. Jedyny
znany, zbliżony datą wystawienia, dokument dla stelmachów, kołodziejów i stolarzy, to potwierdzenie przez
Zygmunta III dawnego statutu cechowego sporządzone w 1594 r. Innego dokumentu dla stelmachów lub
stolarzy nie znał również pisarz miejski Szymon Gryzyngier sporządzający w 1786r. kopiarz przywilejów
miejskich i cechowych. S. Śrama dysponował zapewne odpisem dokumentu Zygmunta III, który obecnie
znajduje się w APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 35.
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wynosiły już 10000 marek. W październiku 1923 r. wysokość wpisowego określono na 50000
marek. Po trzech miesiącach, w styczniu 1924 r. składka kwartalna wynosiła 500000 marek,
wpisowe 5 milionów, tyle samo co kara za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w
zebraniu cechowym. Sankcja za nauczanie ucznia bez posiadania uprawnień osiągnęła w tym
czasie poziom 10000000 marek.357
W 1923 r. założono działającą przy cechu Kasę pośmiertną, która zajmowała się
wypłacaniem zapomóg na wypadek śmierci członka cechu. Powołano ją na wniosek S.
Helińskiego. Składki wynosiły początkowo po 1000 marek od członka cechu i 1000 marek od
małżonki. Zainteresowanie przystąpieniem do kasy było mniej niż umiarkowane.358
Obowiązkowa przynależność do Kasy pośmiertnej została wprowadzona w styczniu 1930 r.
Składka wynosiła wówczas 50 gr miesięcznie.359
Gnieźnieński Cech Kołodziejów i Powroźników należał do różnych organizacji
międzycechowych. Już w lipcu 1922 r. cech przystąpił do Centralnego Związku Cechów
Kołodziejsko – Stelmachskich z siedzibą w Poznaniu, występując jednocześnie ze
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.360 W 1933 r. cech przystąpił do Chrześcijańskiego
Związku Rzemieślniczego w Gnieźnie. Równocześnie zlikwidował się gnieźnieński Związek
Cechów. Ponieważ w jego kasie znajdowało się w chwili likwidacji 3000 zł, pieniądze
podzielono między poszczególne cechy, które Związek tworzyły. Cech kołodziejsko –
powroźniczy otrzymał 300 zł.361 W 1935 r. cechmistrz S. Śrama zachęcał członków cechu, by
wstępowali do Narodowo – Chrześcijańskiego Zjednoczenia Rzemiosła. Na poznański zjazd
organizacji wysłano czteroosobową delegację, w skład której weszli S. Śrama, Piotr
Michalak,

Strzelecki

i

S.

Frąckowiak.362

Skupiającymi

rzemieślników

i

cechy

stowarzyszeniami, ale noszącymi wyłącznie finansowo-gospodarczy charakter, były spółki i
kasy. W 1923 r. zamierzono w Gnieźnie utworzyć spółkę surowcową, której zadaniem był
zakup materiałów w ilościach i cenach hurtowych, a następnie ich rozprowadzanie wśród
udziałowców. O przystąpieniu do spółki dyskutowano podczas Kwartalnego Zebrania cechu,
ale wiążących decyzji nie podjęto. W sierpniu 1936 r. rozpoczęto starania o utworzenie przez
miejscowych rzemieślników kasy bezprocentowej, która udzielać miała członkom

tamże, s. 9, 15, 23, 33, 48, 51, 56.
tamże, s. 38.
359
tamże, s. 118.
360
tamże, s. 26.
361
tamże, s. 151.
362
tamże, s. 154.
357
358

145
korzystnych kredytów. Do jej utworzenia doszło ostatecznie w październiku, a w grudniu
1936 r. cech uchwalił przystąpienie do niej i przeznaczył na ten cel 10 zł.363
W drugiej połowie lat dwudziestych prace organizacyjne, których celem było
ostateczne utworzenie struktur i organów cechu, zostały zakończone. Rozpoczął się okres
codziennej działalności, podobnej do tej, jaką prowadziły inne gnieźnieńskie organizacje
rzemieślnicze. W 1923 r. ze względu na niską frekwencję zaprzestano organizowania
Walnych Zebrań członków cechu w Witkowie. Od roku następnego kolejne spotkania
odbywały się wyłącznie w Gnieźnie. Miejsce zebrań zmieniało się. Początkowo posiedzenia
urządzano najczęściej w lokalu „Jedność”. Przy specjalnych okazjach kołodzieje i powroźnicy
spotykali się w sali Strzelnicy przy ul. Trzemeszeńskiej, w lokalu Nowaka przy ul.
Rzeźnickiej 1, a od roku 1928 w lokalu Wołyńskiego. Zmiana nastąpiła dopiero w 1934 r.,
gdy najczęściej wykorzystywanym miejscem spotkań stał się lokal Mateckiego. W roku 1936
zebrania przeniosły się do lokalu Gurkowskiego w Rynku, a rok później do restauracji
„Ziemianka” mieszczącej się również w Rynku. Frekwencja podczas sesji początkowo była
stosunkowo wysoka. Przeważnie przekraczała ona 50 %, a niekiedy dochodziła do 60%.
Jedynie zebrania przeprowadzane w Witkowie ściągały mniejszą liczbę członków, na ogół nie
przekraczała ona 20 osób, co w tych latach wynosiło ok. 30 %. W latach trzydziestych taka
frekwencja stała się regułą, choć zdarzały się wyjątki, gdy w Zebraniach Walnych
uczestniczyło ponad 60 % członków cechu. Obrady Cechu Kołodziejów i Powroźników
zwyczajowo rozpoczynały się od powstania wszystkich obecnych z miejsc dla uczczenia
pamięci zmarłych członków cechu. Straszy prosił o to niezależnie, czy w okresie od
poprzedniego zebrania ktokolwiek z członków cechu zmarł, czy nie. Podczas zamykania
pierwszych zebrań wznoszono trzykrotnie okrzyk: „Na naszą Najjaśniejszą Rzeczpospolitą
Polską – Niech żyje!”, w późniejszych latach wygłaszano hasło „Rzemiosłu cześć”. Spotkania
odbywały się na ogół w niedziele. Po raz pierwszy w 1926 r. pojawiła się propozycja, by
zbierać się w soboty.

Powrócono jednak do dawnego zwyczaju. W kwietniu 1932 r.

ponownie postanowiono, tym razem skutecznie i już na stałe, że zebrania odbywać się będą w
soboty po 15 dniu miesiąca, w drugim miesiącu każdego kwartału.364
W październiku 1929 r., ponownie zmieniono statut cechu, przystosowując go do
nowego polskiego prawa przemysłowego. Z nazwy usunięto słowo „przymusowy”. 365 Od tej
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pory był to „Cech Powroźniczo – Kołodziejski w Gnieźnie”. Cech obejmował swoim
zasięgiem miasto i powiat gnieźnieński. Zarząd cechu składał się ze starszego, 2
podstarszych, 2 członków Zarządu i 2 zastępców członków. Starszym cechu pozostał nadal
Stanisław Śrama. Nowym członkiem Zarządu został kołodziej z Gniezna Szczepan
Zgórecki.366 Dalej idących zmian w składzie Zarządu dokonano w kwietniu 1932 r. Na
stanowisku pozostał Stanisław Śrama, który urząd swój sprawował przez cały okres
międzywojenny oraz w pierwszych latach po II wojnie światowej. Jego zastępcą został
Stanisław Heliński, drugim zastępcą Sz. Zgórecki, sekretarzem Wincenty Frąckowiak, a
skarbnikiem Piotr Michalak. Prócz nich członkami Zarządu zostali Pruss, Andrzej Kapsa i
Grzechowiak. Równocześnie do Komisji egzaminacyjnej, na miejsce zmarłych członków
wybrano W. Frąckowiaka na ławnika mistrzowskiego i Mieczysława Frąckowiaka na ławnika
czeladniczego.367 Wybory Zarządu w latach 1933 i 1934 nie przyniosły zmian, dopiero w
styczniu 1936 r. podstarszym na miejsce S. Helińskiego został Feliks Foremski. Rok później,
w styczniu 1937 r. wybrano kolejny skład Zarządu. S. Śrama pozostał na swoim stanowisku,
jego zastępcą wybrano F. Foremskiego, skarbnikiem Piotra Michalaka, sekretarzem W.
Frąckowiaka. Członkami Zarządu zostali Szczepan Zgórecki, Stanisław Grześkowiak,
Kaźmierczak i Stoiński. Zastępcami członków Zarządu zostali Mieczysław Frąckowiak,
Wachowski, Wieczorek, Marcin Kujawski, Florian Cieślewicz i Bidaszewski. Rewizorami
kasy cechowej wybrano Strzeleckiego, Leona Prussa i Andrzeja Kapsę. 368 W październiku
1937 r. długoletni sekretarz cechu Wincenty Frąckowiak opuścił Gniezno, wyprowadzając się
na Kresy.
Istotna zmiana w statucie została przyjęta na Nadzwyczajnym Walnym zebraniu w
dniu 6 grudnia 1936 r. Zmieniono wówczas nazwę cechu. Od tej pory brzmiała ona: Cech
Kołodziejski w Gnieźnie.369
Najwyższa liczbę członków cech osiągnął na początku swojej działalności. Oprócz
mistrzów prowadzących samodzielną działalność przyjmowano do bractwa również inne
osoby. W lutym 1923 r. przyjęto do cechu jako pełnoprawnego członka Franciszka
Parlińskiego werkmistrza (majstra zarządzającego warsztatem) w Fabryce Powozów braci
Waberskich. W następnych latach liczba stopniowo zaczęła się zmniejszać. Do spadku ilości
członków przyczynił się w znacznym stopniu kryzys gospodarczy, w czasie którego opłacanie
mistrzowskich, a nawet czeladniczych, nie należących do cechu i z powodu niepłacenia składek mogących
stosować niższe ceny.
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składek cechowych było dla wielu majstrów znacznym obciążeniem. W polskich warunkach
zjawiska kryzysowe najbardziej dotknęły wieś, skąd wywodziła się większość klienteli
kołodziejskiej i większość rzemieślników – członków Cechu Kołodziei i Powroźników.
Tabela 7: Liczba członków Cechu Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie w latach 1922 –
1937.
1922 1925 1926 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1936 1937

78

72

66

54

47

46

44

33

30

30

29

30

Źródło: APP OG, Cech Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie, sygn. 1.
Z liczbą członków ściśle związany był budżet cechu. W latach 1923 – 1936
kształtował się on następująco:
Tabela 8: Budżet Cechu Kołodziejsko – Powroźniczego w Gnieźnie w latach 1923 – 1936
Rok

Dochód

Rozchód

1923

1 257 000*

1 080 900*

1924

158,25

103,84

1925

464,41

391,30

1927

493

481

1928

391,80

311,80

1929

362,80

321,30

1930

456,50

400

1931

296,05

268,55

1932/33

206,50

151,90

1933

201,60

140,70

1934

205,90

156,15

1935

142,75

189,40

1936

176,65

131,70

deficyt: 46,65

* w markach polskich
Źródło: APP OG, Cech Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie, sygn. 1.
Wysokość dochodów i wydatków budżetowych także wyraźnie wskazuje na kryzys lat
trzydziestych. W 1935 r. doprowadził on do powstania po raz pierwszy deficytu w kasie
cechowej. Rok następny zdawał się zapowiadać odwrócenie tendencji spadkowych w
dochodach, niestety nadal utrzymywała się ona w wydatkach. W roku 1937 budżet cechu

148
również nie przekroczył sumy 200 zł. Był wówczas jednym z najmniejszych budżetów
cechowych w Gnieźnie.370 Przychody kasy cechowej pochodziły ze składek członkowskich,
opłat wstępnego oraz opłat egzaminacyjnych uczniów. Rozchody, to przede wszystkim
wydatki na wynajem lokalu na zabrania, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych,
abonament prasy fachowej. W ”tłustych” latach dochodziły do tego wydatki na wspólne
zabawy integrujące członków i ich rodziny.
W roku 1927 po raz pierwszy nie podano bilansu kasy cechowej za rok poprzedni.
Rewizorzy stwierdzili, że stan kasy nie zgadza się fakturami, a manko wynosi niebagatelną
sumę 154 zł. Były już skarbnik – Jan Pilarczyk, zgodził się na zwrot tej sumy, ale prosił o
rozłożenie jej na raty miesięczne w wysokości po 15 zł. Spłatę zamierzał rozpocząć za pół
roku. Zebrani na Walnym Zebraniu w dniu 10 kwietnia członkowie cechu zgodzili się na tę
propozycję, a na nowego skarbnika wybrali jednego z rewizorów – Piotra Michalaka.371
Po reformie Władysława Grabskiego i wprowadzeniu nowej waluty wysokość
zarówno cen, jak i składek cechowych zmieniały się zdecydowanie rzadziej. W październiku
1926 r. Walne Zebranie odjęło decyzję o opracowaniu nowego cennika na usługi
kołodziejskie. Do pomocy Zarządowi przy realizacji tego zadania dodano P. Michalaka,
Frąckowiaka i Jezierskiego z Kłecka.372 W 1933 r. przedstawiono członkom cechu cennik
używany przez kołodziejów w Inowrocławiu. Podjęto zgodną decyzję o przyjęciu go również
w Gnieźnie. Nowy, gnieźnieński cennik, przygotowała komisja wybrana podczas Zebrania
kwartalnego w lipcu 1935 r. W jej skład weszli S. Śrama, Frąckowiak,, P. Michalak, Sz.
Zgórecki i L. Pruss. Nowy cennik był gotowy w październiku 1935 r., kiedy postanowiono
wydrukować go w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i rozprowadzać wśród członków cechu
w cenie 30 gr za sztukę.373
Wysokość składek cechowych, mimo prób jej zmian, pozostawała stosunkowo
stabilna. W 1925 r. pojawił się nagle problem składek wnoszonych przez członków Zarządu.
W protokole z Walnego Zebrania rocznego przeprowadzonego w lutym zapisano, że czynni
członkowie Zarządu są zwolnieni z płacenia składek kwartalnych. Na kolejnym Zebraniu, w
kwietniu 1925 r. nastąpił bardzo rzadki przypadek odrzucenia na początku obrad protokołu z
poprzedniego posiedzenia. Sprawcą zamieszania stał się P. Michalak, który twierdził, że taka
uchwała nie została przyjęta. Większość zebranych potwierdziła jednak podjętą przed dwoma
APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 1110, s. 110 – 112.
APP OG, Cech Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie, sygn. 1, s. 93. J. Pilarczyk miał kłopoty ze spłatą
długu. W lipcu 1931 r. Walne Zebranie zgodziło się chwilowo zawiesić mu spłaty. Niestety w źródłach nie
podano, czy i kiedy ostatecznie uregulował swoje zobowiązania.
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miesiącami decyzję i protokół ostatecznie zatwierdzono.374. W ciągu kilku lat niejednokrotnie
pojawiały się propozycje obniżenia składek członkowskich. Po raz pierwszy w 1926 z
propozycją taką wystąpił cechmistrz S. Śrama, ale została ona odrzucona przez większość
członków. Podobny przypadek miał miejsce w styczniu 1931 r., kiedy to propozycję złożył S.
Heliński.375 Ostatecznie nową wysokość składek przyjęto w 1934 r. Wpisowe wynosiło od tej
pory 10 zł, a składka roczna 8 zł płacona w 4 ratach z góry. Ten poziom składek utrzymano
również w 1936 r.376 Terminowe regulowanie zobowiązań wobec cechu nie wszystkim
przychodziło łatwo. Liczba osób nie płacących składek była znaczna. S. Heliński, pełniący w
latach 1932 – 1936 funkcję podstarszego domagał się, by członkowie nie płacący składek i
nie uczestniczący w zebraniach zostali skreśleni z listy członków.
Cech abonował w różnych latach 3 tytuły gazet. W styczniu 1930 r. Walne Zebranie
podjęło uchwałę o wykupie abonamentu na 2 tytuły, po jednym egzemplarzu „Rzemieślnika” i „Monitora Polskiego”. Kilka miesięcy później, w maju 1930 r., podczas
zebrania kwartalnego zdecydowano się wykupić abonament na 15 egzemplarzy „Gazety
Kowalsko – Kołodziejskiej”. Miały być one przeznaczone głównie dla członków
pozamiejscowych. W 1934 r., w dobie kryzysu, cechmistrz S. Śrama namawiał mistrzów
obecnych

na

październikowym

Kwartalnym

Zebraniu,

by

prywatnie

abonowali

„Rzemieślnika”, którego koszt miesięczny wynosił zaledwie 1,70 zł, a który był pismem, jak
się wyraził, „bardzo pożytecznym”.377
Informacje o kontaktach z Urzędem Skarbowym pojawiają się rzadziej, niż w aktach
innych gnieźnieńskich cechów rzemieślniczych. Jak wszyscy, tak i kołodzieje, narzekali na
wysokość podatków, ale liczba kontaktów Cech Kołodziei i Powroźników – Urząd Skarbowy
była stosunkowo niewielka. W sierpniu 1925 r. Urząd Skarbowy poprosił kołodziei i
powroźników, podobnie jak przedstawicieli innych cechów, o wytypowanie 2 – 3
rzeczoznawców celem oszacowania podatku obrotowego. Dla miejscowych, gnieźnieńskich
członków cechu wybrano Piotra Michalaka, Stanisława Helińskiego i Wincentego
Frąckowiaka, a dla członków pozamiejscowych Strzeleckiego z Lednogóry. 378 W roku
następnym Cech przedstawić miał listę swoich członków - samodzielnych kołodziejów, wraz
z liczbą zatrudnionych przez nich osób i wysokością osiąganego obrotu dla celów
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podatkowych. Jako rzeczoznawcy ze strony Cechu występowały te same osoby z wyjątkiem
Strzeleckiego.
Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych cechów, bardzo istotną częścią
działalności było kształcenie nowych adeptów zawodu. Liczba zapisywanych uczniów w
latach dwudziestych była wysoka, zmniejszyła się wyraźnie dopiero w okresie kryzysu
gospodarczego. Podobnie wyraźnie widoczny jest spadek liczby corocznie wyzwalanych
terminatorów. W niektórych latach podawano liczbę uczących się zawodu u mistrzów
będących członkami cechu oraz u tych, którzy do bractwa nie należeli. Tylko raz, w roku
1933/34 liczba uczniów pozacechowych przekroczyła 30% wszystkich zdających egzamin
czeladniczy.
Tabela 9: Liczba uczniów Cechu Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie w latach 1924 – 1937.
Rok/Okres

Uczniowie
zapisani w roku

Uczniowie
ogółem

1924 – 1925
12.01.1925 – 17.01.1926
1926
16.01.1927 – 22.01.1928
22.01.1928 – 20.01.1929
20.01.1929 – 19.01.1930
19.01.1930 – 18.01.1931
18.01.1931 – 23.04.1932
23.04.1932 – 22.04.1933
15.01.1933 – 21.01.1934
1.01.1936 – 30.12.1936
1.01.1937 – 31.12.1937

22
18
20
20
20
14
13
4
8
5
6
4

37
45
44
47
38
33
43
30
14
15
22
17

W roku zdawało
egzamin
czeladniczy
18
10
19
19
14
29
12
20
15
8
7
4

W tym z
własnego cechu
13
8
brak danych
14
brak danych
25
9
14
14
5
brak danych
brak danych

Źródło: APP OG, Cech Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie, sygn. 1.
Pierwszy znany skład osobowy Komisji egzaminacyjnej pochodzi z kwietnia 1922 r.
Jej przewodniczącym został starszy cechu S. Śrama, zastępcą przewodniczącego
Rzymierzkiewicz, a ławnikami Frąckowiak, Feliks Foremski, Stanisław Grzechowiak, Jan
Witwicki i Wacław Miklaszewski.379 Już w tym czasie ustalił się w cechu zwyczaj, że
podczas zapisywania w termin nowych adeptów, podczas Walnego Zebrania tłumaczono im,
w jaki sposób mają się zachowywać wobec własnego i innych mistrzów oraz wobec
czeladników. Opłaty za przyjęcie w termin nie były małe. Podobnie jak w innych cechach
rosły szczególnie szybko w okresie hiperinflacji. W kwietniu 1923 wysokość wpisowego
sięgała 3000 marek polskich, a już cztery miesiące później osiągnęła wysokość
379

tamże, s. 21.

151
dziesięciokrotnie wyższą. Kilka miesięcy później, kara za bezprawne kształcenie ucznia przez
mistrza Cechu Kołodziejsko – Powroźniczego wynosiła 250000 marek.380 Była na tyle
wysoka, że każdego była w stanie skutecznie zniechęcić do tego procederu. Brak też
jakichkolwiek śladów źródłowych, by w gnieźnieńskim cechu choć jeden taki przypadek miał
miejsce. W 1925 r. odgórnie narzucone przepisy ograniczyły liczbę uczniów jacy mogli uczyć
się i pracować w jednym warsztacie rzemieślniczym. Każdy majster zobowiązany został
ponadto do prowadzenia „Wykazu młodocianych” jakich u siebie zatrudniał.381 W drugiej
połowie lat dwudziestych zaczęto większą uwagę zwracać na poziom przygotowania uczniów
do wykonywania zawodu. Na kwartalnym Walnym Zebraniu proszono mistrzów, by w
przyszłości lepiej przygotowywać uczniów do egzaminów, gdyż do tej pory komisja
egzaminacyjna miała, jak to określono „wielkie trudności z kandydatami mało
oświeconymi”.382 Podczas Zebrania Walnego, w kwietniu 1926 r., większość zebranych z
zadowoleniem przyjęła propozycję cechmistrza Stanisława Śramy, by urządzić szkołę
specjalnie dla uczniów Cechu Kołodziei i Powroźników.383 Do zrealizowania zamiaru nie
doszło, ale zaczęto większą uwagę zwracać na ogólny poziom wykształcenia uczniów. W
październiku 1928 r. podkreślano, że uczniowie, bez różnicy wieku, muszą uczęszczać na
zajęcia w szkole uzupełniającej, aż do wyzwolenia. W styczniu 1929 r. zaczęto się
zastanawiać, czy możliwe jest przyjmowanie uczniów, którzy w miejscu praktycznej nauki
nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia szkolne, a dochodzenie lub dojeżdżanie do
innych miejscowości jest w praktyce niemożliwe. Nowowprowadzone przepisy ogólnopolskie
zabraniały dopuszczać do egzaminów czeladniczych tych uczniów, którzy nie mieli
ukończonych trzech klas nauki szkolnej. W grę wchodziła dodatkowo strata niebagatelnej
sumy 25 zł za egzamin uczniowski.384 Wkrótce, bo już w kwietniu 1929 r., by rozwiązać
sytuację, zorganizowano przy Szkole Dokształcającej dodatkowy kurs dla tych już przyjętych
terminatorów, którzy nie mieli ukończonych trzech klas szkoły powszechnej, a do egzaminu
czeladniczego chcieli przystąpić. Dodatkowo, ze względu na potrzebę spowodowaną znaczną
liczbą zainteresowanych, podobne kursy urządzono w lipcu 1930 r. oraz w lipcu 1932 r.385
Wreszcie, w lipcu 1934 r. ustalono, że uczniowie, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły
dokształcającej zobowiązani są wypełnić dodatkową deklarację wyjaśniającą, po której mogli
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być dopuszczeni do egzaminu.386 W 1930 r. nauka zawodu została przedłużona do 3,5 roku.
Każdy uczeń od tej pory zobowiązany był ukończyć 3 klasy szkoły dokształcającej.
Ograniczono ponadto liczbę uczniów, którzy mogli być zatrudnieni w jednym warsztacie. Od
tej pory na jednego majstra, podobnie jak na jednego czeladnika, można było przyjąć po
jednym uczniu, nie więcej jednak niż trzech na warsztat.387 W lipcu następnego roku Izba
Rzemieślnicza domagała się, by informować ją o czasie i ilości uczniów przystępujących do
egzaminów. Zwracano uwagę, że egzaminy nie powinny być przeprowadzane w restauracji,
co nasuwa wniosek, że przypadki takie musiały wcześniej mieć miejsce, choć nie wiadomo,
czy zdarzyły się one w Gnieźnie.388 Przy okazji przypominano mistrzom, że umowy zawarte z
uczniami powinny być bez zwłoki przesyłane do Izby pod karą grzywny w wysokości 20 zł.
Na tym samym Walnym Zebraniu, na którym odczytywano wspomniane wyżej pisma,
zgłoszono petycję uczniów, by utworzyć sąd polubowny, który rozwiązywałby spory między
nimi a mistrzami. O jego działalności nie zachowały się żadne informacje, więc
najprawdopodobniej nie doszło do jego powstania.
Na początku 1933 r. cenę egzaminu na czeladnika ustalono na 32,50 zł, a egzaminu
mistrzowskiego 90 zł. W skład komisji egzaminacyjnej weszli wówczas Stanisław Śrama jako
przewodniczący, Piotr Michalak jako jego zastępca oraz Stanisław Heliński jako ławnik
mistrzowski, Wincenty Frąckowiak jako jego zastępca, Gepert jako ławnik czeladniczy i jego
zastępca M. Frankowski.389 W 1934 r., w czasie nadal trwającego kryzysu gospodarczego,
podwyższono wysokość opłaty wpisowej od ucznia do 10 zł. Mimo to, liczba zapisywanych
uczniów po spadku na początku lat trzydziestych, dalej już nie zmniejszyła się.
Na podstawie zachowanej dokumentacji trudno jest ustalić liczbę czeladników
pracujących w warsztatach kołodziejskich na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Na początku
działalności cechu była ona wystarczająco duża, by powołać Wydział Czeladniczy. W lutym
1923 roku, po śmierci Stanisława Frąckowiaka, zastępcą przewodniczącego Wydziału ze
strony mistrzowskiej, wybrano Piotra Michalaka, a ławnikiem czeladniczym Franciszka
Perlińskiego.390 Nie wiadomo kiedy Wydział zaprzestał wykazywać się jakąkolwiek
aktywnością. W lipcu 1929 r. bydgoska Izba Rzemieślnicza przysłała na ręce cechmistrza
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komunikat w sprawie utworzenia Wydziału Czeladniczego, lecz wówczas z powodu małej
liczby pracujących w warsztatach kołodziejskich czeladników, sprawę zawieszono.391
Członkowie cechu wielokrotnie uczestniczyli w wielu akcjach o charakterze
charytatywnym i dobroczynnym. Najczęściej były to datki na pomoc zimową dla
bezrobotnych, a także zapomogi dla chorych członków cechu lub wdowy po nich. W 1926 r.
uchwalono udzielić specjalną zapomogę dla wędrującej czeladzi, a w 1934 r . na świetlicę
uczniowską w szkole zawodowej. Niejednokrotnie ofiarowano także datki na cele kultu
religijnego – np. na pomnik Serca Pana Jezusa w Poznaniu lub na cele narodowo –
patriotyczne – np. na budowę Pomnika Poległych Bohaterów Narodowych w Gnieźnie.
Niewiele, w porównaniu z innymi cechami gnieźnieńskimi, zachowało się wzmianek o
organizowanych przez Cech Kołodziei i Powroźników zabawach tanecznych. Imprezy takie
urządzano w latach 1923 – 1924 z przeznaczeniem uzyskanych z nich dochodów na zasilenie
kasy cechowej. Z rozmachem natomiast przygotowano obchody jubileuszu 5 – lecia istnienia
cechu, które odbyły się 11 lipca 1925 r. Na obchody postanowiono przeznaczyć niebagatelną
sumę 100 zł. Oprócz zwyczajowo zamawianej przy takiej okazji mszy św. w intencji cechu,
która została odprawiona w kościele farnym, odbyło się wspólne śniadanie i uroczyste Walne
Zebranie. Po jego zakończeniu wykonano pamiątkową zbiorową fotografię wszystkich
uczestniczących w nim członków. Na koniec odbyła się zabawa taneczna, która trwała od
godz. 1800 do 100 w nocy.392 Na początku lat trzydziestych cechowe uroczystości
organizowano z nie mniejszym rozmachem. W maju 1930 r. postanowiono przeznaczyć 200
zł na dyplomy, które w imieniu Izby Rzemieślniczej miały zostać wręczone członkom
obchodzącym 25 – lecie złożenia egzaminu mistrzowskiego. Podczas obchodów jubileuszu 10
– lecia cechu w dniu 12 lipca 1930 r., otrzymali je: Stanisław Kasprzak, Franciszek Kapsa,
Marcin Kujawski, Stanisław Grzechowiak, Jan Kunicki, Andrzej Kapsa, Andrzej Pendziński,
Otto Wuttke, Wincenty Jagiełło i Franciszek Chudy.393 W kolejnych latach sytuacja
finansowa cechu pogorszyła się na tyle, że Zarząd zmuszony był zrezygnować z niektórych
propozycji wspólnego spędzania czasu. Latem 1932 r. Cech Powroźniczo – Kołodziejski z
Inowrocławia zapraszał członków siostrzanego cechu z Gniezna na wspólną wycieczkę do
Gdyni. Niestety, cech gnieźnieński z powodu kryzysu i braków w kasie, zmuszony był z niej
zrezygnować. W lipcu 1937 r. członkowie obecni na kwartalnym Walnym Zebraniu
zaproponowali zorganizowania wspólnej zabawy letniej. Przygotowaniami miał zająć się
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Szczepan Zgórecki. Jednakże z powodu zbyt dużych kosztów zabawę wpierw odroczono, a
następnie całkowicie z niej zrezygnowano.394 Jednym z niewielu zakupów, na jakie pozwolił
sobie Zarząd cechu było nabycie 6 dużych woskowych świec ołtarzowych.395 Takie same
świece w tej samej liczbie zaginęły podczas II wojny światowej. Stan źródeł nie pozwala
stwierdzić, czy były to te same, które zakupiono pięć lat przed wybuchem konfliktu.
Cech rokrocznie brał

udział wraz z

pocztem sztandarowym

w różnych

uroczystościach. Przez cały okres międzywojenny uczestniczył w obchodach świąt
kościelnych, szczególnie w procesjach w czasie uroczystości Bożego Ciała. Podobnie było w
przypadku jubileuszów innych cechów. Wysyłano poczet sztandarowy na zjazdy związków
cechowych, uczestniczono w pogrzebach zmarłych członków. W latach dwudziestych,
członkowie cechu wraz ze sztandarem, brali udział w uroczystościach o charakterze
państwowo – patriotycznym – obchodach święta 3 Maja, przyjeździe prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego do Gniezna w 1925 r., odsłonięciu pomnika Bolesława Chrobrego. W
latach trzydziestych ich uczestnictwo ograniczyło się do świąt kościelnych i pogrzebów
kolegów cechowych.396
Po wojnie cech wznowił działalność 28 maja 1945 r. Obejmował ten sam obszar co
przed wojną. Starszym cechu nadal był Stanisław Śrama. W skład Zarządu wchodzili –
oprócz cechmistrza, Piotr Michalak jako skarbnik i Czesław Śrama jako sekretarz.397 W
czasie wojennej zawieruchy udało się ocalić sztandar cechowy. Było to zasługą starszego
cechu S. Śramy i chorążego cechu Sz. Zgóreckiego. Przez pierwszy rok wojny sztandar był
przechowywany w pomieszczeniach prywatnych, następnie przeniesiono go do kościoła
farnego, a później do gnieźnieńskiej bazyliki. Udało się również ocalić Protokolarze Zebrań
cechowych i księgi kasowe. Przechował je w swoim prywatnym mieszkaniu S. Śrama. On
także przechował dokument cechowy z 1617 roku.398 Niemcy zniszczyli natomiast księgi
terminatorów z lat 1920 – 1937 oraz protokoły egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
Wznawiającej swą działalność organizacji brakowało urzędowej pieczęci. W dniu 13
październiku 1945 r. cechmistrz S. Śrama zwrócił się do Drukarni „Lech” o wykonanie
pieczęci okrągłej z napisem: „Cech Kołodziejski w Gnieźnie”. Już tydzień później cech
posługiwał się nowym stemplem. Na fali powojennego entuzjazmu, dążąc do przywrócenia
wszystkich znanych sprzed wojny elementów życia społecznego, uczniowie Publicznej
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Szkoły Dokształcającej Zawodowej Męskiej w Gnieźnie, po rozpoczęciu zajęć szkolnych w
kwietniu 1945 r., wysunęli projekt ufundowania z własnych składek sztandaru szkolnego.
Ponieważ możliwości finansowe młodzieży były niewielkie, a prace nad sztandarem
rozpoczęto, kierownik szkoły K. Lewandowski zwrócił się w połowie grudnia 1945 r. do
cechu z prośbą, by mistrzowie choć w jakimś stopniu przyczynili się do pomyślnego
uwieńczenia dzieła.399 Nie zachowała się odpowiedź cechu, lecz do tej pory na ogół nie
odmawiano podobnym prośbom, a w roku następnym szkoła używała już swojego sztandaru.
W pierwszych powojennych miesiącach kołodzieje narzekali na wysokie ceny drewna,
(którego mimo tego brakowało na rynku) oraz na małą liczbę zleceń ze strony rolnictwa.400 W
dniu 20 października 1945 r. przyjęto nowy cennik na prace kołodziejskie i stelmachskie.
Obejmował m.in. takie pozycje jak: wóz roboczy, przednie i tylnie półwozie, dyszel, dyszółki,
przedni i tylni nasad, koło czy szprychę.401
We wrześniu 1945 r. cech liczył 24 członków, a do początku roku następnego liczba ta
wzrosła do 40. Spośród nich było 37 członków obowiązkowych, 2 członków dobrowolnych i
1 członka honorowego – Franciszka Kapsę z Żydowa. W Gnieźnie prowadzili swoją
działalność Leon Pruss, Wacław Miklaszewski, Feliks Foremski i Jan Grzechowiak, pozostali
pracowali na terenie powiatu.402 W ciągu roku 1946 wstąpiło 13 nowych członków, zapisano
9 uczniów, egzamin czeladniczy zdało 16 uczniów, a egzamin mistrzowski 15
czeladników403. Do końca 1945 r., proces odbudowy ruchu rzemieślniczego miał charakter
spontaniczny. W styczniu roku następnego usiłując nadać akcji pewne ramy porządkowe,
organizowano Zebrania Organizacyjne kolejnych cechów. Zebranie zwołane w celu
utworzenia Cechu Kołodziejskiego w Gnieźnie, odbyło się w sali Górkowskiego przy Placu
21 Stycznia 2, w dniu 19 stycznia. Do Komitetu Organizacyjnego wybrano Stanisława Śramę
na urząd przewodniczącego, Jana Grzechowiaka jako sekretarza, a na ławnika Władysława
Dominiaka. Zadaniem Komitetu miało być wniesienie do władzy nadzorczej podania o
zatwierdzenie statutu, a w dalszej kolejności zwołanie Zgromadzenia Konstytucyjnego celem
wybrania władz cechowych.404 Nowy statut cechowy został przyjęty w dniu 28 stycznia 1946
r.
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W pierwszych latach powojennych kontynuowano dotychczasowe zwyczaje i
ceremonie. Szczególnie żywy udział brali rzemieślnicy w obchodach uroczystości
kościelnych. W niedzielę 10 marca 1946 r. w kościele farnym odprawiana była msza św. w
intencji zmarłych rzemieślników. Powiatowy Związek Cechów w Gnieźnie wezwał
wszystkich miejscowych rzemieślników oraz poczty sztandarowe do udziału w ceremonii.
Bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się poświęcenie lokalu PZC położonego przy ul.
Stalina 15 (obecnie ul. Warszawska).405 Wszystkie poczty sztandarowe gnieźnieńskich
cechów brały udział w dniu 15 sierpnia 1946 r. w przeprowadzonym na placu przed katedrą
akcie ślubowania diecezji.406 Nowy rok szkolny 1946/1947 dla młodzieży rzemieślniczej
rozpoczęto, jak zawsze do tej pory, mszą św. Również we wrześniu 1946 r. odbyła się w
katedrze konsekracja gnieźnieńskiego sufragana Lucjana Bernackiego. Powiatowy Związek
Cechów wezwał wszystkie gnieźnieńskie organizacje rzemieślnicze by delegowały na
ceremonię swoje poczty sztandarowe. Razem z uczniami Szkoły Dokształcającej i ich
sztandarem, asystowały one podczas obrzędu w prezbiterium katedry.407 W listopadzie 1946
r. kierownik Szkoły Dokształcającej informował Cech Kołodziejski o terminie zbliżającej się
spowiedzi okresowej dla młodzieży oraz o mającej się odbyć następnego dnia wspólnej
komunii św. w kościele św. Jerzego i o bierzmowaniu. Prosił wszystkich mistrzów o
umożliwienie młodzieży przyjęcia sakramentów i zachęcał do wspólnego przystąpienia do
spowiedzi.408 W dniu 16 marca 1948 r. w kościele farnym miało miejsce uroczyste
zakończenie czterdziestogodzinnego nabożeństwa. Powiatowy Związek Cechów prosił
wszystkie gnieźnieńskie cechy o udział pocztów sztandarowych w obrzędzie.409 Dopiero w
latach pięćdziesiątych władze komunistyczne zaczęły odgórnie wpływać na ograniczenie
udziału rzemiosła w ceremoniach religijnych.
Nauka zawodu nadal prowadzona była głównie przez mistrzów cechowych, choć
uczniowie zobowiązani byli do udziału w zajęciach w Szkole Dokształcającej. W grudniu
1946 r. kierownik szkoły utyskiwał, że niektórzy mistrzowie nie posyłają swoich uczniów do
szkoły, choć zdają sobie sprawę, że ci nie mając świadectwa ukończenia szkoły, nie mogą
zdawać egzaminu czeladniczego. Prosił też, by Cech Kołodziejów, podobnie jak uczynił to
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Cech Fryzjerów, przekazał dowolną sumę na potrzeby szkoły. 410 Nie zachowała się niestety
odpowiedź na pismo K. Lewandowskiego.
W ciągu pierwszych dwóch powojennych lat dochody kasy cechowej nieznacznie
przewyższały rozchody, w trzecim roku zrównały się. W liczbach bezwzględnych wpływy i
wydatki kasy szybko rosły, było to jednak spowodowane w większym stopniu rosnącą
inflacją, niż realnym zwiększeniem obrotów finansowych.
Tabela 10: Dochody i rozchody kasy Cechu Kołodziejskiego w Gnieźnie w latach 1945 –
1947.
Rok

Dochód

Rozchód

1945

4180

4135

1946

11 635

11 196

1947

31 269

31 269

preliminarz na
48 495
48 495
rok 1948
Źródło: APP OG, Cech Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie, sygn. 4.
Z dniem 1 września 1948 r. Wojewoda Poznański rozwiązał Cech Kołodziejski w
Gnieźnie i powołał Cech Kołodziei i Bednarzy w Gnieźnie z terenem działania obejmującym
miasto Gniezno i powiaty gnieźnieński, mogileński i żniński. Należało wówczas do niego 96
członków. Z dniem powołania nowego cechu wojewoda poznański nadał mu nowy statut.411
Zatwierdzony przez wojewodę poznańskiego Komisaryczny Zarząd cechu stanowili:
Stanisław Ryczkowski starszy cechu, Czesław Śrama sekretarz i Stanisław Marciniak
skarbnik. Równocześnie zlikwidowano Cechy Kołodziei i Powroźników w Mogilnie i Żninie.
Przekazanie majątku odbyło się 4 października w mieszkaniu dotychczasowego starszego
cechu Stanisława Śramy przy ul. św. Wawrzyńca 22, gdzie mieścił się lokal cechowy.
Majątku nieruchomego cech nie posiadał. Przekazano materiały biurowe, sztandar, akta i 6
świec kościelnych. W lutym 1949 r. nowy cech przedstawił 12 kandydatów na członków Sądu
Cechowego. Okręgowy Związek Cechów w Gnieźnie w maju 1949 r. sześciu spośród nich
zaopiniował pozytywnie. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zatwierdziła ich 30 lipca 1949 r.
Przewodniczącym Sądu został Piotr Michalak z Gniezna. Cech liczył w tym czasie 111
członków. Preliminarz budżetowy na pierwsze półrocze 1949 r, nieznacznie przekroczył 198
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000 zł412. W następnych miesiącach liczba członków zaczęła spadać i w styczniu 1950 r. cech
liczył już tylko 85 osób.

III. 4. CECH KOWALSKI
W pierwszej połowie XIX w. konfraternię powszechnie nazywano: „Cech Kowalski i
Ślusarski”.413 W 1851 r. podawano nazwę bardziej ogólną, nie wymieniając wszystkich
profesji, których przedstawiciele tworzyli korporację. W korespondencji używano krótkiej
nazwy: „Cech Kowalski i skombinowane”.414 Rok później w korespondencji z władzami
użyto niemieckiej nazwy: „Schmiede, Schlosser, Sattler pp Innung”. 415 W 1850 r. należało do
cechu 10 członków.416 W kolejnych latach ilość ta szybko wzrastała i w 1854 r. osiągnęła
liczbę 15 majstrów. Nie znaczy to oczywiście, że tylko tyle osób zajmowało się samodzielnie
obróbką metali. Znaczna część, zwłaszcza kowali na wsiach, korzystając z faktu, że
przynależność do cechu nie była obowiązkowa nie należała do niego. Decydowała o tym
konieczność wnoszenia dość wysokich opłat. Z czasem jednak zaczęto zauważać korzyści
płynące z przynależności do bractwa. Najważniejszą z nich było prawo uczenia uczniów. W
grudniu 1851 r., gdy do cechu przyjęto Michała Kabacińskiego z Dziadkowa podkreślono, że
swoją profesję wykonywał on już od 16 lat. Podczas przyjmowania do cechu, zapłacił diety
dla cechmistrza 10 srebrnych groszy i tyleż dla pisarza, dla drugiego cechmistrza i dla
młodszego po 5, dla podskarbiego 1 talar i do skarbu cechowego 1 talar 10 srebrnych groszy.
Równocześnie zaznaczono, że gdyby w przyszłości sprowadził się do Gniezna, zobowiązany
będzie zapłacić dodatkowo do skarbu cechowego 2 talary i 15 srebrnych groszy oraz przyjąć
służbę kościelną na okres 3 lat. Do cechu przystępowali także przedstawiciele rodzin, których
członkowie tradycyjnie trudnili się innymi profesjami. W 1852 r. przyjęto do cechu lakiernika
Friedricha Knaacka. Nazwisko to nosiła znana, zwłaszcza w latach późniejszych, rodzina
gnieźnieńskich zdunów. Rekordowym pod względem liczby przyjęć nowych członków był
rok 1853. Przyjęto ich wówczas aż 19 – przede wszystkim kowali z okolicznych wsi: Dalek,
Niechanowa, Owieczek, Łubówka, Piekar, Przyborowa, Pustachowy, Działynia, Braciszewa,
Mnichowa, Gurowa, Gębarzewa, Modliszewa, Wełnicy i Szczytnik Królewskich. W 1876 r.
za przyjęcie do cechu przystępujący wpłacał 4 talary oraz (podobnie jak w okresie
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wcześniejszym) przyjmował dobrowolnie służbę kościelną na 3 lata.417 Nowi członkowie
cechu zobowiązani byli do pełnienia „służby młodszeństwa” przez jeden rok. Zdarzały się
jednak przypadki, że niektórzy pełnili ją dłużej. Na przełomie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych nowy mistrz Janiszewski pełnił obowiązki młodszeństwa przez 7 lat.
Ponieważ nie był do tego zobowiązany, a przyjął je dobrowolnie, cech przyznał mu za to 6
marek, które miał sobie odliczyć ze składki wpłacanej do kasy cechowej.418
We wrześniu 1879 r. nowym cechmistrzem został obrany mistrz gwoździarski Haller.
Od tego czasu widocznym się stało ożywienie działalności bractwa. W Kwartalnych
Zebraniach cechowych brało udział od 9 do 14 członków. Każdy z nich podpisywał się pod
protokołem z zebrania na znak akceptacji przyjętych uchwał i decyzji. W styczniu 1880 r.
wybrano 4 nowych braci stołowych – Stanisława Marcinkowskiego, Tomasza Kuklę, Stefana
Drzewieckiego i Winnickiego. Nowe kierownictwo cechu postanowiło umorzyć zaległe
„zaniedbane przez poprzedni zarząd” składki suchodzienne, które od tej pory miały być
regularnie zbierane. Równocześnie postanowiono nie podnosić kosztów wyzwolin i
wkupnego od majstrów. W kwietniu 1880 r. pojawiła się też propozycja, by za przykładem
cechu stolarskiego zaniechać przyjmowania od uczniów „srebrników majstrowskich”.419 W
tym samym czasie zaczęto notować wpłaty wnoszone przez członków do kasy cechowej oraz
ponoszone z niej wydatki. Informacje o wysokości zbieranego suchodziennego w wysokości
10 fenigów za kwartał, zachowały się także z późniejszego okresu.420 W 1889 r. dwaj nowi
członkowie cechu – mistrz zegarmistrzowski C. Krüger i mistrz kotlarski L. Pohl, uiścili
wpisowe w wysokości po 30 marek. Z sumy tej po 2 marki otrzymywali cechmistrz, rendant
pisarz i dwaj uznawcy, natomiast 1 markę dostawał młodszy majster. Pozostałych 19 marek
trafiało do kasy cechowej.421 Ponieważ wysokość wpisowego była wysoka, stopniowo
upowszechnił się zwyczaj wpłacania go w co najmniej 2 ratach. Niekiedy zobowiązania
finansowe względem cechu regulowano w ciągu kilku lat. Majster zegarmistrzowski J.
Wiśniewski przyjęty do cechu w dniu 27 sierpnia 1892 r. spłacił ostatnie 15 marek
wpisowego po pięciu latach, w dniu 10 stycznia 1897 r.422 Niekiedy zdarzały się przypadki
błyskawicznego awansu w hierarchii cechowej. Sytuacja taka miała miejsce w 1893 r. W
dniu 23 sierpnia uczeń mistrza Brandenburgera, Tomasz Jerzykowski, w czasie egzaminu
wykonał 2 podkowy, które uznano za dobre i na tej podstawie przyjęto go do cechu na
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czeladnika. W tym samym dniu T. Jerzykowski wniósł prośbę, by przyjąć go za majstra. W
uzasadnieniu podał, że wykonywał profesję kowalską od śmierci swego ojca w 1885 r. Został
przyjęty na swoich warunkach. Cech wydał zgodę, by z powodu odległości (mieszkał w
Kłecku) był zwolniony z obowiązku młodszeństwa, a w zamian złożył 7 marek na „parę
światła”.423 We wrześniu 1895 r. miał miejsce pierwszy przypadek przyjęcia do cechu kowala
spoza terenu powiatu gnieźnieńskiego. Był nim August Ludwig Eisbrenner z Gościeszyna w
pow. żnińskim. Samodzielną działalność prowadził już od 1882 r.424
Istotną rolę w działalności cechu odgrywały sprawy związane z nauczaniem młodych
adeptów rzemiosł metalowych. Od przełomu lat 1880/1881 uczniowie przy zapisie odbierali
drukowane formularze z zapisanymi zasadami zachowania się wobec majstrów. Co kwartał
zdawali

też

sprawozdanie

na

temat

własnego

„prowadzenia

się”.

Ocena

prac

egzaminacyjnych wykonywanych przez uczniów po zakończeniu nauki zawodu należała do
wybieranych spośród członków cechu „uznawców” (dziś określanych raczej mianem
„rzeczoznawców”). Rozstrzygali oni, czy wykonana przez zdającego egzamin praca zasługuje
na jej przyjęcie, a posiadane przez egzaminowanego umiejętności za wystarczające. Instytucja
„uznawców” pojawiła się w latach siedemdziesiątych XIX w. Powstałe wówczas komisje
egzaminacyjne składały się z czterech osób (uznawców) reprezentujących po dwie profesje –
kowalską i ślusarską. W 1879 r. w skład komisji wchodziło już 6 osób zwanych po niemiecku
schaumeister, reprezentujących kowali, ślusarzy i blacharzy.425
W styczniu 1881 r. zwracano uwagę, że majstrowie, członkowie cechu posiadają
uczniów, których nie zgłosili i nie zapisali w bractwie. Mistrzom nie stosującym się do
przepisów cechowych nakazano zapisanie uczniów w ciągu najbliższego kwartału i nakazano
wydać terminatorom drukowane przepisy dotyczące zasad ich zachowania się. Na zebraniu
sierpniowym postanowiono, by zapisy uczniów prowadzić bez pomocy majstra „młodszego”
(w domyśle również bez ponoszenia kosztów na niego). Pisarz za swoją pracę miał
otrzymywać po 1 marce od każdego ucznia. Całkowity koszt zapisu wynosić miał od tej pory
4 marki, z czego 1 marka trafiała do kasy cechowej, pozostałe 3 otrzymywali funkcyjni
członkowie Zarządu. Równocześnie ukarano pisemnym upomnieniem majstra, który swojego
ucznia nie wyzwolił zgodnie z obowiązującą procedurą, a jedynie zwolnił własnoręcznym
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pismem. Zwrócono mu uwagę, że jeśli nie będzie się stosował do ustaw cechowych zostanie z
bractwa wykluczony i straci prawo nauczania zawodu. 426
Monopolu nauczania zawodu członkowie cechu strzegli bardzo skrupulatnie. W
styczniu 1883 r. cech zwrócił się do gnieźnieńskiego Magistratu, by ten jako zwierzchnia
władza przemysłowa, zabronił osobom nie posiadającym tytułu mistrza wyzwalania uczniów i
przyjmowania ich na naukę oraz by osób takich Magistrat nie przyjmował do pracy. Apel nie
przyniósł spodziewanego efektu, gdyż po następnym zebraniu kwartalnym cech ponowił
swoją prośbę.427 Również w latach następnych organizacja czuła się zmuszoną do wysyłania
do władz miejskich podobnych wezwań. Wreszcie w 1885 r. zdesperowany Zarząd zagroził,
że jeśli Magistrat nie zajmie się sprawą kształcenia uczniów, ten będzie się czuł
zobowiązanym udać się z petycją do wyższej władzy.428 W 1888 r. sprawa osób nie mających
uprawnień mistrza, a zatrudniających w swoich warsztatach uczniów, ponownie stanęła na
porządku dziennym. Obecni w sierpniu na Zebraniu Kwartalnym członkowie cechu
postanowili wybrać deputację, która miała się udać w tej sprawie do nadburmistrza, a gdyby
to nie przyniosło oczekiwanych skutków, miano przedstawić sprawę w Rejencji w
Bydgoszczy.429 Również podczas zebrań w latach 1892 i 1893 poruszano tego typu sprawy.
W lutym 1892 r. pojawił się wniosek, by majstrów nie należących do bractwa zmusić do
zapisania uczniów do cechu w ciągu 8 dni od przyjęcia ich w termin, a w przeciwnym razie
obłożyć karą. Nie sprecyzowano jednak, kto miałby tę karę egzekwować. Ponownie sprawa ta
stanęła na Kwartalnym Zebraniu członków cechu w październiku tegoż roku, zaś w kwietniu
1893 r. po raz kolejny, tym razem jednak już bez groźby kary. Apelowano jedynie, by
namawiać takich mistrzów do zapisania się do cechu. Po raz kolejny sprawa stanęła na
posiedzeniu Zarządu w październiku 1894 r.430 Zarówno złagodzenie tonu, jak i kilkukrotne
ponawianie tej tematyki świadczy o nieskuteczności działania cechu w tym zakresie.
Ostatecznie mistrz kotlarski Hugo Hernig złożył wniosek, by osoby które zatrudniają w
swoich warsztatach uczniów zmusić do wstąpienia do cechu, a terminatorów, w ich interesie,
zarejestrować. Powtarzający się ciągle problem należało według niego zgłosić do Rejencji. 431
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Podobnie jak to było wcześniej, kwestia nie została załatwiona, ale cech nie zamierzał łatwo
zrezygnować ze swoich uprawnień. Próby ich ograniczenia podejmowały coraz liczniejsze
zakłady przemysłowe. Istniejący w podgnieźnieńskiej wsi Kawiary zakład Sieber & Schröter
Maschinenfabrik oprócz produkcji zajmował się również kształceniem uczniów.432 W
październiku 1907 r. cech zwrócił się na piśmie do firmy o informację, ilu uczniów i
praktykantów uczy się w fabryce zawodu oraz w jakim zakresie są oni szkoleni. Cech
wyjaśnił równocześnie, że zobowiązany jest dwukrotnie w ciągu roku przekazywać tego typu
informacje Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy. Do jej uprawnień należało m.in. gromadzenie
danych o liczbie praktykantów, niezależnie od tego czy ich szkolenie prowadzą właściciele
zakładów, czy inni pracownicy oraz czy osoby opiekujące się uczniami należą do cechu i czy
posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń.433
Podobnie zdecydowanie, jak o wyłączność prawa do nauczania zawodu, członkowie
cechu walczyli z nieuczciwą, ich zdaniem, konkurencją. W styczniu 1887 r. ślusarze zmierzyć
się musieli z problemem zakresu prac prowadzonych przez miejscowych stolarzy. Ci ostatni
wykonywali w opinii ślusarzy zastrzeżone im prace nie wnosząc opłat patentowych. By
naradzić się w powyższej sprawie postanowiono zwołać zebranie cechu kowali w dniu 31
maja 1887 r. Po długich dyskusjach, w sierpniu 1887 r. ustalono, by donieść do Magistratu
jako do władzy przełożonej skargę na stolarzy i domagać się, by płacili oni dodatkowe opłaty
za prawo wykonywania prac ślusarskich.434
Znaczne emocje budziły ceny pobierane za wykonywane usługi. Władze bractwa
zawsze starały się ograniczać wewnątrzcechową konkurencję. W sierpniu 1888 r. ustalono
ceny za niektóre usługi. Przybicie jednej podkowy gładkiej kosztowało minimum 50 fenigów,
podkowy z gryfem – 60 fenigów. Za założenie starej – zaostrzonej lub przekutej podkowy
trzeba było zapłacić 25 fenigów, zaś 30 fenigów za podkowę ostrzoną z gryfem. Osobną
grupę stanowiły ceny za prace wykonywane przy kołach. Minimalna cena za przycięcie
obręczy szerokości 2,5 cala i grubości ⅝ cala wynosiła 1 markę, zaś za nową obręcz 2 marki.
Spawane osie do wozów kosztowały od 3 do 4 marek w zależności od rozmiarów, a
wciągnięcie nowej obręczy na koło 1,5 marki. Dodatkowo zaznaczono, że ceny za usługi
mogą wzrosnąć w przypadku wzrostu cen żelaza. Członkowie cechu, którzy niestosowali się
do ustalonych cen narażali się na karę 50 fenigów.435
Wieś Kawiary została zakupiona przez Magistrat gnieźnieński w 1908 r. i w tym samym roku włączona w
granice miasta razem z folwarkiem Konikowo.
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Osobną grupę spraw spornych stanowiły konflikty między mistrzami, a ich uczniami.
Terminatorzy najczęściej skarżyli się na niewywiązywanie się przez majstrów z obowiązków
przyjętych w umowach oraz na złe traktowanie osób szkolonych, zaś mistrzowie na opieszałe
wywiązywanie się przez uczniów z nałożonych na nich obowiązków. W styczniu 1886 r.
uczeń Czechonowski za pośrednictwem swego opiekuna Smydta skarżył się do cechu na
swojego majstra Benewicza, że ten dwukrotnie obiecał go wyzwolić i złożonej obietnicy nie
wykonał. Zarząd Cechu przekazał sprawę do Magistratu, by ten nakłonił Benewicza do
wyzwolenia Czechonowskiego. Ponieważ oskarżany mistrz okłamał Zarząd w sprawie
wspomnianych wyzwolin (nie zapisano na czym kłamstwo polegało), za karę zwolniono go z
funkcji uznawcy sztuki blacharskiej.436
Przyjęcie ucznia w naukę wiązało się z wydatkiem 4 marek, najczęściej ponoszonym
przez majstra zapisującego nowego terminatora. Dążąc z jednej strony do zminimalizowania
własnych wydatków, a równocześnie chcąc utrzymać dochody kasy cechowej, w styczniu
1886 r. na Walnym Zebraniu zgłoszono wniosek zmierzający do wprowadzenia zmian. Od tej
pory uczniowie zapisywani na koszt majstra wnosić mieli po 3 marki, ale ci, którzy byli
zapisywani na koszt rodziców po 4. Równocześnie proponowano, by rendant za wykonywane
przez siebie czynności nie pobierał po 1 marce, lecz po 50 fenigów. To również pozwoliłoby
na obniżenie kosztów administracyjnych. Propozycje nie spotkały się jednak z poparciem
większości

członków

cechu

i

dalsze

przyjmowanie

uczniów

odbywało

się

na

dotychczasowych zasadach.437 W roku następnym pojawiła się nowa propozycja dotycząca
opłat wnoszonych przy zapisie uczniów. Ci spośród nich, którzy w trakcie nauki odejdą do
innego majstra, mieli być od tej pory ponownie zapisywani, chociażby ich pierwszy majster
dopełnił już tego obowiązku. Chciano w ten sposób zniechęcić mistrzów do przejmowania
uczniów od swoich cechowych kolegów, a równocześnie konkurentów. Do tej pory był to
opłacalny proceder, gdyż uczeń, który rozpoczął naukę u innego mistrza, był już przez niego
zapisany do cechu i nie trzeba było za niego ponosić związanych z tym opłat.438 Podobne
kontrowersje dotyczyły opłat ponoszonych przy zakończeniu nauki, czyli podczas wyzwolin.
Cech nieprawnie pobierał przy tej okazji 10 marek 50 fenigów, chociaż statut przewidywał
opłatę w wysokości 9 marek. W październiku 1888 r., na kolejnym Walnym Zebraniu
kwartalnym, pojawił się wniosek, by pobierać opłatę przewidzianą w statucie, lecz nie znalazł
on uznania w oczach członków i w tym przypadku również pozostano przy dotychczasowym
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zwyczaju.439 W kolejnych latach utrzymano nierówne opłaty podczas zapisu, w zależności od
tego czy koszty ponosił majster, czy rodzice ucznia. W 1889 r. zgłoszono propozycję, by
koszty zapisu ucznia ponoszone przez majstra wynosiły 1 markę wnoszoną do kasy oraz 50
fenigów opłaty stemplowej, zaś koszty wyzwolenia 9 marek. Trzy miesiące później, w dniu
23 stycznia 1890 r. postanowiono, że od uczniów zapisywanych na koszt rodziców Zarząd
podniesie cenę zapisu o 1,50 marki powyżej dotychczasowego poziomu.440 W kwietniu 1892
r. ponownie określono koszty zapisu ucznia. Jeśli odbywało się to z kieszeni majstrawysokość
opłaty wynosiła 3 marki 10 fenigów, gdy na koszt rodziców ucznia – wzrastała do 5 marek i
10 fenigów. Z opłat tych 2 marki trafiały do kasy cechowej. Różnicę utrzymano także w
kosztach wyzwolin. Ich wysokość ponoszona przez majstra wynosił 7 marek 50 fenigów,
przez rodziców 9 marek.441 W styczniu 1891 r. przypomniano, że majster ma obowiązek
zapisać ucznia przyjętego w naukę w ciągu 4 tygodni (jeszcze w 1889 r. okres ten wynosił 6
tygodni), w przeciwnym razie, zgodnie ze statutem, podlegał karze finansowej w wysokości 3
marek. Jeszcze wyższa kara groziła w przypadku, gdy majster zakończył naukę ucznia w
obowiązującym czasie zaświadczając, iż ten nabył zdolności niezbędne dla czeladnika, a
Komisja egzaminacyjna orzekła, że tak nie jest. Mistrz, który nie wywiązał się z obowiązku
nauczenia zawodu, a na dodatek poświadczył nieprawdę, płacił 15 marek kary.442
Dbano o wysoki poziom przygotowania merytorycznego do zawodu jak i o godne
zachowanie się młodzieży rzemieślniczej. W sierpniu 1889 r. na Zebraniu Kwartalnym
pojawił się wniosek, by każdy nowy uczeń otrzymywał przy zapisie egzemplarz statutu
cechowego, co umożliwi mu przestrzeganie jego postanowień. 443 W styczniu 1894 r.
ustanowiono nagrodę dla uczniów, którzy wykazują się biegłością w nabytych
umiejętnościach zawodowych, oraz „dobrze i moralnie się prowadzą”. Wysokość nagrody
wynosiła od 1 do 3 marek. Już po 4 miesiącach cech poczuł się zmuszony do cofnięcia
przyznanej nagrody uczniowi zegarmistrzowskiemu Oskarowi Wiesenthalowi, któremu
dowiedziono zarzut złego prowadzenia się.444 Zmusiło to członków cechu do większej
staranności w doborze kandydatów do nagrody. Postanowiono, że od tej pory przyznawana
ona będzie dopiero po upływie 3 miesięcy od wyzwolin, a po roku – w maju 1895 r., nagrody
zostały całkowicie odwołane.445
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W 1880 r. cechmistrz Józef Haller zaproponował założenie gospody dla czeladników
oraz wybór ladenmeistra, czyli prowadzącego ją mistrza, bywającego na spotkaniach
czeladników. Informacje o funkcjonującym już lokalu pojawiły się w 1882 r., gdy prowadził
go W. Piechowiak. W razie przybycia do Gniezna czeladzi wędrownej miała ona
zagwarantowany wstęp do gospody. W sytuacji, gdy ludzie ci nie będą mogli zdobyć w
mieście pracy, cech wypłacał im 1 markę, którą mogli wydać tylko w gospodzie W.
Piechowiaka. Lokal ten pełnił także funkcję zbliżoną do biura pośrednictwa pracy. Gdy
wędrowny czeladnik znalazł zatrudnienie w mieście, wówczas majster przyjmujący go do
pracy płacił Piechowiakowi 50 fenigów. Jeśli majster nie należał do cechu, a pozyskał
pracownika za pośrednictwem Piechowiaka, opłata wynosiła 1 markę i 50 fenigów. W
czerwcu 1882 r. powierzono W. Piechowiakowi na przechowanie na okres 3 lat skrzynkę
cechową, godła, szyld oraz chorągiew cechową. Dodatkowy obowiązek właściciel gospody
miał pełnić bez dołączonego ekstra wynagrodzenia.446 W maju 1892 r. gnieźnieńska czeladź
kowalska, ślusarska i blacharska zwróciła się do Zarządu Cechu, by obrać innego
ladenmeistra, gdyż pełniący dotychczas tę funkcję Sztanhof, „mimo, że się stara, bez pomocy
sam sobie rady nie daje”.447 W piśmie niestety nie wyjaśniono z jakiego rodzaju sprawami
Sztanhof „rady nie daje”. Nie zachowały się też informacje o reakcji Zarządu.
Członkowie Zarządu Cechu otrzymywali za swą pracę niewielkie wynagrodzenie.
Starszy cechu pobierał 12 marek rocznie, płatne w 2 półrocznych ratach, pisarz 1,50 marki na
pół roku, pełniący posługę „młodszeństwa” – 1 markę oraz, za każdą czynność sprawowaną
podczas swej kadencji, po dodatkowej 1 marce. Józef Chojnacki „za porządkowanie książek
cechowych” w styczniu 1881 r. otrzymał 4, 50 marki. W tym samym czasie cech zwyczajowo
przeznaczał 6 marek na konsolację po śmierci członka.448
W 1884 r. przyjęto statut cechowy, zgodnie z którym cech skupiał kowali, ślusarzy,
gwoździarzy, rusznikarzy, kotlarzy, blacharzy, szlifierów, złotników, zegarmistrzów i
mosiężników z terenu miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Do cechu nie należeli już wówczas
siodlarze. Siedzibą organizacji było Gniezno. Wpisowe wynosiło 15 marek. Zarząd składał
się ze starszego cechu, którym w tym czasie był Józef Haller i 4 członków.
APP , Cechy miasta Gniezno, sygn. 91, s. 1 – 2.Od 1879 r. przedmiotami stanowiącymi własność cechu
opiekowała się powołana wówczas komisja w skład której weszli mistrzowie Haller, Lewandowski, Stanisław
Marcinkowski, Klingcel, Benewitz i Merlender. Przy tej okazji spisano majątek cechowy, na który składały się:
skrzynka na pieniądze z dwoma zamkami, 4 stare dokumenty, 2 woreczki, 2 krzyżyki, puchar szklany
„starożytny”, sukno pogrzebowe, szafa z „rozmaitymi” książkami, skrzynka w kościele, 9 książeczek i „stare
papiery”. Nie zapomniano wpisać zagubionych kandelabrów. Wkrótce w inwentarzu znalazły się ponadto 2
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W kwietniu 1888 r. zebrani na Kwartalnym Zebraniu członkowie cechu zażądali
wprowadzenia do § 4. statutu dodatkowego postanowienia, „iż ten, który w procederze
uczonym nie jest i papierami się nie okazał, jako czeladnik do cechu przyjętym być nie
może”.449 Cały cech w latach 1889 – 1994 liczył od 25 do 30 członków.450 Zebrania cechowe
odbywały się najczęściej w hotelu Katarzyny Wnukowskiej przy Wilhelmstrasse (obecnie ul.
Dąbrówki), lub w lokalu Antoszaka obok „Apteki Pod Lwem”, w lokalu Hellera, czasem (od
1892 r.) w lokalu Cierpki przy ul. Tumskiej. U tego ostatniego koszt wynajęcia lokalu na
zebranie wynosił każdorazowo 5 marek.451 Walne Zebrania członków cechu zwoływano w
dni świąteczne (na ogół w niedziele) by nie powodować zbędnych przerw w pracy. Dopiero w
1893 r. zgłoszono po raz pierwszy wniosek, by organizować je w dni powszednie o godz.
1900. Nowy termin zebrań nie utrzymał się długo, gdyż praktycznie wykluczał on możliwość
uczestniczenia w zebraniach członkom mieszkającym poza Gnieznem, a którzy stanowili dość
liczną grupę. W 1896 r. na wniosek mistrza Benewitza przywrócono termin spotkań w
niedziele o godz. 16 po południu.452 Dość istotna była sprawa frekwencji podczas zebrań. W
dniu 7 listopada 1886 r. zjawiło się na zaplanowane zebranie zaledwie 6 członków cechu.
Ponieważ liczba obecnych była zbyt mała, by podejmować jakiekolwiek decyzje, ograniczono
się do przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania. W dniu 1 listopada 1891 r. stawiło się 10
członków, wobec czego zaplanowane zebranie przeniesiono na dzień 8 listopada.453 By
zapobiec takim przypadkom, w 1896 r. pojawił się wniosek, by członek cechu, który bez
usprawiedliwienia na przyjdzie na Zebranie Kwartalne płacił karę w wysokości 25 fenigów,
zaś członek Zarządu – 1 marki.454 Propozycja ta nie miała w praktyce szans na realizację. Na
Walnym Zebraniu w dniu 11 maja 1884 r., na którym przyjęto nowy statut obecnych było 12
członków cechu. Sekretarz Magistratu Müller tłumaczył zebranym poszczególne zapisy
statutu z języka niemieckiego na polski i w razie potrzeby dodatkowo je objaśniał. Walne
zebranie cechu wezwało osoby wykonujące samodzielnie zawody związane z obróbką metalu
do przystąpienia do cechu. Przekonywującym argumentem miało być uzyskanie w ten sposób
prawa szkolenia nowych uczniów.455 Zebrania Zarządu, odbywane w węższym gronie
odbywały się najczęściej w domu starszego cechu.
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Choć statut już w 1884 r. przewidywał przyjmowanie do cechu zegarmistrzów,
pierwszy majster tej profesji, Władysław Grodzki, przyjęty został za brata w dniu 21 lutego
1886 r. Jako jedyny przedstawiciel swego zawodu objął równocześnie funkcję uznawcy
egzaminacyjnego. Jako wpisowe wpłacił 30 marek w 2 ratach, ponadto zobowiązany był dać
do kościoła „parę światła”.456 W styczniu 1889 r. przyjęto do cechu kolejnego mistrza
zegarmistrzowskiego C. Krügera. On również wpłacił wpisowego 30 marek (brak zapisu o
„parze światła”), a w kwietniu 1890 r. został także uznawcą. 457 W sprawie procedury
przyjmowania nowych członków, zarówno Zarząd jak i członkowie cechu zebrani na Walnym
Zebraniu, przyjmowali na ogół stanowisko elastyczne, zależne od okoliczności. W czerwcu
1883 r. bez żadnych problemów przyjęto do cechu majstra blacharskiego, który od ponad 5 lat
prowadził działalność na własną rękę. W protokole przyjęcia go za brata nie podano niestety
wysokości zapłaconego wpisowego. Pod decyzją podpisali się cechmistrz i bracia stołowi. 458
W październiku 1884 r. przyjęto na brata A. Brandenburgera, który wcześniej był mistrzem w
Barcinie. Zapłacił w 2 ratach wpisowe w wysokości 15 marek.

459

Dwa miesiące później

przyjęty został do cechu Franciszek Cierniak, który jako wpisowe podarował parę świec o
łącznej wartości 8 marek.460 Przyczyny różnicy w wysokości wpłaty nie udało się ustalić. W
dniu 26 lipca 1885 r. przyjęto do bractwa nowego członka, który od 5 lat pracował w
Gnieźnie. Zapłacił wpisowego 30 marek, a ponadto przyjąć musiał służbę kościelną. Nie
wymagano od niego przedstawienia sztuki mistrzowskiej, ponieważ członkowie cechu i
uznawcy wiedzieli, że „fach swój zna”.461 Po miesiącu cech nie wyraził zgody na przyjęcie
jako majstra kowalskiego mistrza stelmachskiego Martina. W uzasadnieniu podano, że Martin
nie jest mistrzem kowalskim i jako taki przyjęty być nie może. 462 Gdy w lipcu 1892 r. kupiec
Pirytz zwrócił się do cechu by przyjąć go jako członka ogólnego, na Zebraniu Kwartalnym
przyjęto uchwałę, by kandydat określił się do jakiej profesji chce należeć. Po miesiącu do
cechu wpłynęło pismo Magistratu, by Pirytza przyjąć jako majstra kowalskiego i ślusarskiego.
Zwołane w tej sprawie Nadzwyczajne Zebranie mistrzów kowalskich i ślusarskich
jednogłośnie uchwaliło, by Pirytza do cechu nie przyjmować i taką odpowiedź udzielono
władzom miejskim. Sprawa na tym nie zakończyła się. Pod koniec października 1894 r. na
posiedzeniu Zarządu cechu postanowiono odesłać jego pisemne podanie do Rejencji w
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Bydgoszczy, z prośbą o zajęcie stanowiska. Nie zachowała się informacja o tym w jaki
sposób sprawa ostatecznie się zakończyła.463 W listopadzie 1885 r. próbowano ujednolicić
zasady przyjmowania nowych członków. Postanowiono, że nowoprzyjmowani zobowiązani
będą wykonywać sztukę mistrzowską w czasie nakazanym przez komisję, lub w czasie który
sami uznają za najwłaściwszy. Ponadto zobowiązani będą do zapłacenia wpisowego w
wysokości 30 marek, płatnego w 2 ratach, przekazania „pary światła” (2 świec) oraz przyjęcia
na rok funkcji „młodszeństwa”.464 Gdy w marcu 1888 r. nowoprzyjmowany mistrz zapłacił
wpisowe w wysokości 15 marek, cechmistrz, rendant i pisarz otrzymali z tej sumy po 2 marki,
młodszy mistrz 1 markę, a 8 marek trafiło do kasy cechowej.465 Podobną kwotę za przyjęcie
do cechu zapłacił Stanisław Nakulski mistrz puszkarski przyjęty do gnieźnieńskiego cechu w
sierpniu 1889 r. Swoje kwalifikacje zawodowe zdobył w Namysłowie.466 Wpisowe w
wysokości 15 marek, wpłacane przez nowoprzyjętych majstrów prowadzących wcześniej
działalność w innych miejscowościach, usankcjonowała uchwała Zarządu z 8 listopada 1890
r.467
Istotnym elementem działalności cechu było organizowanie dla członków wspólnych
zabaw i uroczystości. Na zebraniu w dniu 20 stycznia 1884 r. Stanisław Marcinkowski
zaproponował, by w październiku urządzić zabawę cechową dla uczczenia 300 rocznicy
otrzymania przez cech szklanego pucharu od arcybiskupa Jakuba Uchańskiego. 468 Dopiero we
wrześniu powołano komisję, która miała zająć się organizacją zabawy. W jej skład weszli 4
mistrzowie: Bratke, Chojnacki, Marcinkowski i Winnicki. Planowana impreza przesuwała się
w czasie. W maju 1885 r. zebranie kwartalne uchwaliło, że w obchodach rocznicy mają
obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie cechu. Zaproszony też zostanie fotograf, który
za swoje usługi otrzyma wynagrodzenie z kasy cechowej. 469 W międzyczasie zorganizowano
w dniu 22 listopada 1884 r. zabawę dla członków cechu. Sprawozdanie finansowe z jej
organizacji złożył w styczniu następnego roku majster Winnicki. Okazało się, że wydatki
poniesione na organizację imprezy przekroczyły uzyskane dochody. Za szczególnie wysoki
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uznano rachunek przedstawiony przez malarza Henkiego, choć nie podano za jaką usługę go
przedstawiono. Podczas walnego zabrania zadecydowano, że z malarzem należy się ułożyć i
rachunek uregulować, a dług po zabawie w wysokości 11 marek i 50 fenigów pokryć miała
kasa cechowa.470 Wzmianki o kolejnej zabawie pochodzą z roku 1892. Na letnią zabawę dla
członków cechu postanowiono przeznaczyć z kasy cechu 60 marek, równocześnie z tego
samego źródła, na zabawę dla uczniów przekazano 10 marek. 471 Decyzję o zorganizowaniu
kolejnego balu podjęto 22 października tego samego roku. Imprezę zamierzano zorganizować
w niedzielę „jeszcze przed adwentem” w hotelu „Koschnike” przy Lindenstrasse (dziś ul.
Bolesława Chrobrego). Pracami organizacyjnymi miała zając się ta sama komisja, która
organizowała poprzedni bal. Zamierzano zorganizować muzykę składającą się ze skrzypiec i
fortepianu. Na zabawę zamierzano przeznaczyć 70 marek. Zaznaczono jednak, że w razie
konieczności dołoży się dodatkowo 10 marek, a gdyby i to miało nie wystarczyć, wówczas
chętni do zabawy dołożą resztę z własnej kieszeni. Komitet organizacyjny zobowiązano
jednak do oszczędnego gospodarowania funduszami.472 W lutym 1897 r. zamiast zabawy
tanecznej postanowiono „wzorem innych cechów gnieźnieńskich urządzić wspólną kolację z
żonami jeszcze przed postem”.473 Nie zachowały się inne wzmianki na temat sposobu
realizacji powziętego zamysłu.
Niewiele wzmianek zachowało się na temat pomocy materialnej przeznaczanej na dla
znajdujących się w potrzebie członków cechu, bądź dla członków ich rodzin. W sierpniu 1890
r. przyznano wdowie Żołądkiewiczowej 20 marek zapomogi.474
W maju 1889 r. na kwartalnym walnym zebraniu stanęła sprawa zakupu dla cechu
srebrnego krzyża, który miał być używany przy odprawianiu mszy św. w intencji cechu oraz
przy pogrzebach zmarłych członków. Do przyszłego zebrania mistrzowie Chojnacki i
Brandke mieli zorientować się, ile odpowiedni krucyfiks mógłby kosztować. Podczas
sierpniowego zebrania okazało się, że podobny krzyż jest w posiadaniu majstra Krüger.
Podjęto decyzję, że w pierwszej kolejności przyjrzy mu się Zarząd, by przekonać się, czy
będzie wystarczająco stosowny do reprezentowania cechu kowalskiego. W styczniu 1890 r.
okazano krzyż, wprawdzie niklowy, ale „mocno posrebrzany”. Kosztował 75 marek. Podjęto
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 88, s. 60. Pierwszi gnieźnieńscy fotografowie reklamowali się często jako
„malarze i fotografowie”, lub „portreciarze i fotografowie” – E. Kowalska, Gnieźnieńskie zakłady
fotograficzne.... s. 132. Nie jest jednak znany działający w Gnieźnie w tym czasie fotograf o podobnym
nazwisku.
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decyzję o jego zakupie, a ponadto o zamówieniu dodatkowo szafki na jego przechowywanie.
Dla członków cechu był na tyle wartościowy, że gdy w roku 1892 dotychczasowy cechmistrz
Józef Haller został cechmistrzem honorowym, a na jego miejsce wybrano starszym cechu
Józefa Chojnackiego, uchwalono z kasy cechowej wyasygnować pieniądze na wynajęcie
dorożki, by zawieźć krzyż do mieszkania nowego przełożonego.475
W 1899 r., z uwagi na wejście w życie nowej ustawy rzemieślniczej, zmieniono
podstawę prawną na jakiej opierał się dotychczasowy statut i dokonano kosmetycznych zmian
w jego treści. Starszym cechu był już w tym czasie Józef Chojnacki. W 1903 r. cech liczył 37
członków, w tym 17 kowali, 2 wozowników, 5 ślusarzy, 2 budowniczych maszyn, 5
blacharzy, 4 zegarmistrzów, 1 kotlarza i 1 mosiężnika.476 Kilka lat później, w 1909 r., na
terenie powiatu gnieźnieńskiego pracowało 44 kowali, a na terenie powiatu witkowskiego –
37. Do korporacji należała zdecydowana mniejszość z nich, nawet przy zastrzeżeniu, że część
mogła należeć do cechów funkcjonujących w innych miastach obydwu powiatów. Wśród
wszystkich kowali zdecydowaną większość stanowili Polacy, co szczególnie widoczne było w
powiecie witkowskim:

pow.
witkowski

pow.
gnieź
nieński

Tabela 11: Liczba kowali w powiatach gnieźnieńskim i witkowskim w 1909 r.
Polacy

Niemcy

Gniezno

12

1

Kłecko

3

1

wioski

15

12

Witkowo

2

0

Czerniejewo

3

0

Powidz

2

0

wioski

29

1

Razem

66

15

Źródło: APB, Rejencja w Bydgoszczy, sygn.. I/293, k. 329 – 330.
W czasie sprawowania funkcji starszego przez J. Chojnackiego miał miejsce
niecodzienny przypadek walki o władzę w cechu. Mistrz kowalski Paul Schostag przez dwa
lata składał doniesienia do organu nadzorującego (Magistratu) na urzędującego starszego
cechu, o zwolnienie go z urzędu za rzekome nierozliczenie w terminie kasy cechowej.
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Ponieważ sprawa stawała się zbyt głośna, J. Chojnacki dobrowolnie zrezygnował z urzędu.
Funkcję prowadzenia cechu organ nadzorujący powierzył tymczasowo zastępcy starszego,
którym był P. Schostag, z równoczesnym nakazem przeprowadzenia nowych wyborów
starszego cechu w ciągu 14 dni. Schostag zignorował to polecenie. O przeprowadzenie
wyborów w terminie przewidzianym w statucie zwróciła się wówczas na piśmie ⅓ członków
cechu. Walne zebranie zostało zwołane w ostatnim dniu terminu. Zaproszono na nie również
przedstawiciela organu nadzorującego – dyrektora kancelarii Heitnera. Przebieg zebrania
przybrał obrót niekorzystny dla Schostaga. W trakcie obrad ogłosił on, że odchodzi z urzędu i
jednocześnie opuszcza cech, w dowód czego przekazał władzom książki i inne posiadane
przez siebie przedmioty cechowe. Równocześnie wezwał kilku innych członków do wyjścia
wraz z nim z sali oraz do opuszczenia cechu. Swoim działaniem doprowadził do tego, że
około 10 członków opuściło szeregi cechu. Zarząd cechu podjął decyzję o wykluczeniu
Schostaga z organizacji, o co zwracali się pisemnie inni członkowie bractwa. Sprawa stała się
na tyle głośna, że Zarząd obszernie wyjaśniał ją w piśmie skierowanym w dniu 6 grudnia
1907 r. do bydgoskiej Izby Rzemieślniczej.477
W 1909 r. utworzono „Spółkę zakupna i sprzedaży dla kowali i blacharzy z
ograniczoną poręką w Gnieźnie”. Walne Zebranie cechu, na którym przyjęto uchwałę o
powołaniu Spółki, odbyło się w sobotę 22 maja 1909 r. w lokalu Nowaka przy Końskim
Targowisku (obecnie Plac Józefa Piłsudskiego). Wnioskodawcą był J. Winnicki. Celem jej
powołania był wspólny zakup hurtowy surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia
kowalstwa, ślusarstwa i blacharstwa a następnie ich detaliczna sprzedaż. Udział w Spółce
wynosił 300 marek, każdy z członków mógł posiadać maksymalnie 4 udziały. Przygotowany
na zebranie założycielskie statut przewidywał powołanie organów Spółdzielni – Zarządu
składającego się z trzech osób oraz siedmioosobowej Rady Nadzorczej. Obydwa ciała
wybierane być miały przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.478
Wprowadzony w dniu 17 marca 1908 r. statut postanawiał, że cech swoim zasięgiem
terytorialnym obejmować będzie powiat gnieźnieński i należeć będą do niego tylko kowale.
Znalazło to też swój wyraz w tytule dokumentu479. Tak sformułowany i przyjęty w marcu
1908 r. statut nie wszedł jednak w życie. W następnym miesiącu dokonano zmiany nazwy
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 87, s. 7 – 8. W piśmie starszego cechu M. Nieczkowskiego do Izby
Rzemieślniczej w Bydgoszczy z dnia 6.12.1907 r. nie wymieniono żadnych dat. Usunięcie Schostaga z listy
członków cechu najprawdopodobniej nie zostało zaakceptowane przez władze zwierzchnie, bo już w marcu
1908 r. podpisał się on pod nowoprzyjętym statutem cechu – APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 2023, k. 16.
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cechu na: „Vereinigte Schmiede, Schloser- Innung zu Gnesen” [Połączony Cech Kowali i
Ślusarzy w Gnieźnie]. Organizacja liczyła wówczas 42 członków, w tym 30 kowali, 6
blacharzy, 3 ślusarzy i po 1 kotlarzu, wozowniku i producencie maszyn. W 1902 r. z cechu
wystąpili zegarmistrze, których przyłączono do naczelnego Cechu Zegarmistrzów w
Bydgoszczy. W powiecie gnieźnieńskim było w tym czasie 8 przedstawicieli tego zawodu, z
czego 6 w Gnieźnie i 2 w Kłecku.480 Starszym cechu od 1907 r. był blacharz Marcin
Sieczkowski. Choć cech, zgodnie ze statutem obejmować miał tylko powiat gnieźnieński,
należeli do niego także rzemieślnicy z powiatu witkowskiego (na przykład kowal Cieślewicz
z Witkowa). W 1913 r. na terenie powiatu witkowskiego prowadziło kuźnie 37 kowali, zaś na
terenie powiatu gnieźnieńskiego 44. Władze cechu starły się upowszechniać wśród członków
znajomość statutu, ale cel ten usiłowały osiągnąć przy niewielkim nakładzie środków. W
maju 1889 r. postanowiono, że każdy kto wyrazi zamiar nabycia statutu, ma go zakupić na
własny koszt. Wyłącznie do zapoznania się z jego treścią wystarczać miał egzemplarz
dostępny u cechmistrza. Już w październiku tegoż roku przypomniano jednak, że każdy
członek ma obowiązek posiadać statut. Zobowiązano władze cechowe do zapewnienia
egzemplarzy w językach polskim i niemieckim dla wszystkich potrzebujących. Dopiero w
listopadzie 1890 r. rozdano bezpłatnie statuty dotychczasowym członkom zastrzegając
jednak, że w przyszłości nowowstępujący mistrzowie mają za niego płacić.481
W zachowanych dziewiętnastowiecznych aktach prowadzonych przez gnieźnieński
Cech Kowali przeważa język polski. Już w okresie międzywojennym członkowie cechu z
dumą podkreślali, że w okresie niewoli zabiegali o używanie języka ojczystego. Protokoły z
walnych zebrań pisano również w okresie kulturkampfu w języku polskim. Jeden z niewielu
protokołów dwujęzycznych spisano 22 lutego 1892 r.482 W kwietniu 1893 r. odnotowano, że
protokół z poprzedniego zebrania odczytano tylko po polsku, „bo pisarz nie mógł go
przetłumaczyć na niemiecki”. Mimo obecności na zebraniu przedstawiciela niemieckiej
władzy nadzorczej protokół w takiej postaci został przyjęty. 483 Niekiedy dokument przyjęcia
do cechu majstrów Niemców spisywano w języku niemieckim. Sytuacja taka miała miejsce w
styczniu 1889 r. przy zapisaniu do bractwa Carla Reicha i Paula Schultza.484 Zdarzały się
jednak sytuacje, gdy przyjęcie w poczet bractwa Niemca, zapisywano w języku polskim. W
Bydgoski Cech Zegarmistrzów utworzony został w 1898 r. Cztery lata później przyłączono do niego
zegarmistrzów z terenu całej Rejencji. W Bydgoszczy pracowało wówczas 31 osób tego zawodu, w Pile 11, w
Inowrocławiu 6. Cały cech liczył 118 członków, zob.: APB, Rejencja w Bydgoszczy, sygn. I/2684.
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ten sposób spisano w lutym 1892 r. protokół dokooptowania do braci cechowych Ignatza
Freitaga.485
Na przełomie maja i czerwca 1913 r. w hotelu „Schubert” przy Lindenstrasse (obecnie
ul. Lipowa) w Gnieźnie, miał miejsce 4. Zjazd Związków Kowali Okręgu Poznańskiego.
Organizatorem trwającej 2 dni imprezy był starszy gnieźnieńskiego cechu Paul Schostag.
Wśród zaproszonych gości był m.in. starszy Cechu Kowalskiego działającego w pobliskim
Kłecku Antoni Furmanowicz. Gnieźnieński Cech Kowali w 1921 r. był organizatorem
prowincjonalnego zjazdu samodzielnych mistrzów kowalskich z byłego zaboru pruskiego.
Zjazd odbył się 5 czerwca w hotelu „Francuskim” przy ul. Chrobrego. Imprezę uznano za
bardzo udaną i początkowo zamierzano ją kontynuować w latach następnych. Ambitne plany
nie zostały jednak zrealizowane.
Po odzyskaniu niepodległości cech działał nadal na podstawie pruskich przepisów
prawnych. Dopiero w 1928 r. wojewoda poznański wydał dekret, w myśl którego wszystkie
działające do tej pory na podstawie pruskich przepisów prawnych cechy miały być
rozwiązane, a na ich miejsce utworzone nowe. Pismo w tej sprawie otrzymał również starszy
gnieźnieńskiego Cechu Kowali Marcin Sieczkowski. Odpowiadając na pismo wojewody, M.
Sieczkowski przedstawił pokrótce najnowszą historię cechu. Przypomniał w niej, że do
dawnego „zjednoczonego” cechu kowali, należeli oprócz przedstawicieli tej profesji także
ślusarze, blacharze, pozłotnicy, puszkarze, gwoździarze, mosiężnicy, kotlarze, zegarmistrze, a
nawet powroźnicy. Niemalże wszyscy wystąpili z cechu kowalskiego w momencie
utworzenia Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy w 1901 r. Pozostali jedynie ślusarze i
blacharze, którzy jednak także opuścili cech w 1923 r. i założyli swój własny. Od tej pory
pozostali w cechu sami kowale w liczbie 120. Według M. Sieczkowskiego cechowi należało
przywrócić starą nazwę „Cech Kowalski w Gnieźnie”, poprzez usunięcie słowa
„zjednoczony”, a nie rozwiązywać go. Takie postawienie sprawy świadczyło o
niezrozumieniu problemu przez starszego cechu. Nie chodziło przecież o rzeczywistą
likwidację cechu, ale o nadanie mu nowej podstawy prawnej będącej fundamentem jego
dalszego działania. Stanowisko starszego jest jednak w pewnym stopniu zrozumiałe. Po
odejściu z cechu przedstawicieli kolejnych profesji, obawa przed kolejnymi wystąpieniami
członków musiała być znaczna. Już w 1923 r. Walne Zebranie uchwaliło jednogłośnie
wprowadzenie przymusu cechowego. Uważano to za jedyny sposób uratowania cechu przed
rozwiązaniem. Zmiana stanowiska członków w tym względzie nastąpiła w latach
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trzydziestych. Trzykrotnie głosowano sprawę przekształcenia cechów przymusowych w
wolne (18.10.1931, 29.01.1933 i 14.08.1938) i trzykrotnie Walne Zebrania wypowiadały się
przeciwko tym projektom i wprowadzaniu cechów przymusowych.486
Mimo wątpliwości członków nowe przepisy zostały odgórnie wprowadzone w życie.
Dla gnieźnieńskiego cechu oznaczało to w praktyce jedynie rozszerzenie działalności na teren
powiatu, co zwłaszcza w przypadku Cechu Kowalskiego nie było zmianą daleko idącą. Wielu
jego dotychczasowych członków zajmowało się już do tej pory prowadzeniem działalności w
okolicznych wioskach. Sąd Administracyjny zatwierdził nowy statut cechu, o czym
członkowie zostali poinformowani podczas Walnego Zebrania w dniu 6 maja 1928 r.487
Zgodnie z nowymi przepisami oficjalna nazwa cechu brzmiała: „Cech Kowalski w Gnieźnie”.
Jego siedzibą było miasto Gniezno, a swoją działalnością obejmował on miasto Gniezno i
powiat gnieźnieński.488 W skład Zarządu wchodzić miało 3 podstarszych i 1 zastępca. Przy
okazji, w przypadku Cechu Kowalskiego, wyłoniła się trudność niespotykana w innych
cechach. Cech prosił o przedłużenie terminu, gdyż żeby uchwała o przyjęciu nowego statutu
była ważna, konieczna była obecność 75% członków na Walnym Zebraniu, a latem nie można
ich było wezwać ze względu na nawał pracy w okresie żniw. Oczekiwanych zmian w statucie
dokonano formalnie dopiero 20 października 1929 r.
Kolejny statut cechowy został przyjęty jednogłośnie podczas nadzwyczajnego
Walnego Zebrania w dniu 30 sierpnia 1936 r.489
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości cech rozwijał się pomyślnie, mimo
trudności powodowanych inflacją i hiperinflacją. Liczba członków rosła dość szybko, jednak
wkrótce znaczna część spośród nich zaczęła zalegać z regulowaniem opłat cechowych. W
1924 r. pięciu dotychczasowych członków dobrowolnie wystąpiło z cechu, w roku następnym
kolejnych czterech, ponadto z powodu niepłacenia składek usunięto z cechu dalszych pięciu.
Zagrożonych usunięciem było dalszych 10 – 15 osób. Pod koniec 1927 r. około ¼ członków
zalegała z opłatą za mijający rok.490 Liczba przyjmowanych nowych członków przestała
równoważyć zmarłych, usuniętych i występujących z bractwa. Zaczęła także spadać liczba
czeladników. W 1931 r. cech nie wykonał polecenia Izby Rzemieślniczej nakazującego
dokonanie wyboru Wydziału Czeladniczego, ze względu na brak odpowiedniej liczby
486
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czeladników zatrudnionych u mistrzów cechowych.491 W okresie kryzysu gospodarczego
liczba mistrzów usuniętych z cechu z powodu niepłacenia składek ponownie zaczęła
wzrastać. W latach 1932 – 1933 skreślono z listy członków po 15 rzemieślników, w roku
1934 kolejnych 8, a w 1935 r. - następnych 12. Ogólna liczba członków wyraźnie w tym
okresie spadła.492 W latach 1927 – 1939 liczba należących do cechu kowali przedstawiała się
następująco:
Tabela 12: Liczba członków Cechu Kowalskiego w Gnieźnie w latach 1927 – 1939.
Rok
liczba
członków

1927

1928

95

108

1929-30
brak
danych

1931
103

1932-33
brak
danych

1934

1935

1936

1937

1938

1939

79

74

64

73

75

65

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 89.
Z liczbą należących do organizacji rzemieślników ściśle związany był stan kasy
cechowej. W pierwszej połowie lat dwudziestych nominalny wzrost opłat i

cen

spowodowany był przede wszystkim panującą wówczas inflacją. W październiku 1922 r.
podwyższono ceny za usługi o 50% w stosunku do uchwalonych w sierpniu tego samego
roku.493 W styczniu 1923 r. wobec wzrostu cen na rynku, kowale gnieźnieńscy wprowadzili
nowy cennik za swoje usługi. W stosunku do przyjętych zaledwie przed trzema miesiącami
taryf, nowe ceny wzrosły o 100%. Na tym samym walnym zebraniu podwyższono składki
kwartalne z 300 do 500 marek polskich, opłatę wstępną do cechu z 3000 do 6000 marek,
zapis ucznia z 300 do 1000 marek, a wyzwolenie czeladnika ze 100 do 500 marek polskich.494
Już trzy miesiące później, na kolejnym zebraniu walnym wysokość składek kwartalnych
podniesiono z 500 do 3000 marek, a opłatę za zapis ucznia z 1000 do 3000. Wprowadzono
także nowy cennik.495 Kolejne zmiany uchwalono w grudniu 1923 r. W roku 1924 r.
wysokość opłat nadal szybko szła w górę. W lipcu, już po reformie Władysława Grabskiego i
wprowadzeniu nowej waluty, składki kwartalne podwyższono z 25 gr do 2 zł, opłatę wstępną
z 5 do 15 zł, a stawkę za zapis ucznia z 50 gr do 5 zł. Nie był to koniec podwyżek. W
październiku 1924 r. składki kwartalne podniesiono do 4 zł.496 Nowa waluta okazała się
jednak bardzo stabilna, a ceny mocno wyśrubowane. W styczniu 1926 r. składkę kwartalną
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obniżono do 2 zł.497 W okresie kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych, składka ta
mimo to wydawała się zbyt wysoka. W sierpniu 1934 r. na wniosek W. Prussa postanowiono
obniżyć ją do 50 gr miesięcznie.498 Opłata wnoszona podczas zapisu ucznia po uchwale
bydgoskiej Izby Rzemieślniczej od 1 stycznia 1929 r. wynosiła 25 zł. Gnieźnieńscy kowale
uznali ją za zbyt wysoką i złożyli protest do władz wojewódzkich. Wymienione wyżej wpłaty
stanowiły główne źródło dochodów kasy cechowej. Jej stan w okresie międzywojennym
ukazuje poniższa tabela. Na podstawie zestawienia widać wyraźne załamanie w drugiej
połowie lat dwudziestych, a następnie stopniowy spadek dochodów (z drobnymi
wahnięciami) w latach trzydziestych. Wyraźna jest też tendencja do utrzymywania poziomu
wydatków poniżej osiąganych dochodów. Wyjątkiem jest jedynie rok 1923, tj. okres
narastającej inflacji, gdy wszelkie gospodarowanie funduszami nie mogło być racjonalne.
Tabela 13: Dochody i rozchody kasy Cechu Kowalskiego w Gnieźnie
Rok

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Dochód

110 920*

798 358*

brak

1492,70

1476

1129

773

1335

Rozchód

94 464*

1 054 700*

danych

1130

1349

825

390,90

782

1930

1931

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1932

1157

1157

brak

986,83

829,91

945,16

561,41

688,61

529,46

744

684,90

danych

684,92

579,69

905,75

488,80

602,15

404,80

* w markach polskich
Źródło: Cechy miasta Gniezno, sygn. 89
Przedmiotem często poruszanym podczas zebrań cechowych, ściśle związanym z
finansami i dochodami członków, był temat wysokości płaconych podatków i obowiązku
posiadania świadectw przemysłowych. W lipcu 1926 r. przypominano zebranym, że w myśl
obowiązujących przepisów, mistrz pracujący z 1 uczniem nie musi płacić podatku
obrotowego.499 W kwietniu 1929 r. starszy cechu informował członków, że mistrzowie
pracujący sami zwolnieni są z obowiązku wykupywania świadectw przemysłowych, a
pracujący z jednym tylko pracownikiem zobowiązani są co prawda wykupić świadectwo
przemysłowe, ale nie muszą płacić podatku obrotowego.500 Drobna zmiana nastąpiła w 1930
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r. Mistrz pracujący z dwoma uczniami poniżej 17 roku życia nie musiał od tej pory płacić
podatku obrotowego. Jeśli jednak zatrudniał 1 pomocnika, miał obowiązek wykupić
świadectwo 8. kategorii, do którego przypisany był podatek w wysokości 12 – 15% od obrotu.
W kolejnych latach podatek płacono od normy zyskowności ustalanej odgórnie dla
poszczególnych zawodów. W 1931 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ustaliła na rok 1931
normę zysków w zawodzie kowalskim na 15% od obrotu. Pośród różnych podatków
obowiązywał również podatek lokalowy. Zwolnione jednak od niego były warsztaty
rzemieślnicze, o czym członków informował starszy cechu podczas zebrania w kwietniu 1937
r.501
Przez niemal cały okres międzywojenny (z krótką przerwą, której powody zostaną
przedstawione niżej) funkcję starszego cechu pełnił Marcin Sieczkowski. Inni członkowie
Zarządu, których kadencja się kończyła, byli najczęściej wybierani powtórnie na kolejną
kadencję. Zmiany zachodzące w składzie Zarządu były stosunkowo rzadkie. W marcu 1927 r.
na nowych członków Zarządu wybrano Teodora Otulakowskiego z ul. św. Wawrzyńca w
Gnieźnie i Stanisława Pućkę z Niechanowa.502 W październiku 1929 r. w wyniku kolejnych
wyborów T. Otulakowski pozostał na swoim stanowisku, natomiast nowymi podstarszymi
zostali Wacław Goszczyński z Gniezna i Franciszek Szymoniak z Piekar. 503 Wprowadzone w
1931 r. nowe rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu wymusiło kolejny wybór całego
Zarządu. W przeprowadzonym podczas walnego zebrania głosowaniu udział wzięło 45
członków cechu. Kandydujący na stanowisko starszego cechu M. Sieczkowski uzyskał 40
głosów, zaś jego konkurent A. Ziętek zaledwie 2. Mimo tak spektakularnej porażki
kandydował jeszcze kolejno na stanowiska trzech podstarszych oraz ławnika, ale żadnej ze
wspomnianych funkcji mu ne powierzono. Godność pierwszego podstarszego powierzono
Wacławowi Gorczyńskiemu, na drugiego – Teodorowi Otulakowskiemu, trzecim zaś został
Franciszek Szymoniak. Ławnikiem wybrano Edmunda Amborskiego z Arkuszewa.504 W
lutym 1932 r. na miejsce dotychczasowego członka Zarządu, trzeciego podstarszego F.
Szymoniaka wybrano Michała Izydorka.505 Niecały rok później, 29 stycznia 1933 r. podczas
kolejnych wyborów władz cechowych, na kolejną kadencję wybrano zarówno starszego, jak i
wszystkich trzech podstarszych. Nowym człowiekiem w Zarządzie był nowy członek komisji
ds. czeladników i uczniów A. Ziętek. Obok niego komisję tworzyli T. Otulakowski i – z
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urzędu – starszy cechu.506 W lutym 1935 r. wybrano skład nowego pocztu sztandarowego.
Tworzyli go Józef Pankowski z Gniezna jako chorąży oraz F. Szymoniak z Piekar i
Władysław Jankowiak z Obory jako podchorążowie.507 Ostatnie wybory władz cechowych
odbyły się 17 stycznia 1937 r. Starszym cechu ponownie został Marcin Sieczkowski,
podstarszym Józef Pankowski, członkami Zarządu Teodor Otulakowski, Antoni Ziętek,
Wacław Gorczyński, Wincenty Sikorski, Tomasz Jazikowski i Franciszek Szymoniak,
zastępcami członków Zarządu Michał Adamczewski, Stanisław Pućka (który zmarł w tym
samym roku), Kazimierz Krzywdziński, Czesław Kopecki, Nicefor Gulczyński i Jan Dobek.
Do składu Kasy Rewizyjnej wybrano Kazimierza Wilkosza, Piotra Wilczewskiego i
Stanisława

Dziadkiewicza,

zaś

do

Sądu

Polubownego

Wincentego

Prussa

na

przewodniczącego, Antoniego Ziętka na sekretarza oraz Teodora Otulakowskiego i Marcina
Sieczkowskiego na ławników.508
Walne zebrania, zarówno roczne jak i kwartalne odbywały się w dni wolne od pracy –
w niedziele lub święta. Podczas nadzwyczajnego zebrania, które odbyło się w wigilię świąt
Bożego Narodzenia 1922 r. postanowiono odbywać kolejne zebrania w dzień roboczy.
Przyjęta decyzja nie obowiązywała długo i powrócono do spotkań w dni wolne od pracy.
Zasadę tę potwierdzono oficjalnie podczas walnego zebrania w dniu 7 maja 1933 r.509
Zebrania Cechu kowali w okresie międzywojennym odbywały się w kilku miejscach. Do
czerwca 1929 r. miały one miejsce w hotelu „Francuskim”. Jesienią tegoż roku nastąpiła
zmiana miejsca spotkań. W październiku, najpierw Zarząd, a później wszyscy członkowie
zebrali się po raz pierwszy w lokalu Józefa Różyckiego przy Rynku. Miejscem spotkań
cechowych lokal pozostał do 1933 r. Przeniesiono się wówczas do lokalu „Polski Dwór”, a w
1937 r. do „Wielkopolanki” przy ul. Mieczysława 1. W latach 1928 – 1939, tj. w okresie z
którego zachowały się dane, średnia frekwencja podczas walnych zebrań wynosiła nieco
ponad 44%, z tendencją wzrostową. Liczba kowali uczestniczących w spotkaniach
cechowych corocznie malała w okresie letnim podczas żniw. Rekordowe pod względem
liczby uczestniczących było walne zebranie w dniu 19 stycznia 1936 r., w którym
uczestniczyło ponad 70% członków cechu. Najmniej przybyło na ostatnie przed wybuchem
wojny zebranie w dniu 2 lipca 1939 r. Brało w nim udział zaledwie 18, 5% mistrzów.
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W 1925 r. założono Kasę Pośmiertną. Do Kasy mógł przystąpić każdy członek cechu
lub jego żona. Wysokość wpisowego ustalono na 5 zł, składka kwartalna wynosiła 1 zł. W
razie śmiertelnego wypadku wypłacano zapomogę 100 zł. Do kasy przystąpiło 23
członków.510 Mimo zachęcających początków, w kolejnych latach rozwój Kasy nie spełniał
oczekiwań inicjatorów jej powołania. W 1927 r. zapisało się do niej 5 nowych członków i
wpłynęło 53 zł. T. Otulakowski ubolewał, że do Kasy przystąpiła nikła ilość kowali.
Wpłacane pieniądze kwitowano członkom znaczkami wklejanymi do legitymacji. Na
przełomie lat 1935/1936 Kasę Pośmiertną zlikwidowano wypłacając członkom 70% sumy na
jaką opiewały wklejone znaczki.511 Nieudaną próbę jej reanimacji podjął jeszcze w 1937 r. M.
Sieczkowski. W tym samym roku utworzono w Gnieźnie Kasę Bezprocentową, której
zadaniem było udzielanie nieoprocentowanych pożyczek lub zapomóg miejscowym
rzemieślnikom. Pierwszych wpłat w wysokości 100 zł, które zachęcić miały innych do
wsparcia powstającej inicjatywy, dokonali biskup sufragan gnieźnieński Antoni Laubitz oraz
gnieźnieński fabrykant i filantrop Bolesław Kasprowicz. Prezesem kasy został starszy Cechu
Kowali Marcin Sieczkowski. W sierpniu 1937 r. kapitał powstającej Kasy wynosił 500 zł.
Rok później M. Sieczkowski informował, że organizacja pomyślnie się rozwija, a na jej
koncie znajduje się już 1600 zł.512 Inną instytucją cechową była Kasa Chorych. W 1934 r.
została ona przekształcona w Ubezpieczalnię Społeczną. Wszyscy pracodawcy zobowiązani
byli zgłosić do niej osoby przez siebie zatrudniane, niezależnie od tego, czy wcześniej
należeli do Kasy Chorych, czy nie. 513
Cech w różnych latach należał do rozmaitych organizacji skupiających wielorakie
instytucje samorządu rzemieślniczego. O przynależności do tych organizacji, a tym samym o
płaceniu składek, decydowały profity jakie cech uzyskiwał w wyniku przystąpienia do nich.
W 1923 r. postanowiono wystąpić ze „Spółdzielni żelaza w Poznaniu” argumentując, że cech
nie odnosi z tego żadnych korzyści. Rok później zebrani na Kwartalnym Zebraniu kowale nie
zgodzili się na płacenie nowych składek na Związek Cechów w Gnieźnie i polecili złożyć
Zarządowi protest przeciwko jednostronnemu ich ustalaniu.514 Cech należał także do Związku
Kowali na Województwo Poznańskie. Szukając oszczędności gdzie tylko się dało, mistrz
Lewandowski w 1925 r. zaproponował, by uregulować bieżące składki i ze związku wystąpić.
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Wszyscy obecni zgodzili się z wnioskiem.515 W kolejnych latach propozycje przyłączenia się
do organizacji skupiających cechy rzemieślnicze zaczęły znajdować więcej zwolenników. W
marcu 1927 r. postanowiono ryczałtowo wpłacić na rzecz Związku Kowali na Województwo
Poznańskie sumę 100 zł i nie opuszczać szeregów organizacji. W sierpniu 1931 r. podczas
Walnego Zebrania przyjęto uchwałę o przystąpieniu do nowego Związku Cechów Mistrzów
Kowalskich na Województwo Poznańskie, a 2 lata później do Narodowo – Chrześcijańskiego
Związku Rzemiosła. Spośród obecnych wówczas na zebraniu członków 24 głosowało za
przystąpieniem, a zaledwie 1 był przeciwny.516
Podobnie jak w innych cechach znaczną rolę przywiązywano do zawodowego
kształcenia kolejnego pokolenia rzemieślników. Liczbę i wiek uczniów, koszty świadectwa,
wymagania egzaminacyjne oraz uzyskiwane przez wyzwalanych uczniów i oceny przedstawia
poniższe zestawienie:
Tabela 14: Uczniowie kowalscy wyzwoleni w latach 1919 – 1929
Rok

Liczba
uczniów

Wiek
uczniów

Koszty egzaminu Zadania do wykonania w
i świadectwa
czasie egzaminu

1919

11

17 – 26

15 – 17 Mk

1920

17

17 – 38

17 – 50 Mk

1921

49

17 – 43

50 – 150 Mk

1922

37

17 – 24

1923

48

a) we własnym warsztacie:
siekiera, hak dyszlowy,
kleszcze
b) w warsztacie wydziału:
2 podkowy gotowe do
przybicia, kapa
barczykowa
a) okucie na dyszel
b) 2 podkowy gotowe do
przybicia, kapa
barczykowa

Oceny
egzaminacyjne

11 zadowalająco

1 bdb
6 db
10 zadowalająco

a) j.w.
b) j.w.

1 bdb
21 db
27 zadowalająco

500 – 2000 Mk

a) j.w.
b) 2 podkowy gotowe do
przybicia

13 db
24 zadowalająco

17 – 33

4000 – 5000 Mk
(od 21 VII
100 000 Mk

a) j.w.
b) j.w.

15 db
33 dostatecznie
(zmiana oceny)

18 – 32

1 000 000 Mk
trzewik resorowy, klucz
od kwietnia 10 zł patentowy

a) okucie na dyszel,

1924
1925

515
516

34
41

18 – 24

10 zł
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b) j.w.
a) okucie na dyszel
b) 2 podkowy gotowe do

3 db
31 dst
8 db
33 dst
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1926

38

18 – 37

10 zł

1927

46

18 – 39

10 zł

1928

49

18 – 29

10 zł

1929*

34

18 – 34

25 zł

przybicia
a) j.w.
b) j.w.
a) okucie na dyszel, topór
kołodziejski
b) j.w.
a) okucie na dyszel, topór
kołodziejski, kierownica
do powozu
b) j.w.
a) okucie na dyszel, topór
kołodziejski, kierownica
do powozu, klucz
patentowy
b) j.w.

11 db
27 dst
18 db
28 dst
15 db
34 dst

21 db
13 dst

* brak zdających w okresie od stycznia do czerwca
Źródło: Uczniowie kowalscy, APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 92
Analiza danych przedstawionych w tabeli pozwala na przedstawienie kilku wniosków
o charakterze ogólnym. W ciągu dwóch pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości liczba
uczniów jest stosunkowo niewielka, później dość wyraźnie wzrasta i utrzymuje się na
podobnym poziomie do końca lat dwudziestych. Najmłodsi adepci kowalstwa w momencie
rozpoczęcia nauki zawodu liczyli 17 – 18 lat. Nauka trwała od 3 do 3,5 roku, w wyjątkowych
przypadkach nawet 5 lat. Edukację kończyli ludzie w bardzo różnym wieku. Można
przypuszczać, że szczególnie na początku przedstawionego okresu, niektórym osobom w
kontynuowaniu nauki mogła przeszkodzić wojna. Wzrost wysokości opłaty za świadectwo,
do 1924 r. spowodowany był narastającą inflacją, a później hiperinflacją. Po reformie W.
Grabskiego i zmianie waluty, przez kilka lat nie zmieniano wielkości opłaty. Na wydawanych
świadectwach znajdowały się podpisy mistrza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej,
starszego czeladnika i nowowyzwolonego czeladnika. Praktyczny egzamin z umiejętności
zawodowych składał się z 2 części: pracy wykonanej w warsztacie, w którym uczeń pobierał
naukę i pracy wykonanej w warsztacie szkolnym, gdzie odbywał się egzamin. O ile prace
wykonane pod okiem własnego mistrza niejednokrotnie były nieszablonowe, wymagające
pewnej inwencji, o tyle zadania wykonywane w warsztacie pod okiem członków komisji
egzaminacyjne ograniczały się do wykonania 2 podków gotowych do przybicia. Przez kilka
lat nie zmieniono zakresu prac egzaminacyjnych. Również oceny wszyscy zdający
otrzymywali bardzo zbliżone. Przeważały dostateczne, zaś oceny bardzo dobre w ciągu 11 lat
spośród 404 zdających otrzymały zaledwie 2 osoby.
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Wiele emocji budziła sprawa posyłania uczniów do szkoły dokształcającej. Do jej
ukończenia zobowiązani byli uczniowie, którzy nie posiadali pełnego wykształcenia
podstawowego, szczególnie liczni na wsiach, skąd wywodziła się większość kandydatów do
rzemiosła kowalskiego. Mistrzowie niechętni byli odrywaniu utrzymywanych przez siebie
terminatorów od pracy i ograniczania im możliwości praktycznego nabywaniu umiejętności
zawodowych. W kwietniu 1926 r. Walne Zebranie podjęło uchwałę, by nie posyłać do szkoły
uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia. Decyzję tę w pełni potwierdził wyrok Sądu
Powiatowego w Gnieźnie z dnia 19 czerwca 1926 r.517 Kilka miesięcy później, gnieźnieński
Sąd Okręgowy zwolnił od winy i kary mistrzów, którzy nie posyłali swych osiemnastoletnich
uczniów do szkoły. Wypadki kwestionowania tego rozstrzygnięcia zdarzały się jednak
zapewne również w okresie późniejszym, gdyż jeszcze w październiku 1928 r. zebrani kowale
postanowili wysłać rezolucję do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
by ono ustaliło wiek terminatorów, do którego zobowiązani oni będą do uczęszczania do
szkół uzupełniających.518 Od października 1928 r. uczeń przystępujący do egzaminu
czeladniczego miał obowiązek dostarczyć zaświadczenie ukończenia 3 okresów szkoły
dokształcającej lub nabycia równoważnego wykształcenia. Ci spośród nich, którzy rozpoczęli
naukę przed wejściem w życie nowej ustawy podlegali dotychczasowym (niemieckim)
przepisom, ze względu na prawa nabyte. Zachęcano ich do uczęszczania do szkoły, ale
formalnego wymogu ukończenia trzech okresów nie mieli.519 Wkrótce inna sprawa związana
z uczniami wzbudziła emocje wśród członków cechu. Na Zebraniu Kwartalnym w dniu 27
marca 1927 r. W. Pruss zwrócił uwagę zebranych na istniejący nadmiar uczniów w stosunku
do ilości czeladników. Jego zdaniem, skutkiem takiej sytuacji był powszechnie praktykowany
proceder pokątnego wykonywania zawodu przez wyzwolonych terminatorów, którzy nie
mogli znaleźć pracy. Nie posiadając formalnych uprawień do założenia własnego zakładu,
pracowali pokątnie nie zgłaszając tego faktu urzędom skarbowym. Obecny na Zebraniu
przedstawiciel Izby Rzemieślniczej Dudkowski, nie rozumiejąc chyba istoty problemu,
zapewniał jedynie, że Izba nie dopuści by osoby bez uprawnień utrzymywały i kształciły
uczniów.520 W lipcu 1928 r. podczas Walnego Zebrania przyjęto, że przyjmowani w naukę
zawodu uczniowie powinni osiągnąć przynajmniej 16 rok życia. Wprowadzone w życie nowe
przepisy nakładały na majstrów obowiązek zgłoszenia w Inspektoracie Pracy uczniów, którzy
nie ukończyli 18 roku życia. Nadal istniał problem terminatorów, którzy zamierzali przystąpić
517
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do egzaminu czeladniczego, lecz nie posiadali świadectwa ukończenia szkoły dokształcającej.
Od marca do czerwca 1929 r. zorganizowano dla nich dodatkowy kurs, który zobowiązani
byli zaliczyć. Podobne kursy zorganizowano podczas wakacji letnich i jesiennych w 1930 r.
Kandydaci winni zgłosić się w pisemnym wnioskiem. Wzory wniosków rozdawał M.
Sieczkowski podczas Zebrania w maju 1930 r.521 Baczną uwagę zwracano na profesję majstra
przyjmującego ucznia w termin. W sierpniu 1930 r. Władysław Pluciński mistrz ślusarski
zgłosił ucznia w zawodzie kowalskim. Cech odmówił mu przyjęcia go. 522 W roku 1931 czas
nauki w zawodzie kowalskim określono na 3,5 – 4 lata. Mistrzom przypomniano także, że
wszelkie poświadczenia kierowane do Izby Rzemieślniczej, a wystawiane uczniom
kończącym naukę, winny być potwierdzane przez cech. Uczniom uczącym się zawodu u
mistrzów nie należących do cechu, potwierdzenia wystawianych przez nich zaświadczeń
musiał udzielać właściwy wójt lub magistrat. W tymże roku pojawił się problem limitów
liczby uczniów możliwych do utrzymania przez jednego majstra. Do 1931 r. obowiązywała
zasada, że 1 mistrz może przygotowywać do zawodu 2 uczniów, oraz dodatkowo po 1 uczniu
na każdego zatrudnianego przez siebie czeladnika, nie więcej jednak niż w sumie 5 uczniów.
Według przepisów obowiązujących od 14 maja 1932 r. każdy mistrz mógł szkolić 1 ucznia
oraz dodatkowo po uczniu na każdych dwóch zatrudnianych przez siebie czeladników.
Budziło to ostre protesty środowiska. Sprawę tę poruszano na kolejnych Zebraniach
Kwartalnych od czerwca do grudnia 1932 r.523 W lipcu 1934 r., w okresie kryzysu
gospodarczego, podwyższono wysokość opłaty wpisowej od nowoprzyjmowanych uczniów z
5 do 10 zł.
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W październiku tego samego roku gnieźnieńscy rzemieślnicy, również

kowalscy, wystosowali wniosek do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, by zajęcia w szkole
dokształcającej przesunięto na godziny popołudniowe od 1700 do 2000. Dotychczasowy
system zajęć odbywających się zarówno rano, jak i po południu, bardzo dezorganizował pracę
warsztatów.525 Od roku 1935 obniżono wiek kandydatów na uczniów. Od tej pory można było
przyjmować w termin chłopców od 15 roku życia. Przepisy wymagały, by byli oni przebadani
przez lekarza. W ciągu 4 tygodni uczeń musiał być zapisany w cechu, a w terminie kolejnych
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2 tygodni cech winien poinformować o tym Izbę Rzemieślniczą. By ułatwić przystąpienie do
egzaminów, w 1936 r. poznańska Izba obniżyła taksę egzaminacyjną dla uczniów z 35 do 20
zł, a dla kandydatów dla mistrzów ze 100 do 80 zł.526 Przez cały omawiany okres środowisko
rzemieślnicze przywiązywało dużą wagę do poziomu moralnego uczniów. Podczas
przyjmowania nowych kandydatów na uczniów w czasie Walnych Zebrań członków cechu,
straszy cechu M. Sieczkowski każdorazowo zwracał się do nich ze specjalną mową, w której
zachęcał do wytrwałej pracy i posłuszeństwa wobec przełożonych. Życzył im, by wyrośli „na
dzielnych obywateli Państwa i Kościoła”, stali się w przyszłości „chlubą dla rodziców, narodu
i rzemiosła”.527 Ewentualne spory między członkami cechu – przełożonymi uczniów,
poruszano dopiero po opuszczeniu przez młodych ludzi sali zebrań.
Podczas Walnego Zebrania w lutym 1934 r. mistrz Antoni Ziętek jako pierwszy
zgłosił formalny wniosek, by zorganizować obchody przypadającego w tym roku jubileuszu
450 – lecia

powstania gnieźnieńskiego cechu kowali.528 Propozycja co prawda została

przyjęta jednogłośnie, ale nie podjęto żadnych konkretnych działań. Jeszcze podczas
sierpniowego Zebrania Kwartalnego postanowiono ją odłożyć do „bliższego zbadania
dokumentów cechowych”, pragnąc najwyraźniej potwierdzić daty ich wystawienia. Dopiero
w kwietniu 1935 r. podjęto decyzję zorganizowania obchodów jubileuszowych w dniu 29
czerwca, a na 2 tygodnie przed planowanym terminem przyjęto program przebiegu
uroczystości.529 Zbiórka uczestników jubileuszu odbyła się o godzinie 900 w hotelu
„Europejskim”. O godz. 915 nastąpił wymarsz pocztów sztandarowych do kościoła św. Trójcy,
gdzie 15 minut później rozpoczęła się msza św. w intencji zmarłych i żyjących członków
cechu. O godz. 1030 odbył się ponowny przemarsz do hotelu „Europejskiego”, gdzie o godz.
1100 rozpoczęło się wspólne uroczyste śniadanie. Po półgodzinnym posiłku, zebrani przeszli
na Rynek, by wziąć udział w trwających obchodach Święta Morza. Oficjalna, uroczysta
inauguracja obchodów nastąpiła o godz. 1230 na strzelnicy przy ul. Przy Rzeźni (obecnie ul.
Jana III Sobieskiego), w obecności zaproszonych władz, delegatów i gości. O godz. 1500 miał
miejsce wspólny obiad (koszt jednej porcji wynosił 2 zł), a o godz. 1600 koncert w ogrodzie
strzelnicy oraz konkurs w toczeniu kręgli i strzelanie do celu z nagrodami. Wstęp do ogrodu
był płatny. Cena wynosiła 20 gr. O godz. 2030 w hotelu „Europejskim” rozpoczynała się
zabawa taneczna. Bilet wstępu dla pań kosztował 99 gr, dla panów 1,49 zł. Członkowie cechu
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uczestniczyli w zabawie bezpłatnie. W części oficjalnej starszy cechu Marcin Sieczkowski
powitał dostojnych gości, wśród nich gen. Tadeusza Malinowskiego dowódcę 17
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, starostę gnieźnieńskiego Juliana Suskiego, prezydenta
Gniezna Stanisława Wrzalińskiego, prezesa bydgoskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Bolesława Kasprowicza, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Józefa Chilomera,
prezesa Izby Rzemieślniczej Józefa Zakrzewskiego oraz delegatów zaproszonych na jubileusz
cechów. Sekretarz cechu Antoni Ziętek przedstawił dzieje gnieźnieńskiego cechu kowali,
podkreślając szczególnie obowiązujące w nim przepisy obyczajowe, regulujące zasady
zachowania się uczniów podczas odbywania terminu. Wymienił uzyskane przez cech
przywileje królewskie, a także podkreślił zasługi cechu w obronie przed germanizacją.
Przypomniał, że cech w najtrudniejszych latach kulturkampfu i germanizacji szkolnictwa
dbał, by każdy uczeń umiał pisać i czytać po polsku. Z dumą wymienił przedmioty złożone
przez cech w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w Muzeum Wielkopolskim. Po jego
wystąpieniu odczytano telegram nadesłany przez biskupa Antoniego Laubitza a następnie
zabierali kolejno głos starosta J. Suski, gen. T. Malinowski, prezydent S. Wrzaliński i ks. J.
Chilomer. Po przemówieniach i życzeniach wręczono dyplomy z okazji 50 – lecia
mistrzostwa Karolowi Zimmerowi z Wierzyc, oraz 25 – lecia mistrzostwa T. Otulakowskiemu
i W. Prussowi w Gniezna. W trakcie obrad przygrywała orkiestra gnieźnieńskiego 69 pp.530
Po rozliczeniu kosztów obchodów okazało się, że cech uzyskał niewielki dochód w
wysokości 32 zł. Zdecydowało dołożyć do tego z kasy cechowej kolejnych 18 zł i „okrągłą”
sumę przekazać na prowadzoną rozbudowę kościoła św. Wawrzyńca.531
Podobnie, jak w jubileuszu Cechu Kowali brały udział przedstawicielstwa innych
cechów, tak również przedstawiciele gnieźnieńskich kowali, w formie rewanżu, uczestniczyli
w uroczystościach organizowanych przez inne stowarzyszenia i organizacje. Bractwo
reprezentował przy takich okazjach poczet sztandarowy. Jedną z pierwszych w okresie
międzywojennym okazji, były obchody 30 – lecia istnienia gnieźnieńskiego Towarzystwa
Czeladzi Katolickiej w lipcu 1923 r.532
Tradycja obchodów jubileuszy uzyskania tytułu mistrzowskiego miała wśród
rzemieślników długą tradycję. W 1926 r. 25. rocznicę uzyskania mistrzostwa obchodzili
Ziętkiewicz, Wacław Gorczyński, Teodor Otulakowski, Józef Chojnacki i Marcin
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Sieczkowski.533 W maju 1931 r. cech zdecydował przeznaczyć kwotę od 160 do 180 zł na
zorganizowanie uroczystego wręczenia dyplomów dla zasłużonych członków. Franciszek
Piasecki z Żydowa otrzymał dyplom za 50 lat pracy, a Jan Draheim z Kędzierzyna, Jan
Matuszewski z Gołubia, Antoni Furmanowicz z Kłecka, Franciszek Kmieciński z Kowalewa,
Jan Orchowski z Grzybowa (wkrótce wystąpił z cechu) i Kazimierz Krzywdziński z Winiar za
25 lat pracy.534 W dniu 20 listopada 1932 r. wręczono 11 mistrzom obchodzącym swoje 25 – i
50 – letnie jubileusze dyplomy wystawione przez Izbę Rzemieślniczą. Z tej okazji
zorganizowano wieczór towarzyski połączony z muzyką, a cech na jego organizację
wyasygnował niebagatelną sumę 300 zł.535
W porównaniu z innymi gnieźnieńskimi cechami, niewiele zachowało się zapisów o
organizowaniu przez miejscowych kowali zabaw tanecznych. Jedną z nielicznych, o których
wspomniano, a zarazem pierwszą o której zachowała się informacja, była karnawałowa
zabawa taneczna jaka miała miejsce w sobotę 27 stycznia 1923 r. Na jej zorganizowanie
przeznaczono z kasy cechowej 80 000 marek polskich.536
Wiele zapisów dotyczy zatargów między członkami cechu lub między członkami a
władzami bractwa. Pierwsza wzmianka pochodzi z 22 grudnia 1922 r,. gdy zebrał się Sąd
Cechowy pod przewodnictwem starszego, by rozpatrzeć sprawę Michała Izydorka. Miał on
stawiać publicznie nieprawdziwe, obraźliwe zarzuty w stosunku do Zarządu. W protokole
niestety ich nie wymieniono. Obwiniony obiecał odwołać je na łamach gnieźnieńskiego
„Lecha” w terminie do końca roku.537 Bardzo lakonicznie opisano sprawę Michała
Adamczewskiego. W lipcu 1926 r. otrzymał on naganę „za rozsiewanie spraw omawianych w
Cechu poza zebranie”. Zagrożono mu, że w przypadku powtórzenia się podobnego zdarzenia
zostanie on wykluczony z cechu. M. Adamczewski nie poczuwał się jednak do winy i na
Kwartalnym Zebraniu w październiku złożył wniosek, by Zarząd dokładnie zbadał rzuconą na
niego obelgę. Wynik dochodzenia nie jest znany. Odnotowano jedynie, że w styczniu 1927 r.
sprawę zakończono przez „podanie ręki”.538 W podobny sposób zakończono w lipcu 1927 r.
zatarg wywołany przez M. Izydorka przez rzucenie nieokreślonej bliżej obelgi na T.
Otulakowskiego.539
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Przełom lat dwudziestych i trzydziestych XX w. upłynął pod znakiem konfliktu części
członków cechu ze starszym Marcinem Sieczkowskim. Skargi zaczęły się mnożyć w latach
1926 – 1930. Zarzucano mu, że zatrzymuje pieniądze z wyzwolin, nie prowadzi egzaminów,
bezprawnie przetrzymuje książkę protokolarną z egzaminów czeladniczych (opłata za
egzamin czeladniczy wynosiła wówczas 25 zł). Dochodziło do tego, że niektórzy uczniowie
zdawali egzaminy wieńczące okres nauki w Poznaniu. W 1926 r. podczas Zebrania
Kwartalnego, które odbyło się w dniu 23 kwietnia, jak zwykle wówczas w hotelu
„Francuskim” przy ul. Mieczysława, sekretarz Zarządu, majster Antoni Ziętek zaproponował,
by wszyscy członkowie cechu należeli przymusowo do Kasy Pośmiertnej. Propozycja została
początkowo przyjęta jednogłośnie.540 Skutki tej decyzji nie od razu zostały wprowadzone w
życie, gdyż w protokołach z kolejnych Walnych Zebrań podawane są liczby wstępujących do
Ksy w późniejszych terminach nowych członków. Nie wiadomo, czy brak zdecydowanego
forsowania pomysłu przez starszego cechu był powodem rozpoczęcia konfliktu między
wnioskodawcą a M. Sieczkowskim. W październiku 1926 r. A. Ziętek zaproponował, by w
miejscowej prasie umieścić ogłoszenie, że cech nie należy do Związku Cechów w Gnieźnie,
co w przyszłości zapobiec miało kojarzeniu go z tą organizacją, zwłaszcza przez osoby
niezorientowane. Wniosek nie został jednak przyjęty przez cechmistrza. Oburzony
wnioskodawca, nie kończąc prowadzenia rozpoczętego przez siebie protokołu, opuścił
Zebranie.541 Na Zebraniu Rocznym w dniu 9 stycznia 1927 r., mimo protestów A. Ziętka i
kierownika Szkoły Podkuwaczy Koni w Gnieźnie mistrza kowalskiego Wincentego Prussa,
M. Sieczkowski ponownie został wybrany cechmistrzem na kolejną kadencję. W odpowiedzi
na to A. Ziętek oświadczył, że rezygnuje z członkostwa w Zarządzie Cechu. W. Pruss, jak to
określono „w krzykliwych słowach” krytykował nowego-starego przewodniczącego, za co ten
ostrzegł zażądaniem interwencji policji. W wyniku zajścia W. Pruss opuścił zebranie.542
Podczas kolejnego Zebrania Kwartalnego, w marcu 1927 r., konieczny stał się ponowny
wybór całego Zarządu. Poprzedni, dokonany zaledwie przed dwoma miesiącami, został
unieważniony dekretem gnieźnieńskiego Magistratu z dnia 25 stycznia z powodu
„niezachowania podczas poprzednich wyborów pewnych formalności” (niestety w protokole
ich nie wymieniono).543 Prowadzący zebranie Józef Zakrzewski z bydgoskiej Izby
Rzemieślniczej, w obecności przedstawiciela Magistratu Juraszka ubolewał, że stosunki
między członkami cechu kowalskiego tak dalece się popsuły, że wybory władz cechowych
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muszą odbywać się pod nadzorem władzy. W czasie ponownych wyborów M. Sieczkowski
uzyskał 54 głosy na 60 obecnych członków uprawnionych do głosowania.544 W dalszej części
zebrania J. Zakrzewski odczytał pismo, w którym zarzucano ponownie wybranemu
przewodniczącemu nierozliczenie się z pieniędzy pobranych w trakcie egzaminów od
zdających oraz spieniężenie niektórych przedmiotów wykonanych przez terminatorów w
trakcie egzaminów. Wyjaśniając zarzuty Sieczkowski wyjaśnił, że pieniądze z egzaminów
przekazał do Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, co potwierdził obecny na zebraniu syndyk
Izby Dudkowski, zaś przedmioty wykonane jako prace egzaminacyjne oddał różnym
towarzystwom na fanty podczas organizowanych przez nie imprez. Według majstra
Lewandowskiego przedmioty te stanowiły własność cechu i starszy nie miał prawa
rozporządzać nimi samodzielnie. W odpowiedzi Dudkowski tłumaczył zebranym, że Komisja
Egzaminacyjna nie ma „nic wspólnego z cechem”. Towarzystwo nie mogło podejmować
żadnych decyzji dotyczących przedmiotów należących do Komisji. 545 Mimo tych wyjaśnień,
członek Zarządu Teodor Otulakowski i Lewandowski zgłosili wniosek by wybrać dwóch
stałych delegatów do Izby Rzemieślniczej przez towarzystwo, a nie przez Zarząd. W tym
drugim przypadku realnym bowiem było, że delegatem nadal pozostanie Sieczkowski, a
według Lewandowskiego nie zasługiwał on na powierzenie mu tej funkcji, gdyż do tej pory
przedstawiał gnieźnieńskich mistrzów w Izbie w złym świetle. Po interwencji Dudkowskiego
nie doszło do wyborów, gdyż ustanowienie stałych delegatów należało, zgodnie z prawem, do
kompetencji rocznego Walnego Zebrania.546 W 1928 r. kierownik Szkoły Podkuwaczy Koni
w Gnieźnie Wincenty Pruss, będąc rewizorem kasy cechowej wykrył, że M. Sieczkowski
pobierał z kasy cechowej pieniądze za pełnienie honorowej funkcji starszego oraz dwukrotnie
pobrał pieniądze za tę samą podróż służbową. Wincentego Prussa poparł Antoni Ziętek. W
odpowiedzi M. Sieczkowski za rzekomą działalność na szkodę organizacji doprowadził do
usunięcia obydwu z cechu, wpierw 19 kwietnia 1928 r. przez Zarząd, a następnie 6 maja
przez Walne Zebranie.547 Uchwałę Walnego Zgromadzenia na wniosek obydwu
zainteresowanych unieważnił prezydent Gniezna Leon Barciszewski w dniu 20 lipca. Na
początku września zebrali się mężowie zaufania cechu (W. Rosławski, Władysław Rajkowski,
Wojciech Staszak, Józef Michalak, Bronisław Dąbrowski i Antoni Smaruj), by
przedyskutować zaistniałą sytuację. W swym oświadczeniu zaprotestowali przeciwko
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unieważnieniu wykluczenia uznając, że wskazany jako podstawa decyzji prezydenta § 18 ust.
3 statutu, nie powinien mieć do tej sytuacji zastosowania. Podkreślili, że „wybryki tych
panów na zebraniach trwały od półtora roku i dążyli oni do rozbicia starego, a utworzenia
nowego cechu”.548 Zarzut ten pojawił się wówczas po raz pierwszy. Do sprawy obydwu
mistrzów powrócono podczas rocznego walnego zebrania w styczniu 1929 r. Michał
Adamczewski mistrz z Czerniejewa zauważył, że w jego przekonaniu zarzuty stawiane
obydwu członkom są nieprawdziwe i zaapelował do zebranych, by zajęli przychylne
stanowisko w stosunku do obwinionych. W. Pruss odnosząc się do wysuwanych względem
niego zarzutów stwierdził, że są one zupełnie nowe, do tej pory nie podnoszone. Nigdy nie
dążył do podziału cechu. Uważa ponadto, że Zarząd niedbale traktuje sprawy kas chorych i
problemy dotyczące uczniów. A. Ziętek natomiast pytał zebranych, czy ktokolwiek czuje się
pokrzywdzony lub obrażony wystąpieniami jego lub Prussa. Zamiast odpowiedzi zarządzono
głosowanie nad wykluczeniem obydwu mistrzów z szeregów członków. Gdy stosunkiem
głosów 48:6 wykluczono W. Prussa, Ziętek dobrowolnie wystąpił z cechu. Ponieważ
formalnie nie złożył wniosku na piśmie – przeprowadzono formalne głosowanie tajne. Za
wykluczeniem głosowało 40 zebranych, przeciwko 2, a 14 wstrzymało się. 549 W grudniu 1929
r. zwołano nadzwyczajne zebranie cechu z powodu zatwierdzonego przez Izbę Rzemieślniczą
składu Komisji Egzaminacyjnej. Znalazły się w niej osoby narzucone przez Izbę, a nie
wybrane podczas Walnego Zebrania. Przewodniczącym Komisji, Izba mianowała A. Ziętka,
wykluczonego z grona członków cechu. Starszy cechu M. Sieczkowski wezwał wówczas
członków do obalenia Komisji mianowanej przez Izbę twierdząc, że tylko on ma prawo do
prowadzenia egzaminów. Nadzwyczajne Zebranie uchwaliło jednogłośnie wysłać do Izby
rezolucję protestującą, pod którą mieli złożyć podpisy wszyscy członkowie cechu.550
Podpisani pod petycją majstrowie w liczbie 71 zagrozili Izbie, że nie będą swoich uczniów
zgłaszać do wyzwolin przed tą Komisją, z powodu utracenia do niej zaufania. Podczas
Walnego Zebrania w dniu 31 sierpnia 1930 r. zjawił się Józef Zakrzewski i odczytał
komunikat, że zgodnie z zarządzeniem wojewody poznańskiego mistrzowie Ziętek i Pruss są
nadal członkami cechu. Zebrani w odpowiedzi uchwalili wysłać protest do Sądu
Administracyjnego w Warszawie.551 Protest na nic się nie przydał. Usuniętym majstrom
przywrócono prawa członkowskie, a w maju 1931 r. wystąpili oni o odstąpienie od pobierania
im składek za czas niebytności w cechu. Po dyskusji zebrani przegłosowali, że składki mają
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być przez obydwu zapłacone w całości, również za okres wydalenia z cechu. 552 Na tym
konflikt się nie zakończył. W maju 1931 r. Zarząd Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy
zwrócił się do prezydenta miasta o wdrożenie postępowania celem usunięcia M.
Sieczkowskiego ze stanowiska starszego cechu. Pełnienie obowiązków starszego przejściowo
objął Wacław Gończyński. Podczas Walnego Zebrania w dniu 18 października 1931 r.
poinformował on zebranych, że prezydent Gniezna na wniosek Izby Rzemieślniczej zawiesił
z dniem 1 października M. Sieczkowskiego w pełnieniu funkcji starszego cechu. Piastujący
funkcję drugiego podstarszego cechu Teodor Otulakowski dopytywał, z jakiego powodu
zawieszono Sieczkowskiego oraz dlaczego korespondencję adresowaną do cechu odbiera W.
Pruss, zamiast najważniejszego w obecnej sytuacji w hierarchii cechowej pierwszego
podstarszego. Obecny na zebraniu J. Zakrzewski, jako przedstawiciel Izby, próbował
wyjaśniać, że Sieczkowski „nie postąpił legalnie wobec Izby i członków cechu”, ale na czym
ów brak legalności polegał, nie sprecyzował. Broniąc się, M. Sieczkowski zarzucił
Zakrzewskiemu oszczerstwo, wynikające z jego oraz niektórych członków cechu, złej woli.
Zebrani energicznie oprotestowali niesłuszną ich zdaniem uchwałę prezydenta miasta, a
Sieczkowski wysłał skierowane do wojewody zażalenie na niesłuszną krzywdę. Według
opinii T. Otulakowskiego przyczyną konfliktu między M. Sieczkowskim z jednej, a W.
Prussem i A. Ziętkiem z drugiej strony, była energiczna działalność starszego cechu
skierowana przeciwko pokątnemu podkuwaniu koni przez kowali, którzy nie posiadali
odpowiedniego dyplomu. Równocześnie oskarżał kierownika szkoły podkuwaczy koni, że to
dzięki jego biernej postawie kwitnie ten proceder, a W. Pruss nie zgłasza tych przypadków
władzom.553 W lutym 1932 r. prowadzono inwentaryzację i szacowanie wartości majątku
cechu. Do Komisji, która zająć się miała tym zadaniem wybrano Prussa i Ziętka. Ponieważ
mieli oni wyjechać do Poznania, by oszacować na miejscu wartość zabytków będących
własnością cechu a przechowywanych w Muzeum i Archiwum Państwowym, dokooptowano
do składu zespołu M. Sieczkowskiego i T. Otulakowskiego. Wszyscy wyjechali na koszt
cechu do stolicy Wielkopolski w dniu 10 marca. Sprawozdanie z wyjazdu, przeprowadzonych
czynności i ich wyniku złożył Sieczkowski w czerwcu 1932 r. 554 Wewnątrzcechowy konflikt
wygasał. W grudniu 1932 r. M. Sieczkowski powrócił na poprzednio zajmowane
stanowisko.555 Podczas tego samego zebrania postanowiono wycofać sprawę 2 wcześniej
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wydalonych członków i w ten sposób ją zakończyć. Na początku 1937 r. A. Ziętek został
członkiem Zarządu cechu, a W. Pruss przewodniczącym Sądu Polubownego.
Inne, zdarzające się między członkami cechu konflikty, miały przebieg znacznie
łagodniejszy i szybciej były przezwyciężane. W październiku 1932 r. W. Gorczyński na
wniosek T. Otulakowskiego zwołał sąd honorowy, który rozpatrzeć miał sprawę skierowaną
przeciwko M. Sieczkowskiemu. Otulakowski poczuł się obrażony jego słowami „że skarbnik
Cechu Kowalskiego chodzi po kawiarniach i po ulicy”, odczytując to jako insynuację, że w
kawiarniach przesiaduje za nie swoje pieniądze. Sieczkowski tłumaczył się, że swoich słów
nie wypowiedział w złej intencji, a jedynie jako przyjacielską uwagę. W obecności członków
sądu honorowego przeprosił T. Otulakowskiego i przeprosiny zostały przyjęte. 556 W lipcu
1936 r. słowami M. Sieczkowskiego poczuł się dotknięty Edmund Amborski z Arkuszewa.
Zagroził starszemu, że sprawę odda do sądu, ale Sieczkowski na groźbę zupełnie nie
zareagował.557 Nie zachował się zapis o zakończeniu zatargu,
Kilkakrotnie podczas Walnych Zebrań poruszono sprawę zaabonowania przez cech
jakiejkolwiek gazety fachowej. Każdorazowo gorącym orędownikiem takich działań był
starszy cechu M. Sieczkowski. Na ogół jednak sprawy tego typu wzbudzały nikłe
zainteresowanie pozostałych członków i zazwyczaj głosowano przeciwko ponoszeniu takich
wydatków. Podczas zebrania w dniu 30 października 1927 r. odrzucono propozycję
zaabonowania „Gazety kowalsko-kołodziejskiej”. Starszemu wyrwała się wówczas złośliwa
uwaga, że „na inne zachcianki pieniędzy nie brakuje, a na pismo fachowe dwóch zł na kwartał
brakuje”.558 Odmowa wydatkowania środków na zakup fachowych czasopism wynikała
raczej nie ze skąpstwa, ale z braku przekonania o potrzebie aktualizowania i pogłębiania
własnej wiedzy fachowej. M. Sieczkowski był pod tym względem wyjątkiem na tle
pozostałych członków cechu. Podczas walnych zebrań często przedstawiał nowinki
publikowane w literaturze branżowej, zachęcając innych mistrzów do zapoznawania się z
nimi. O horyzontach starszego cechu świadczy chociażby wygłoszona przezeń podczas
Walnego Zebrania rocznego w styczniu 1929 r. opinia, że „zawód kowalski wskutek
wprowadzania

mechanicznych

środków

przewozowych

stoi

u

schyłku.”

Wzywał

równocześnie członków cechu, by starali się zmieniać profil wykonywanych przez siebie we
własnych warsztatach prac.559
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Kowale chętnie przekazywali środki na inne, w tym społeczne cele. W styczniu 1926
r. uchwalono przekazać na ręce prezydenta Gniezna Leona Barciszewskiego 50 zł na potrzeby
najbiedniejszych. W styczniu 1933 r. na bezrobotnych miasta Gniezna przekazano 40 zł, w
sierpniu następnego roku 20 zł na powodzian w Małopolsce i 15 zł na najbiedniejsze dzieci,
znajdujące się pod opieką gnieźnieńskiego Magistratu. W lutym 1938 r., mimo spadku
dochodów cechowych przekazano pieniądze na pomoc zimową, budowę szkół powszechnych,
kasę bezprocentową i inne cele społeczne. Przekazywano pieniądze również na pożyczkę
narodową. W październiku 1933 r. cech zadeklarował na tenże cel kolejne 100 zł, ponadto
deklarację wsparcia indywidualnie podpisało 9 obecnych na zebraniu członków. W
następnym roku ofiarowano 10 zł na Ligę Morską i Kolonialną. Na dozbrojenie armii w
październiku 1938 r. scedowano 50 zł. W roku 1939 r., już w obliczu zbliżającej się wojny, na
pożyczkę L.O.P.P przekazano 100 zł (w protokole zaznaczono, że zebrani wniosek przyjęli z
entuzjazmem) a w trakcie zebrania zebrano jeszcze 15 zł na Fundusz Obrony Narodowej.
Chętnie też przekazywano pieniądze na cele religijne. O pieniądzach, pozostałych po
organizacji uroczystości jubileuszowych cechu i oddanych na kościół św. Wawrzyńca,
wspomniano już wyżej. W październiku 1932 r. przekazano 40 zł na budowę pomnika
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu.560 Z kasy cechowej regulowano również
koszty wyjazdów służbowych. Wliczano do nich przede wszystkim wyjazdy na jubileusze
cechów w innych miastach, na które najczęściej wyjeżdżał starszy cechu lub poczet
sztandarowy. W 1932 r. wyjechali do Poznania członkowie komisji, której zadaniem było
oszacowanie wartości przedmiotów należących do cechu, a zdeponowanych w Archiwum
Państwowym i Muzeum Wielkopolskim. Każdemu z czterech członków komisji przyznano na
koszt podróży 10 zł.561 Kwartalne Zebranie w czerwcu 1929 r. uchwaliło wycieczkę na
poznańską Powszechną Wystawę Krajową. Koszt przejazdu koleją dla członków był
darmowy. Czeladnicy i nie członkowie, jeśli uczestniczyli we wspólnym wyjeździe, mogli
również korzystać za zniżki. Bilet wstępu w cenie 2 zł każdy uczestnik wycieczki kupował za
własne pieniądze. Zwiedzanie wystawy miało miejsce 27 lipca.
W pierwszej połowie lat trzydziestych sytuacja materialna kowali, uzależnionych od
wiejskiego klienta, pogorszyła się. Dla wielu mistrzów opłacanie składek stało się poważnym
wyzwaniem. W maju 1933 r. wykluczono z cechu 15 członków zalegających z opłatami.
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Mimo to liczba członków cechu nie zmniejszała się. Dopływ „świeżej krwi” zapewniała
wspomniana Miejska Szkoła Podkuwaczy Koni, w której kwalifikacje zawodowe zdobywało
wielu nowych adeptów profesji kowalskiej.562 W 1928 r. egzaminy czeladnicze zdało 17
uczniów, w 1930 r. – zaledwie 6, ale w 1931 r. liczba ta wzrosła do 20 uczniów. W 1936 r.
liczba członków cechu zwiększyła się do 65. Był to wówczas najliczniejszy z gnieźnieńskich
cechów.563
Przez cały okres międzywojenny wiele emocji budziły sprawy nieuczciwej
konkurencji i nielegalnego kucia koni. Skargi mistrzów cechowych nasiliły się w okresie
kryzysu gospodarczego, a bezpośrednio po jego zażegnaniu ich liczba nie zmniejszyła się.
Podczas Kwartalnego Zebrania w sierpniu 1936 r. skarżono się na partactwo i psucie cen.
Jako dowód przedłożono rachunki wystawione przez Edmunda Czaprowicza, którego ceny,
jak opisano w protokole, okazały się „bardzo śmieszne, wprost nie do uwierzenia, na co
zebrani oburzyli się”.564 W styczniu 1937 r. zobowiązano Zarząd, by opracował cennik na
prace kowalskie. W kwietniu powołano komisję, która miała zająć się sprawą. W jej skład
weszli Antoni Ziętek, Michał Adamczewski, Kazimierz Wilkosz, Józef Pankowski, Wincenty
Sikorski, Franciszek Szymoniak i Edmund Amborski. W sierpniu 1937 r. rozdano członkom
nowe cenniki, a starszy cechu apelował, by konsekwentnie się do nich stosować.565 Problemu
nielegalnego kucia koni nie rozwiązano do momentu wybuchu II wojny światowej. W
sierpniu 1938 r. wielokrotnie o to nagabywany przedstawiciel Magistratu Kuchowicz
oświadczył, że na partaczy będą nakładane kary. Na deklaracjach słownych, podobnie jak
wielokrotnie wcześniej, sprawa się skończyła. W październiku 1938 r. wobec braku postępów
w załatwieniu sprawy, Zarząd oświadczył zebranym na Kwartalnym Zebraniu mistrzom, że
przekaże zażalenie do władz wojewódzkich.566
Tematyka polityczna podczas Walnych obrad pojawiała się incydentalnie. Nieliczne
przypadki jej poruszania miały miejsce w drugiej połowie lat trzydziestych. W sierpniu 1937
r. M. Sieczkowski, ustosunkowując się do trudności jakie mieli młodzi czeladnicy ze
znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie, wskazywał na szerokie możliwości osiedlania
się w byłej Kongresówce oraz szczególnie na Kresach. Zachęcając do podejmowania pracy na
wschodzie kraju apelował równocześnie by nie dopuszczać do osiedlania się Żydów w
Inicjatywa uruchomienia Szkoły Podkuwaczy Koni wyszła od gnieźnieńskich władz powiatowych. Kurs
trwał 3 miesiące i obejmował wszystkie rodzaje podkuwania koni. Poziom kursów cieszył się dobrą opinią.
Szkoła była wyposażona w pomoce naukowe, służące do poglądowego przedstawiania nauczanych treści – zob.:
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Wielkopolsce oraz przestrzegał przed konkurencją z ich strony. 567 Trzy miesiące później
zwrócił się do członków cechu, by nie kupowali towarów u Żydów i „o ile możliwość
zwalczali komunizm na każdym kroku”.568 Na początku listopada 1938 r. starszy cechu
namawiał członków, by w czasie zbliżających się wyborów do Sejmu głosowali na
gnieźnieńskiego mistrza stolarskiego Józefa Zakrzewskiego. Niestety agitacja nie przyniosła
oczekiwanego efektu i kandydat rzemieślników nie został wybrany. 569
Pierwsze Walne Zebranie w ostatnim roku pokoju rozpoczęto od uczczenia pamięci
zmarłych grudniu 1938 r. biskupa Józefa Teodorowicza, kardynała Aleksandra Kakowskiego
oraz zmarłego w styczniu Romana Dmowskiego. Na zebraniu kwartalnym w lipcu 1939 r.
przypomniano także zmarłego w maju biskupa Antoniego Laubitza.570
Po II wojnie światowej cech wznowił działalność 27 maja 1945. W dniu tym odbyło
się pierwsze zebranie organizacyjne członków. Rozpoczęto je od uczczenia pamięci kolegów
zmarłych w czasie wojny. W dalszej kolejności wybrano Zarząd. Starszym cechu został
jednogłośnie Marcin Sieczkowski, zastępcą Franciszek Szymoniak, sekretarzem Józef
Pankowski, skarbnikiem Jan Dobek, ławnikiem Wincenty Sikorski. Wybrano także składy
Komisji Egzaminacyjnych dla uczniów i dla mistrzów. W tej pierwszej znaleźli się M.
Sieczkowski jako przewodniczący oraz F. Szymoniak – zastępca przewodniczącego, J. Dobek
ławnik, W. Sikorski zastępca ławnika, A. Ziętek ławnik czeladniczy i Wizner jako jego
zastępca. Komisję dla mistrzów tworzyli M. Sieczkowski, J. Pankowski i Łosiński.571 Jedną z
najpilniejszych spraw było ustalenie cennika za prace kowalskie. Walne Zebranie
organizacyjne podjęło decyzję o przyjęciu cen z 1939 r. pomnożonych trzydziestokrotnie.
Ceny za podkucie koni mnożono czterdziestokrotnie. W zakresie organizowania działalności
cechu, Edmund Amborski piszący protokół zebrania organizacyjnego, złożył wniosek o
zbiórkę pieniędzy na druki niezbędne do prowadzenia biura. Obecni na Sali członkowie cechu
zebrali na ten cel 407 zł, a ponadto, na wniosek J. Dobka, 541 zł na odbudowę katedry.
Pierwsze powojenne walne zebranie cechowe zakończono wzniesieniem okrzyku „Nasza
Najjaśniejsza Rzeczpospolita niech żyje!”572
Na kolejnym walnym zebraniu, które odbyło się 9 września 1945 r. w dawnym
miejscu zebrań przy ul. Mieczysława 1, przyjęto do cechu 6 nowych członków. Tym samym
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pojawiła się konieczność uregulowania wysokości składek wpisowych. Zadecydowano, by
wysokość wpisowego dla nowych członków ustalić w wysokości 100 zł, wpisowe dla
uczniów 60 zł, zaś składki miesięczne dla członków ustalono na poziomie 20 zł
miesięcznie.573 Tymczasem sprawa nowych członków cechu zaczęła się komplikować w
sposób jakiego wcześniej nie przewidziano. Do końca 1945 r. do prowadzenia rzemiosła
kowalskiego zgłosiło się 90 chętnych. Nie wszyscy spośród nich byli mistrzami, niektórzy nie
posiadali nawet świadectwa czeladnika, nie wszyscy też należeli do cechu. Niektórzy
tłumaczyli się, że zagubili dokumenty w czasie wojny, co często trudne było do
zweryfikowania. Kierownik szkoły zawodowej zaoferował prowadzenie kursów niedzielnych
dla kandydatów na mistrzów, co poprzez nadanie tytułów osobom go nie posiadającym, ale
spełniającym kryteria, mogło choć częściowo uregulować sytuację.574
Sprawą budzącą najwięcej emocji była w tym czasie konkurencja ze strony
rzemieślników nie będących członkami cechu. We wrześniu 1945 r. Cech zwrócił się za
pośrednictwem Powiatowej Szkoły Kucia Koni w Gnieźnie do Urzędu Przemysłowego i
Ziemskiego, o odebranie prawa podkuwania koni osobom nieupoważnionym. W piśmie
poruszono także sprawę poniemieckich warsztatów kowalskich. Zwracano uwagę, że zajęły je
często osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i domagano się, by prowadzić je
mogli wyłącznie członkowie cechu.
W styczniu 1946 r. nastąpiła reorganizacja cechu. Wprowadzone zmiany w pierwszej
kolejności musiały zostać przyjęte przez zebranie organizacyjne członków. Odbyło się ono w
dniu 27 stycznia 1946 r. Przewodniczył mu Franciszek Sobański prezes Powiatowego
Związku Cechów w Gnieźnie. Wybrano Komitet Organizacyjny, na którego czele stanął
dotychczasowy starszy cechu M. Sieczkowski jako przewodniczący oraz J. Pankowski
pełniący funkcję sekretarza Komitetu i E. Amborski jako ławnik. Komitet tego samego dnia
wniósł do Miejskiego Wydziału Przemysłowego jako władzy nadzorczej I stopnia podanie o
zatwierdzenie nowego statutu. Po jego zalegalizowaniu Komitet miał obowiązek zwołać
Zgromadzenie Konstytucyjne nowego cechu.575 Według jednogłośnie nowoprzyjętego statutu
cech nosił nazwę „Cech Kowalski w Gnieźnie” i obejmował swoim zasięgiem Gniezno i
powiat gnieźnieński. Wszedł on w życie z datą wsteczną od dnia 1 stycznia 1946 r. Nowy
cech był organizacją przymusową. Zgodnie ze statutem, każdy samodzielny rzemieślnik,
zgłaszający swe przedsiębiorstwo w Urzędzie Przemysłowym, stawał się członkiem cechu i
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od tej chwili zobowiązany był do płacenia składki.576 Zebranie konstytucyjne nowego cechu
odbyło się 17 marca 1946 r. w lokalu „Przyszłość” przy ul. Mieczysława 1. Funkcję starszego
ponownie objął M. Sieczkowski, jego zastępcą został Franciszek Szymoniak z Piekar,
sekretarzem Józef Pankowski, który miał warsztat przy ul. Słomianka, zastępcą sekretarza
wybrano Edmunda Amborskiego z ul. 3 Maja, a skarbnikiem Jana Dobka, z ul. Roosevelta.
Na ławników wybrano A. Ziętka, L. Szkwarka (obydwaj z Gniezna) i W. Sikorskiego z
Pyszczyna. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się R. Głowacki z Wierzbiczan, W. Purol z
Kędzierzyna i K. Wilkosz ze Zdziechowy. Sąd polubowny tworzyli E. Amborski jako sędzia
polubowny, M. Sieczkowski jako jego zastępca oraz J. Pankowski i J. Dobek jako ławnicy.577
Podczas zebrania konstytucyjnego nowego cechu przedstawiono także sprawozdanie z
działalności w 1945 r. Dochód kasy cechowej wyniósł w tym czasie 7 573 zł, wydatki
osiągnęły sumę 6 379 zł. Nasilająca się inflacja dała znać o sobie przy preliminowaniu
budżetu na rok 1946 r. Plan zakładał jego wysokość na 15 208 zł po stronie zarówno
dochodów, jak i rozchodów. Zadecydowano także o podniesieniu niektórych opłat. Składkę
miesięczną podwyższono z 20 do 30 zł, zaś wysokość wpisowego od uczniów z 60 do 100 zł.
Także ceny za prace kowalskie uległy zmianom. Skalkulowano je na poziomie cen z 1937 r.
pomnożonych przez 100 lub cennika z listopada 1945 r. z dodatkiem 50%.578 Już na kolejnym
Zebraniu Kwartalnym, w maju 1946 r. nowe ceny za usługi zostały podwyższone o kolejnych
20%, a od 20 października o następne 15%.579
Organizowanie cechu przebiegało sprawnie. W marcu 1946 r. rozpoczęto zbiórkę
pieniędzy na sztandar cechowy. Podczas zebrania konstytucyjnego zdołano zebrać zaledwie
1320 zł, dlatego do sprawy powrócono już na następnym zebraniu majowym. Przypomniano
wówczas członkom, że cech utracił podczas wojny swój sztandar, którego do tej pory nie
odnaleziono. Uchwalono zakup nowego. Na jego zakup zdołano zebrać 11 000 zł. Reszta
członków cechu zadeklarowała wówczas wpłatę po 500 zł w ciągu 4 tygodni. Do lipca
zebrano 25 000 zł. Przewidywano wówczas, że do sfinansowania zakupu brakuje jeszcze ok.
10 000 zł. Składki przebiegły jednak sprawnie, gdyż w dniu 8 września 1946 r. odbyła się
uroczystość poświęcenia nowego sztandaru. Po raz pierwszy wystąpił wówczas publicznie
wybrany przed tygodniem poczet sztandarowy w składzie J. Napierała z Gniezna, Władysław
Purol z Kędzierzyna i Sylwester Sikorski z Żydowa.580
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Cech działał bardzo aktywnie. W 1946 r. zbierano wśród członków datki na sztandar
dla jednostek Wojska Polskiego z gnieźnieńskiego garnizonu. Równocześnie nowe
komunistyczne władze zaczęły wprowadzać nowe opłaty, będące w rzeczywistości rodzajem
ukrytych podatków. W maju 1946 r. poinformowano członków cechu o utworzeniu Komitetu
Obywatelskiego Premiowej Pożyczki dla Odbudowy Kraju. Każdy rzemieślnik zobowiązany
był wziąć w niej udział. Komitet informował, że będzie dbał, by jej wysokość „sprawiedliwie
wymierzyć”, jednak odwołania przewidywano w bardzo ograniczonym zakresie.581 Sprawy
obciążenia rzemiosła obowiązkowymi daninami odegrały istotną rolę podczas obrad
ogólnopolskiego Kongresu Rzemiosła w Bydgoszczy. Gnieźnieński Powiatowy Związek
Cechów wydelegował na jego obrady spośród członków Cechu Kowalskiego 2 mistrzów –
Jana Dobka i Józefa Pankowskiego. Podczas bydgoskiego zebrania rzemieślnicy domagali się
od władz państwowych zniesienia podatku od uposażeń, przyznania pracownikowi
zatrudnionemu w warsztacie rzemieślniczym karty żywnościowej kategorii I oraz karty
odzieżowej, przedłużenia nauki rzemiosła do lat 4, całkowitej likwidacji prawa nienależenia
do cechów oraz udzielania kredytów i zapomóg bezprocentowych na prowadzenie warsztatów
rzemieślniczych.582 Zamiast oczekiwanej pomocy, cech otrzymywał kolejne żądania
finansowe. Podczas listopadowego zebrania poinformowano członków o piśmie, jakie
wpłynęło od Komitetu Ufundowania Sztandarów Wojsk Polskich Garnizonu Gniezno,
wzywające członków do wpłacenia na zakup sztandaru 1500 zł. W wyniku przeprowadzonej
składki zebrano 1255 zł.583 W grudniu 1946 r. przypomniano obecnym na Zebraniu
Kwartalnym o terminie wpłaty na Daninę Narodową. W przypadku zbyt wysokiego wymiaru
daniny wpłacanej przez poszczególnych członków cechu, przysługiwało im prawo wniesienia
odwołania w terminie 7 dni.584 Rok 1947 był okresem zaostrzania niekorzystnych dla
rzemiosła tendencji. Podczas Kwartalnego Zebrania w czerwcu, próbowano protestować
przeciwko zbyt wygórowanym podatkom od obrotu i od dochodu nakładanym bezpodstawnie
przez miejscowy Urząd Skarbowy. Na zebraniu październikowym pojawiły się nowe skargi.
Narzekano, że miesiące od maja do lipca oraz grudzień, Urząd Skarbowy traktuje jako okres
sezonowy, w czasie którego obrót powinien być wyższy niż w ciągu pozostałych miesięcy.
Ponadto Edmund Amborski zauważył, że urząd niesłusznie domaga się podatku od prac
wykończonych, ale które nie znalazły jeszcze nabywcy. 585 Coraz bardziej zauważalny stawał
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się kryzys w rolnictwie, który pośrednio dotykał kowali. W maju 1947 r. narzekano na spadek
liczby klientów spośród okolicznych rolników, czego przyczynę upatrywano w ciągłym
podnoszeniu kontyngentów i spadkiem dochodów osób prowadzących gospodarstwa rolne.586
Celem kolejnej zbiórki pieniędzy prowadzonej wśród gnieźnieńskich rzemieślników było
zdobycie środków na pozyskanie gmachu z przeznaczeniem na szkołę dla uczniów
rzemieślniczych. Wśród miejscowych kowali zebrano do października 1947 r. na ten cel 8550
zł.
Okres powojenny, to czas braku zarówno surowców, jak i narzędzi niezbędnych do
pracy. Próby rozwiązania tych problemów są wyraźnie widoczne w codziennej działalności
cechu. Podczas Zebrania Kwartalnego w lipcu 1946 r. informowano zebranych, że Izba
Rzemieślnicza w Poznaniu rozdziela narzędzia rzemieślnicze. Chętni mogli się zgłaszać po
ich odbiór. Kilka miesięcy później, w gnieźnieńskiej Rzeźni Miejskiej utworzono składnicę
żelaza. Kilogram żelaza można w niej było nabyć w cenie 9 zł, okazując się kartą
rejestracyjną lub kartą rzemieślniczą.587
Na początku 1947 r. cech liczył 76 członków, w tym obowiązkowych 60,
dobrowolnych 16 i 5 bez tytułu mistrzowskiego. Dochód kasy cechowej w 1946 r. wyniósł
25 398 zł , zaś rozchód 22 871 zł. W tym samym czasie przyjęto na naukę 41 uczniów oraz 19
nowych członków.588 Intensywnie zajmowano się sprawą uregulowania posiadania uprawnień
czeladniczych i mistrzowskich. W listopadzie 1946 r. poinformowano zebranych na Walnym
Zebraniu Kwartalnym, że księgi protokolarne składania egzaminów na mistrzów i
czeladników były przez okres okupacji przechowywane i nadal znajdują się u starszego cechu
M. Sieczkowskiego. W grudniu tegoż roku wręczono nowe dyplomy mistrzowskie osobom,
które uprawnienia takie nabyły jeszcze przed wojną, ale dokumenty zagubiły w okresie
okupacji.589 W okresie późniejszym sprawa nie była już tak prosta. Jesienią 1947 r. Izba
Rzemieślnicza w Poznaniu wydała rozporządzenie, w myśl którego każdy kto zgubił lub
utracił w czasie wojny świadectwo mistrzowskie lub czeladnicze, zobowiązany był zdawać
egzamin kwalifikacyjny. Równocześnie prowadzono naukę i kursy dokształcające dla nowych
kandydatów na czeladników i mistrzów. W grudniu 1946 r. kierownictwo Szkoły
Dokształcającej przedstawiło zebranym mistrzom zarządzenie Kuratorium poznańskiego, w
myśl którego żaden kandydat na czeladnika, który miał możliwość uczęszczania do szkoły
zawodowej i z niej nie skorzystał, nie będzie przyjęty na kurs przygotowujący kandydatów do
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egzaminu czeladniczego. W roku 1946 egzamin mistrzowski zdały 42 osoby, zaś czeladniczy
24.590 W maju roku następnego rozpoczęto w Gnieźnie przy ul. 3 Maja kurs podkuwaczy
koni.591
W 1947 r. zmianie uległa większość opłat cechowych. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
i Powiatowy Związek Cechów w Gnieźnie sugerowały, by składkę członkowską podnieść do
100 zł miesięcznie. Walne zebranie odrzuciło tę propozycję, zarzucając zarówno Izbie, jak i
Powiatowego Związkowi, że nieskutecznie walczą z brakiem surowca na rynku i wysokimi
podatkami. Wysokość składki miesięcznej ustalono na 50 zł, wstępne od członka na 300 zł, a
wysokość zapisu od ucznia na 200 zł.592
W październiku 1947 r. poinformowano obecnych na Zebraniu Kwartalnym członków
o zawiązaniu się w Gnieźnie pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej. Celem jej utworzenia
było nabywanie trudno dostępnego na rynku surowca i rozprowadzanie go wśród członków.
Chętni do przystąpienia mogli zgłaszać się do Powiatowego Związku Cechów. Wpisowe
wynosiło 100 zł, a udziały przewidywano na 3000 zł.593
Podczas walnego rocznego zebrania w dniu 8 lutego 1948 r. dokonano podsumowania
osiągnięć z roku poprzedniego. Odbyło się wówczas 5 zebrań Zarządu cechu, 4 Walne
Zebrania kwartalne i 1 roczne. Dochody kasy cechowej wyniosły 38 497 zł, zaś rozchody
33 750 zł. Równocześnie na rok 1948 uchwalono budżet w wysokości 39 247 zł. W 1947 r.
egzaminy mistrzowskie zdało 21 osób, czeladnicze 12 osób. Wśród członków cechu
rozprowadzono 35 ton koksu.

Zalecono im także korzystanie z usług pomocniczej

Spółdzielni Rzemieślniczej przy Powiatowym Związku Cechów. Jednym z argumentów była
możliwość zakupu przez kowali trudno osiągalnego na rynku węgla, w cenie 80 zł za 50 kg.
Podczas zebrania podsumowano prowadzoną przez cech akcję pomocy zimowej oraz
zdecydowano o zakupie mszy św. w intencji zmarłych członków cechu.594
W pierwszym półroczu 1948 r. odbyły się 2 zebrania Zarządu, 2 Walne Zebrania
kwartalne, przeprowadzono 12 egzaminów mistrzowskich i 16 czeladniczych, przekazano na
odbudowę katedry 2000 zł. Dochód kasy cechowej wyniósł w tym czasie 26 997 zł, a
rozchód 17 130 zł. Być może ze względu na znaczną nadwyżkę budżetową i rosnącą inflację,
a może ze względu na likwidację cechu, zdecydowano się przeznaczyć hojne datki w
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wysokości 6000 zł na uczczenie 30 lat pracy starszego cechu M. Sieczkowskiego, 2000 zł na
odbudowę katedry i 1000 zł na odbudowę szkoły.595
O forsowanym przez władze zamiarze reorganizacji siatki cechów Zarząd Cechu
Kowalskiego dowiedział się z prasy fachowej – „Życia Rzemieślniczego”. Zgodnie z
przyjętymi planami, poszczególne cechy tworzyć miały branżowe wojewódzkie związki
cechów, zaś cechy z terenu kilku powiatów – Okręgowe Związki Cechów. W związku z
prowadzoną reorganizacją, rozwiązywano dotychczasowe cechy, tworząc na ich miejsce
nowe, z szerszym zasięgiem terytorialnym.596
Zatwierdzony 26 lipca 1948 r. przez wojewodę poznańskiego Komisaryczny Zarząd
składał się z Franciszka Szymoniaka starszego cechu, Józefa Pankowskiego sekretarza i
Adama Ziętka skarbnika. Na czele nowego Sądu Cechowego, zatwierdzonego przez Izbę
Rzemieślniczą w Poznaniu, stanął Jan Dobek. Marcin Sieczkowski, starszy zlikwidowanego
cechu, przekazał jego majątek F. Szymoniakowi 24 października w lokalu Mateckiego przy ul
Roosevelta 2. Obecni byli członkowie Zarządu zlikwidowanego cechu – Jan Dobek i J.
Pankowski. Wobec braku majątku nieruchomego, przekazano wyłącznie ruchomości – 6
świec kościelnych, materiały biurowe, akta, pieczęcie i sztandar cechowy. Pierwsze zebranie
informacyjne nowego cechu odbyło się w dniu 19 listopada 1948 r. w sali hotelu
„Europejskiego”. Brali w nim udział, obok kowali z powiatu gnieźnieńskiego, również
kowale ze Żnina i powiatu żnińskiego. Obecnych było 70 osób. Zebranych zapoznano z
przebiegiem akcji reorganizacyjnej i nowym statutem cechu. Obejmował on swym zasięgiem
oprócz

powiatu

gnieźnieńskiego

również

powiat

żniński.

Po
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organizacyjnych omawiano sprawy dostaw żelaza oraz stworzenia fachowej biblioteki przy
cechu, głównie dla potrzeb uczniów. W tym celu utworzono 2 Komisje Oświatowe: dla
Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, w skład której weszli Edmund Amborski, Józef
Pankowski i E. Plewa oraz dla powiatu żnińskiego w składzie Cyganek, Gic i Kubiak.
Ponadto utworzono Komisję Cennikową, w której znaleźli się Amborski, Wilkosz, Napierała i
Kubiak.597
Bilans zamknięcia na koniec 1948 r. wynosił ponad 80 000 zł, a planowany budżet na
pierwsze półrocze 1949 r. prawie 300 000 zł.598 Na odbytym w maju 1949 r. zebraniu Marian
Malinowski z Okręgowego Związku Cechów w Gnieźnie, w imieniu poznańskiej Izby
tamże, s. 51. W protokole nie podano, której szkoły odbudowę zamierzano wspomóc. Można się jedynie
domyśleć, że chodziło o Szkołę Handlowo – Przemysłową, przy której mieściły się szkoły dokształcające.
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Rzemieślniczej wręczył Marcinowi Sieczkowskiemu dyplom za 35 letnią pracę na stanowisku
starszego cechu. W lipcu 1949 r. należało do cechu 128 członków. W sierpniu 1949 r. Izba
Rzemieślnicza zatwierdziła skład Sądu Cechowego w osobach Jan Dobek jako
przewodniczący, jego zastępca Kubiak oraz ławnicy Szarwark, Amborski, Hałasa i Plewa. 599
Ostatnie posiedzenie Zarządu cechu odbyło się 21 stycznia 1950 r. Wiodącym tematem było
rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z płacenia składek. Wkrótce potem cech został
włączony do nowoutworzonego Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych.
W Gnieźnie po 1945 r. aktywnie działała Komisja Egzaminacyjna Czeladnicza dla
rzemiosła kowalskiego na okręg powiatów Gniezno i Września. Jej przewodniczącym był
Edmund Amborski, posiadający swój warsztat na ulicy 22 Lipca, jego zastępcą Józef
Pankowski ze Słomianki, ławnikiem mistrzem Jan Dobek, mieszkający na ul. Cichej, zastępcą
ławnika mistrza był Jan Jazikowski z Kłecka (jedyny spoza Gniezna). Funkcję ławnika
czeladnika pełnił Kazimierz Wiesner z ul. Kłeckoskiej, a zastępcą ławnika czeladnika był
Leon Ratajczak z ul. Grunwaldzkiej.600
II. 5. CECH KRAWCÓW
Dzieje gnieźnieńskiego Cechu Krawców na początku XIX w. zdominowała
rywalizacja między krawcami polskimi a żydowskimi. W 1804 r. do „Cechu
Chrześcijańskiego Krawieckiego Gnieźnieńskiego” przyjęto „Starozakonnych Krawców
Gnieźnieńskich”.601 Ponieważ przewaga Żydów wśród gnieźnieńskich krawców była bardzo
duża, chcąc podjąć z nimi skuteczną konkurencję, Polacy w roku 1807 doprowadzili do
zjednoczenia Cechu Krawieckiego z Cechem Kuśnierzy. Celem było zwiększenie liczby
polskich członków w cechu. Nie przyniosło to spodziewanego efektu, gdyż do połowy XIX
w. Żydzi utrzymali w nim swą przewagę liczebną.602 Prawa i obowiązki członków
chrześcijańskich i żydowskich uregulowano na podstawie porozumienia z listopada 1808 r.
podpisanego

po

stronie

chrześcijańskiej

przez

Jakuba

Wleczykiewicza,

Feliksa

Gołanieckiego, Jana Oczkiewicza, Grzegorza Leporowskiego, Ignacego Zbierskiego i
Michała Wleczykiewicza, zaś po stronie żydowskiej przez Jeremiasa Mośka, Lewka Abrama i
Pinchusa Seymona.603 Nie rozwiązało to wszystkich konfliktów między dwiema grupami. Od
ponad 30 lat trwał między nimi zatarg finansowy. W 1777 r. zawarto sądownie ugodę między
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Cechem Krawieckim a Synagogą Gnieźnieńską, w myśl której gnieźnieńscy Żydzi
przekazywać mieli prowizję na kaplicę Pana Jezusa w kościele farnym. Nie wywiązując się z
przyjętych zobowiązań, doprowadzili do powstania trzyletnich zaległości w spłatach. Cech
Krawiecki domagał się uregulowania należności. Dopiero w 1810 r. prowizję zaczęto
regularnie uiszczać.604
W zachowanych aktach Cechu Krawieckiego istnieje znaczna luka obejmująca
większość wieku XIX w.605 Znane dziś informacje na temat gnieźnieńskich krawców z tego
okresu pochodzą głównie ze sporządzanych wówczas przez władze miejskie zestawień
statystycznych, które były już wykorzystywane przez poznańskiego badacza Lecha
Trzeciakowskiego Na podstawie wspomnianych materiałów ustalił on, że wśród
przedstawicieli tej branży, w pierwszej połowie XIX w. istniało znaczne rozwarstwienie w
dochodach. W 1836 r. miejscowi krawcy zarabiali rocznie od 60 do 250 talarów.606 Ogromna
większość z nich nie zatrudniała żadnej siły najemnej. W latach następnych sytuacja nie
uległa poprawie. Z tej zapewne przyczyny nie było wielu chętnych do nauki tego zawodu. W
1903 r. na 108 samodzielnych krawców było zaledwie 68 czeladników i uczniów. Było to
jedyne rzemiosło, w którym poważną rolę odgrywały kobiety. Własne zakłady prowadziły w
tym czasie 74 krawczynie.607
Więcej informacji zachowało się na temat działalności miejscowych krawców w II
połowie XIX w. Jeden z nich – mistrz krawiecki S. Bonowski, w 1851 r. był
współzałożycielem gnieźnieńskiego Towarzystwa Przemysłowego. Celem działalności
Towarzystwa była niedzielna nauka dla uczniów rzemieślniczych i organizacja rozrywki dla
członków. Organizacja poprzez pielęgnację polskich zwyczajów i zabaw, krzewiła ducha
patriotyzmu wśród rzemieślników. W 1863 r. w Powstaniu Styczniowym wzięli udział m. in.
gnieźnieńscy krawcy Wojciech Coiński, Wincenty Szulczewski oraz kuśnierz Józef Skory.
Nowy statut cechowy oparty na ustawie z 1881 r. został przyjęty przez cech 13
września 1883 r. Oficjalna nazwa cechu brzmiała „Vereinigen Schneider Innung zu Gnesen”
[Połączony Cech Krawców w Gnieźnie], choć potocznie nazywano go „Chrześcijański Wolny
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Cech Krawiecki”.608 Statut został zatwierdzony przez urząd Rejencji Bydgoskiej 21 stycznia
1884 r. Zgodnie z nazwą, przynależność do cechu była dobrowolna i nie należeli do niego w
tym czasie krawcy narodowości żydowskiej. Jego członkami byli krawcy, kuśnierze,
płóciennicy, kapelusznicy, czapnicy i rękawicznicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Na
czele organizacji stał cechmistrz. Statut przewidywał także wybór 2 mistrzów do Wydziału
Czeladniczego i dwóch do Wydziału Uczniowskiego. Ich zadaniem była opieka i nadzór
odpowiednio nad czeladnikami i uczniami.609 Był to jeden z najliczniejszych cechów w
Gnieźnie. Liczył w tym czasie 25 członków610 i nadal się rozrastał. W roku 1900 do cechu
należało 47 członków, a już w 1901 r. – 50.611 Wpisowe wynosiło w tym czasie 15 marek.
Konieczność zmiany statutu nastąpiła w 1898 r. W ostatnim dniu października tegoż roku
cechmistrz J. Żychliński zwołał do lokalu kupca T. Daneckiego na Końskim Targowisku
(obecnie Plac marszałka Józefa Piłsudskiego) nadzwyczajne Walne Zebranie. 612 W całości
poświęcone ono zostało sprawie zmiany statutu i dostosowanie go do nowego prawa
procederowego – ustawy z 1897 r. Zawiadomienia o zebraniu, pisane w językach polskim i
niemieckim, zostały rozesłane do wszystkich 34 członków cechu. Kara za nieprzybycie
wynosiła 50 fenigów613. Wbrew woli członków Zarządu cechu, prace nad zmianą statutu
potrwały aż do marca 1899 r. Nowy, zatwierdzony 13 kwietnia 1899 r. statut, wprowadził
nazwę cechu „Vereinigte Schneider Kürschner Weber Hut Mützen und Handschuhmacher
Innung zu Gnesen” [Zjednoczony Cech Krawców Kuśnierzy Płócienników, Kapeluszników,
Czapników i Rękawiczników w Gnieźnie]. W nazwie wymieniono więc wszystkie zawody
reprezentowane w bractwie. Równocześnie rozszerzono zasięg terytorialny działalności
cechu. Obejmował on rzemieślników z powiatów gnieźnieńskiego i witkowskiego. Do cechu
mógł przystąpić każdy, kto zajmował się krawiectwem bądź pokrewnym zawodem, posiadał
prawa obywatelskie, miał prawo szkolenia uczniów, nie był sądownie ograniczony w
zarządzaniu swym majątkiem, prowadził nieposzlakowane życie i ukończył 24 lata. Do cechu
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mogli przystępować zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nadzór nad cechem, podobnie jak i
nad innymi cechami gnieźnieńskimi, sprawował gnieźnieński Magistrat.
W maju 1900 r. doszło do rozłamu wśród członków. Część czeladników krytykowała
Zarząd za ospałość, domagała się reform, mianowała się samozwańczo mistrzami i groziła
założeniem osobnego cechu. Po kilku dniach doszło do zawarcia zgody. Cech przyjął byłych
czeladników do swojego grona z tytułem mistrzów. Od tej pory nazywano ich
„majowczykami” Wśród nich byli Józef Stabrowski, Ignacy Reym, Lucjan Laudowicz,
Michał Polcyn, Wacław Dąbrowski, Ignacy Dolata, Walenty Bartkowiak, Reinhold Beyer,
Franciszek

Kaczmarek,

Feliks

Majkowski,

Franciszek

Kaszyński,

Szczepan

Ciemnoczołowski i Franciszek Wiśniewski.614
Na przełomie XIX i XX w. nadal, zgodnie z dawną tradycją, odprawiano w kościele
św. Trójcy msze św. suchodzienne na intencje cechu. Uczestniczyła w nich zdecydowana
większość członków. Podobnie wyglądała frekwencja na pogrzebach. Większość okólników
rozsyłanych przez zarząd wzywała do udziału w ostatniej posłudze oddawanej
współbraciom.615 W ceremonii zazwyczaj brał udział poczet sztandarowy z nową,
ufundowaną przez cech w 1890 r. chorągwią.616 Stosunkowo często odbywały się zebrania
Zarządu cechu. Od początku XX w. do 1913 r. przeciętnie miało miejsce od 4 do 7 zebrań
rocznie. Najczęściej rozpoczynały się o godz. 19⁰⁰, niekiedy o 1930, wyjątkowo o godz. 2000.
Niekiedy łączono je z innymi wydarzeniami bądź obchodami. Kwartalne zebranie zwołane 25
stycznia 1903 r. połączono z państwowymi obchodami urodzin Wilhelma II. Podczas zebrań,
oprócz załatwiania spraw bieżących, najczęściej czytano informacje przesyłane z Izby
Rzemieślniczej w Bydgoszczy bądź informacje dotyczące rzemiosła zamieszczane w prasie.
Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zebraniu karano grzywną w wysokości 50
fenigów.617 Po 1901 r. liczba członków cechu w tym czasie nieco spadła i wahała się od 40
do 49.618 Ważną dziedziną działalności cechu było organizowanie dla członków imprez
rozrywkowych. Najczęściej były to karnawałowe zabawy taneczne bądź majówki. Zimą,
krawcy najczęściej bawili się w sali hotelu „Europejskiego” należącego do Bernarda
Koschnike. W 1901 r. wstęp kosztował 1 markę. Można było również zaprosić rodzinę lub
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znajomych. Zaproszeni przez członków cechu panowie również płacili za wstęp 1 markę.
Towarzysząca każdemu z nich pani miała wstęp wolny.619
W roku 1912 zmieniono nazwę na „Wolny Cech Krawiecki”. W 1914 r. część
gnieźnieńskich krawców założyła spółkę „Schneider Lieferungs Verbandgenossenschaft”. Jej
członkowie aż do 1918 r. otrzymywali zamówienia na szycie mundurów dla wojska
pruskiego. Już po zakończeniu wojny, zgodnie z sugestią Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy,
utworzono spółkę, której celem było wspólne nabywanie surowców i materiałów niezbędnych
do produkcji krawieckiej. „Spółdzielnia Krawiecka Spółka z ogr. odp.” objęła swoim
zasięgiem powiaty gnieźnieński, witkowski i wągrowiecki.
W 1922 r. cech dorobił się nowego sztandaru. Wśród fundatorów znaleźli się m. in.
Spółka Krawiecka, Edmund Holka, Dybowski, Chudziński, Koralewski, Twardowa, Żółć,
Groblewski, Malinowski, Stabrowska i Różycki. Po raz pierwszy pochód z nowym
sztandarem odbył się do lasku Jelonek, gdzie cech urządzał swą doroczną majówkę.
Uroczystości poświęcenia nowego sztandaru nie doczekał już długoletni cechmistrz Józef
Stabrowski, uczestnik bitwy pod Zdziechową w 1918 r., oznaczony Krzyżem Walecznych,
członek Straży Ludowej i komendant Straży Pożarnej w Gnieźnie.
W 1923 roku roczne Walne Zebranie członków cechu po raz pierwszy odbyło się w
styczniu. Do tej pory przeprowadzano je zawsze w kwietniu. Na zabraniu Zarządu, które
odbyło się w kwietniu 1923 r. stanęła sprawy zmiany nazwy cechu. W protokole nie
umieszczono wzmianki o podjętej decyzji. Zapadła natomiast decyzja o skreśleniu z listy
członków osób nie posiadających tytułu mistrza, o ile nie zgłoszą się w najbliższym czasie do
egzaminu mistrzowskiego.620 W warunkach nasilającej się inflacji, przyjęto pierwszą (jak się
później okazało z całej serii) podwyżkę opłat cechowych. Składkę roczną podwyższono do
6000 marek polskich (płaconą kwartalnie po 1500 marek), wpisowe od uczniów 3000 marek,
za wyzwolenie ucznia 6000 marek, wstępne do cechu – po okazaniu się listem mistrzowskim
– 15000 marek.621 Ponieważ w kolejnych miesiącach tempo inflacji ciągle rosło, dla
utrzymania poziomu zarobków członków cechu, Zarząd na zebraniu w dniu 29 czerwca 1923
r. zaproponował nowy cennik za niektóre usługi. Uszycie marynarki miało odtąd kosztować
od 180 000 do 200 000 marek, jaskółki od 200 000 do 225 000, smokingu 250 000, a fraka
300 000 marek. W styczniu 1924 r. składki kwartalne podwyższono do 500 000 a
jednorazową składkę do kasy pośmiertnej do 1 000 000 marek polskich. Równocześnie
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ustalono nowe ceny za prace krawieckie. Już w marcu 1924 r. ponownie podwyższono ceny
za wykonywane prace a składkę kwartalną wnoszoną przez członków do kasy cechowej – do
1 000 000 marek.622 W dniu 20 maja 1924 r. (a więc już po reformie walutowej Władysława
Grabskiego) odbyło się nadzwyczajne zebranie członków. Niestety protokół z niego nie
zachował się. Domyślać się tylko można, że wobec wprowadzenia nowej waluty, musiano w
trakcie zebrania poruszać także sprawy finansowe.
Po wprowadzeniu polskiego prawa przemysłowego, w styczniu 1928 r. przyjęto nowy
statut. Zgodnie z nim cech nosił nazwę: „Chrześcijański Wolny Cech Krawiecki w Gnieźnie”.
Jego członkami mogli być rzemieślnicy prowadzący samodzielne warsztaty krawieckie,
którzy posiadali dyplomy mistrzowskie. Nazwa cechu miała pomóc w ograniczeniu
konkurencji ze strony krawców żydowskich. Wpisowe do cechu wynosiło 20 zł, składka
roczna 12 zł, płatna w ratach kwartalnych. Do organizacji należeli krawcy z Gniezna,
Folwarku, Kiszkowa, Kłecka, Mielżyna, Niechanowa, Powidza, Witkowa i Żydowa. W maju
1928 r., podjęto uchwałę wykluczającą z bractwa 4 członków zalegających ze składkami. Rok
później, w maju 1929 r. usunięto z listy członków kolejnych 8 krawców pozamiejscowych. 623
W sierpniu 1929 r. Walne Zebranie cechu, dostosowując się do obowiązującego
nowego prawa przemysłowego, podjęło uchwałę, zgodnie z którą Zarząd składał się od tej
pory ze starszego, 3 podstarszych i 1 członka zarządu. Starszym bractwa został ponownie
Bolesław Kloba. Po jego śmierci, następcą wybrany został w maju 1930 r. Władysław
Boroński.624 W rok po uchwaleniu statutu dla cechu, przyjęto statut „Wydziału Czeladników
przy Chrześcijańskim Wolnym Cechu Krawiectwa w Gnieźnie”. Zatwierdził go Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 30 sierpnia 1930 r.
W okresie międzywojennym liczba członków cechu zaczęła się stopniowo zmniejszać.
Jeszcze w listopadzie 1923 r. cech liczył 66 członków. W 1929 r. do cechu należało 31
majstrów – pełnoprawnych członków. Oprócz nich zapisanych było 16 czeladników i 32
uczniów. W 1931 r. było ich już tylko 33. Liczba osób wyzwalanych nadal jednak była
znaczna. W czasie kadencji 1930 – 1931 zapisanych było 10 uczniów, 14 czeladników, w
ciągu roku wyzwolono na czeladników dalszych 7 uczniów. Egzamin mistrzowski złożyło
pomyślnie 6 kandydatów. Liczba członków zmniejszyła się także po utworzeniu odrębnego
Cechu Krawiectwa Damskiego. Zebrań cechowych rocznie odbywało się 4 – 5, w tym 3
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kwartalne, 1 – 2 walne roczne. Zebrań Zarządu cechu corocznie odbywało się około 10.
Posiadany przez cech kapitał liczył 689 zł.
Na początku lat trzydziestych XX w. budżet cechu wykazywał tendencje wzrostowe.
W roku budżetowym 1930/1931 wyniósł on 702 zł, a w roku następnym – 1138 zł.625 Dopiero
w latach następnych, w okresie rozwoju kryzysu gospodarczego, mimo utrzymywania się
znaczącej liczby członków, dochody cechu dość poważnie spadły. W roku 1937 roczne
wpływy cechu wyniosły 591 zł i 92 gr. Największy w nich udział w stanowiły opłaty
wnoszone przez uczniów w czasie rejestracji na naukę zawodu. Kasa cechowa uzyskiwała z
tego źródła w ciągu roku 301 zł. Starano się roztropnie wydawać pieniądze . W tymże 1937 r.
wydano z kasy cechu 202 zł 20 gr, z czego aż 127 zł na materiały piśmiennicze.626
Krótko po odzyskaniu niepodległości, w 1920 r., krawcy gnieźnieńscy zamierzali
obchodzić jubileusz 500 – lecia swojego cechu. Okres wojny bolszewickiej nie sprzyjał
obchodom. Sprawa została odłożona do spokojniejszych czasów. Na zebraniu Zarządu w
kwietniu 1928 r. pojawiła się kwestia przekazania dokumentów i pamiątek cechowych do
Archiwum Państwowego w Poznaniu w celu ich właściwego zabezpieczenia. Sugestia ta
zasygnalizowana została w piśmie wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego, skierowanego
do wszystkich cechów. Po burzliwej dyskusji postanowiono przychylić się do prośby
wojewody, ale dopiero po obchodach jubileuszu 500 – lecia cechu tj. za około 4 lata. We
wrześniu 1930 r. Zarząd podjął uchwałę, by z okazji jubileuszu zorganizować w Miejskiej
Szkole Handlowo-Przemysłowej wystawę prac uczniów krawieckich połączoną z pokazem
archiwum cechowego. 627 Wkrótce też podjęto decyzję, że główne obchody jubileuszu odbędą
się w 1931 r. Ich koszty przewidziano wówczas na 2500 zł. Roczny budżet cechu oscylował
w tym czasie w granicach 500 zł (w latach trzydziestych spadł do ok. 150 zł). W tej sytuacji
poproszono

Urząd Wojewódzki w Poznaniu o subwencję. Pismo podpisał skarbnik i

podstarszy cechu Stanisław Jerzak. Jeszcze w 1930 r. podjęto decyzję, że w ramach
obchodów rocznicy zostanie przygotowana krótka historia cechu. Zadanie to zamierzano
powierzyć Piotrowi Palińskiemu z Wągrowca, autorowi wielu monografii i przewodników.
Ten jednak wymówił się nawałem prac. Wówczas Zarząd zdecydował się powierzyć to
zadanie Kosickiemu, ale ostatecznie nie zaakceptowano proponowanej przez niego ceny,
pozostawiając sprawę do rozstrzygnięcia Walnemu Zebraniu. Ostatecznie porozumiano się z
autorem i w styczniu 1932 r. przedstawił on Zarządowi i Komisji jubileuszowej pierwszą

tamże, k. 6.
tamże, sygn. 1110, s. 9 – 11.
627
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 60, s. 160.
625
626

208
wersję napisanej broszury, celem jej ewentualnego uzupełnienia. By pozyskać dodatkowe
środki na druk, postanowiono za umieszczone w broszurze ogłoszenia pobierać po 100 zł,
płatne od zaraz. Broszura napisana ostatecznie przez Klemensa i Feliksa Kosickich ukazała
się na czas. Wydrukowana została przez gnieźnieńską drukarnię S. Skalskiego.
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 5 lipca 1931 r. Rozpoczęło je
uroczyste nabożeństwo w kościele farnym pw. św. Trójcy. Uroczyste posiedzenie cechu na
białej sali hotelu „Europejskiego” zagaił o godz. 1200 starszy cechu Władysław Boroński.
Zaproszenia przyjęli: Antoni Śmielecki przewodniczący Rady Miejskiej w Gnieźnie, Leon
Barciszewski prezydent miasta Gniezna, Bolesław Kasprowicz honorowy prezydent Izby
Przemysłowo – Handlowej, prezes Towarzystwa Kupców w Gnieźnie, Józef Zakrzewski
wiceprezydent Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Józef Konieczny ze Związku Cechów
Gnieźnieńskich, W. Fischer dyrektor Miejskiej Szkoły Przemysłowo-Handlowej w Gnieźnie,
Edmund Holka kupiec bławatny, przedstawiciele cechów krawieckich z Warszawy,
Bydgoszczy, Poznania, Torunia, Inowrocławia, Wrześni, Wilna i Trzemeszna, reprezentanci
gnieźnieńskich cechów Fryzjerów, Piekarzy, Stolarskiego, Siodlarzy i Tapicerów,
Szewskiego, Kołodziejskiego oraz 30 członków jubilata, czyli Chrześcijańskiego Wolnego
Cechu Krawieckiego w Gnieźnie. Wzniesiono toast na Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polskę i
odegrano hymn państwowy. Na marszałków obrad poproszono starszego cechu krawieckiego
z Poznaniu Drabentowicza i starszego cechu krawieckiego z Warszawy Pieniążkiewicza.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili referendarz Szczepański w imieniu starosty,
prezydent Gniezna L. Barciszewski, A. Śmielecki, Józef Zakrzewski, B. Kasprowicz, dyrektor
W. Fischer oraz ks. M. Zabłocki w imieniu biskupa A. Laubitza. Po przemówieniach
sekretarz cechowy Władysław Łabuziński przedstawił historię cechu krawców w Gnieźnie.
Za 25 – letnią pracę dyplomy honorowe od Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy otrzymali
Franciszek Nawrocki, Józef Włażliński, Stanisław Świątek, Wawrzyn Cierzniak, Ignacy
Gawrych, Leon Koszuta, Franciszek Nitka i Józef Boruszewski. Dyplom zasługi otrzymał
długoletni sekretarz cechowy W. Łabuziński. W imieniu wszystkich podziękował J.
Włażliński. Po wręczeniu dyplomów, zaproszeni goście przekazali cechowi wstęgi i gwoździe
pamiątkowe do sztandaru cechowego.628 Sprawozdanie Zarządu i Komisji jubileuszowej
przyjęto w lipcu 1931 r. Po ostatecznym podliczeniu w styczniu 1932 r. kosztów obchodów
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jubileuszowych, okazało się, że cech zarobił na nich niemal 100 zł. Zgromadzone dochody
wyniosły 2846 zł 20 gr, a rozchody 2747 zł 55 gr.629
W 1931 r. uchwalono zmienić lokal, w którym będą odbywały się kolejne zebrania
cechowe. Dotychczasowy gospodarz Józef Różycki w opinii członków „niepochlebnie
wyrażał się o cechu i nie był dość przychylny całej uroczystości cechowej”. Kolejne zebrania
odbywać się miały w miejscu obchodów jubileuszu, tj. w hotelu „Europejskim”.630
Na walnym zebraniu w dniu 25 kwietnia 1932 r. mianowano członków honorowych,
zasłużonych dla cechu. Zostali nimi Wacław Dąbrowski, Franciszek Nitka, Stanisław
Świątek, Franciszek Nawrocki, Ignacy Gawrych i Władysław Łabuziński. Zostali oni
zwolnieni z opłacania składek cechowych, uiszczali jedynie składki do kasy pośmiertnej. 631
Działała on przy cechu od 1898 r. W latach trzydziestych w przypadku śmierci członka, kasa
wypłacała rodzinie zmarłego bezzwrotną zapomogę w wysokości od 30 do 150 zł, w
zależności od okresu przynależności do kasy. Na tym samym zebraniu przeprowadzono
wybory nowych funkcyjnych: 2 członków Zarządu, chorążego, 2 podchorążych, 2 członków
Wydziału czeladniczego, 2 członków Wydziału uczniowskiego i 2 mężów zaufania. Nowym
członkiem Zarządu został Mikołaj Bręk (obok Koszuty, którego wybrano na drugą kadencję),
chorążym W. Rozwadowski, podchorążymi W. Strzelecki i M. Kuś, zaś członkami
wydziałów czeladniczego i uczniowskiego W. Boroński i M. Bręk. Ten ostatni został także
mężem zaufania obok W. Łabuzińskiego. Nie wybrano natomiast rewizorów kasy
stwierdzając, że wystarczające uprawnienia posiada cechmistrz W. Boroński.632
Członkowie cechu uczyli w swoich warsztatach zawodu znaczną ilość młodych ludzi.
Niestety, zachowane zapisy terminatorów zachowały się dopiero od 1930 r.633 Do wybuchu II
wojny światowej zapisano w niej 125 uczniów, w tym 114 chłopców i 11 dziewcząt. Wszyscy
z nich uczyli się krawiectwa. W przypadku 7 dziewcząt zapisano, że uczyły się krawiectwa
damskiego. Z Gniezna pochodziło 94 uczniów, 10 z Witkowa, 8 z Kłecka, po 3 z Mielżyna i
Trzemeszna, po 2 z Powidza, Kiszkowa i Czerniejewa oraz 1 z Orchowa. Czas trwania nauki
wynosił najczęściej 3 lub 4 lata. Najkrótszy okres nauki (jeden taki przypadek) wynosił 8
miesięcy. Najmłodszy spośród przyjętych do terminu liczył 14 lat, najstarszy 23. Średnia
wieku wynosiła ok. 16 lat. Niektórzy spośród uczniów, którzy rozpoczęli naukę krótko przed
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rozpoczęciem II wojny Światowej, kończyli ją w okresie okupacji.634 W okresie powojennym
od 1 lutego 1945 r. do 10 lipca 1953 r. zapisano 235 nowych adeptów nie tylko krawiectwa,
ale i pokrewnych zawodów. Dziewczęta stanowiły ponad 39 % przyjętych uczniów.
Szczególnie sfeminizowanymi kierunkami było krawiectwo damskie, kapelusznictwo,
marszantka i modniarstwo. Jedynie wśród tapicerów 100% przyjętych stanowili mężczyźni.
Wśród kobiet zdarzały się uczennice uczące się krawiectwa zarówno męskiego jak i
damskiego, wśród mężczyzn natomiast tylko jeden uczył się krawiectwa damskiego i jeden
krawiectwa męskiego i damskiego. Nauka zawodu trwała najczęściej 2,5 lub 1,5 roku (bez
względu na specjalizację). Najmłodszy z zapisanych uczniów liczył 14 lat, najstarszy 37 lat.
Większość przyjmowanych w termin liczyła od 15 do 17 lat.635 W 1946 r. przyjęto, że zajęcia
w Szkole Dokształcającej dla uczniów przyjętych przez majstrów krawieckich będą się
odbywały w poniedziałki, środy i czwartki.
W dniu 10 sierpnia 1930 r. Zarząd cechu przyjął uchwałę, zgodnie z którą dla
kandydatów mających przystąpić do egzaminu mistrzowskiego pisemnego prowadzono
zajęcia przygotowawcze z prawa rzemieślniczego, kalkulacji i sporządzania rachunków,
księgowości i zasad prowadzenia korespondencji.636
Wobec ciągle powracającego problemu działalności partaczy, pojawiła się kwestia,
czy bractwo ma nadal być cechem wolnym, czy przymusowym. Większość członków na
zebraniu w styczniu 1933 r. wybrała pierwszą opcję. W 1936 r. do cechu należało 28
członków z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.637 W tymże roku członkowie organizacji
obchodzili niecodzienną uroczystość. Starszy cechu, Władysław Boroński za zasługi dla
ruchu rzemieślniczego, odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi.638
Pierwsze po wojnie zebranie cechu odbyło się 11 lutego 1945 r. w gmachu Rejonowej
Komendy Uzupełnień. Rozpoczęto je od wzniesienia trzykrotnego okrzyku na cześć
Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie minutową ciszą uczczono zmarłych w czasie wojny
członków cechu. Wybrano nowy Zarząd, funkcję starszego cechu ponownie powierzając
Władysławowi Borońskiemu. Oprócz niego członkami Zarządu wybrani zostali Franciszek
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Kaczmarek na zastępcę cechmistrza, L. Rościszewski na sekretarza, Władysław Nitka na
zastępcę sekretarza, Mikołaj Bręk na skarbnika i Michał Kuś na zastępcę skarbnika.639 Na fali
powojennego rozbudzenia uczuć patriotycznych, Walne Zebranie uchwaliło uszyć gratisowo
30 mundurów dla orkiestry Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie. Uchwalono także,
że cech podejmie u władz starania o przydział poniemieckich maszyn krawieckich swoim
członkom.640
Jesienią, w dniu 10 września 1945 r., odbyło się drugie powojenne zebranie członków.
Podjęto wówczas decyzję o obniżeniu wysokości opłaty wstępnej z 200 do 100 zł. Przyjęto 11
nowych członków. Wybrano komisję, która zająć się miała ustaleniem cen za usługi
krawieckie. Tymczasowo wezwano krawców i czapników, by nie konkurowali między sobą
cenami czapek, co stawało się w tym czasie lokalnym gnieźnieńskim problemem. Starszy
cechu W. Boroński poparł apel prezesa gnieźnieńskiego Związku Rzemieślników o
utworzenie spółdzielni. Zebrani nie podjęli apelu i sprawa spółdzielni tymczasowo upadła.
Wybrano natomiast rewizora kasy i rewizorkę jako przedstawicielkę żeńskiej części cechu.
Dużym zawodem dla miejscowych krawców był brak reakcji lokalnych władz w sprawie
pozyskania maszyn do szycia.641
Zapotrzebowanie na usługi krawieckie w pierwszych powojennych miesiącach było
ogromne. Krawcy stosunkowo szybko uruchomili swoje warsztaty, gdyż zwłaszcza na
początku tego okresu potrafili się obejść bez specjalnych pomieszczeń, narzędzi i urządzeń.
Prace wykonywano niemalże wyłącznie z materiałów powierzonych. Dotkliwie dawał się
odczuć brak na rynku wykwalifikowanych pracowników oraz dodatków krawieckich.642
Cech, w miarę możliwości, starał się zabezpieczyć dla swoich członków także inne niezbędne
towary, których niedostatek szczególnie doskwierał. Na początku listopada 1945 r., na
początku sezonu grzewczego, cech zakupił węgiel i rozdzielił go między obecnych na
kolejnym zebraniu członków.643
Przyjętych w 1945 r. w termin uczniów i uczennice zgłaszano do Urzędu Zatrudnienia,
ale nie płacono za nich podatków. Od zatrudnionych w tym czasie pracowników podatek
wynosił 300 zł miesięcznie. Egzamin czeladniczy kosztował wówczas 150 zł, zaś mistrzowski
500 zł. Już w lutym 1946 r. podwyższono te opłaty odpowiednio do 450 i 1000 zł. Opłatę za
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wpis ucznia ustalono wówczas na 120 zł, a miesięczną składkę członkowską na 20 zł.644 W
1946 r. cech liczył 115 członków, z czego 80 mężczyzn i 35 kobiet. Odbyło się w tym czasie
7 zebrań Zarządu i 6 Zebrań Plenarnych. Na prowadzonych w lokalu Ludwika Karpińskiego
przy ul Stalina zebraniach, frekwencja wynosiła ok. 75 %.
W warunkach dotkliwego braku na rynku podstawowych artykułów żywnościowych,
gnieźnieńskie cechy prowadziły wspólną stołówkę. Za żywienie czeladnika płacono 15 zł
dziennie, za ucznia 10 zł, za żoną majstra i za dziecko – odpowiednio 50 i 30 zł
miesięcznie.645
W pierwszym półroczu 1946 r. zajęto się sprawą Kasy Pośmiertnej. Na Zebraniu
Kwartalnym w dniu 28 marca uchwalono przeznaczoną na ten cel składkę miesięczną w
wysokości 10 zł. Przyjęto ponadto uchwałę, że w drugi dzień Świąt Wielkanocnych odbędzie
się zabawa, z której czysty zysk zostanie przeznaczony na zasilenie kasy. Na Walnym
Zebraniu kwartalnym w dniu 29 czerwca 1946 r. przyjęto statut Kasy. Czysty dochód z
zabawy, która ostatecznie odbyła się w sobotę poświąteczną 27 kwietnia wyniósł 4044 zł.
(organizatorzy ponieśli wydatki w wysokości 10 084 zł).646 Oficjalna nazwa cechu brzmiała w
tym czasie:

Cech Krawców Męskich, Damskich i Pokrewnych Zawodów w Gnieźnie,

By nadążać za modą, członkowie cechu zamawiali żurnale, które sprowadzano dla
nich z Poznania i z Krakowa. Zarówno nowe trendy w krawiectwie, jak i narastająca inflacja
wymusiły pilne zajęcie się sprawą cen za usługi krawieckie. Na Zebraniu w dniu 2 września
1946 r. przedstawiono obecnym obniżkę cen proponowaną przez oderwany od realiów
ekonomicznych Magistrat. Członkowie cechu nie tylko nie przyjęli propozycji władz, ale
przegłosowali nowy cennik z wyższymi cenami. W listopadzie przekazano go Urzędowi
Skarbowemu.647
W 1946 r. zaczęły do cechu napływać coraz liczniejsze prośby o darmowe wykonanie
prac krawieckich lub przekazanie pieniędzy na określone cele. We wrześniu poproszono
członków o uszycie ubrań dla biednych kleryków i księży z Gniezna. Obecni na zebraniu
krawcy zebrali 750 zł, a 7 spośród nich ofiarowało się uszyć po parze spodni gratis. Kilka
miesięcy później, w marcu 1947 r. z inicjatywy W. Borońskiego zebrano kolejne 1275 zł dla
biednych kleryków z gnieźnieńskiego seminarium. W listopadzie 1946 r. cech zmuszono do
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zadeklarowania 2000 zł na sztandar dla gnieźnieńskiej jednostki wojskowej. Z braku gotówki
w kasie cechowej, podczas Zebrania podjęto zbiórkę, w wyniku której uzyskano 920 zł. 648
W dniu 15 grudnia 1946 r. podczas Zebrania członków cechu w lokalu Powiatowego
Związku Cechów, dokonano podsumowania osiągnięć mijającego roku. Do organizacji
należało 115 członków, w tym 80 mężczyzn i 35 kobiet. W ciągu dwunastu miesięcy
przeprowadzono 11 egzaminów mistrzowskich i 13 czeladniczych oraz zarejestrowano 37
uczniów. W analizowanym okresie członkowie zakupili w Rzemieślniczej Centrali
Zaopatrzenia i Zbytu w Poznaniu towaru za łączną sumę 131 000 zł.649 Sprawa centralizacji
źródła dostaw towaru dla rzemieślników, która stopniowo stawała się coraz bardziej
zauważalna, była jedną z prób odgórnego sterowania rzemiosłem i przejęcia nad nim kontroli
przez nowe władze. Organizacje cechowe dostawały określoną pulę towarów, które następnie
rozprowadzały wśród swoich członków. Samodzielne zaopatrzenie się w materiały tekstylne i
nici niezbędne do produkcji krawieckiej było bardzo trudne. Gnieźnieński Cech Krawców
nowy przydział towaru do podziału miał otrzymać w dniu 20 stycznia 1947 r. Sprawie zakupu
i rozdziału towaru poświęcone zostało Zebranie w dniu 12 stycznia. Uchwalono wówczas
zakupić 200 metrów płótna pościelowego, 100 metrów płótna prześcieradłowego, 300 metrów
płótna sztywnego krawieckiego, 100 metrów surówki, 50 metrów materiału na sukienki, po
1000 szpulek białych i czarnych nici, 200 metrów podszewki rękawowej, 100 metrów
podszewki szerokiej 150 metrów, podszewki pod marynarkę i 100 arkuszy waty. 650 Był to
przydział dla wszystkich członków cechu. Nikt z nich nie wiedział, kiedy będzie następny. O
nową dostawę nici i dodatków krawieckich cech zwracał się do Spółdzielni „Społem” i
Państwowej Centrali Handlowej już w marcu 1947 r.
Podczas styczniowego Zebrania dyskutowano także o planowanym wprowadzeniu
ksiąg przychodów i rozchodów dla rzemiosła oraz o przekazaniu pieniędzy na rzecz Szkoły
Dokształcającej. Uchwalono zamówić mszę św. w intencji członków cechu, na co
przeznaczono 400 zł ze wspólnej kasy. Budżet na rok 1947 r. ustalono w wysokości 50 000 zł,
oraz wybrano nowy Zarząd i starszego cechu, którym został Ignacy Frąckowiak.
Dotychczasowego przełożonego W. Borońskiego mianowano honorowym cechmistrzem.
Miesięczne składki cechowe podniesiono do 30 zł. Przyznano także gratyfikację finansową
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osobom funkcyjnym w Zarządzie „za zmudę czasu” – starszemu cechu 1500 zł, sekretarzowi i
skarbnikowi po 1250 zł, a skarbnikowi Kasy Pośmiertnej 1000 zł.651
Po dwóch tygodniach, w dniu 27 stycznia 1947 r., odbyło się jak zwykle w lokalu L.
Karpińskiego, kolejne Zebranie cechu. Tym razem głównym tematem obrad była kwestia
wysokości podatku od zajmowanych lokali. Obecni na Zebraniu domagali się interwencji
cechu, w wyniku której członkowie mogliby płacić za pomieszczenia zajmowane na
mieszkanie 100% podatku, a za izby zajmowane na warsztaty „zaledwie” 600%. W miesiącu
marcu Zarząd apelował do członków o liczny udział w Wystawie Rzemieślniczej mającej się
odbyć w czasie nadchodzących Dni Gniezna. Nie pominięto także wątków religijnych.
Namawiano majstrów do zwalniania uczniów w czasie odbywających się misji oraz o
udekorowanie okien i domów na czas odpustu św. Wojciecha, a honorowy cechmistrz W.
Boroński prosił o liczny udział krawców w uroczystej procesji odpustowej.652
Coraz bardziej zauważalna stawała się wzrastająca inflacja. Od 1 kwietnia 1947 r.
podwyższono cennik dla krawiectwa męskiego o 30% i o 25% dla krawiectwa damskiego.
Składki miesięczne od członków podniesiono do 100 zł, opłatę wstępną do 300 zł, a wpis
ucznia do 250 zł. Przypominano równocześnie członkom o obowiązku posiadania przez
każdego właściciela zakładu Karty Rzemieślniczej. W czerwcu uchwalono godzinną stawkę
dla uczniów. Uczęszczający do szkoły otrzymywali 5 zł w pierwszym roku nauki, 7,50 zł w
drugim i 10 zł w trzecim. Nieuczęszczający zarabiać mieli odpowiednio 10, 15 i 20 zł.
Różnica wynikała z kosztów, jakie ponosił majster na naukę ucznia w szkole. W październiku
tego samego roku ustalono taryfę za utrzymanie miesięczne ucznia. Majster pobierał za to
1800 zł, za mieszkanie dodatkowe 360 zł, za obiady – kolejne 900 zł. W tym samym czasie
opodatkowaniu uległy wszelkie szyldy i afisze. Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w
Gnieźnie uchwalono przekazać 500 zł. Równocześnie zobowiązano się wykonać 150 – 200
ubrań dla chorych ze szpitala w Dziekance. Wzrastająca inflacja wymusiła wprowadzenie
nowego cennika. Za ubranie I kategorii zamawiający zapłacić musiał od października 4500 zł
a za ubranie II kat. 3500 zł. Pozostałe produkty krawieckie zdrożały w porównaniu z
cennikiem z dnia 1 kwietnia o około 33 %. W piśmie do Urzędu Skarbowego postulowano, by
kształcenie uczniów wpływało na obniżenie płaconych przez rzemieślników podatków. Od
nowego – 1948 r., podniesiono opłatę za egzamin mistrzowski do 2000 zł, a za egzamin
czeladniczy do 500 zł. (w lipcu 1948 r. opłatę za egzamin mistrzowski podniesiono do 5000
zł). Kandydatom na uczniów, którzy przekroczyli 18 rok życia, od 1948 r. skrócono okres
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nauki do 18 miesięcy. Równocześnie obniżono miesięczne składki cechowe do 60 zł. Podczas
ostatniego zebrania w 1947 r., w dniu 28 grudnia, z inicjatywy W. Borońskiego, cech
postanowił przekazać 2000 zł na nagrobek dla ks. dziekana Mateusza Zabłockiego.653
Na zebraniu w dniu 25 stycznia 1948 r. przystąpiono do podsumowania poprzedniego
roku. Podczas minionych 12 miesięcy przyjęto na naukę 17 nowych uczennic i 15 nowych
uczniów. Liczba wszystkich uczniów razem wyniosła 75. Przeprowadzono 6 egzaminów
czeladniczych męskich i 9 żeńskich oraz 11 męskich egzaminów mistrzowskich i 6 żeńskich.
Odbyło się 5 zebrań plenarnych i 1 nadzwyczajne. Średnio uczestniczyło w nich po ok. 60
członków. W minionym roku dwukrotnie podwyższano ceny usług. Dochód cechu ze składek
wyniósł 81 513 zł, a rozchód 70 389 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych opłat osiągnęły
sumę 63 590 zł. Budżet na rok 1948 uchwalono w wysokości 120 000 zł. Do cechu należało
wówczas 140 członków. Największym, przyjętym do zbiorowej realizacji zamówieniem, było
zlecenie Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie uszycia 60 mundurów, spodni i czapek.
Starszemu cechu, sekretarzowi i skarbnikowi „za zmudę czasu” postanowiono przyznać
rekompensatę finansową w wysokości 3000 zł, a skarbnikowi Kasy Pośmiertnej – 2000 zł. W
ostatnim punkcie porządku dziennego przystąpiono do wyborów nowego Zarządu. Ponieważ
nie wpłynął żaden wniosek o ustąpienie któregoś członka Zarządu, statut cechowy
przewidywał ustąpienie 3 członków. Przystąpiono do losowania wszystkich 9 osób
tworzących Zarząd. „Puste” kartki wylosowali sekretarz oraz skarbnicy cechu i Kasy
Pośmiertnej. Zostali oni jednak wybrani ponownie większością głosów, w związku z czym
Zarząd w 1948 r. pracować miał w tym samym składzie.654
W kwietniu 1948 r. uchwalono dokonanie wpłat na różne cele społeczne: odbudowę
szkoły na ul. Grunwaldzkiej, na nagrodę Kuriera Gnieźnieńskiego, na obóz harcerski oraz na
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. Na każdy z nich ofiarowano po 1000 zł. W lipcu 1948 r.
uchwalono przekazać dodatkowo 5000 zł na odnowienie ołtarza św. Antoniego w kościele
farnym.
W lipcu 1948 r. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wystąpiła do wojewody poznańskiego
o rozwiązanie Cechu Krawców Męskich, Damskich i Pokrewnych Zawodów w Gnieźnie,
oraz podobnego cechu z Żninie. Wojewoda podjął decyzję w dniu 1 sierpnia. Na miejsce
rozwiązanych cechów, 1 września 1948 r. utworzono Cech Krawców w Gnieźnie, który
obejmował okręg gnieźnieński i do którego należeli krawcy damscy i męscy. Zarząd
komisaryczny nowego cechu, już od 26 VII 1948 r. tworzyli Edward Tomczak jako starszy
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cechu, sekretarz Jan Igliński i skarbnik Ignacy Grześkiewicz. W dniu 28 listopada w lokalu
byłego cechmistrza rozwiązanego Cechu Krawców, Ignacego Frąckowiaka przy ul.
Sienkiewicza,

spisano

protokół

zdawczo

–

odbiorczy

majątku

przekazanego

nowotworzonemu cechowi (analogiczny protokół spisano 19 grudnia w Żninie). Już 11
grudnia wojewoda dokonał zmiany na stanowisku starszego cechu, którym został Wacław
Nawrot. W skład przekazanego 28 listopada majątku ruchomego gnieźnieńskiego cechu
wchodziły sztandary cechowe, pieczątki i akta. Majątku nieruchomego stary cech nie
posiadał. Przewodniczącym Sądu Cechowego, zatwierdzonego przez Izbę Rzemieślniczą w
Poznaniu 30 lipca 1949 r., został Jan Igliński. Budżet cechu na koniec roku 1948 wyniósł
ponad 109 000 zł, na pierwsze półrocze roku 1949 zaplanowano prawie 385 000 zł.655
Pierwsze zebranie informacyjne odbyło się w dniu 23 stycznia 1949 r. w lokalu hotelu
„Europejskiego”. Zagaił je nowy starszy cechu W. Nawrot, po czym odczytano zarządzenie
Wojewody Poznańskiego o rozwiązaniu cechów krawieckich w Gnieźnie i w Żninie oraz o
nominacji nowego Zarządu Komisarycznego. Zebranych zapoznano także z Zarządzeniem
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu o przestrzeganiu 8 godzinnego dnia pracy (w soboty 6 godz.)
i 46 godzinnego tygodnia pracy oraz o urlopach przysługujących uczniom. Zebrani natomiast
bezskutecznie domagali się wprowadzenia nowego, podwyższonego cennika.656
W sierpniu 1948 r. toczyła się dyskusja w sprawie domiarów podatkowych.
Administracja skarbowa odgórnie narzucała normy zyskowności, które w całej Polsce miały
być takie same. W przypadku zleceń wykonywanych z powierzonego materiału z
wykorzystaniem sił pomocniczych wynosić one miały 40 – 50%, bez wykorzystania sił
pomocniczych 60 – 70 %, zaś w przypadku zleceń wykonywanych z własnego materiału
mogły wynosić 20 – 25%. Odgórnie też ustalano limity jakie powinien wykonać krawiec. Na
ich podstawie wyliczano wysokość podatku, do zapłacenia którego rzemieślnik był
obowiązany. Na początku 1950 r. Urząd Skarbowy w Poznaniu przyjął, że każdy krawiec
szyje średnio 5 garniturów z ciągu miesiąca. W sierpniu 1948 r. powołano przy gnieźnieńskim
Cechu

Krawców

sąd

cechowy

zatwierdzany

przez

Izbę

Rzemieślniczą.

Jego

przewodniczącym został sekretarz cechu Jan Igliński. 1/3
Cech był najliczniejszą organizacją rękodzielników okręgu gnieźnieńskiego. Jeszcze w
lipcu 1949 r. należało do niego 169 rzemieślników. W ciągu następnego półrocza ich liczba
spadła prawie o 1/3. Na zebraniu w dniu 19 listopada poinformowano obecnych krawców o
podjętych odgórnie nowych planach reorganizacji cechów. W miejsce dotychczasowego
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powstać miał nowy cech branży włókienniczej, do którego należeć mieli oprócz krawców
damskich i męskich wszyscy rzemieślnicy wykonujący zawody włókiennicze.657
W lutym 1950 r. zdążono jeszcze podwyższyć cennik krawcom pracującym na terenie
powiatu. W Gnieźnie pozostawiono ceny na dotychczasowym poziomie. Coraz częściej
zaczęto mówić o upowszechnieniu pracy nakładczej. Kierownik biura Okręgowego Związku
Cechów Marian Malinowski komunikował, że Centrala Rzemieślnicza dostarcza towar i płaci
za wykonanie garnituru dwuczęściowego (bez kamizelki) jednorzędowego 1750 zł,
dwurzędowego 1850 zł, zaś samych spodni – 450 zł. W opinii zebranych były to ceny
zdecydowania za niskie.658
Ostatnie Zebranie obowiązkowego Cechu Krawców odbyło się 15 marca 1950 r. Już
30 kwietnia 1950 r. utworzono Zjednoczony Cech Rzemiosł Włókienniczych, który powstał
w wyniku przekształcenia dotychczasowego Cechu Krawców. Funkcję komisarycznego
starszego cechu objął Edward Tomczak. 659

II.6. CECH KRAWIECTWA DAMSKIEGO
Już na Walnym Zebraniu 13 kwietnia 1931 r. dyskutowano o możliwości
zorganizowania przy Cechu Krawieckim Wydziału Mistrzyń Krawiectwa Damskiego.
Gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania był podstarszy cechu Stanisław Jerzak. Sprawę
postanowiono wówczas odłożyć na później do 24 sierpnia 1933 r., tj. do dnia św. Bartłomieja,
patrona krawców.
Jeszcze w 1931 r. podstarszy Stanisław Jerzak zrzekł się członkostwa w Zarządzie
Cechu Krawców. Z jego inicjatywy dwa lata później utworzono nowy cech, a on sam został
jego pierwszym cechmistrzem. Statut został przyjęty na Walnym Zebraniu 3 marca 1933 r.
Wpisowe do cechu wynosiło 5 zł, składka roczna – 6 zł. Cech obejmował swoim zasięgiem
miasto i powiat Gniezno.660 Przystąpiło do niego 13 członków, w tym jeden mężczyzna
(Stanisław Jerzak). Podstarszymi zostały Pelagia Krzymińska z ul. Warszawskiej i Antonina
Kucharska, prowadząca zakład przy ul. Garbarskiej. Już w kwietniu 1934 r. organizacja
posiadała własną pieczęć. Zebrania cechowe odbywały się w zakładzie starszego przy ul.
Tumskiej 16. Informację o mającym się odbyć zebraniu umieszczano w „Lechu” i przez
kurendę roznoszoną każdorazowo przez uczennice z innej pracowni.
tamże, s. 53.
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Na początku 1936 r. cech liczył 15 członków, w tym 10 mistrzyń, 1 mistrza, 4 innych
rzemieślników samodzielnie prowadzących zakład. W zawodzie krawca damskiego uczyły się
w tym czasie 2 uczennice.
W dniu 11 września 1945 r. z inicjatywy cechu męskiego zostało zwołane pierwsze po
wojnie zebranie krawiectwa damskiego (w informacji nie pojawiło się słowo „cechu).
Uczestniczyły w nim 34 panie, spośród których do cechu przystąpiło 18. Na Zebraniu
wybrano biegłe reprezentujące krawiectwo damskie przed Urzędem Skarbowym – Klarę
Kłomską, Marię Pantkównę i Leokadię Wolniewiczównę. Ta ostatnia wraz z mistrzyniami
Plucińską i Kierzenkowską weszła także w skład Komisji cen. Osobnego Zarządu i starszego
cechu nie wybrano. Rozłam w gnieźnieńskim krawiectwie został ostatecznie zakończony.661

II.7. CECH MALARZY
Informacje o funkcjonujących w Gnieźnie przedstawicielach tej branży pojawiają się
sporadycznie w dziewiętnastowiecznych aktach posesji miasta Gniezna. Nic jednak nie
wiadomo o odrębnej organizacji skupiającej przedstawicieli profesji. Cechu takiego nie ma w
pochodzącym z 1881 r. wykazie organizacji rzemieślniczych. utworzonych na podstawie
ustawy z 18 lipca tegoż roku.662 W 1899 r., kiedy wszystkie gnieźnieńskie cechy składały w
urzędzie Rejencji w Bydgoszczy swoje statuty do zatwierdzenia, statutu malarzy nie było, co
jednoznacznie wskazuje, że cech taki w tym czasie nie istniał. W dniu 12 września 1909 r.
utworzone zostało Stowarzyszenie Pomocników Malarskich. Na jego czele stanął Stanisław
Malinowski.663 W październiku 1909 r. korporacja otrzymała swój statut. Jako
przewodniczący występował wówczas Bernard Gosieniecki, funkcję zastępcy objął S.
Malinowki, sekretarza Łysiak, skarbnika Józef Bogacki, a bibliotekarza W. Mierzwa.664 Do
Stowarzyszenia mógł należeć każdy pomocnik malarski lub pracujący w zawodzie od co
najmniej 4 lat. W tym czasie spotkania Towarzystwa Malarzy odbywały się w każdy wtorek
po 1. i po 15. dniu każdego miesiąca w lokalu restauratora W. Michalczaka na Końskim
Targowisku 2 (obecnie j. Piłsudskiego)665. Dwukrotnie w ciągu roku urządzano dla członków
zabawy (letnie i zimowe), najczęściej nad Jeziorem Jelonek.
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Co najmniej od 1909 r. toczyły się spory między gnieźnieńskimi malarzami a
władzami miejskimi, w jakim języku toczyć się mają zebrania członków. Towarzystwo
usiłowało prowadzić zebrania w języku większości członków – po polsku. W styczniu 1914 r.
doszło na tym tle do głośnego wówczas incydentu. Podczas uroczystego przemarszu
gnieźnieńskich malarzy, polscy członkowie Towarzystwa nie wykonywali komend
wydawanych w języku niemieckim. Wzmianka, jaką na temat zajścia z nieukrywaną
satysfakcją zamieścił gnieźnieński „Lech”, wywołała oburzenie policji, która zastanawiała
się, czy nie jest to pierwszym krokiem do nadania Towarzystwu polskiego charakteru.666
Zebranie założycielskie nowego, polskiego Cechu Malarzy, odbyło się 27
października 1924 r. o godz. 1430 w lokalu Józefa Różyckiego w Rynku. Inicjatorem
utworzenia bractwa był mistrz malarski Bolesław Zwolski. Obecnych było 16 gnieźnieńskich
i zamiejscowych malarzy. Jako delegat Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, na zebranie
przybył również Józef Zakrzewski. Przyjęto nazwę organizacji „Wolny Cech Malarski z
siedzibą w Gnieźnie na powiaty gnieźnieński, witkowski i mogileński”. Przyłączyli się do
niego również pozłotnicy i szklarze skupieni dotychczas w cechu stolarzy. Według przyjętego
wówczas projektu statutu, wstępne od członka wynosiło 20 zł, składka miesięczna 1 zł.
Członkiem mógł zostać rzemieślnik z tytułem mistrza. Opłata za egzamin mistrzowski
wynosiła 25 zł. Starszym cechu wybrano B. Zwolskiego.667 Projektu statutu nie zatwierdził
wojewoda poznański. Powodem były popełnione uchybienia proceduralne. Na podstawie
obowiązujących od 1927 r. nowych przepisów prawnych, w lutym 1928 r. przyjęto kolejny
statut. Cech od tej pory nosił nazwę „Cech Malarzy, Pozłotników i Lakierników w Gnieźnie”,
choć obejmował członków z terenu powiatów gnieźnieńskiego i mogileńskiego. 668 Mimo nie
wymienienia w nazwie do cechu należeli także szklarze. Cech liczył wówczas 14 członków.
Już rok później do cechu należało 18 malarzy, 4 pozłotników i 2 lakierników. Przy cechu
utworzono Wydział do Spraw Czeladniczych i przyjęto jego statut. Należało wówczas do
niego 9 czeladników. Również liczba uczniów uczących się zawodów pozłotnika i szklarza
była znaczna.
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Tabela 15: Liczba uczniów zdających egzamin czeladniczy dla pozłotników i szklarzy w
latach 1924 – 1933.
rok
1924* 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
liczba

1

2

1

3

1

7

5

4

2

3

zdało
1
2
pomyślnie
*Nie obejmuje całego roku

3

1

6

5

4

2

3

zdających

Źródło: APB, Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy 1920 – 1933, sygn. 73.
Cech rozwijał się pomyślnie. Budżet na rok 1929/1930 wynosił 374 zł, zaś na rok
1933/1934 już 535 zł. W kolejnych latach utrzymywał się na zbliżonym poziomie.
Największe wydatki ponoszono na składkę i na budowę gmachu Izby Rzemieślniczej w
Bydgoszczy. Rozpoczęto również zbiórkę pieniędzy na sztandar cechowy i zorganizowano
bibliotekę cechową. Pierwsze sprawozdanie bibliotekarz cechowy, mistrz malarski
Władysław Konieczyński, złożył w 1932 r. Podobnie, jak większość gnieźnieńskich cechów,
biblioteka malarzy prenumerowała „Rzemieślnika”, a ponadto „Gazetę Malarską”. Cech nie
posiadał własnego biura. W ciągu roku odbyły się 3 Walne Zebrania i 4 zebrania Zarządu. Na
zebraniu kwartalnym w lipcu 1933 r. uchwalono, że cech nie przystąpi do utworzonego w
Gnieźnie Narodowo – Chrześcijańskiego Związku Rzemieślniczego, ale nie zabroniono
przystępować do niego indywidualnie swoim członkom. Powodem nieprzystąpienia była
konieczność opłacania dodatkowych składek, co w okresie kryzysu gospodarczego było
znacznym obciążeniem. Z tegoż powodu, w 1934 r. postanowiono anulować 50% zaległości
wszystkim, zalegającym ze składkami członkom. Równocześnie jednak, mimo ciężkiej
sytuacji finansowej, cech przekazał na cele pożyczki narodowej 100 zł. W 1933 r. należało do
niego 27 członków. Cztery lata później, liczba ich zmniejszyła się do 24. Pochodzili z
powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, żnińskiego oraz z terenu miasta i gminy
Trzemeszno. Wśród nich było 18 malarzy, 5 pozłotników i 1 lakiernik.669 Sprawą najczęściej
poruszaną na zebraniach był problem nieuczciwej konkurencji ze strony „partaczy”.
W dniu 5 sierpnia 1934 r. cech obchodził jubileusz 10 – lecia istnienia.670 Przy tej
okazji Zarząd cechu doprowadził do szczęśliwego finału sprawę przygotowania sztandaru
bractwa. Koszty chorągwi wyniosły 600 zł.671
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W maju 1936 r. nastąpił podział urzędów między członków nowowybranego Zarządu.
Starszym cechu pozostał Józef Wiśniewski. Stanowisko podstarszego powierzono
Kazimierzowi Graneckiemu, jego zastępcą został Wiktor Rakowski, a sekretarzem Jan
Zdrojewski. Urząd skarbnika objął Hilary Marcinkowski, zaś jego zastępcą został Franciszek
Łabędzki. W skład Zarządu wchodził bibliotekarz, co rzadko się zdarzało wśród
gnieźnieńskich cechów. W 1936 r. został nim Władysław Konieczyński. Funkcję ławników
pełnili Józef Habecki i Michał Kubisiak, chorążym pozostał W. Konieczyński, podchorążymi
H. Marcinkowski i M. Kubisiak.672 Kolejne zmiany w składzie Zarządu miały miejsce w
kwietniu 1937 r. Zastępcą sekretarza (którym pozostał J. Zdrojewski) wybrano Franciszka
Łabędzkiego, a ławnikami, obok J. Habeckiego – Stanisława Mateczyńskiego i Wiktora
Rakowskiego z Witkowa.673 Ten ostatni w październiku tego samego roku został mianowany
członkiem honorowym cechu.674
Corocznie od kilku do kilkunastu uczniów wyzwalano na czeladników. Egzaminy
odbywały się w Miejskiej Szkole Handlowo – Przemysłowej. W 1938 r. istniało w Gnieźnie
Towarzystwo Czeladzi Malarzy, Pozłotników i Lakierników. Wszyscy członkowie w liczbie
35 pochodzili z Gniezna. Pod względem politycznym Towarzystwo oceniane było przez
miejscowe Starostwo Powiatowe jako prorządowe. Trudno dziś stwierdzić na ile ocena ta była
obiektywna, bowiem wiadomo, że część członków Towarzystwa sympatyzowała ze
Stronnictwem Narodowym lub Stronnictwem Pracy.675 Mimo nowych chętnych zgłaszających
się do nauki zawodu, niektórzy członkowie Zarządu przekonani byli, że zawód lakierniczy
jest jednym z zamierających W 1937 r. przy określeniu średniej dochodowości w zawodach
rzemieślniczych, co służyło określeniu stawek podatkowych, dla lakierników nie określono
żadnej dochodowości.676 W takiej sytuacji szczególnego znaczenia nabierały wszelkie
organizacje międzycechowe mogące przyjść z pomocą, zwłaszcza finansową. W kwietniu
1937 r. na posiedzeniu Zarządu stanęła sprawa tworzącej się Kasy Bezprocentowego Kredytu
Rzemiosła Chrześcijańskiego. Postanowiono wówczas wysłać do członków cechu kurendę z
deklaracją przystąpienia do Kasy. Miesiąc później, w maju 1937 r., gdy Kasa rozpoczęła już
działalność, w kościele farnym pw. św. Trójcy została odprawiona msza św. w intencji jej
pomyślnego rozwoju. Wezwano wszystkie gnieźnieńskie cechy by wystawiły delegacje wraz
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z pocztami sztandarowymi, które wezmą w niej udział.677 Na przełomie 1938 i 1939 r.
zainicjowano utworzenie w Gnieźnie Spółdzielni Surowców dla Malarzy, Pozłotników i
Lakierników. Nadzwyczajne zebranie konstytucyjne w sprawie utworzenia spółdzielni
zwołano na dzień 11 stycznia 1939 r. Pierwsza wzmianka o działalności Spółdzielni pochodzi
z marca 1939 r., gdy w jej lokalu przy ul. Moniuszki 4 zebrał się Zarząd cechu.678
W okresie borykania się z trudnościami finansowymi, Zarząd zwracał szczególną
uwagę na regularne opłacanie składek członkowskich, co stanowiło ważne źródło dochodów
kasy cechowej. W listopadzie 1937 r. postanowiono wysłać do członków zalegających ze
składkami ponad 6 miesięcy pismo, informujące o możliwości skreślenia ich z listy majstrów
zrzeszonych w cechu.679 Drugim, szczególnie często poruszanym podczas Zebrań cechowych
tematem, była nieuczciwa konkurencja ze strony tzw. „partaczy”. W lutym 1938 r. Zarząd
sporządził listę osób, które pokątnie wykonywały prace malarskie, pozłotnicze, lakiernicze i
szklarskie, nie mając karty rzemieślniczej, względnie Świadectwa Przemysłowego. Ludzie ci
na ogół nie płacili podatków, wobec czego pisma z dołączoną listą postanowiono wysłać nie
tylko do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Głównego Zarządu Wielkopolskiego Związku
Rzemieślników

Chrześcijan

w

Poznaniu,

ale

również

do

poznańskiego

Urzędu

Skarbowego.680
Mimo problemów budżetowych trwających w okresie wychodzenia z kryzysu,
członkowie cechu wielokrotnie uczestniczyli w różnych akcjach charytatywnych. W
listopadzie 1936 r. podczas zebrania Zarządu uchwalono, że ci spośród członków cechu,
którzy nie zdążyli jeszcze zadeklarować wysokości swoich składek na pomoc zimową dla
bezrobotnych, zrobią to w najbliższy czasie, zobowiązując się do wpłaty po 2 zł od każdego
mistrza i ucznia oraz po 1 zł od każdego czeladnika.681 Rok później zadeklarowano na ten
sam cel składkę w wysokości po 5 zł od każdego warsztatu.682 Udzielano także zapomóg na
pogrzeby członków i msze św. w intencji zmarłych zrzeszonych niegdyś w cechu.683 Ze
szczupłych zasobów kasy cechowej przeznaczano ponadto środki na inne cele. W 1938 r.
Zarząd cechu zaabonował 12 egzemplarzy czasopisma "Malarz" dla członków cechu oraz
dodatkowy numer dla biblioteki cechowej. W maju 1939 r., już w atmosferze nadciągającej
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wojny, postanowiono subskrybować w Banku Pożyczkowym pożyczkę przeciwlotniczą w
kwocie 100 zł.684 Brak źródeł uniemożliwia dokonanie ustalenia, czy ta ostatnia transakcja
została sfinalizowana.
Pierwsze po wojnie zebranie Zarządu odbyło się w dniu 3 kwietnia 1945 r. Ustalono
wówczas, że najbliższe Walne Zebranie odbędzie się w czwartek 5 kwietnia 1945 r. w lokalu
Szłapczyńskiego w Rynku.685 Na odbytym wówczas zebraniu straszy cechu Józef Wiśniewski
przedstawił uratowany przez siebie sztandar czeladzi cechowej, za co członkowie złożyli mu
podziękowania. Na kolejnym zebraniu, jakie odbyło się 3 grudnia 1945 r. przekazano
malarzom sztandar cechu, który w czasie okupacji hitlerowskiej w Łodzi i szczęśliwie
prztrwał wojnę.686 Nowy statut cechowy przyjęto w dniu 23 kwietnia 1946 r. Dotychczasowy
Zarząd pozostawiono w niezmienionym składzie. W niedzielę 15 czerwca 1947 r. zmarł
starszy cechu, były powstaniec wielkopolski J. Wiśniewski. Miał 48 lat. Zarząd cechu
apelował, by w pogrzebie wzięli udział wszyscy członkowie, a mistrzów dodatkowo prosił o
umożliwienie uczestniczenia w obrzędzie czeladnikom i uczniom.687 Funkcję starszego
cechowego po J. Wiśniewskim objął Franciszek Łabędzki.688 W nowym Zarządzie znaleźli się
oprócz niego Kazimierz Granecki jako podstarszy, J. Polerowacz objął funkcję sekretarza,
jego

zastępcą

został

R.

Konieczyński,

funkcję

skarbnika

powierzono

Janowi

Marchowieckiemu, a zastępcy skarbnika Józefowi Habeckiemu. Zmiany zaszły również w
składzie Komisji Egzaminacyjnej mistrzowskiej. Od lipca 1947 r. jej przewodniczącym został
Franciszek Łabędzki, pierwszym ławnikiem J. Marchowiecki, drugim ławnikiem R.
Konieczyński. Ci sami członkowie cechu weszli w skład Komisji cennikowej, a ponadto
oprócz nich J. Polerowicz i H. Marcinkowski.689
W pierwszym okresie po wojnie pojawiła się znaczna ilość zleceń, zwłaszcza ze strony
rozmaitych instytucji. Najczęściej wynikało to z chęci jak najszybszego usunięcia skutków
ponad pięcioletniej okupacji niemieckiej. Okres prosperity w branży trwał dopóki pracowano
wykorzystując surowce ze starych, poniemieckich zapasów. Po ich wyczerpaniu nastąpił
kolosalny wzrost cen, zwłaszcza na farby olejne i pokosty. W ślad za nim wzrosły również
ceny na robociznę.690
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Sytuacja finansowa cechu i jego członków stopniowo stawała się coraz trudniejsza.
Szczególnie wyraźne jest to przy porównaniu preliminarza budżetowego cechu w latach 1947
– 1948. Budżet w roku 1947 zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków zaplanowano w
wysokości 60 tys. zł. Rok później, mimo trwającej inflacji, wysokość budżetu osiągnęła
zaledwie połowę tej sumy.691 W listopadzie 1947 r. członkowie cechu narzekali na
wprowadzane dopłaty do podatków i na ogólnie nieprzychylny stosunek Urzędów
Podatkowych do rzemieślników. Zarząd cechu stwierdzał, że nie uzyskuje w tym zakresie
pomocy ani od Powiatowego Związku Cechów, ani od Izby Rzemieślniczej. W takiej sytuacji
kierownictwo cechu uznało, że nie jest w stanie podjąć się obrony interesów członków na
takim poziomie jakiego oni oczekują.692 Mimo systematycznej pogarszającej się sytuacji
finansowej, Zarząd postanowił we wrześniu 1947 r. przeznaczyć 300 zł na odbudowę
stadionu w Gnieźnie, a rok później członkowie cechu postanowili opodatkować się w
wysokości 5 zł miesięcznie od każdego z nich, z przeznaczeniem zebranych w ten sposób
pieniędzy na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Gnieźnie.693 W krótkim czasie stał się
widoczny brak uczniów w zawodzie malarskim. W kwietniu 1948 r. cech upatrywał przyczyn
tego zjawiska w narzucanych odgórnie niesprawiedliwych stawkach płacy.
W sierpniu 1948 r. na posiedzeniu Zarządu stanęła sprawa planowanej reorganizacji
Cechu. Wiedziano już wówczas, że każdy z dotychczas istniejących cechów otrzyma Zarząd
Komisaryczny, a tryb dalszego postępowania zostanie ustalony w przyszłości przez Izbę
Rzemieślniczą.694 Planowana reforma nastąpiła pod koniec 1948 r. Od stycznia roku
następnego istniał w Gnieźnie nowy, przymusowy Cech Malarzy. Starszym cechu został
Kazimierz Granecki, sekretarzem Roman Konieczyński, a skarbnikiem Jan Marchowiecki.
Cech należał do Okręgowego Związku Cechów w Gnieźnie. Działał na terenie 3 powiatów,
które obejmował Związek.695 W lipcu 1949 r. należało do niego 33 członków, a już 15
stycznia 1950 r. zaledwie 24. W 1950 r. cech został włączony do nowoutworzonego Cechu
Rzemiosł Budowlanych. Nowa organizacja nie posiadała swojego sztandaru. Postanowiono
przyjąć sztandar Cechu Malarzy i zachować dotychczasowy poczet sztandarowy.
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II.8. CECH MŁYNARZY
W połowie XIX w. Cech Młynarzy był stosunkowo liczny. Należeć do niego mogli
wszyscy właściciele młynów i wiatraków położonych w odległości do 1,5 mili (nieco ponad
11 km) od Gniezna. W 1853 r. w tak zakreślonym kręgu zlokalizowanych było 57 wiatraków
w 24 miejscowościach.696 Liczba członków cechu powoli rosła aż do 1852 r., by w kolejnych
latach gwałtownie spaść. Daleko też jej było do ilości członków z drugiego dziesięciolecia
tego wieku.697
Tabela 16: Liczba członków Cechu Młynarzy w latach od zniesienia przymusu cechu do 1865
r.
1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1860 1863 1865
26

29

31

31

28

29

31

31

31

38

60

70

58

54

50

52
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Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 50.
Od 1852 r. zaczęto liczbę członków cechu wymieniać w rozbiciu na pochodzących z
Gniezna i z innych miejscowości. W tymże roku 44 majstrów pochodziło z Gniezna, pozostali
z 23 różnych miejscowości. W kolejnych latach udział gnieźnieńskich młynarzy spadł do ok.
połowy wszystkich członków bractwa. Od 1860 r. członkami cechu byli wyłącznie
właściciele młynów i wiatraków z Gniezna.
W 1853 r. zaczęto wymieniać staż pracy w zawodzie, jakim szczycili się wszyscy
członkowie. Najstarszy z czynnych młynarzy rozpoczął swoją pracę w 1799 r. Najmłodszy
rozpoczynał w roku sporządzenia spisu. Średnia długość stażu dla wszystkich członków
wynosiła 16,3 roku.698 Podobnie jak to było w okresie poprzednim, często zdarzały się
przypadki kontynuowania rodzinnych tradycji zawodowych. W listopadzie 1851 r. majster i
właściciel wiatraka Józef Pokładecki prosił cech, by mógł być wyzwolony na czeladnika jego
syn i równocześnie uczeń – Stanisław. Młody adept zawody wykonał pracę egzaminacyjną,
którą oceniali majstrowie Ferdynad Domski i Roch Lesicki, a z czeladzi Antoni Jerzewski i
Antoni Cwiełowicz. Józef, jako miejscowy majster zapłacił za wyzwolenie syna 3 talary. 699
We wrześniu 1856 r. Stanisław, jako majster został przyjęty do cechu na brata. Przy zapisie
umieszczono rzadko już wówczas wpisywaną adnotację, że nowy członek dopełnił służbę
kościelną.700
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W 1836 r. wśród zapisanych członków pojawiła się kobieta, występująca jako wdowa.
W roku następnym w spisach występowały już 3 kobiety. W przypadku dwóch zaznaczono,
że to wdowy. Trzecia z nich o nazwisku Leporowska, wymieniona została bez adnotacji o jej
ewentualnym wdowieństwie.701 We wcześniejszych zapisach nie pojawiał się majster o takim
nazwisku. Raczej mało prawdopodobnym jest, by w tym czasie kobieta, nie będąca córką lub
wdową po młynarzu, samodzielnie prowadziła młyn.
W latach 1851 – 1853 starszym cechu był Jan Piasecki. Pod koniec jego kadencji
przyjęty został nowy statut Cechu Młynarzy w Gnieźnie.702 Opierał się on na przepisach
Prawa Procederowego z 17 stycznia 1845 i na ustawie z 9 lutego 1849 r.703 Na podstawie
nowych przepisów organizacja nadal nosiła nazwę „Cech Młynarzy”, a osoby dotychczas do
niej należące, nadal pozostawały jej członkami. Nowy statut w pierwszym paragrafie
wymieniał ogólne cele jakie stawiał sobie cech. Wymieniono wśród nich przyjmowanie,
szkolenie i prowadzenie uczniów i czeladników, troska o wdowy i sieroty po zmarłych
członkach oraz pomoc dla chorych i rodzin zmarłych. To ostatnie zdanie zamierzano
realizować poprzez zorganizowanie Kasy Pomocy. O przyjęcie do cechu wystąpić mógł
każdy mieszkający w Gnieźnie lub okolicy młynarz, cieszący się nieskazitelną opinią.
Wykazać się przy tym musiał umiejętnością samodzielnej pracy w zawodzie młynarza.
Udowodnić to powinien przedstawiając świadectwo Komisji Egzaminacyjnej określonej w
przepisach z 1849 r. lub, gdy zdawał egzamin przed ich ogłoszeniem, inne świadectwo
posiadanych kwalifikacji. Przy zapisie do cechu należało wnieść wpisowe w wysokości 5
talarów. Inne opłaty nie miały być pobierane, z wyjątkiem ewentualnej taryfy za egzamin
mistrzowski. Wstępując do cechu, każdy nowy członek uzyskiwał prawo do udziału w
głosowaniach, z wyjątkiem przypadków gdy został go pozbawiony decyzją Zarządu cechu.
Wdowy i małoletnie sieroty po zmarłym rzemieślniku, mimo pozostawania pod opieką cechu
nie posiadały uprawnienia do głosowania. W razie śmierci należącego do cechu młynarza lub
jego żony, młodsi z towarzyszy zobowiązani byli na każde polecenie starszego cechu, odnieść
zwłoki do grobu. Za uchylanie się od tego obowiązku bez wystarczających powodów, groziła
kara grzywny od 10 srebrnych groszy do 1 talara. Każdy członek zrzeszenia mógł
dobrowolnie, pod koniec każdego kwartału, z niego wystąpić. Możliwe to było po
Tamże. O Leporowskiej jako wdowie po raz pierwszy zapisano w 1840 r., w roku następnym już w spisach
nie występowała. Nigdy nie podano jej imienia.
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całkowitym uregulowaniu zaległości i zobowiązań wobec stowarzyszenia. Zamiar
wystąpienia musiał być sporządzony na piśmie w ciągu pierwszych trzech dni kwartału, w
którym miało ono nastąpić. Przewidywano, zgodnie z powszechnym prawem procederowym,
możliwość usunięcia z cechu osób skazanych za krzywoprzysięstwo, kradzież, oszustwo, a
także tych, przeciwko którym toczyło się postępowanie kryminalne. W celu załatwienia
spraw, które zastrzeżone były do decyzji Zgromadzenia ogółu członków, organizowano
zebrania zwyczajne. Odbywały się one 4 razy w ciągu roku: w pierwszy wtorek po święcie
Trzech Króli oraz w pierwsze wtorki kwietnia, czerwca i października, zawsze o godz. 8 rano.
W razie potrzeby przewidywano także możliwość zwołania Zebrań nadzwyczajnych. W
zebraniach musiał uczestniczyć członek gnieźnieńskich władz lokalnych, który był
przydzielony do cechu (tzw. deputat). Nie korzystał on z prawa głosu, ale był upoważniony
do kierowania Zebraniem w sytuacjach, gdy starszy cechu sobie z tym nie radził. Zarząd
Cechu tworzyli: starszy cechu, sekretarz, kasjer oraz trzech ich zastępców. Starszy cechu
wybierany przez wszystkich członków zajmował się realizacją uchwał i organizacją
Zgromadzeń. Na jego ręce wpływały wszystkie pisma kierowane do cechu, on też udzielał na
nie odpowiedzi, z wyjątkiem tych, które wymagały wspólnej decyzji Zarządu lub
Zgromadzenia

wszystkich

członków.

On

także

przygotowywał

z

odpowiednim

wyprzedzeniem informacje o tematach jakie poruszane będą na Walnych Zgromadzeniach,
tak by mistrzowie, czeladnicy i uczniowie mogli się z nimi zawczasu zapoznać. Do jego
obowiązków należało ponadto czuwanie nad prowadzeniem spisu członków, uczniów
przyjętych do cechu, a także uczniów wyzwolonych. Sekretarz prowadził całą dokumentację
pisemną cechu, zaś kasjer zarządzał kasą. Wszyscy trzej posiadali swoich zastępców, którymi
mogły zostać tylko osoby aktywnie pracujące w zawodzie młynarskim. Kadencja członków
Zarządu trwała 3 lata. Wszyscy wybierani byli w wyniku głosowania. W przypadku
uzyskania jednakowej liczby głosów przez 2 kandydatów, o wyborze decydowało losowanie.
Funkcyjni, których kadencja się kończyła, mogli ponownie kandydować do objęcia swojego
dotychczasowego stanowiska. Członkowie cechu obecni podczas wyborów mogli powierzyć
im tę funkcję przez aklamację. Wybór członków Zarządu cechu wymagał zatwierdzenia przez
władze miejskie Gniezna. Starszy cechu, sekretarz i kasjer otrzymywali wynagrodzenie z kasy
cechu. Z tego samego źródła finansowano także utrzymanie lokalu, w którym spotykali się
członkowie bractwa. Każdy członek cechu zobowiązany był płacić w terminie składki w
wysokości 2,5 sr gr (= 30 fenigów) na kwartał, płatne 15 dnia miesiąca stycznia, kwietnia,
lipca i października. Do kasy cechowej wpływały ponadto opłaty od nowoprzyjętych
członków, wpłaty od przyjętych nowych mistrzów i wyzwolonych uczniów, dochody z
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majątku cechowego oraz wszystkie inne wpłaty pobierane przez cech na podstawie statutu.
Uzyskiwane dochody przeznaczone były na opłatę podatków i należności, pokrycie kosztów
administracyjnych, na pomoc dla członków, spłatę ewentualnego długu cechowego i na inne
cele realizowane przez organizację, zgodne z jej statutem. Wszystkie kary i zaległości
finansowe mogły być cofnięte przez władze miejskie na drodze administracyjnej. Statut, choć
przewidywał udzielanie wsparcia dla chorych i prowadzenie Kasy Zmarłych, to nie określał
wysokości pomocy finansowej. Zgodnie z przepisami z 1845 i 1849 r. terminatorzy i
czeladnicy byli członkami cechu. Synowie członków mieli być przyjmowani na tych samych
zasadach, jak inni uczniowie. Szczegółowo wyliczano za co odpowiadał majster przyjmujący
ucznia do terminu, co zobowiązany był mu udzielić oraz obowiązki leżące po stronie ojca.
Nowi uczniowie przyjmowani byli na Zebraniach cechu. Każdy mistrz – nauczyciel miał
obowiązek poinformować Zarząd i wszystkich zainteresowanych o postępach swoich
uczniów.704 Chęć wyzwolenia terminatora winna być zgłoszona Zarządowi 3 dni wcześniej.
Również majster – nauczyciel zawodu, zgłaszał zamiar wyzwolenia swojego dyscypuła
(ucznia) oraz stosownie do przepisów z 31 marca 1849 r. składał prośbę o wyznaczenie
terminu egzaminu.705 Sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych przez kandydatów na
czeladników odbywało się po ukończeniu praktyki uczniowskiej. Prowadziła je cechowa
Komisja Egzaminacyjna, która zobowiązana była przestrzegać postanowień spisanego dla niej
regulaminu. Na podstawie wydanego przez nią świadectwa, dotychczasowy terminator wraz
ze swym nauczycielem stawali przed Zgromadzeniem cechowym, a uczeń był przez starszego
cechu przyjmowany na czeladnika i informowany o nowych obowiązkach. Dyscypuł za swoje
wyzwolenie zobowiązany był zapłacić 1 talara. Prawo majstra do przyjmowania ucznia w
termin określało Powszechne Prawo Procederowe. Inne artykuły tegoż prawa obligowały
kandydata do nauki zawodu do przedstawienia świadectwa szkolnego potwierdzającego
umiejętność czytania, pisania i rachowania oraz świadectwa nauczyciela religii o posiadaniu
przez ucznia niezbędnych z tego zakresu wiadomości. Warunki te potwierdzano w formie
pisemnej na umowie spisywanej podczas zapisu terminatora. W dalszej części określano w
niej czas trwania nauki, zobowiązanie majstra do przygotowania ucznia na czeladnika, bez
zbędnego wykorzystywania go w trakcie trwania terminu do innych posług. Określano
wysokość wynagrodzenia majstra za naukę, jakie elementy wyposażenia ucznia zapewnione
zostaną kosztem rodzica, a jakie na koszt majstra. W umowie zastrzegano, kiedy ewentualne
koszty leczenia ponosić będzie rodzic, a kiedy majster. Wymieniano wysokość opłat za zapis,
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za wyzwolenie ucznia oraz kto je będzie ponosił. Powołując się na Prawo procederowe
określano przypadki w jakich uczeń mógł być odprawiony oraz prawo ucznia do wyzwolenia
w terminie przewidzianym w ugodzie.706
Statut określał także sposób rozstrzygania sporów między członkami cechu, sposoby
udzielania wsparcia potrzebującym oraz uprawnienia władz lokalnych w stosunku do cechu.
W tym ostatnim przypadku podkreślano, że gnieźnieński Magistrat ma prawo uchylić każde
postanowienie cechu, a także przyjętą przez jego władze wykładnię przepisów.707
W Gnieźnie w tym czasie funkcjonowała Komisja Egzaminacyjna Cechu
Młynarskiego. W 1851 r. egzamin czeladniczy składało 9 uczniów, którzy ukończyli 3 – 5
letnie terminowanie.708 Rekordowym był rok 1864, gdy do egzaminu przystąpiło 22 uczniów.
Koszt egzaminu wynosił 3 talary. Wiek kandydatów na czeladników był różny – od 18 do 34
lat.709 Opłata za egzamin w kolejnych latach wzrastała. W 1864 r. wynosiła już 9 talarów, z
czego do kasy cechowej trafiały 2 talary, opłata za przygotowanie świadectwa i
ostemplowanie wynosiła 1 talar, dla starszego cechu, pisarza, egzaminatora i kasjera po 1
talarze i 20 srebrnych groszy.710 Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej.
Najpierw zdawano egzamin ustny. Do najczęstszych zadań części teoretycznej należało
odrysowanie „cywia”.711 Młynarzy, którzy posiadając młyn lub wiatrak chcieli „dokupić się”
na majstra, obowiązywał tylko egzamin praktyczny. W tym przypadku musieli oni złożyć
kierowaną do starszego cechu prośbę o wyznaczenie terminu złożenia sztuki majstrowskiej.
Mistrzowie, którzy posiadali świadectwo wykonywania zawodu, prosili cech jedynie o
wyznaczenie terminu przyjęcia do bractwa.712 Czas od złożenia pisma do terminu egzaminu
nie był długi – zazwyczaj kilka dni. Gdy abiturient nie był w stanie wykonać zadanej mu
sztuki, wyznaczano powtórny termin, a gdy go zaniedbał lub powtórnie nie zdał, profesji jako
majster prowadzić nie mógł nadal pozostając czeladnikiem.713 Najczęstszym zadaniem
podczas egzaminu praktycznego było odrysowanie wiatrakowego koła palecznego. Mimo, że
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egzamin mistrzowski do łatwych nie należał, chętnych do jego zdawania nie brakowało. W
latach 1851 – 1852 wyznaczono po 3 terminy dla egzaminów mistrzowskich, ale już w 1853
r. – 5 terminów, a rok później 6. Liczba chętnych wahała się od 7 do 12 osób rocznie.714
Oprócz wykazania się umiejętnościami zawodowymi, złożyć należało stosowne, wcale
niemałe opłaty, pamiętając przy tym o dotrzymaniu terminu. Za niewywiązanie się z tego
obowiązku groziły przykre konsekwencje. W lutym 1853 r. wpłynęła do cechu skarga
jednego z niedoszłych majstrów, a sprawa ostatecznie znalazła swoje rozwiązanie w sądzie.
Pracujący w Gnieźnie rzeźnik Andrzej Dobrowolski w październiku 1851 r. kupił wiatrak w
Braciszewie. Komisarz obwodowy P. Freytag nakazał mu udowodnić, że jest majstrem
młynarskim. W tym celu A. Dobrowolski udał się do starszego cechu młynarskiego w
Gnieźnie Jana Piaseckiego, by wkupić się do cechu i uzyskać prawa mistrzowskie. Zażądano
od niego, by złożył egzamin i zapłacił 21 talarów. Wpisowe uiszczał w ratach. W dniach 17
lutego i 13 września 1852 r. zapłacił po 6 talarów, resztę miał uregulować do 19 września.
Przyjechał w tym celu w ustalonym terminie do Gniezna, lecz Piaseckiego w domu nie zastał.
Od cechu pisma żadnego nie otrzymał, za to Komisarz obwodowy wręczył mu nakaz, by
wiatrak w ciągu 3 dni sprzedał, albo przedstawił prawo majstrowskie, bo w przeciwnym razie
wiatrak zostanie zapieczętowany. Ostatecznie sprzedał swą własność Janowi Węgierskiemu i
wrócił z Braciszewa do Gniezna. Cech młynarski odmówił mu zwrotu wpłaconych już 12
talarów. A. Dobrowolski ostatecznie skierował skargę do Sądu Powiatowego w Gnieźnie,
który nakazał cechowi zwrócić rzeźnikowi 12 talarów, a dodatkowo zapłacić koszty sądowe
w wysokości 4 talarów 10 srebrnych groszy i 4 fenigów. 715 W stosunku do liczby
przystępujących do egzaminu mistrzowskiego, liczba nowoprzyjętych członków cechu była
niewielka. W latach 1832 – 1859 przyjęto 97 nowych członków.716
Od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XIX w. przyjmowano najczęściej na każdej
sesji jednego nowego członka. Podobnie, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych,
nowoprzyjęci członkowie zobowiązani byli do służby kościelnej. Zdarzały się przypadki, że
młynarze posiadający wiatraki lub młyny w znacznej odległości od Gniezna, zwalniani byli z
uciążliwych dla nich tego rodzaju obowiązków. W listopadzie 1841 r. przyjęto do bractwa
młynarza ze Strzyżewa Kościelnego, który został zwolniony z wysługi kościelnej, za co
zapłacić jednak musiał 8 talarów. W źródłach nie znalazła się wiadomość o jego wyznaniu.
Mimo, że w jego wsi znajdował się kościół katolicki, nie praktykowano zastępczego
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wykonywania służby kościelnej poza siedzibą cechu.717 Inny niecodzienny przypadek miał
miejsce kilka miesięcy wcześniej – w czerwcu 1841 r. Przyjęty wówczas do cechu za brata
Franciszek Żołądkiewicz zgodził się objąć funkcję pisarza cechowego na okres jednego roku
bez żadnej zapłaty. O tym, że wysoko ceniono umiejętności Żołądkiewicza świadczy fakt, że
przy zapisie został zwolniony z wszelkich opłat.718
W tym czasie bractwo miało zdecydowanie polski charakter. Zdecydowana większość
członków nosiła polsko brzmiące nazwiska, zaś w księgach cechowych posługiwano się
językiem polskim. W czerwcu 1852 r. miał miejsce wyjątkowy przypadek, gdy akt przyjęcia
nowego członka spisano w języku niemieckim. Zapisano wówczas do bractwa Martina Lieske
z Jankowa. Wcześniej należał on do cechu w Kwieciszewie.719 Następne zapisy w kolejnych
latach prowadzono nadal w języku polskim.
Kolejny statut przyjęto w 1884 r. Zgodnie z nim cech obejmował młynarzy z terenu
Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Jeszcze w roku 1895 cechowe msze św. suchodzienne
odprawiane były w kościołach farnym i w pofranciszkańskim. Bractwo liczyło wówczas 25
członków. Na pierwszym miejscu listy członków wymieniony był właściciel dużego młyna
parowego w Gnieźnie Piotr Kratochwil. Rzemiosło młynarskie uprawiały niekiedy całe
rodziny. Wśród członków cechu było po trzech Borkowskich i Liczbańskich.
W kwietniu 1899 r. przyjęto kolejny nowy statut.720 Wkrótce potem cech rozwiązano.
Jeszcze w tym samym, 1899 roku, młynarze należeli do Cechu Piekarzy i Cukierników.
Innym rodzajem organizacji skupiającej młynarzy z Gniezna i okolic stało się utworzone 10
listopada 1920 r. Wielkopolskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Wiatraków od
Ognia w Gnieźnie. Kapitał zakładowy Towarzystwa w dniu założenia wynosił 150 000 marek
polskich. Pełnomocnikiem Towarzystwa wybrano Bolesława Andrzejewskiego, a jego
zastępcą Kazimierza Gramzińskiego. Oprócz nich do Zarządu weszło 3 członków, 6
członków do Wydziału, 2 taksatorów i 2 zastępców taksatorów. Przewodniczącym Zarządu
został Józefat Domagalski, który pozostawał na tym stanowisku do stycznia 1940 r.
Towarzystwo formalnie istniało jeszcze na początku okupacji hitlerowskiej. Na dzień 1
stycznia 1940 r. należało do niego 169 członków. Suma wszystkich ubezpieczeń wynosiła na
ten dzień 285 440 reichsmarek.721
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Dopiero w 1928 r. narodziła się w Gnieźnie inicjatywa ponownego utworzenia w
mieście Cechu Młynarskiego. W skierowanym na ręce Józefa Domagalskiego, adresowanym
do Bractwa Młynarskiego w Gnieźnie piśmie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
odpowiedział, że zgodnie z prawem przemysłowym z 1927 r. młynarstwo nie zostało
zaliczone do rzemiosła i nie mogło organizować się w cechy. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, utworzono w Gnieźnie Korporację Młynarzy, która w sierpniu 1928 r. wystąpiła o
zatwierdzenie statutu. Obejmowała ona swoim zasięgiem rozległy obszar obejmujący miasto
Gniezno i powiaty gnieźnieński, wrzesiński, żniński, wągrowiecki, mogileński, koniński i
słupecki.722 Należało do niej 18 mistrzów młynarskich. Z formalnego punktu widzeniu taki
tytuł zawodowy im nie przysługiwał. Polskie prawo przemysłowe z 1927 r. nie przewidywało
nadania tytułu mistrza i czeladnika przemysłu nie będącego rzemiosłem. Ponieważ
młynarstwo nie było zaliczane do rzemiosł, używanie tych tytułów było niedopuszczalne.723
Starszym korporacji został J. Domagalski z Trzemeszna. Zebrania członków korporacji
odbywały się najczęściej u rendanta Kazimierza Gramzińskiego na ul. Trzemeszeńskiej lub w
lokalu pani Wojciechowskiej. W kolejnych latach liczba członków powoli rosła. W 1935 r. do
korporacji należało 23 członków, zarejestrowanych w korporacji było 13 uczniów z czego
zatrudnionych u członków korporacji 8.724
W 1934 r. zamierzano utworzyć Poznański Związek Młynów Gospodarczych, do
którego zaproszono także Korporację Młynarzy w Gnieźnie.725 Niestety, nie zachowała się
odpowiedź gnieźnieńskiej Korporacji Młynarzy.
Kilka lat po wprowadzonych zmianach, organizacje zrzeszające właścicieli młynów i
wiatraków na terenie województwa łódzkiego podjęły starania o wciągnięcie młynarstwa na
listę rzemiosł zawartą w obowiązującym prawie przemysłowym. Uzasadniano to
wzrastającym napływem do zawodu elementu niewykwalifikowanego, co spowodowane było
rezygnacją z egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu w
sierpniu 1935 r. zwróciła się z zapytaniem do gnieźnieńskiej Korporacji Młynarzy, czy jej
członkowie również odczuwają te bolączki i czy solidaryzują się z kolegami z województwa
łódzkiego. W odpowiedzi młynarze gnieźnieńscy stwierdzili, że przeniesienie młynarstwa z
powrotem do organizacji

cechowej

uważają za hamowanie

rozwoju organizacji

korporacyjnej, szczególnie dla województwa poznańskiego. Egzaminy czeladnicze i
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mistrzowskie odbywały się w Gnieźnie na niezmienionych zasadach. Podkreślano
podejmowane starania służące utrzymaniu kształcenia uczniów na jak najwyższym poziomie.
Za trudności powstałe w województwie łódzkim winnymi uznawano tamtejszych młynarzy i
stanowczo przeciwstawiano się pomysłom ponownego przywrócenia organizacji cechowej.726
Procedury związane z przyjmowaniem uczniów w korporacjach określone zostały
szczegółowo w Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. 727 Umowa o naukę
winna być spisana w ciągu 4 tygodni od jej rozpoczęcia. Spisywano ją na gotowym druku,
którą korporacje nabywał w Izbach Przemysłowo-Handlowych w cenie 10 gr za jeden
formularz. Wypisane umowy w 4 egzemplarzach podpisanych przez pryncypała i ucznia
powinny być przesłane do Izby w ciągu 14 dni. Opłata rejestracyjna wynosiła 10 zł i zależnie
od warunków umowy uiszczał ją majster lub uczeń. Jeden egzemplarz umowy otrzymywał
uczeń, drugi – mistrz, trzeci – zrzeszenie przemysłowe (korporacja) i czwarty Izba
Przemysłowo-Handlowa. Niezarejestrowanie w Izbie umów o naukę podlegało sankcjom
karnym – 1000 zł grzywny i do 14 dni aresztu. Do 1935 r. nie ukazało się rozporządzenie
wykonawcze do prawa przemysłowego dotyczące egzaminów w przemyśle młynarskim. W
odpowiedzi na zgłaszane przez gnieźnieńską korporację wątpliwości w tej kwestii, Izba
Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu w maju tegoż roku wyjaśniła, że zgodnie z panującym
stanem prawnym, wystarcza wydane przez pryncypała świadectwo ukończenia nauki, które
winno być bezpłatnie poświadczone przez właściwy urząd gminy.728
W dniu 11 grudnia 1947 r. wprowadzono w życie rozporządzenie zmieniające listę
rzemiosł.729 W nowym wykazie znalazło się między innymi młynarstwo. W związku ze
zmianą przepisów, możliwe było ponowne tworzenie cechów młynarskich. Cech Młynarzy w
Gnieźnie powołano 1 września 1948 r. Swoim zasięgiem obejmował on okręg gnieźnieński.
W dniu 27 sierpnia 1948 r. wojewoda poznański powołał Zarząd Komisaryczny nowego
cechu. Starszym został Antoni Jankowski z Gniezna, sekretarzem Mieczysław Romański z
Rybna Wielkiego, a skarbnikiem Marian Kwapiszewski z Trzemeszna. Już w kwietniu 1949 r.
nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Nowym sekretarzem został Wacław Bialik z Parlinka
pow. Mogilno, a skarbnikiem Ludwik Kokociński z Popielewa pow. Mogilno.
Przewodniczącym Sądu Cechowego został Walerian Konieczka z Młynów pow. Mogilno.
tamże, s. 57 – 58.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7.06.1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. Nr 53 z
1927 r., poz. 468) Dział VI Uczniowie przemysłowi art. 111 – 125 oraz Dział IX Rzemiosło część C Nauka
rzemiosłą, art. 148 – 157.
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tamże, s. 65.
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Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11.12.1947 r. o zmianie listy rzemiosł (Dz. U. Nr 9 z
1947 r., poz. 61).
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Skład Sądu zatwierdziła Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 30 lipca 1949 r. Na koniec 1948 r.
wartość majątku cechowego obliczono na ponad 30 000 zł, składek członkowskich zebrano
do tego czasu na sumę 23 750 zł. Budżet na pierwsze półrocze roku 1949 przewidziano na
ponad 197 000 zł, a na drugie już w wysokości ponad 271 000 zł. 730 W lipcu 1949 r. do cechu
należało 79 członków, a już w styczniu 1950 r. zaledwie 60. W tym samym roku cech
Młynarzy włączono do Cechu Piekarzy, Młynarzy i Cukierników.

II.9. CECH PIEKARZY
Pierwszy, zachowany statut cechu przyjęty został w dniu 21 sierpnia 1849 r.731
Podpisali się pod nim Julius Springer, Johann Fürnrohr, Salomon Hein, Samuel Gimkiewicz,
Gotfried Kühn, Josef Krzywynos, Hermann Krzywynos, Jan Koszutski, Salomon Kiliński,
Hermann Ludwig, Franciszek Radomski, Jacob Letzdeberger, Hugo Heideklang, Lebel Cohn
i Daniel Krentzmann.732 Statut zawierał 15 rozdziałów. Dwa pierwsze określały przyczyny
powołania cechu i cele jakie sobie stawiał w swojej działalności. Rozdział trzeci określał
zasięg terytorialny cechu. Choć w tytule statut podawał, że cech obejmuje piekarzy i
piernikarzy z Gniezna i powiatu, to w § 9 zapisano, że należą do niego mistrzowie piekarscy i
piernikarscy z miasta Gniezna. Zaraz w następnym paragrafie zapisano także, że cech nigdy
nie może zostać rozwiązanym. W sprawie Zebrań cechowych określono, że będą one
odbywać się w ostatnie soboty w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, zawsze o godz. 3 po
południu. Choć Zarząd cechu składał się z przewodniczącego733, kasjera i sekretarza, to
przede wszystkim

pierwszy z nich miał prawo i obowiązek zrobić wszystko, czego

wymagało utrzymanie praw i obowiązków członków cechu (§ 35). Statut określał sposób
przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Dwóch wyznaczonych przez
cech majstrów odbierało pracę egzaminacyjną, a o wyniku egzaminu decydowała Komisja
Egzaminacyjna. Rozdział 5. określał wysokość opłat cechowych. Mistrz nie posiadający
czeladnika płacił składkę roczną w wysokości 20 srebrnych groszy, w przypadku zatrudniania
czeladników – dodatkowo po 10 srebrnych groszy za każdego z nich. Przy zapisie ucznia
wpłacano do kasy 1 Reichstalar, za wyzwolenie i egzamin czeladniczy 4 talary oraz 1 talar i
10 srebrnych groszy do Kasy Chorych. Statut określał jakie prace należy wykonać podczas
egzaminów mistrzowskich. Piekarz powinien wypiec nienaganną bułkę oraz trzy ciasta z
APP, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, sygn. 1467.
Statut z 1849 r. zachował się w dwóch egzemplarzach – APP, Cech Piekarzy i Piernikarzy w Gnieźnie, Statut
Cechu Piekarzy i Piernikarzy, sygn. 68 i 69.
732
Ostatni z wymienionych nie występuje na egzemplarzu oznaczonym sygn. 68.
733
Zamiast zwyczajowego „obermeister” (które pojawia się w dalszej części statutu) użyto określenia
„verwaltenden Vorsteher als Vorsitzender”.
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blachy, które należało równomiernie nanieść i należycie wypiec. Piernikarze wypiec mieli 2
pierniki wykonane przy użyciu 2 kwater miodu z „gustownymi dodatkami, idealnie
wypieczone”. Ostatni rozdział statutu regulował sprawę jego ewentualnej zmiany. Dokument
mógł być zmieniony, bądź uzupełniony, o ile była taka potrzeba, a większość członków
zjednoczonego cechu wyraziła na to zgodę i nie było to sprzeczne z ogólnymi prawami
cechowymi.734 W spisanym kilka dni później (28 sierpnia 1849 r.) protokole zanotowano, że
cech ukonstytuował się w tymże dniu i wymieniono osoby, których nazwiska znalazły się na
przyjętym tydzień wcześniej statucie. Dodano także, że do zarządu cechu weszli mistrz
piekarski Juliusz Springer i mistrz piernikarz Hugo Heidelklang. 735 Wśród nich znalazło się
12 piekarzy i 3 piernikarzy. Z grupy 15 członków założycieli cechu, podpisanych również na
egzemplarzach przyjętego statutu, ostatecznie wystąpiło z bractwa 3 mistrzów piekarskich,
jednakże jeszcze w sierpniu 1850 r. przyjęto nowego członka, pierwszego który nie
uczestniczył w zabiegach zmierzających do utworzenia organizacji.736 W kolejnych
miesiącach i latach przyjmowano nowych mistrzów. Łącznie od sierpnia 1850 r. do marca
1859 r. przyjęto 19 nowych członków.737 Kolejny, przyjęty przez cech statut nosił datę 15
lipca 1852 r., z zatwierdzony został przez Rejencję bydgoską w dniu 27 lutego 1854 r. 738
Oparty był na tej samej podstawie prawnej co poprzedni i niewiele się od niego różnił.
Następny statut opracowany został na podstawie nowego prawa przemysłowego z 1881 r..
Przyjęty przez członków cechu w dniu 21 grudnia 1883 r., zatwierdzony został przez władze
Rejencji Bydgoskiej w dniu 7 stycznia 1884 r.739 W stosunku do projektu przyjętego przez
członków cechu wprowadzono jedną poprawkę. Miejscowi piekarze chcieli, by cech skupiał
rzemieślników z „Gniezna i okolicznych miejscowości”.740 Określenie to poprawiono na
bardziej jednoznaczne „Gniezno i powiat gnieźnieński”. Cech liczył wówczas 12 członków.
Ponieważ statut cechu oparty był na Powszechnej ustawie procederowej z 1845 r., w marcu
1899 r. dokonano jego częściowej zmiany, przystosowując go do nowej ustawy
rzemieślniczej. Już od 1902 r. używano nowej nazwy cechu „Bäcker und Conditor Innung”
[Cech Piekarzy i Cukierników]. Pierwszym, pojawiającym się w źródłach starszym cechu był
Johann Fürnrohr, pełniący tę funkcję od 1849 r., a następnie ponownie w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W domu starszego cechu często odbywały się zebrania
734

APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 68, 69.
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 55, s. 1.
736
Wystąpili Salomon Kiliński, Daniel Krentzmann i Johann Letzenberger. Przyczyny nie są znane.
Nowoprzyjęty członkiem był Juliusz Dochmann.
737
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 55, s. 2 – 20.
738
tamże, sygn. 70.
739
APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 2045, s. 1 – 21.
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APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 2045.
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cechowe. Tak na przykład było podczas kadencji cechmistrza Hallera w 1888 r., kiedy cech
liczył 19 członków.741
Liczba członków cechu znacznie zwiększyła się w 1850 r. W kwietniu tegoż roku
należało niego 30 piekarzy chleba, bułek, cukierników i piernikarzy.742 Już w połowie XIX w.
konkurencja między gnieźnieńskimi piekarniami byłą duża. Miejscowa prasa raz w miesiącu
podawała informacje, który właściciel sprzedawał najtańszy, a który najdroższy chleb w
Gnieźnie oraz ile ważył oferowany w sprzedaży bochenek. 743 Członkowie bractwa, zabiegali
by liczba członków zbytnio się nie powiększała. W czerwcu 1860 r. mieszkaniec Mielżyna
Franciszek Daszyński, od dwóch i pół roku członek cechu, pisał do swej organizacji, by ta nie
przyjmowała do grona swoich mistrzów Nowakowskiego, który będąc młynarzem, podawał
się za piekarza. Uzasadniając swoją prośbę dodawał, że w Mielżynie jest już 8 piekarzy, a
miasto jest zbyt małe, by mogło ich być jeszcze więcej.744 Z jednej strony starano się
ograniczyć liczbę nowych członków, z drugiej zaś liczba nowo przyjmowanych uczniów była
stosunkowo wysoka. Corocznie przyjmowano w termin od kilku do kilkunastu nowych
adeptów rzemiosła:
Tabela 17: Liczba nowoprzyjętych uczniów do Cechu Piekarzy w latach 1849 – 1860.
Rok
Nowoprzyj.
uczniów

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

4

9

8

16

13

9

8

11

13

6

5

2

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 54.
Przyjęcie do cechu nie było tanie. Pierwszą opłatę wnoszono przy zapisie ucznia.
Starszy cechu i pisarz pobierali wówczas po 5 sr gr, woźny 2 sr gr i 6 fenigów oraz do kasy
cechu wpłacano 17 sr gr i 6 fenigów – łącznie 1 talar. Opłata za egzamin mistrzowski była
wyższa. Starszy cechu otrzymywał wówczas 10 sr gr, pisarz 15, woźny 5 a członkowie
komisji po ½ sr gr. Ponadto do kasy cechu wpłacano 3 talary. Łącznie opłata ,mogła wynieść,
w zależności od liczby członków komisji, do 5 talarów. Nowokreowany mistrz zazwyczaj
zabiegał o przyjęcie go do cechu, co wiązało się z wydatkiem kolejnych 5 talarów. Starszy
cechu i pisarz otrzymywali przy tej okazji po 10 sr gr, woźny 5, a do kasy cech
nowoprzyjmowany wpłacał 4 talary i 5 sr gr. Od 1867 r. opłaty wnoszone przy wyzwoleniu
uczniów kwitowane były za pomocą wklejanych znaczków stemplowych o nominale 5
APP, Cech Piekarzy w Gnieźnie, sygn. 72.
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 54, s.175.
743
Informacje te regularnie zamieszczał Gnesener Kreisblatt – zob. np. Beilage zum Gnesener Kreisblatt Nr 12 z
12.03.1853 r.
744
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 54, s. 227.
741
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srebrnych groszy.745 Wśród przystępujących do cechu byli przedstawiciele Polaków,
Niemców i Żydów – np. wśród przyjętych do cechu w 1898 r. nowych mistrzów znaleźli się
Władysław Sławiński, Aleksander Kierzkowski, Otto Freyer, Franciszek Kurzawski, Albert
Petzold, Stanisław Szwarc i Władysław Puchalski.746
W połowie XIX w. dochody cechu przewyższały rozchody. Pierwszy, wykazany w
lutym 1850 r. dochód za okres od sierpnia 1849 r., wyniósł 26 talarów i 12 srebrnych groszy.
Wydatki w tym samym okresie opiewały na sumę 18 talarów. Składka członkowska wynosiła
w tym czasie 1 talar. W październiku 1850 r. po stronie dochodów wykazano sumę 15 talarów
27 srebrnych groszy i 4 fenigi, a po stronie rozchodów 8 talarów 16 srebrnych groszy i 8
fenigów. W latach następnych utrzymywała się podobna tendencja.747
We władzach cechu zsiadali zarówno Niemcy, jak i Polacy. W czasie wyborów w dniu
13 lipca 1897 r. wybrano na ponowną 3 letnią kadencję dotychczasowego cechmistrza
Gustava Afolpha Henniga. Jego zastępcą został Emil Bennewitz, sekretarzem Samuel
Gimkiewicz, zaś mistrzami egzaminatorami Alfred Soschinski i Hugo Becker. 748 W kwietniu
1900 r. podczas kolejnych wyborów władz cechowych Starszym cechu został Alfred A.
Soschinski, jego zastępcą E. Bennewitz, sekretarzem pozostał S. Gimkiewicz. W skład
Zarządu weszli ponadto Hugo Becker, Stanisław Szwarc i Albert Paetzold.749
W 1900 r., zgodnie z wymogami znowelizowanego prawa procederowego utworzono
wydziały czeladniczy i uczniowski.
Wybuch wojny stwarzał nowe potrzeby. Już na pierwszym Walnym Zgromadzeniu
jakie miało miejsce w czasie wojny w dniu 16 września 1914 r., cech postanowił przekazać
200 marek na Czerwony Krzyż i 300 marek dla potrzebujących rodzin żołnierzy. 750 W ciągu
kolejnych miesięcy toczącej się wojny coraz częściej wprowadzano przepisy dotyczące
zakupów środków żywności, w tym zwłaszcza chleba. Niestety zapisy o nich są w
protokołach dość lakoniczne i ograniczają się do informacji o przyjęciu ich do wiadomości
przez członków cechu.
Podobnie, jak w przypadku rzemieślników reprezentujących inne zawody, często
zdarzało się, że tradycje zawodowe wraz z piekarnią przechodziły na następne pokolenie. W
październiku 1919 r. przyjęto do cechu Alberta Krzywynosa, który zakład objął po swoim
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ojcu Moritzu.751 Rodzina ta aktywnie działała w Cechu Piekarzy od momentu jego powstania
w połowie XIX w. W okresie tworzenia cechu w 1849 r. Krzywynosowie – Józef i Heiman
byli piernikarzami. W latach późniejszych ich piekarnia specjalizowała się w pieczeniu
koszernego chleba żytniego. Zdarzały się jednak równie często przypadki, gdy dzieci nie
kontynuując zajęć swoich ojców, wybierały inny zawód. Jeden ze współzałożycieli cechu,
mistrz piekarski Johann Fürnrohr dorobił się znacznego majątku na dostawach chleba dla
wojska. Za zarobione pieniądze kupił w listopadzie 1851 r. 2 gospodarstwa w
podgnieźnieńskiej wsi Winiary. Jego syn Georg i jego potomkowie mieszkali w tym miejscu
do 1945 roku, zajmując się rolnictwem.752
W dniu 23 sierpnia 1899 r. obchodzono uroczyście 50 – lecie założenia cechu. Na
godne obchody jubileuszu przeznaczono kwotę 500 marek. Ponieważ w kasie cechowej nie
było takiej kwoty, potrzebne pieniądze pożyczono w Kreissparkasse. Uroczystość rozpoczęła
się o godz. 8 rano przyjęciem zaproszonych delegacji na dworcu. Następnie odbył się koncert
nad jeziorem Jelonek, a uroczystości zakończyła zabawa w restauracji Edwarda Gawella.753
Pierwsze posiedzenie Zarządu cechu po wyzwoleniu Gniezna przez powstańców
odbyło się 31 stycznia 1919 r. Ustalono na nim datę Walnego Zebrania Kwartalnego na dzień
6 lutego i przyjęto jego porządek. Oprócz zwykłego zapisywania uczniów i omawiania
ogólnych spraw rzemieślniczych zająć się zamierzano wyborem nowego Zarządu. Nowym
cechmistrzem wybrany został Władysław Górski, jego zastępcą został Rochl, sekretarzem
Kazimierz Cerkaski, a kasjerem S. Szwarc.754
Pierwszy napisany po polsku protokół z posiedzenia Zarządu powstał dopiero 9
października 1919 r.755 W październiku 1920 r. z nazwy Spółki Piekarskiej usunięto na
żądanie sądu określenie „G.m.b.H.” wprowadzając w pełni polską nazwę „Spółka zakupu
samodzielnych Piekarzy i Cukierników T.z.o.p.”.756 W kwietniu 1921 r. W. Górski złożył
urząd starszego cechu. W tym samym miesiącu na jego miejsce wybrano K. Cerkaskiego,
dotychczasowego sekretarza cechu. Urząd dotychczas zajmowany przez nowego cechmistrza
powierzono Antoniemu Giemzie.757 Ten ostatni nadspodziewanie prędko zajął eksponowane
stanowisko we władzach cechu. A. Giemza, prowadzący piekarnię przy Zielonym Rynku, do

tamże, sygn. 74, s. 221. Albert urodzony w 1885 r, w Gnieźnie uczył się zawodu w latach 1898 – 1901 w
piekarni swojego ojca – zob. APP. Cechy miasta Gniezno, sygn. 73, s. 64.
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cechu należał od roku.758 W październiku 1921 r. K. Cerkaski na Zebraniu Kwartalnym
ponownie został wybrany na starszego cechu. Zgodził się wówczas przyjąć wybór pod
warunkiem, że każdy zrzeszony w cechu w ciągu 3 dni złoży do kasy cechu kaucję w
wysokości 5000 marek polskich. W każdym przypadku, gdy członek nie będzie stosował się
do zarządzeń cechu, jego kaucja przepadnie na rzecz kasy brackiej, a jeśli nie zastosuje się do
ustaw Walnego Zgromadzenia, zostanie usunięty z cechu. Walne Zebranie przyjęło warunki
nowego cechmistrza. Na jego zastępcę wybrano piekarza Szajkowskiego.759 Po zaledwie
jedenastu miesiącach, we wrześniu 1922 r. K. Cerkaski złożył swój urząd. Na jego miejsce
wybrany został dotychczasowy sekretarz Antoni Giemza, a na opróżnione przez niego
miejsce Walenty Stróżniak.760 W styczniu 1923 r. zastępcą cechmistrza wybrany został Jan
Maciejewski. Wówczas też podjęto decyzję, że roznoszący kurendę cechową otrzyma od
każdego któremu ją doręczył 100 marek.761 Zarząd cechu działał w niezmienionym składzie
do kwietnia 1924 r., gdy urząd sekretarza powierzono Kazimierzowi Słomowiczowi. Na
stanowisko skarbnika początkowo proponowano Walentego Stróżniaka, ale ostatecznie został
nim Antoni Nitka. Kolejna zmiana w składzie Zarządu nastąpiła w lipcu 1925 r.
Cechmistrzem wybrano wówczas Władysława Górskiego, jego zastępcą Franciszka
Łodziankę, sekretarzem Leona Jackowskiego, a ławnikiem Ignacego Kwiatkowskiego.762
Skład Zarządu nie zmienił się do 1928 r. W kwietniu tego roku odbyły się kolejne wybory
Zarządu. Starszym cechu zdecydowaną przewagą głosów ponownie został wybrany W.
Górski, a jego zastępcą F. Słodzianka. Funkcję członków zarządu objęli A. Nitka, L.
Jackowski i I. Kwiatkowski, zaś ich zastępcami zostali Franciszek Streich, Jan Kozanecki i K.
Słomowicz. Kadencja nowowybranego Zarządu trwała zaledwie nieco ponad rok. Zgodnie z
wymogami nowej ustawy przemysłowej, w lipcu 1929 r. zwołano Nadzwyczajne Walne
Zebranie, podczas którego wybrano cechmistrzem F. Słodziankę, zaś spośród 3 podstarszych
– W. Górskiego, Walentego Stróżniaka i Ludwika Urbańskiego, zastępcą Słodzianki wybrano
byłego cechmistrza W. Górskiego.763 W następnym – 1930 r., F. Słodzianka z powodu
zamiaru wyprowadzenia się z Gniezna, zdał swój urząd. Na jego miejsce wybrano Franciszka
Streicha, zaś ławnikiem w jego miejsce został W. Stróżniak.764 Ostatecznie F. Słodzianka
Przyjęty do cechu został podczas Walnego Zebrania Kwartalnego w dniu 16.10.1919 r. razem z Albertem
Krzywynosem, i Grabowskim, którego ojciec również był członkiem cechu. W odróżnieniu od nich A. Giemza
nie miał takich koligacji rodzinnych zob.: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 74, s. 222.
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tamże, s. 66.
763
tamże, s. 136.
764
tamże, s. 152.
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pozostał w Gnieźnie. W latach następnych wchodził on w skład Zarządu, biorąc aktywny
udział w jego pracach. W styczniu 1931 r. dokonano uzupełniających wyborów członków
Zarządu. Zastępcą starszego cechu wybrano wówczas Władysława Górskiego, skarbnikiem
Antoniego Nitkę, a sekretarzem L. Jackowskiego.765 Kolejne wybory władz cechowych
odbyły się w styczniu 1932 r. Cechmistrzem 26 głosami przy 33 obecnych ponownie wybrano
F. Streicha oraz podstarszych W. Górskiego i A. Nitkę. Nowy Zarząd podzielił między siebie
zadania tydzień później, na swym posiedzeniu w dniu 28 stycznia. Leon Jackowski został
sekretarzem, Antoni Nitka skarbnikiem, Franciszek Słodzinka objął funkcję zastępcy
sekretarza, a zastępcami członków Zarządu zostali Kazimierz Słomowicz, Antoni Malka i Jan
Jakubowski. W lipcu tegoż roku w miejsce

zmarłego Jackowskiego sekretarzem został

Kazimierz Słomowicz. Niewielkie zmiany w składzie Zarządu zaszły po wyborach w styczniu
1933 r. Nowymi zastępcami członków Zarządu zostali Aleksander Knast z Witkowa i
Stanisław Mazany.766 Zmiana na stanowisku cechmistrza nastąpiła dopiero w 1936 r.
Najwyższą funkcję w cechu objął wówczas Michał Maliszewski.
W czerwcu 1924 r., wkrótce po reformie Grabskiego i wymianie waluty pojawiły się
pomysły, by zawód piekarski był koncesjonowany, a cechy piekarskie – przymusowymi.
Projekt nie przeszedł, ale do pomysłu powrócono w 1931 r. Wówczas także Walne Zebranie
cechu gnieźnieńskiego jednomyślnie odrzuciło projekt przekształcenia cechu w przymusowy.
Zrealizowano natomiast inną, narzuconą odgórnie zmianę. W styczniu 1928 r. wprowadzono
nowy statut cechowy, zgodnie z którym cech miał objąć swą działalnością teren miasta i
powiatu gnieźnieńskiego.767
W 1919 r. zauważono, że cech, mimo iż istnieje ponad 70 lat, nie posiada do tej pory
żadnej chorągwi. Członkowie zgromadzeni na zebraniu kwartalnym w dniu 16 października
1919 r. upoważnili Zarząd do zajęcia się tą sprawą. Jeszcze w maju 1920 r., gdy sprawa była
już w finalizowana, Walne Zebranie podjęło decyzję o przekazaniu pieniędzy uzyskanych z
rabatu od sprzedaży drożdży, na opłacenie sztandaru.768 Zamówiony dla cechu sztandar,
wykonała firma pani Wandy Gdeczyk, a poświęcił w dniu 30 maja 1920 r. proboszcz parafii
farnej ks. Stanisław Kubski.769 Po skończonym nabożeństwie, w lokalu Nowaka przy
Targowisku odbyło się uroczyste posiedzenie cechu. W protokolarzu posiedzeń cechu z dumą
tamże, s. 166.
tamże, s. 261.
767
tamże, s. 102.
768
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 74, s. 234.
769
Wanda Gdeczyk miała pracownię haftu artystycznego przy ul. Tumskiej 10. Oprócz sztandarów i chorągwi
zajmowała się haftowaniem ornatów, kap, baldachimów, stuł i bielizny kościelnej. Za swoje prace otrzymała
złoty medal w 1908 r. – zob. Książka adresowa kupców, przemysłowców i rzemieślników polskich w Gnieźnie,
Gniezno 1910, s. 76.
765
766
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zapisano, że „cech piekarzy może się poszczycić swym własnym sztandarem”. 770 Oznaką
prestiżu i znaczenia władzy cechowej było również posiadanie własnej pieczęci. Cech
piekarski zamówił ją w październiku 1926 r. W 1929 r., w związku ze zmianami w statucie,
postanowiono zmienić napis na sztandarze cechowym i poprawić herb piekarski. Wniosek
chorążego E. Steltera został przyjęty do realizacji przez Walne Zebranie w lipcu.771
Okres po zakończeniu I wojny światowej i walki o granice państwa polskiego, to czas
stopniowego narastania trudności gospodarczych. Jesienią 1919 r. wpis ucznia kosztował 12
marek polskich, zaś opłata wstępna dla mistrzów za przystąpienie do cechu – 40 marek. W
październiku tegoż roku wprowadzono podwójną opłatę za uczniów – przy zapisie uiszczano
7,50 marki, zaś przy wypisie podczas egzaminu czeladniczego 17 marek. Wysokość opłaty
wstępnej utrzymano na dotychczasowej wysokości, zaś składki miesięcznej dla członków
cechu określono na 50 fenigów. Dopiero po roku, w październiku 1920 r. podwyższono
składkę do 1 marki.772 Następne zmiany zachodzą już znacznie szybciej. W kwietniu 1921 r,
podwyższono składki miesięczne z 1 do 5 marek. Lata 1922 – 1924, to okres gwałtownie
rosnącej inflacji. Niezadowolenie piekarzy budziły ciągle rosnące ceny mąki i węgla.
Wymuszały one wprowadzanie ciągle nowych wyższych cen pieczywa. Rosły również opłaty
cechowe. Od lutego 1922 r. wysokość wstępnego do cechu wynosiła 500 marek, składki
kwartalnej 100 marek, podobnie jak zapisu ucznia.773 Po trzech miesiącach, w maju składki
kwartalne zostały podniesione do 150 marek. W styczniu 1924 r., w czasie szalejącej
hiperinflacji, ustalono wysokość składek kwartalnych na cenę 1 chleba 3 funtowego,
podobnie jak wpisowe od ucznia, zaś wpisowe od nowego członka cechu określono na
równowartość ceny 1 centnara mąki (50 kg).774 Od 1923 r. cech organizował niemalże co
tydzień nadzwyczajne zebranie członków, dla ustalenia nowej, wyższej ceny chleba.

Tabela 18: Wzrost cen pieczywa w markach polskich w Gnieźnie od grudnia 1922 do stycznia
1924 r.
Data
przed
29.12.1922
770

chleb
mały
-

Chleb
duży
1 000

Bułka

Data

-

6.11.1923

Chleb
mały
23 500

Chleb
duży

Bułka

-

-

APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 74, s. 237.
tamże, sygn. 75, s. 136 – 137.
772
tamże, sygn. 74, s. 245.
773
tamże, s. 272.
774
tamże, sygn. 75, s. 33. W dniu 17 stycznia 1924 r. wysokość składki kwartalnej i wpisowego od ucznia
określono na 1 000 000 marek – tamże, s. 35.
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29.12.1922

-

1 200

60

15.11.1923 30 000

90 000*

6 000

16.02.1923

-

-

150

21.11.1923 32 000

90 000*

-

8.03.1923

-

-

200

28.11.1923 60 000

150 000

10 000*

5.04.1923

3 000

-

9.12.1923

67 000

200 000

15 000

18.06.1923 1 400

4 000

250

12.12.1923 80 000

240 000

15 000*

26.06.1923 1 700

-

350

23.12.1923 100 000

250 000

20 000*

-

300 000–
25 000*
360 000**
400 000–
15.09.1923
14 000
2.01.1924 160 000
30 000*
480 000**
6.10.1923 18 000
39 000
2 000
10.01.1924 200 000 500 000* 35 000
18.10.1923
45 000
2 500
15.01.1924 234 000 585 000*
26.10.1923 17 000
50 000
3 000
17.01.1924 244 000 610 000* 40 000*
* chleb duży o wadze 3 funtów ciasta, po wypieku 2 funty 250 gram, bułka o wadze 30 gram
** bochenek o wadze 3 funtów ciasta, po wypieku 2 funty 250 gram, lub bochenek po
wypieku o wadze 3 funtów
25.07.1923 2 700

8 000

-

31.12.1923 120 000

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75.
Dodatkowe rozgoryczenie piekarzy budziły, nieuzasadnione ich zdaniem, oskarżenia
starosty gnieźnieńskiego Tomasza Łyskowskiego o to, że żaden z nich nie przestrzega
ustalonej wagi pieczywa. Pod koniec marca 1923 r. starosta wystąpił z propozycją, by
piekarze dokonywali zakupów zapasu mąki na 14 dni i przez ten czas utrzymywali cenę
chleba, podobnie jak działo się to w Poznaniu. Piekarze uznali, że jest to niemożliwe, a na
zebraniu kwartalnym w dniu 4 kwietnia zadecydowali, że nie mogą zrobić zapasów nawet na
7 dni. Po pertraktacjach starosta zgodził się odroczyć przygotowane już rozporządzenie w
sprawie cen chleba pod warunkiem, że Cech zjednoczy się doprowadzając do powstania
spółki i poinformuje o tym władze powiatowe.775 Do powstania spółki wprawdzie nie doszło,
ale członkowie cechu wielokrotnie podkreślali, że ceny chleba powinny być jednakowe u
wszystkich członków, a piekarz który się do obowiązujących w tym zakresie uchwał
cechowych nie dostosuje, zostanie z niego usunięty.776 Odpowiedź cechu na propozycję
starosty nie zachowała się, ale reprezentant lokalnej władzy poczuł się nią obrażony i wstąpił
na drogę sądową. Piekarze w dniu 14 lutego 1923 r. zorganizowali Nadzwyczajne Zebranie
cechu, podczas którego zbierano składki na wynajętego adwokata, po 3000 marek od członka.
775

APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 74, s. 273.
Nawoływanie do utrzymania jednakowych cen, powtarzały się w okresie inflacji corocznie – zob.: APP,
Cechy miasta Gniezno, sygn. 74, s. 231, 258, 275. W sierpniu 1921 r. członkowie cechu zabrani na walnym
nadzwyczajnym zebraniu żalili się, że w Gnieźnie piekarzy traktuje się „jak paskarzy lub oszustów”.
776
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Zarząd cechu przegrał batalię sądową i w lipcu 1923 r. rozpoczęto wśród członków zbiórkę
pieniędzy na zapłacenie grzywny. Podczas Zebrania Kwartalnego zebrano 38 000 marek.777
Od listopada 1923 r. zaczęto jednak przy ustalaniu cennika odróżniać wagę ciasta na chleb od
wagi chleba upieczonego z tegoż ciasta.778 Stosunki ze starostą nie uległy poprawie. W
grudniu 1923 r. cech otrzymał jego pismo w sprawie ukarania wszystkich piekarzy, którzy
obok ceny nie podali do publicznej wiadomości informacji o wadze pieczywa. Obecni na
Nadzwyczajnym Walnym Zabraniu piekarze podzielili się w sprawie stanowiska, jakie
powinien zająć cech w wynikłym sporze. Wojciech Wesołowski i Walenty Stróżniak,
podobnie jak Zarząd uważali, że należy wysłać do starosty delegację, która wyjaśni sprawę.
Inny z członków – Jóźwiak, przekonywał, że należy zapłacić karę i nie wchodzić w nowy
spór. Ostatecznie przeważyło stanowisko forsowane przez Zarząd. W skład delegacji, która
miała pertraktować ze starostą weszli J. Maciejewski, W. Wesołowski, W. Sławiński i W.
Stróżniak.779 Nie zachowała się informacja o wynikach rozmów, ale brak też informacji o
dalszym sporze na linii cech – starosta. Podwyżki cen pieczywa, zarówno wcześniejsze, jak i
późniejsze, piekarze uzasadniali podniesieniem cen węgla, drożdży, a przede wszystkim
mąki.780 Przez pierwsze miesiące po opanowaniu inflacji i przeprowadzeniu wymiany
pieniędzy, ceny pieczywa nadal rosły. Ustabilizowały się dopiero w styczniu 1925 r. O
kolejnej zmianie cen chleba zaczęto mówić dopiero w połowie listopada 1929 r. Piekarze
apelowali wówczas do gnieźnieńskiego Magistratu by wpłynął na podwyżkę ceny z 2 do 4
groszy ponad cenę mąki tak, jak to wynegocjowali piekarze w Poznaniu. Zmiana cen
nastąpiła dopiero 30 lipca 1931 r., gdy cena półtorakilogramowego bochenka chleba
zmniejszyła się do 60 groszy.781 W październiku 1933 r. ustalono, że cena pieczywa
ogłaszana odtąd będzie w gnieźnieńskim „Lechu”.
Tabela 19: Wzrost cen pieczywa w groszach w Gnieźnie w latach 1924 – 1925.
Data
22.04.1924

777

Chleb mały

Chleb duży

Bułka

12, 5

-

-

APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75.
W cenniku przyjętym na Zebraniu Nadzwyczajnym w dniu 15.11.1923 określono, że większy bochenek
chleba, po wypieczeniu waży 2 funty 400 gram, a surowe ciasto przed wypieczeniem 3 funty, zob.: APP, Cechy
miasta Gniezno, sygn. 75, s. 5. Odróżnienie wagi surowego ciasta od wagi wypieczonego zeń chleba stosowano
również w późniejszych cennikach.
779
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75, s. 29.
780
W Gnieźnie ceny rynkowe mąki były wyższe od ceny giełdowej. W połowie stycznia 1924 r. giełdowa cena
centnara mąki wynosiła 21 milionów marek polskich, podczas gdy w Gnieźnie żądano 22,5 miliona marek –
zob.: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75, s. 34.
781
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75, s. 174.
778
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28.04.1924

11

-

-

30.06.1924

12

30

2,5

11.08.1924

13,5

40

3

25.08.1924

15

-

-

9.09.1924

18

54

-

6.10.1924

42*

60

4***

16.01.1925

-

70**

-

* Chleb o wadze 1 kg (2 funtów)
** Chleb o wadze 1,5 kg (3 funtów)
*** Bułka o wadze 35 gram, wcześniej 30 gram
Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75.
Różnice w cenie chleba wypiekanego w różnych piekarniach były przyczyną
konfliktów wewnątrz cechu. W maju 1920 r. cech wezwał piekarza Ławeckiego do
wyjaśnienia powodu dostarczania konsumom tańszego, niż to ustalono, chleba. Równocześnie
Walne Zebranie zagroziło, że w przypadku niewyjaśnienia przez obwinionego sprawy,
zapadnie wyrok zaoczny. Po tygodniu Ławecki tłumaczył się przez Zarządem cechu, że chleb
w cenie 1,60 marki dostarcza konsumom na podstawie starej umowy. Równocześnie
oświadczył, że po następnej zmianie ceny zrezygnuje z dostarczania chleba tym odbiorcom.
Zarząd, być może dając wiarę jego wyjaśnieniom, odstąpił tym razem od zamiaru skreślenia
go z listy członków cechu. Już jednak jesienią tego samego roku wykluczono go z cechu z
powodu brudu w miejscu, w którym sprzedawał chleb.782 W czerwcu 1923 r. członkowie
bractwa domagali się, by zbadano kalkulację stosowaną przez tych piekarzy, którzy nie
stosowali się do cen wyznaczonych przez korporację. Nie określili jednak, kto i na jakiej
zasadzie miałby takie kontrole przeprowadzać.
Okres inflacji to również czas szybkiego wzrostu opłat cechowych. W styczniu 1923 r.
opata wnoszona przy zapisie nowego członka do cechu wynosiła 15 000 marek, Składki
kwartalne podniesiono w tym samym czasie do 600 marek, a wysokość opłaty przy wpisie
ucznia – do 1000 marek. Po upływie pół roku wysokość opłaty wstępnej wynosiła 100 000
marek, składek członkowskich 9000, a za zapis ucznia wpłacano 20 000 marek. W
październiku tego samego roku wstępne wynosiło 500 000 marek, zapis ucznia 50 000, a
wysokość składki miesięcznej 10 000 marek. W ciągu zaledwie 6 dni wysokość opłaty
wstępnej i zapisu ucznia wzrosły o 100 %. Po raz pierwszy zdarzył się wówczas przypadek,

782

APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 74, s. 234 – 236, 245.
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że mistrz piekarski, w sprawie którego Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu go do
cechu odmówił wstąpienia, uzasadniając to zbyt wysokimi kosztami. Na tym samym Zebraniu
W. Górski zaproponował, by składki kwartalne ustalić na poziomie ceny połowy bochenka
chleba. Propozycja nie została jednak przyjęta.783
Po raz pierwszy po zmianie waluty określono wysokość opłat podczas zebrania
Zarządu w dniu 14 lipca 1924 r. Zaproponowano wówczas, by składka kwartalna wynosiła 60
gr, zapis ucznia miał kosztować 1 zł, a wstępne od członka wynieść miało 10 zł. Propozycje
Zarządu nie zostały przyjęte podczas Walnego Kwartalnego Zebrania, które odbyło się
tydzień później. Podwyższono wysokość zaproponowanych przez Zarząd opłat o 100 – 200%.
Uchwalono, że składka kwartalna od członka wyniesie 1,20 zł, zapis ucznia 3 zł, zaś wstępne
od członka 20 zł.784 Już w październiku nastąpiła kolejna podwyżka opłat. Składka kwartalna
wynosiła od tego czasu 3 zł, z zapis ucznia kosztował 6 zł. W latach następnych wysokość
opłat ustabilizowała się.785
Dochody cechu pochodziły z 3 głównych źródeł: składek członkowskich, opłat
wnoszonych przy zapisie uczniów i podczas egzaminów, zarówno czeladniczych jak i
mistrzowskich oraz z tzw. „kasy młodziowej”, inaczej „kasy drożdżowej”. Cech zakupywał
drożdże po cenach hurtowych, następnie rozprowadzał je wśród swoich członków oraz po
cenach detalicznych odsprzedawał innym odbiorcom, z czego czerpał dodatkowe dochody.
Pieniądze te były księgowane osobno od pozostałych dochodów cechu. Kasa drożdżowa
przynosiła niebagatelne dochody. Na przykład w 1926 r. na jej konto wpłynęło ponad 340 zł,
w roku następnym już 1774 zł. W 1928 r. w kasie drożdżowej znajdowało się 1269 zł 59 gr,
zaś wpływów w roku 1929 było nieco powyżej 2976 zł, z czego czystego dochodu 644 zł.
Dopiero w 1930 r. dochody kasy drożdżowej wyraźnie spadły. Czysty zysk wynosił niecałe
58 zł, choć w kasie pozostawało jeszcze 1147 zł.786 W kolejnych latach nie wykazywano już
osobno dochodów z handlu drożdżami. W sprawozdaniach rocznych podawano wysokość
dochodów i rozchodów kasy cechowej, a niekiedy jedynie wysokość prowizorium
budżetowego:

Niedoszłym członkiem cechu był Ignacy Kwiatkowski, który poinformował zebranych o swojej decyzji na
zebraniu kwartalnym cechu w dniu 18.10.1923 – zob.: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75, s. 22.
784
tamże s. 41 – 42.
785
Mimo chwilowych wahnięć wysokość składek członkowskich w kwietniu 1933 r. określono na 12 zł rocznie
– zob.: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75, s. 244.
786
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75, s. 86, 94, 110, 130, 151.
783
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Tabela 20: Dochody i rozchody kasy Cechu Mistrzów Piekarskich w Gnieźnie w latach 1926
– 1934.
Dochód

Rok

Rozchód

1926

485,40

274,86

1927

520,99

278,99

1928/29

646,54*

1928/29

467

1931

465
691*

1932

523,84

509,20

1933

514,648

b.d.

1934

580*

555*

*Prowizorium budżetowe
Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75.
Mimo, że cech nie był obowiązkowy, corocznie przystępowało do niego kilku nowych
członków.
Tabela 21: Liczba nowych członków Cechu Mistrzów Piekarskich w Gnieźnie przyjętych w
latach 1923 – 1933.
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

4

5

3

1

2

2

2

1

4

1

4

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 75.
Nowoprzyjęty mistrz najczęściej już od kilku lat prowadził w Gnieźnie piekarnię.
Rekordzistą był Wojciech Grześkowski zapisany do cechu 18 kwietnia 1929 r. Własny zakład
prowadził wówczas od 25 lat. Najczęstszym powodem przystąpienia do bractwa była chęć
przyjęcia ucznia w termin. Wielokrotnie w dniu dołączenia majstra do cechu, zapisywano
również ucznia przyjętego przez niego w naukę. Zdarzały się również przypadki, że kandydat
na członka cechu wycofywał się w ostatniej chwili. Już po zatwierdzeniu jego kandydatury
przez Zarząd, ubiegający się o przyjęcie nie pojawiał się na Zebraniu Walnym, które
formalnie

podejmowało

uchwałę

o

wpisaniu

go

na

listę

członków

cechu.

Nieusprawiedliwiona absencja kandydata podczas obrad uniemożliwiała jej podjęcie.
Narastające w okresie inflacji trudności gospodarcze były przyczyną konfliktów
między członkami cechu. W kwietniu 1923 r. pojawiła się propozycja wykluczenia z cechu
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mistrza Jóźwiaka, który dostarczał chleb każdemu kto się do niego zwrócił, przez co stwarzał
konkurencję niewygodną dla swoich kolegów cechowych. Ostatecznie jednak groźby nie
wykonano. W lipcu 1925 r. członkowie bractwa złożyli zażalenie do Inspektora Pracy w
Inowrocławiu, że ich kolega Antoni Graj sprzedaje świeży towar w niedzielę, czego prawo
jednoznacznie zabraniało.787 Sprawa nie od razu została załatwiona. W październiku 1925 r.
ponownie oskarżono Graja, że mimo trzech karnych mandatów, nadal wypieka w niedziele
świeże bułki. Ponieważ nie wykazywał chęci zaprzestania dotychczasowych praktyk, został
usunięty listy członków. Na początku 1933 r. cech gnieźnieński został poinformowany, że
decyzją Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy Jan Graj wszedł w skład Komisji egzaminacyjnej.
Antoni Nitka, sprawujący funkcję skarbnika, odpowiedział wówczas w imieniu cechu, że
takiej firmy w Gnieźnie nie ma. Izba przyznając się do błędu nakazała zmienić imię Jan na
Antoni. Zarząd oburzony apodyktycznym postępowaniem Izby pytał, w jaki sposób mogło
dojść do mianowania A. Graja na członka Komisji, skoro tenże nie jest mistrzem, ani nie
prowadzi w Gnieźnie piekarni zarejestrowanej na swoje nazwisko. Pod koniec stycznia
pozostali członkowie Komisji egzaminacyjnej, Franciszek Streich i Władysław Górski
oświadczyli, że urzędu w nowej Komisji razem z Grajem nie przyjmą i współpracować z nim
nie chcą. Obecny na Kwartalnym Walnym Zebraniu przedstawiciel Magistratu Kurłowicz
oświadczył, że Graj według informacji urzędu posiada dyplom mistrzowski, a piekarnię ma
zarejestrowaną na własne nazwisko. Obecni na zebraniu członkowie cechu nie zgodzili się z
wywodami urzędnika i przypomnieli, że zgodnie z przepisami przewodniczącym Komisji
egzaminacyjnej powinien być starszy cechu.788 Gdy wkrótce likwidowano Izbę Rzemieślniczą
w Bydgoszczy, wśród członków gnieźnieńskiego Cechu Mistrzów Piekarskich nie znalazł się
ani jeden jej obrońca.789 Zatarg zlikwidowało dopiero ponowne przystąpienie A. Graja do
cechu w lipcu 1934 r.
Gnieźnieński Cech Piekarski należał do różnych związków rzemieślniczych
skupiających piekarzy lub przedstawicieli pokrewnych zawodów. Jego członkowie
reprezentowali go na zjazdach, uroczystościach i rocznicach. Cech delegując swoich
reprezentantów do innych miejscowości, wyznaczał im diety, zwracał koszty podróży,
czasami upoważniał do poniesienia określonych wydatków. W zamian, po powrocie delegaci
składali na Walnym Zebraniu sprawozdanie z wyjazdu lub prezentowali przyjęte przez
organizacje międzycechowe propozycje dotyczące często mistrzów tej samej branży, ale
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pracujących w różnych miastach, a niekiedy rzemiosła jako całości. 790 W maju 1923 r. na
sejmik rzemieślniczy do Inowrocławia wysłano ośmioosobową delegację. W czerwcu 1926 r.
w sejmiku związkowym w Bydgoszczy brali udział W. Górski, A. Nitka, F. Słodzinka i T.
Domagalski. Każdy z nich otrzymał z kasy cechu 20 zł na podróż.791 Podczas obchodzonych
jubileuszy cechowych lub uroczystości poświęcenia sztandaru, Cech Piekarski tradycyjnie
fundował gwóźdź do drzewca. Zwyczaj ten wprowadzono w 1926 r. podczas jubileuszu 75 –
lecia gnieźnieńskiego Towarzystwa Przemysłowego, gdy Cech Piekarski reprezentował W.
Górski.792 Gwoździe do sztandaru ufundowano także 1927 r. z okazji poświęcenia sztandaru
Cechu Piekarskiego w Mogilnie i jubileuszu 150 – lecia utworzenia Cechu Piekarskiego w
Pleszewie. Na obydwu uroczystościach cech gnieźnieński reprezentowały trzyosobowe
delegacje.793 W lutym 1928 r. Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie
przystąpienia do Centralnego Związku Cechów Piekarskich w Polsce. Postanowienia
prawdopodobnie wówczas nie zrealizowano, gdyż uchwała o takiej samej treści została
ponownie podjęta w styczniu 1930 r.794 Nie ze wszystkich nadsyłanych zaproszeń cech
korzystał. W lutym 1929 r. nie wysłano delegatów na bal karnawałowy organizowany przez
Wielkopolski Związek Cechów Piekarskich, ofiarując w zamian 50 zł na Dom Rzemiosła w
Poznaniu.795 W 1932 r. przedstawiciele organizacji zostali zaproszeni do Leszna na jubileusz
300 – lecia tamtejszego Cechu Piekarskiego. Początkowo nie zamierzano brać udziału w
obchodach, ale po powtórnym zaproszeniu wysłano trzyosobową delegację ze sztandarem i
tradycyjnie ufundowano gwóźdź pamiątkowy.796 Zdarzały się przypadki, że odmawiano
udziału w wydarzeniach, zwłaszcza organizowanych w dalej położonych miejscowościach.
We wrześniu 1933 r. postanowiono nie wysyłać nikogo na zebranie Centralnego Związku
Cechów Piekarskich do Warszawy, ani na organizowaną z tej okazji wystawę piekarską,
tłumacząc to wysokimi kosztami.797
Od stanu kasy cechowej zależał również abonament czasopism jakie zamawiano dla
członków cechu. W październiku 1926 r. Zarząd podjął decyzję o prenumeracie 1
egzemplarza „Rzemieślnika”. Tydzień później, Walne Zebranie podjęło decyzję o
zamówieniu „Tygodnika Mistrzów Piekarskich”. Pismo zdobyło sobie uznanie braci
W protokołach z Walnych zebrań, na których delegaci składali swoje sprawozdania, zachowały się
najczęściej informacje, że były one bardzo obszerne lub szczegółowe, ale ich treści na ogół nie zapisywano.
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cechowej. Trzy miesiące później, w styczniu 1927 r., postanowiono zamówić tygodnik dla
wszystkich członków zamiejscowych, o ile odbierają drożdże od kolegów Jackowskiego lub
Szwarca, którzy rozprowadzali je wśród wszystkich członków cechu.798 W styczniu 1930 r.,
na okres jednego kwartału dla, jak to określono, „zapoznania się” zamówiono po pięć
egzemplarzy „Mistrza Piekarskiego” i „ Piekarza Polskiego”. Ostatecznie, dopiero w
październiku 1930 r., zdecydowano się na prenumeratę „Mistrza Piekarskiego” dla
wszystkich członków, a dla Zarządu czterech egzemplarzy „Piekarza Polskiego”.799 W
październiku 1933 r. „kryzys gotówkowy” wymusił zmniejszenie abonamentu „Piekarza
Polskiego” do 9 egzemplarzy.800
W tym czasie widoczne już były także inne objawy narastającego kryzysu
gospodarczego. W kwietniu 1932 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, żalono się
na nadmierne opodatkowanie. Zebrani zobowiązali Zarząd, by w imieniu cechu wniósł
zażalenie do Izby Skarbowej w Poznaniu na naczelnika gnieźnieńskiego Urzędu Skarbowego.
Pod ten sam adres zamierzano wnieść sprzeciw przeciwko planowanemu pięcioletniemu
zakazowi przyjmowania uczniów. Druga z propozycji nie została jednak wprowadzona w
życie.801
Nauka zawodu piekarza trwała 3 lata. Na początku lat dwudziestych XX w., po
upływie okresu nauki, mistrz stawiał wniosek ucznia o wyzwolenie na Walnym Zebraniu.
Większość uczniów przyjmowana w termin była w wieku 16 – 18 lat, choć zdarzały się
pojedyncze przypadki, że naukę rozpoczynali mężczyźni starsi. 802 Egzamin po ukończeniu
nauki zdawano przed komisją złożoną z mistrzów i przedstawiciela czeladników. W
październiku 1919 r. wybrano nową Komisję Egzaminacyjną w składzie: Władysław Górski
przewodniczący, Szwarc zastępca, Rohl ławnik, Jan Maciejewski zastępca ławnika,
Franciszek Kurzawski jako przedstawiciel czeladników.803 Zmiana jej składu nastąpiła we
wrześniu 1922 r. ze względu na zmianę przepisów określających skład Komisji, jak i z
powodu zmiany na stanowisku cechmistrza, który z urzędu wchodził w jej skład. Od 1922 r.
nowym przewodniczącym był A. Giemza, ławnikami ze strony mistrzów Szwarc i Walenty
Stróżniak, a ze strony czeladzi Kazimierz Słomowicz i Antoni Malka.804 W 1925 r. Izba
Rzemieślnicza w Bydgoszczy wprowadziła nowe regulacje dotyczące liczby uczniów w
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jednej piekarni. Na jednego mistrza mogło od tej pory przypadać najwyżej 2 uczniów, zaś na
każdego czeladnika dodatkowo po 1 uczniu, ale łącznie ich liczba nie mogła w jednym
warsztacie przekraczać 4.805 W lipcu 1932 r. wprowadzono kolejne zmiany w tym zakresie.
Od tej pory zarówno na mistrza, jak i czeladnika mógł przypadać 1 uczeń.806 Celem nowych
przepisów było ograniczenie liczby uczniów, którzy w przyszłości mieli problem ze
znalezieniem pracy. Do spadku ilości terminatorów mogło się też przyczynić podniesienie
wpisowego. Na początku lipca 1925 r. Zarząd zaproponował, by opłatę tę ustalić na 10 zł.
Przeprowadzone tydzień później Walne Zebranie przegłosowało obniżenie opłaty wpisowej
na 8 zł. Ustalono też wówczas skład Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu czeladniczego.
Weszli do niej: jako przewodniczący wchodził cechmistrz W. Górski, jego zastępcą został A.
Nitka, a ławnikami F. Słodzinka i Władysław Sławiński.807 W listopadzie 1925 r. na
posiedzeniu Zarządu omawiano sprawę utworzenia w Gnieźnie Towarzystwa Terminatorów.
Zarząd postanowił wydelegować na ławnika organizacji F. Słodzinkę, członka Komisji
Egzaminacyjnej i wspomóc powstające stowarzyszenie kwotą 30 zł. W roku następnym silne
emocje wzbudziła sprawa uczęszczania przez uczniów do szkoły przemysłowej. Na Walnym
Zebraniu Kwartalnym w dniu 27 kwietnia 1926 r. przyjęto, że uczniów posyłać się będzie do
szkoły, ale tylko do ukończenia 18 roku życia. Równocześnie członkowie cechu zwrócili
uwagę, by nie dopuszczać do wstępowania uczniów do towarzystw politycznych.808 Choć
obowiązek uczęszczania do szkoły dezorganizował często pracę w piekarniach, a mistrzowie
starali się go ograniczać, to cech dbał o wyposażenie placówki, w której zdobywali wiedzę
uczniowie piekarscy. W październiku 1928 r., gdy zaistniała taka potrzeba, przekazano szkole
50 zł na zakup przyborów piśmienniczych. W 1933 r. w szkole dokształcającej urządzono na
koszt cechu świetlicę dla uczniów. W roku następnym cech przekazał na jej prowadzenie 25
zł.809 Na Zebraniu Kwartalnym w październiku 1930 r. poinformowano zebranych, że nauka
piekarstwa trwać będzie od 3,5 do 4 lat. Równocześnie, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w
Bydgoszczy Józef Zakrzewski zwrócił się do mistrzów, by lepiej przygotowywali swoich
uczniów do egzaminów, gdyż w przyszłości nie będzie już takiego pobłażania dla braków
wiedzy i umiejętności zawodowych jak dotychczas. Kandydaci przyjmowani do nauki
zawodu, od 1931 r. zapisywani byli na okres 3,5 roku chyba, że ponownie podejmowali
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przerwaną wcześniej naukę.810 Część teoretyczną egzaminu prowadzono w Miejskiej Szkole
Handlowo – Przemysłowej, a praktyczną u mistrza piekarskiego, u którego uczeń się uczył.
Ta druga obejmowała zrobienie ciasta żytniego, wyrobienie chleba i jego odpieczenie.
Uczniowie przystępujący do egzaminu mieli od 18 do 24 lat. W 1929 r. do cechu zapisanych
było 56 uczniów. Również w kolejnych latach liczba chłopców podejmujących naukę u
mistrzów piekarskich, mimo narzucanych ograniczeń, była wysoka. Nie wszyscy z nich
zdołali wyuczyć się zawodu. Podczas egzaminu czeladniczego wystawiano dwie oceny: z
umiejętności praktycznych (przeważała ocena „dobrze”) i z wiedzy teoretycznej (najczęściej
wystawianą była ocena „dostatecznie”). W 1933 r. opłata za egzamin czeladniczy wynosiła
32,50 zł, a za egzamin mistrzowski 90 zł.811 Skomplikowała się w tym czasie sytuacja
uczniów, którzy nie mogli z różnych powodów uczęszczać do szkoły dokształcającej, a
ukończyli naukę u mistrza. By móc otrzymać świadectwo szkolne, uprawniające do
przystąpienia do egzaminu czeladniczego, zmuszeni oni byli do złożenia wniosku do
Kuratorium
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Szkolnego

w

Poznaniu

o

dopuszczenie

ich

do

egzaminu

eksternistycznego. Dotyczyło to głównie uczniów terminujących u majstrów na terenie
powiatu i nie mających możliwości dotarcia do Gniezna na zajęcia szkolne.812
Tabela 22: Liczba uczniów przyjmowanych i kończących naukę zawodu piekarskiego w
Gnieźnie w latach 1930 – 1935.

1930

19

Z nich ukończyło pomyślnie
naukę
18

1931

37

24

1932

16

14

1933

24

20

1934

26

18

1935

27

13

Zapisanych w termin

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn.77. W zestawieniu pominięto uczniów
rozpoczynających naukę w roku 1936 i później, gdyż w ich przypadku powodem nie
ukończenia nauki był wybuch wojny.
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Różne były przyczyny nieukończenia nauki. Najczęstszym powodem jej przerwania
było odejście ucznia „na własne życzenie” – w 13 przypadkach. Do grupy tej można zaliczyć
2 terminatorów, którzy odeszli „z własnej winy”. Drugą pod względem ilości stanowią
uczniowie, którzy zmuszeni byli przerwać naukę z powodu likwidacji zakładu mistrza lub
własnej choroby. Obydwie przyczyny wystąpiły w przypadku 6 uczniów. Stosunkowo liczna
grupa została wyrzucona przez mistrzów z powodu dokonanej kradzieży (4 przypadki). Przy
nazwiskach 6 uczniów zapisano nic nie mówiący zapis „zwolniony” lub nie wymieniono
żadnego powodu. Pojedyncze przypadki spowodowane były przeprowadzką ucznia do innej
miejscowości, niewypełnianiem obowiązków, brakiem punktualności, śmierci ojca i
niedostatecznymi postępami w nauce. W jednym przypadku uczeń dotrwał do końca okresu
nauki lecz nie zdał egzaminu czeladniczego. Udało mu się to dopiero po egzaminie
poprawkowym.813
Oprócz uczniów w rzemieślniczych piekarniach na początku lat dwudziestych
pracowało około 20 czeladników. Na Kwartalnym Walnym Zebraniu w dniu 16 listopada
1922 r. zapadła uchwała o zniesieniu noclegów czeladniczych.814 Od tej pory zatrudniony w
piekarni czeladnik sam zapewnić musiał sobie mieszkanie. Okres powojennego kryzysu i
przyspieszającej inflacji powodował coraz większe trudności ze znalezieniem pracy. W
sierpniu 1921 r. podczas Walnego Nadzwyczajnego Zebrania, chcąc załagodzić napięte
stosunki z czeladnikami, oświadczono wysłanym przez nich delegatom, że mistrzowie w
miarę możliwości będą starali się nadal ich zatrudniać.815 Konflikt między mistrzami a
czeladnikami trwał jednak nadal. Ci ostatni próbowali poprawić swoje położenie za
pośrednictwem Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Cech oświadczył jednak w lutym 1922
r., że w sprawie dotyczącej czeladników piekarskich nie wejdzie w żadne pertraktacje ze
Zjednoczeniem.816 W maju 1923 r., by wyciszyć spór, starszy cechu A. Giemza apelował do
członków cechu, by poparli postulaty czeladników zarówno w zakresie czasu pracy, jak i
wysokości wynagrodzenia.817 W czerwcu czeladnicy przedstawili swoje propozycje
wynagrodzeń, na które mistrzowie w zasadzie się zgadzali. W kolejnych latach zatarg
stopniowo wygasł. W 1926 r. Zarząd został upoważniony przez Walne Zebranie do
ponownego wynajęcia lokalu dla obcych czeladników piekarskich szukających w Gnieźnie
pracy. W okresie poprawy koniunktury gospodarczej cech udzielał pomocy finansowej
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czeladnikom. W maju 1928 r. przekazano z kasy cechowej 100 zł na zabawę czeladzi
piekarskiej, a w lipcu udzielono pięciu czeladnikom jednorazowego wsparcia po 20 zł.818 W
kolejnym, 1929 r., odrzucono wprawdzie wniosek czeladników o wsparcie finansowe
przygotowywanej majówki, ale udzielono pomocy finansowej – w lutym 6 czeladnikom po 20
zł, w listopadzie kolejnym 3 po 10 zł.819 W 1930 r. znów pojawiły się skargi na czeladników.
Antoni Malka skarżył się, że czeladnicy wtrącają się w sprawy między mistrzami a uczniami i
podburzają tych ostatnich w sprawie narzucanej im pracy nocnej. Mimo to, 4 czeladnikom
przyznano przed świętami Bożego Narodzenia zapomogę po 20 zł. W styczniu 1931 r.
gnieźnieńscy czeladnicy piekarscy zgodnie oświadczyli, że wystąpili ze związków
zawodowych i odtąd chcą zgodnie współpracować z mistrzami. Równocześnie cech powołał
sekcje czeladniczą i uczniowską. Opiekę nad nimi sprawować mieli mistrzowie F. Streich, F.
Kozanecki i K. Słomowicz. W styczniu 1933 r. uzyskano 70 zł od dostawców drożdży, z kasy
cechu dołożono 10 zł i pieniądze przekazano na zapomogę dla potrzebujących czeladników.
Jednak na zabawę letnią, tradycyjnie odmówiono udzielenia wsparcia. Działające w drugiej
połowie lat trzydziestych Towarzystwo Czeladzi Piekarskiej liczyło 30 członków. Politycznie
członkowie sympatyzowali bądź z rządem, bądź ze Stronnictwem Narodowym. 820
Za długoletnią pracę zasłużeni członkowie cechu otrzymywali okolicznościowe
dyplomy od Izby Rzemieślniczej lub godność honorowego członka cechu. W dniu 6
października 1924 r. Zarząd cechu podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zebraniu
przyznania godności honorowego członka S. Szwarcowi, J. Kozaneckiemu i L.
Jackowskiemu. Kolejna podobna uroczystość miała miejsce dopiero w 1930 r., kiedy to
dyplomy bydgoskiej Izby Rzemieślniczej otrzymali W. Górski, S. Szwarc, W. Sławiński, W.
Czosnowski i L. Jackowski.821 W 1934 r. dyplomy za długoletnią pracę zawodową i
działalność cechową otrzymali Aleksy Knast z Witkowa, Wojciech Grześkowski z Powidza,
Ignacy Śmierzchalski i Juliusz Basler z Kłecka oraz Jan Maciejewski, Dionizy Łagiewski i
Walenty Stróżniak z Gniezna.
W 1928 r. do cechu należało 37 pełnoprawnych członków – mistrzów. Przez 8 lat ich
liczba wzrosła do 50. Pracowali na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.822
Nowy statut przyjęty na podstawie nowego prawa przemysłowego, przyjęto 28 lutego
1928. Już rok później, 22 sierpnia 1929 r. dokonano jego częściowej zmiany. Wymogło ją
tamże, s. 113, 116.
tamże, s. 126 – 141.
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Ministerstwo Przemysłu i Handlu, wprowadzając przepis nakazujący wybór 3, zamiast
dotychczasowego 1 podstarszego. Zgodnie z nowym statutem cech obejmował swoim
zasięgiem miasto i powiat gnieźnieński. Należeć mogli do niego mistrzowie zajmujący się
rzemiosłem piekarskim. Wpisowe wynosiło 30 zł, roczna składka 8 zł, płatna w ratach
kwartalnych z góry. Choć cech przyjął nazwę „Cech mistrzów Piekarskich w Gnieźnie”, to na
używanej pieczęci nadal widniał napis „Cech Piekarski”. Walne Zebrania odbywały się na
ogół 4 razy w roku, jako tzw. Zebrania Kwartalne. W miarę potrzeby zwoływano Zebrania
Nadzwyczajne. Posiedzeń Zarządu było zazwyczaj więcej. Przykładowo w roku 1932 odbyło
się 9 posiedzeń Zarządu, 3 Walne Zebrania Kwartalne, 1 roczne i 1 nadzwyczajne.823 Do roku
1932 zgromadzenia wszystkich członków odbywały się w lokalu Szłapczyńskiego w Rynku.
Później zdarzały się w innych miejscach – w lokalach Różyckiego, Smętowskiego,
Wojciechowskiego, i Osińskiego. Zarząd, w mniej licznym gronie, zbierał się często u
Nowaka. Od 1933 r. Zebrania Walne znów najczęściej miały miejsce u Szłapczyńskiego.
Trwały one zazwyczaj od 2 do 2,5 godziny, posiedzenia Zarządu od 1 do 1,5 godziny.
Frekwencja często przekraczała 30 osób, choć zdarzały się i takie, gdy ze względu na brak
quorum trzeba było przełożyć termin spotkania i zwołać je ponownie po upływie pół
godziny.824
Na początku 1933 r. do cechu należało 35 członków płatnych i 3 honorowych.
Zapisanych uczniów było 57. W trakcie 1932 r. przyjęto 9 nowych terminatorów,
równocześnie ubyło 25 kończących naukę. Po roku cech liczył 39 członków, w tym 1
honorowego. W 1933 r. przyjęto 3 nowych mistrzów, 2 członków honorowych zmarło. 825
Cech często wspomagał finansowo akcje charytatywne, patriotyczne i religijne.
Początki nie wyglądały jednak zbyt imponująco. W marcu 1924 r. mimo zachęt Zarządu
członkowie zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu wypowiedzieli się stanowczo
przeciwko zakupowi akcji Banku Polskiego. Nieufność ich spowodowana była pierwszą
pożyczką, której warunkami poczuli się skrzywdzeni.826 Miesiąc później odmówili złożenia
dobrowolnej zapomogi w postaci pieczywa, na odbywający się w Gnieźnie zjazd katolicki.827
W kolejnych latach byli już jednak bardziej szczodrzy. W czerwcu 1926 r. cech zadeklarował
na potrzeby kolonii wakacyjnych dla biednych dzieci z Gniezna przekazanie zamiast gotówki,
chleba i bułek. W październiku 1926 r., z okazji jubileuszu dyrektora Szkoły Handlowo –
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Przemysłowej, przekazano placówce 50 zł na potrzeby biblioteki zawodowej. W 1927 r., na
ponownie organizowane letnisko dla dzieci z biednych rodzin, cech ofiarował tym razem
gotówkę w wysokości 100 zł. Pieniądze złożono na ręce prezydenta miasta. Udzielano
zapomóg finansowych kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W 1928 r.
użyczono

zapomogę

w

wysokości

50

zł

honorowemu

członkowi

Franciszkowi

Kurzawskiemu. Rok później przekazano 10 zł Towarzystwu Opieki nad Grobami Bohaterów
w Gnieźnie, a w 1930 r. – po 100 zł na remont gnieźnieńskich kościołów farnego i oo.
Franciszkanów. Dwa lata później ofiarowano drugą ratę w wysokości 25 zł na pomnik Serca
Jezusowego w Poznaniu. Zajęto się także sprawą wypieku chleba dla bezrobotnych z mąki
dostarczanej przez miejscowy Magistrat. Planowano rozdzielić zadanie między członków
cechu. Okazało się jednak, że dwaj piekarze – F. Streich i A. Graj mają podpisany nadal
aktualny kontrakt z Komitetem dla Bezrobotnych i dopóki on obowiązuje nie można
podejmować niezgodnych z nim działań. W listopadzie 1932 r. w odpowiedzi na pismo
Komitetu Miejskiego dla Spraw Bezrobotnych postanowiono, że każdy członek cechu
zdeklaruje bezpłatne dostarczanie przez zimę pewnej ilości bułek dla biednych dzieci. W
styczniu 1933 r. przekazano 20 zł na budowę kościoła w Białośliwiu oraz postanowiono
subskrybować pożyczkę narodową w kwocie 500 zł. Rok później prezesowi Towarzystwa
Wojaków i Powstańców Janowi Bilskiemu przekazano 40 zł na budowę pomnika poległych
bohaterów na gnieźnieńskim cmentarzu św. Piotra. W 1934 r., na pomoc dla powodzian w
Małopolsce Cech przekazał 20 zł, a członkowie dodatkowo 51 zł. W tym samym czasie
pożyczono 30 zł czeladzi piekarniczej na zabawę letnią i przekazano 20 zł na biednych z
Gniezna. Pomoc ta czasami była nieuczciwie wykorzystywana. W 1934 r. piekarze zgłaszali,
że część bezrobotnych, otrzymująca darmowo chleb za kartki wystawiane przez Funduszu
Pracy, odsprzedaje go dalej.828
Cech organizował dla swoich członków zabawy i imprezy rozrywkowe. Szczególnym
powodzeniem cieszyły się taneczne zabawy letnie i karnawałowe. Te pierwsze organizowano
na wolnym powietrzu, a wspólny wymarsz rozpoczynał się najczęściej od domu cechmistrza.
Piekarze brali też udział w zabawach organizowanych przez Związek Cechów. Do
organizowania wspólnych imprez delegowano przedstawicieli cechu, którzy włączali się do
prac organizacyjnych. Partycypowano również w kosztach imprezy. W 1928 r. na letnią
zabawę organizowaną przez gnieźnieński Związek Cechów, piekarze przeznaczyli z kasy
cechowej 50 zł, a do komitetu organizacyjnego delegowali F. Streicha i A. Malkę.
tamże. Brak źródeł z lat 1934 – 1939 nie pozwala wymienić akcji, w których cech brał udział w okresie
późniejszym.
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Karnawałową zabawę cechową, która odbyła się w sobotę 26 stycznia 1929 r. organizował
komitet, w skład którego weszli F. Słodzinka, F. Streich, K. Słomowicz, A. Malka i S.
Szwarc. Na imprezę przeznaczono znaczną kwotę 400 zł. Wspólne zabawy przynosiły na ogół
cechowi czysty dochód. Bal karnawałowy w 1929 r., którego ostateczne koszty zamknęły się
kwotą 686 zł 50 gr, przyniósł czystego dochodu 33 zł. Podobnie rok później, na zabawę
karnawałową przeznaczono 400 zł, a jej organizacją zająć się miał F. Streich. Do pomocy w
pracach przygotowawczych sam miał dobrać sobie komitet. W 1931 r. czeladź piekarska
zaprosiła majstrów do udziału we wspólnej majówce w Jelonku. W wymarszu wziąć mieli
udział także uczniowie. Cech przeznaczył na zabawę 50 zł. W lutym 1932 r. tradycyjna
zabawa karnawałowa odbyła się w hotelu „Europejskim”. Wstęp dla członków cechu i ich
żon był bezpłatny. Na imprezę zamierzano przeznaczyć 200 zł z kasy cechowej. W lutym
1933 r. odbył się wieczorek karnawałowy dla członków cechu. Dużą frekwencją cieszyły się
wspólne wycieczki. W 1930 r. planowano zorganizować letnią wycieczkę autokarem do
Gdyni. Ostatecznie pod koniec lipca z zamiaru zrezygnowano, w zamian za co każdy członek
cechu odbierający drożdże z cechu, miał otrzymać po 30 zł. W lipcu 1932 r. udało się
zorganizować wspólny wyjazd do Skorzęcina. Do kosztów przypadających na każdego
wyjeżdżającego dołożono z kasy cechowej po 10 zł. Na kolejnym zebraniu kwartalnym
postanowiono zorganizować wycieczkę do fabryki drożdży w Lubaniu. Każdego roku w
lipcu, w dzień patronki piekarzy – św. Anny, odprawiano mszę św. w intencji zmarłych i
żyjących członków cechu. Zrezygnowano natomiast w 1928 r. ze zwyczaju wysyłania
delegacji ze sztandarem na pogrzeby osób z rodziny członka cechu.829
Na początku lat dwudziestych sklepy sprzedające pieczywo, otwarte były również w
niedziele. Pod koniec sierpnia 1928 r. władze miejskie nakazały zamknięcie sklepów
piekarskich we wszystkie święta państwowe i kościelne oraz w niedziele. O konieczności
zaopatrzenia się w pieczywo ludność Gniezna informowana była w „Lechu”. W październiku
1928 r. miejscowe władze zadecydowały, że w ciągu tygodnia sklepy będą otwierane od
godziny 700 rano do godz. 1900, a w soboty do godz. 2000. Dni i godziny pracy również w
następnych latach budziły wielkie emocje. W 1930 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
ostrzegano właścicieli piekarń, że praca niedzielna musi być zaniechana. Przewidziane są
kontrole policyjne i winni wykroczeń muszą się liczyć z konsekwencjami. W dniu 31 lipca
1930 władze miejskie wydały nowe rozporządzenie, nakazujące zakończenie pracy z
pieczywem w piekarni, najpóźniej w sobotę o godzinie 2000. Godziny zamknięcia zakładów
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miały być kontrolowane przez komisję wybraną przez starszego cechu. Trzech jej członków
będzie prowadziło takie kontrole przed północą, a trzech innych po północy. Przepisy nie były
prawdopodobnie przestrzegane, gdyż starszy cechu Franciszek Streich ponownie wzywał
członków do zaprzestania niedzielnego wypieku. Przypomniał przy tej okazji, że najniższa
kara nakładana przez Inspekcję Pracy za niedzielną pracę wynosi 200 zł. Młodocianych nie
wolno zatrudniać w soboty na dłużej niż 6 godzin. Od 1929 r., od ukazania się rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych wydanego wspólnie z Ministrem Przemysłu i Handlu830
zaczęto coraz większą uwagę zwracać na sprawy porządku i higieny w piekarniach. Do 1931
r. cechowa Komisja sanitarna skontrolowała 12 piekarń stwierdzając w niektórych z nich
pewne nieprawidłowości. Odnotowano również różnice w ilości wypiekanego pieczywa z
takiej samej miary mąki. Ze 100 kg mąki wypiekano u A. Nitki 116,5 kg chleba, u Rachela
126 kg, a u F. Kabacińskiego – 127 kg. Kolejną sprawą często poruszaną na Walnych
Zebraniach, był problem naklejania kartek na chleb, na których podawano nazwę piekarni i
wagę chleba. W 1929 r. debatowano czy kartki muszą być drukowane, czy mogą być robione
przy pomocy stempli, jaki ma być ich rozmiar i tekst. W roku następnym ustalono, że mają
być robione stemplem blaszanym, zaś w roku 1932 władze wojewódzkie zgodziły się
doliczyć 17 zł do kosztów produkcji do każdego worka mąki, jako ekwiwalent za
przygotowanie i umieszczenia na bochenku karteczek.831
Najbardziej znane w okresie międzywojennym gnieźnieńskie piekarnie należały do
Stafana Badyny i Władysława Brachela. Pierwszy z nich posiadał zakład przy ul.
Świętokrzyskiej, drugi miał sklepy przy ulicy Rzeźnickiej i Chrobrego. W roku 1929 nową
piekarnię przy ul. Grzybowo uruchomił M. Weiss. Jako pierwszy dostarczał na życzenie
pieczywo do domu klienta. Pierwsza piekarnia mechaniczna została otwarta w 1931 r. przy ul.
Św. Wawrzyńca 23. Właścicielem zakładu był Jan Maciejewski.
W czasie wojny majątek cechu został protokolarnie przejęty przez Alfreda Hille
pełniącego funkcję starszego niemieckiego cechu utworzonego przez okupanta. Poza kilkoma
księgami i drukami z okresu międzywojennego oraz świecami przechowywanymi w kościele
farnym, majątek ten (łącznie ze sztandarem cechowym) przetrwał wojnę. Po jej zakończeniu
został przejęty przez starszego cechu Michała Maliszewskiego.832
Pierwsze powojenne Zebranie zwołał na dzień 29 maja 1945 r., do położonego w
Rynku lokalu Szłapczyńskiego, przedwojenny starszy cechu M. Maliszewski. Wzięło w nim
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia
29.10.1929 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych (Dz. U. Nr 78 z 1929 r., poz. 582).
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udział 28 członków i trwało około 5 kwadransów. W czasie okupacji zmarli 2 członkowie
cechu – Władysław Górski zastępca cechmistrza i Bronisław Śrama. Przedwojenny sekretarz
Kazimierz Słomowicz wyjechał na Ziemie Odzyskane. Na jego miejsce wybrano Seweryna
Giernatowskiego. Walne Zebranie nie ustaliło wysokości składek kwartalnych z powodu
wahania cen. Zdecydowano jedynie o tymczasowym pobraniu po 20 zł od każdego członka.
Ponadto uchwalono, że sztandar organizacji, który szczęśliwie przetrwał czas wojny, w czasie
święta Bożego Ciała weźmie udział nie tylko tradycyjnie w procesji w parafii farnej, ale
również w ogólnognieźnieńskiej procesji katedralnej.833
Opłaty cechowe po raz pierwszy po wojnie ustalono na drugim z kolei Walnym
Zebraniu członków w dniu 26 lipca 1945 r. Wysokość wpisowego dla nowych członków
określono na 200 zł. Koszt zapisu ucznia wynosił 100 zł, z czego cech przekazywał po 20 zł
do Izby Rzemieślniczej i do Powiatowego Związku Cechów, a jedynie pozostałe 60 zł
wpływało do kasy cechowej. Na tym samym Zebraniu przyjęto także do wiadomości
narzuconą przez Inspektora Pracy wysokość godzinnych stawek za pracę – dla uczniów od 85
gr do 2,38 zł w zależności od roku nauki, dla czeladników od 3,75 do 4,50 zł i dla
ekspedientek – 400 zł za miesiąc.834 Ponieważ Zebranie odbywało się w okresie żniw,
zgromadzonych rzemieślników poinformowano o apelach władz wzywających do wysyłania
członków cechu, ewentualnie osób z ich rodzin, na wieś w celu niesienia pomocy przy
zbiorach.
Sprawą budzącą wśród członków cechu największe poruszenie, ponownie była
kwestia cen pieczywa. Piekarze gotowi byli je obniżyć, o ile Urząd Aprowizacyjny zrobi to
samo z ceną mąki. Niezadowolenie budziły również rosnące ceny drożdży oraz proszków do
pieczenia. Sytuację finansową piekarń dodatkowo pogarszał obowiązek wypieku chleba na
kartki (tzw. kontyngentowego), którego ceny były ustalane odgórnie. Do wymiany zdań
między piekarzami a przedstawicielem władz doszło podczas zebrania w dniu 14 września
1945 r., zwołanego na żądanie Urzędu Aprowizacji. Referent Stanek domagał się wówczas
obniżenia ceny chleba białego (pytlowego). W dyskusji głos zabierali cechmistrz Michał
Maliszewski oraz Seweryn Giernatowski, Jan Zwolenkiewicz i Ernest Stelter. Ich zdaniem,
wypiek pieczywa kartkowego przynosił właścicielom piekarń finansową stratę, natomiast
ceny chleba białego i bułek były niższe niż w innych miejscowościach. Prowadziło to do
pogorszenia sytuacji w branży, szczególnie widocznego w ostatnim kwartale 1945 r. Mimo to,
członkowie cechu gotowi byli zgodzić się na ceny proponowane przez władze pod
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warunkiem, że Urząd Aprowizacyjny zagwarantuje im ceny na mąkę, zgodne z deklaracjami
młynów składanymi urzędom podatkowym – tj. 1000 zł za 100 kg mąki, a nie cenę jaką
faktycznie w Gnieźnie płacono, tj. 1200 – 1250 za kwintal.835 Tymczasem piekarzy
podciągnięto pod kategorię osób obciążonych obowiązkiem świadczeń rzeczowych z racji
wypieku chleba kartkowego. Na jego wypiek nie otrzymywali jednak przydziału węgla, na
dodatek musieli też pokryć koszty transportu przydzielonej mąki kontyngentowej do piekarni.
Ponadto obciążono ich 3% podatkiem obrotowym i podwyższonym 3% dodatkiem wojennym
od wypieku chleba kontyngentowego. Deficyty powstałe z tytułu wypieku tego rodzaju
chleba nie zawsze można było pokryć zyskiem uzyskanym z wypieku chleba po cenach
wolnorynkowych, gdyż w przypadku wielu piekarzy chleb na kartki stanowił 80 – 90% ich
produkcji.836
Problem wysokości cen chleba był kwestią szczególnie istotną nie tylko dla piekarzy,
ale i dla władz. W warunkach powojennych braków podstawowych artykułów, kontynuowano
przyjętą w okresie okupacji reglamentację na niektóre towary, m.in. na chleb. Ceny pieczywa
„na kartki” były stosunkowo niskie. Za jego wypiek płaciły władze państwowe, dostarczając
równocześnie przydział mąki i opału. Ponieważ przydział kartkowy był niewielki, na rynku
znajdował się też chleb po cenie wolnorynkowej. Była ona kilkukrotnie wyższa, ponadto
asortyment oferowanych w ten sposób wyrobów był szerszy, obejmując również pieczywo
pszenne, na kartki niedostępne.
Tabela 23: Ceny 1 kg chleba i 40 dkg bułki w złotych w latach 1945 – 1948.
Data

Chleb
Cena
reglamentowany wolnorynkowa
19.11.1945
2
18.01.1946
23.01.1946
3
1.02.1946
28 (2 kg)
1.03.1946
17
3.04.1946
20
18.05.1946
22,50
9.07.1946
3,50
22
3.12.1946
5,50
23.07.1947
30
18.06.1948
63 (pszenny)
Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn.76.

835
836

tamże, s. 5.
Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za rok 1945..., s. 13.

Bułka
4
4 (40 dkg)
4
4 (50 dkg)
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Prócz chleba reglamentowanego, piekarze na specjalnych zasadach zobowiązani
zostali do wypieku chleba dla wojska. Z otrzymanych na ten cel od władz 100 kg mąki
zobowiązani byli wypiec 142 kg chleba. Do wykonania tego zadania otrzymywali również na
każdy kwintal mąki po 35 kg węgla, względnie 45 kg drewna. Za taką ilość dostarczonego
chleba mogli otrzymać 150 zł.837 Wypiek chleba dla wojska też nie był dochodowy.
W listopadzie 1945 r. odbyły się wybory nowego Zarządu. Starszym cechu ponownie
został Michał Maliszewski, podstarszym Ernest Stelter, ławnikami Antoni Nitka, Seweryn
Giernatowski, Jan Polus, Antoni Malka i Franciszek Kozanecki, zaś zastępcami ławników
Antoni Silski, Narożyński, Wencel, Antoni Niemann, Wiśniewski.838
W styczniu 1946 r. zatwierdzono nowy statut cechu, a w marcu odbyło się zebranie
konstytucyjne. Cech stał się obowiązkowym i należeć musiał do niego każdy prowadzący
samodzielną działalność rzemieślniczą. Nowy statut został jednogłośne przyjęty na Walnym
Zebraniu w dniu 31 stycznia w obecności 31 członków cechu. 839 Z powodu zmiany
charakteru cechu i jego statutu, dotychczasowy niedawno wybrany Zarząd podał się do
dymisji, a podczas Walnego Zebrania w dniu 25 marca przeprowadzono kolejne wybory.
Cechmistrzem ponownie został (tym razem przez aklamację) Michał Maliszewski, jego
zastępcą E. Stelter, sekretarzem S. Giernatowski, zastępcą J. Polus, skarbnikiem A. Nitka,
funkcję jego zastępcy powierzono A. Silskiemu, na ławników wybrano A. Malkę, F.
Kozaneckiego i Alojzego Bittnera. Komisję rewizyjną tworzyli Edward Janowiak, Tadeusz
Maciejewski i Kazimierz Kuszak.840 Niewielkie zmiany w składzie Zarządu nastąpiły w
lutym 1947 r. Nowym zastępca cechmistrz został Franciszek Niemann. Ławnikiem na miejsce
M. Malki wybrano Antoniego Niemanna. Pozostali członkowie Zarządu pozostali na swoich
stanowiskach.
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Urbańskiemu, Andrzejowi Szymankiewiczowi i Walentemu Stróżniakowi.841
Od stycznia 1946 r. wszystkie piekarnie miały obowiązek wystawienia cennika w
oknie wystawowym. Piekarzowi niestosującemu się do cennika na „chleb kartkowy” groziła
kara 3 miesięcy aresztu lub 500 000 zł grzywny. Równocześnie ustalono, że ze 100 kg mąki
ma być wypieczone 140 kg chleba.842 Warunki rozdziału i odbioru przydzielanego przez Izbę
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Rzemieślniczą węgla były tak skomplikowane, że cech zrezygnował z przydziału i
członkowie kupowali węgiel po cenach wolnorynkowych. Finansowe warunki prowadzenia
działalności były coraz gorsze. W maju 1946 r. podczas Zebrania Kwartalnego zdecydowano,
że „ze względu na czasy bardzo ciężkie czeladź w tym roku nie urządzi tradycyjnego pochodu
przez miasto” przed doroczną letnią zabawą.843 Mimo to cech często brał udział w akcjach
charytatywnych nie tylko dostarczając pieczywo potrzebującym. W grudniu 1945 r.
przekazano Szkole Dokształcającej 500 zł na sztandar, w styczniu 1946 r. na prośbę Komendy
Milicji Obywatelskiej zgodzono się podarować pieczywo potrzebującym. Jesienią 1946 r.
powstał w Gnieźnie Miejski Komitet Pomocy Zimowej. Na jego październikowe posiedzenie
zaproszono przedstawicieli cechów piekarskiego, rzeźnickiego i szewskiego. Piekarze
zobowiązali się przekazywać określoną ilość bochenków chleba przez całą zimę. Po
konsultacjach postanowiono dostarczać 77 kg chleba tygodniowo. Równocześnie przekazano
62 bochenki Caritasowi, który wsparto dodatkowo kwotą 200 zł.844 W maju 1947 r.
przekazano do Zarządu Miejskiego 380 bułek i 20 zł gotówki dla wezwanych wówczas
poborowych. Niekiedy jednak piekarze zmuszeni byli odmawiać swej pomocy. W maju 1946
r., ze względu na brak funduszy, odmówiono Lidze Kobiet udzielenia datku. W tym czasie
brakowało też środków na wsparcie odbudowy Domu Rzemiosła w Poznaniu, dlatego Zarząd
wezwał członków do ofiarowania na ten cel dobrowolnych składek. Na majowym Zebraniu
Kwartalnym zebrano na to zadanie 1900 zł. W następnych miesiącach kasa cechowa tak już
świeciła pustkami, że na początku grudnia 1946 r. uchwalono dodatkowe składki po 100 zł od
każdego członka, apelując równocześnie o ich wpłatę jeszcze przed końcem roku.845
Na gospodarkę finansową cechu w pierwszych powojennych latach decydujący wpływ
wywierała inflacja. To ona wymuszała podnoszenie składek cechowych, płac dla
pracowników i uczniów, wpływała na rosnące ceny surowców i chleba, a wreszcie
przyczyniała się do kształtu budżetu cechowego. W listopadzie 1945 r. miesięczne składki
cechowe wynosiły 20 zł. Już w kwietniu następnego roku trzeba było je podnieść do 30 zł. W
sierpniu 1947 r. wysokość wstępnego do cechu określono na 500 zł, a już w styczniu roku
następnego trzeba było je podnieść o 100%.846 W lutym 1946 r. starszy cechu M.
Maliszewski,
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wynegocjowali stawkę godzinową dla pracujących w piekarniach pomocników. W zależności
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od stażu wynosić ona miała od 9 do 11 zł.847 Płaca i deputat chlebowy dla uczniów pozostały
niezmienione. W sierpniu 1946 r. wynagrodzenie czeladnika wynosiło od 13 do 15 zł za
godzinę. Pod koniec roku wzrosło do 18 – 20 zł. W maju 1947 r. uczeń w zależności od
kolejnego roku nauki zarabiał od 5 do 10 zł za godzinę, a gdy nie uczęszczał do szkoły jego
stawka wynosiła od 10 do 20 zł. Pod koniec września 1947 r. czeladnicy zażądali stawki 55 zł
za godzinę oraz dodatkowe 500 zł tygodniowo za deputat chlebowy i kartki żywnościowe, ze
spłatą za 3 miesiące wstecz. Do ugody nie doszło, a Zarząd zalecił wszystkim swoim
członkom stawić się w dniu 4 października na negocjacje.848 W tym samym miesiącu
Inspektor Pracy zwracał cechowi uwagę, że w Gnieźnie obowiązuje stawka płac dla
czeladników o ok. 10-15% niższa niż w Poznaniu, gdzie waha się ona od 30 do 65 zł.
Według sprawozdań składanych w pierwszych trzech powojennych latach, dochody
budżetowe wykazywały nadwyżkę nad wydatkami. Na rok 1948 opracowano plan budżetu,
ale nie zachowało się sprawozdanie z jego wykonania. W roku 1949 inflacja była już na tyle
wysoka, że nie przewidując wysokości wzrostu wpływów i wydatków, przygotowano plan
budżetu tylko w perspektywie półrocza.
Tabela 24: Budżet kasy Cechu Piekarzy w latach 1945 – 1949.
Rok
1945
1946
1947
1948
1 p. 1949
2 p. 1949

Dochód
Rozchód
7240
4485
26 625
24 631
62 449
57 597
71 000*
220 300*
247 700*

* preliminarz budżetowy
Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 76.
Poważnym problemem był czas nauki uczniów w szkole. W lutym 1947 r. członkowie
cechu domagali się, by uczniowie uczęszczali na zajęcia w szkole dokształcającej w
godzinach popołudniowych, nie kolidujących z ich obowiązkami w piekarniach. W maju
1947 r. na czas „Dni Gniezna” uczniowie zostali zwolnieni z nauki z powodu nawału
pracy.849 W omawianym okresie funkcjonowały tradycyjne komisje egzaminacyjne. W maju
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1946 r. zmieniono częściowo skład komisji czeladniczej, do której na funkcję ławnika
czeladniczego wszedł Florian Pawlicki, a na jego zastępcę Feliks Wróblewski.
Na początku 1948 r. do cechu należało 59 członków, w tym 33 miejscowych, 20
zamiejscowych, 2 dobrowolnych i 4 honorowych, w 1947 r. przystąpiło 8 nowych. W
zebraniach walnych uczestniczyło przeciętnie ok. 70 % zobowiązanych. 850 W styczniu 1948 r.
z funkcji starszego, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował Michał Maliszewski. Na jego
miejsce nie było jednak chętnego, wobec czego zgodził się jeszcze przez 14 dni pełnić swoje
obowiązki. Kończąc swoje urzędowanie stwierdził, że gnieźnieński Powiatowy Związek
Cechów nie wywiązuje się ze swoich zadań, nie informując cechów o różnych dyrektywach i
ogłoszeniach władz nadrzędnych. Nowym cechmistrzem wybrano w lutym 1948 r. Franciszka
Kozaneckiego, który pełnił funkcję do reorganizacji cechu w październiku tegoż roku.
Podstarszym w tym samym czasie był Edward Janowiak. Na opróżniony przez niego urząd
przewodniczącego Komisji rewizyjnej wybrano Ernesta Steltera.851
W 1948 r. rozwiązano cechy piekarzy w Gnieźnie i Żninie, tworząc na ich miejsce z
dniem 1 września nowy Cech Piekarzy w Gnieźnie, obejmujący swoim zasięgiem okręg
gnieźnieński. W dniu 10 września wojewoda poznański powołał Zarząd Komisaryczny
Cechu, w skład którego weszli E. Stelter jako starszy cechu, Franciszek Kozanecki –
dotychczasowy starszy rozwiązanego Cechu Piekarzy, pełniący funkcję sekretarza i Antoni
Nitka – skarbnik, pełniący również tę funkcję w starym cechu. Przekazanie majątku nastąpiło
w lokalu cechu piekarskiego przy ul. Lecha 14. W protokole sporządzonym przy tej okazji
wymieniono 1 sztandar cechowy, 5 pieczęci i akta.
W czerwcu 1948 r. Zarząd podjął inicjatywę ufundowania nowego sztandaru, gdyż
„obecny tak jest zniszczony, że nie jest do użytku”. Zaproponowano, by każdy członek cechu
opodatkował się na ten do wysokości 1000 zł. Na Walnym Zebraniu w lipcu wyznaczono
komisję, która miała zająć się sprawą sztandaru. W jej skład weszli F. Kozanecki, A. Silski, F.
Niemann, M. Maliszewski, Z. Gramse i E. Janowiak. Ostatecznie zdecydowano się odnowić
dotychczasowy sztandar. W lutym 1949 r. członkowie cechu zostali wezwani do składania na
ten cel kolejnych datków.852
W dniu 28 lutego 1949 r. Zarząd Cechu przedstawił dwunastu swoich kandydatów do
Sądu Cechowego. Okręgowy Związek Cechów zaopiniował 6 spośród nich w dniu 18 maja, a
zatwierdziła ostatecznie Izba Rzemieślnicza 30 lipca 1949 r. Przewodniczącym Sądu
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Cechowego został A. Silski. Przyjęty na pierwsze półrocze 1949 r preliminarz budżetowy
cechu wynosił prawie 243 000 zł853. W lipcu 1949 r. organizacja liczyła 71 członków. W
samym Gnieźnie działały w tym czasie 32 piekarnie. Do stycznia 1950 r. liczba członków
zmniejszyła się o czterech. W tym samym miesiącu odbyło się ostatnie walne zebranie cechu.
W marcu powstał odrębny Cech Piekarzy w Żninie.
O połączeniu w jeden cech piekarzy, cukierników, piernikarzy, karmelarzy i młynarzy
mówiono już na zjeździe Wielkopolskiego Związku Cechów Piekarskich w Poznaniu w dniu
25 stycznia 1948 r. Jako przedstawiciele gnieźnieńskiego Cechu Piekarzy uczestniczyli w nim
Michał Maliszewski i Seweryn Giernatowski.854 Ówczesne plany miały być zrealizowane w
1950 r.
II.10. CECH PŁÓCIENNIKÓW
Po zatwierdzeniu statutów dla Cechu Płócienników, jego przełożeni – starszy cechu
Blinkiewicz i członek Schade wezwali w opublikowanym w Gnesener Kreisblatt doniesieniu
wszystkie osoby trudniące się tą profesją z terenu Gniezna i powiatu do przystąpienia do
nowopowołanej organizacji. Zebranie odbyło się 3 kwietnia 1854 r. w lokalu cechmistrza
Blinkiewicza na Poznańskim przedmieściu.855 O działalności cechu nie zachowały się żadne
informacje. Najprawdopodobniej nie podjął on działalności. Zatwierdzony 30 lat później, w
1884 r., statut Połączonego Cechu Krawców w Gnieźnie wymieniał płócienników jako
przedstawicieli jednej z branż należących do tego cechu. Podobnie, w kolejnym statucie
krawców z 1898 r., wymienieni byli jako trzecia profesja w cechu po krawcach i kuśnierzach.

II.11. CECH RYMARZY I GARBARZY
Cech powstał 1 listopada 1850 r. Tworzyli go rymarze, siodlarze, tapicerzy,
powroźnicy i farbiarze. Wcześniej wchodzili oni w skład skombinowanego cechu kowali,
kołodziei, powroźników i cieśli. Ilość członków skupionych w nowym bractwie
prawdopodobnie nie była zbyt duża, skoro w grudniu 1853 r. przełożeni cechu zwrócili się z
apelem opublikowanym w Gnesener Kreisblatt o przyłączenie się wszystkich rymarzy,
siodlarzy i powroźników mieszkających w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim. Zaplanowane
na 6 stycznia 1854 r. zebranie odbyć się miało w lokalu starszego cechu siodlarza Zado przy
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ul. Farnej.856 W tym czasie na terenie miasta i powiatu działali mistrzowie siodlarze, rymarze
i powroźnicy utrzymujący czeladników i uczniów. Poza Gnieznem działało ich 34, najwięcej
w Mielżynie 7, Czerniejewie 4, Witkowie i Kłecku po 3 oraz w Kamieńcu 2. 857 Był to
potencjał, który nowopowstały cech starał się pozyskać.
W dniu 8 lipca 1853 r. wprowadzono Dodatek do Statutu Kasy wzajemnej pomocy
czeladników miasta Gniezna. Od tej pory mogli do niej przystąpić także uczniowie, bądź
pomocnicy. Koszty administracyjne poniesione przez „Kasy czeladnicze”, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra dla Handlu Przemysłu i Robót Publicznych z 29 maja 1858 r.
ponosić miały gminy, w tym przypadku miasto Gniezno. Rozporządzenie zostało wysłane do
wszystkich mistrzów, zarówno należących do cechu, jak i działających poza nim. Polecono
zapoznać wszystkich uczniów z nowym przepisem.858
Po wejściu w 1881 r. ustawy rzemieślniczej, cech w dniu 15 stycznia 1884 r. przyjął
nowy statut, który już 2 tygodnie później zatwierdziła Rejencja w Bydgoszczy. Oficjalna
nazwa cechu brzmiała „Vereinigte Riemer, Satter, Papezierer, Seiler und Färber Innung zu
Gnesen” [Połączony Cech Rymarzy, Siodlarzy, Tapicerów, Powroźników i Farbiarzy w
Gnieźnie]859. Siedzibą cechu było miasto Gniezno, ale skupiał on rzemieślników pracujących
zarówno na terenie miasta, jak i powiatu. Liczył wówczas 10 członków. Po wejściu w życie
nowych przepisów, w 1899 r. dokonano kosmetycznych zmian w statucie. Nazwa, zasięg
działania i siedziba pozostały bez zmian. Przez cały okres funkcję starszego cechu sprawował
Walenty Andrzejewski. To on naprawiał między innymi instrumenty muzyczne orkiestry
gnieźnieńskiego niemieckiego 12. Pułku Dragonów. Po odzyskaniu niepodległości
instrumenty te przejął formowany w Gnieźnie 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich. Pewnego
dnia kapelmistrz orkiestry ułanów stwierdził, że jeden z bębnów jest pęknięty i musi być
obciągnięty nową skórą. Po zdjęciu zniszczonych części bębna znaleziono naklejoną w
środku kartkę papieru z napisem, z którego wynikało, że w 1897 r. ówczesny mistrz siodlarski
Walenty Andrzejewski obciągnął bęben dla niemieckich dragonów w nową skórę. Zaznaczył
na kartce dalej, że ma niezłomną nadzieję, że jeszcze doczeka się tej chwili, w której na tym
bębnie zagra polski kawalerzysta w polskiej orkiestrze. Sprawa karteczki dotarła do dowódcy
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pułku i z jego rozkazu zagrała cała orkiestra pułkowa pod batutą kapelmistrza porucznika
Mariana Dzidka na cześć W. Andrzejewskiego, by uczcić jego odwagę i patriotyzm.860
W 1903 r. cech liczył 14 członków. Wśród nich znaleźli się również tacy, którzy
łączyli dwie, czasem dość odległe profesje (np. tapicer i siodlarz). Do cechu należało 7
siodlarzy, 1 siodlarz i tapicer, 3 tapicerów, 2 tapicerów i siodlarzy i 1 powroźnik. Wśród
siodlarzy znalazł się niejaki Krause, szyjący siodła dla gnieźnieńskiego regimentu dragonów i
Nowak, wykonujący siedzenia w powozach.
Jesienią 1927 r. cech obchodził oficjalnie jubileusz 75 – lecia swojego istnienia, choć
trudno podać jakie wydarzenie przyjęto za początek jego działalności.861
Nowy, opierający się na polskiej ustawie przemysłowej statut został przyjęty na
Walnym Zebraniu 21 lutego 1928 r. Przyjęto w nim nazwę „Chrześcijański Cech Rymarzy,
Siodlarzy, Tapicerów i Powroźników w Gnieźnie”. Wcześniej do cechu należeli także
lakiernicy, ale w tym właśnie czasie przeszli do cechu malarzy.
Swoim zasięgiem cech obejmował powiaty gnieźnieński i mogileński. Opłata wpisowa
wynosiła 10 zł, roczna składka, płatna w ratach miesięcznych – 6 zł . Zarząd składał się ze
starszego, którym był Władysław Szymankiewicz, 2 podstarszych, 2 członków i 1 zastępcy.
Do ważności uchwał potrzebna była obecność 3 członków Zarządu. Nieusprawiedliwiona
nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu pociągała za sobą karę w wysokości 10 zł.
Wniosek o zmianę statutu musiał być podpisany przez co najmniej ¼ członków. Już w
sierpniu 1929 r. na Walnym Zebraniu przyjęto, wymuszoną przez nowe przepisy prawne
zmianę, polegającą na zwiększeniu liczby członków Zarządu. Starszym cechu w tym czasie
był Władysław Białachowski. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej w
zawodzie lakierniczym był w 1929 r. Marceli Zdrojewski. Egzamin praktyczny odbywał się w
jego pracowni przy ul. Św. Wawrzyńca 20, a teoretyczny, podobnie jak w przypadku innych
zawodów, w Miejskiej Szkole Handlowo – Przemysłowej. W 1929 r. cech liczył 32
członków, z tego 15 rymarzy, 7 siodlarzy, 7 tapicerów i 3 powroźników. Mimo, że w tym
samym czasie zapisanych było 18 uczniów, liczba członków w roku 1933 spadła do 21.
Frekwencja na zebraniach kwartalnych wynosiła od 8 do 9 członków. W następnych latach z
cechu odeszli rzemieślnicy należący do niego jedynie formalnie. W roku 1936 liczba
zapisanych członków cechu wynosiła 9 osób, z czego 5 tapicerów, 3 siodlarzy i rymarzy i 1
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powroźnik. Wszyscy pochodzili z powiatów gnieźnieńskiego i mogileńskiego. Był to w tym
czasie najmniejszy cech gnieźnieński.862
W latach trzydziestych budżet cechu wahał się w granicach 150 – 250 zł. Coroczna,
obowiązkowa wpłata składek, przynieść powinna 126 zł. Tymczasem w 1933 r. kwota
zaległych składek przekroczyła 300 zł. Starszy cechu, W. Białachowski uważał, że z
wykluczeniem z cechu członków zalegających ze składkami należy się wstrzymać do czasu
utworzenia cechu przymusowego. Podstarszy Richard Langefeldt proponował, by
zalegającym z opłatami z powodu ubóstwa umorzyć zaległe składki, pod warunkiem
terminowego ich uiszczania na bieżąco. W 1932 r. cech przekazał 10 zł na pomnik Serca Pana
Jezusa w Poznaniu, za co od komitetu budowy otrzymał obraz.863 Na zebraniu w styczniu
1933 r. postanowiono go oprawić. Na zebraniu kwartalnym w lipcu tegoż roku uchwalono
przystąpić do Związku Narodowo – Chrześcijańskiego Zjednoczenia Rzemiosła, Cechów i
Związków Rzemieślniczych. Argumentowano to tym, że Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
wszelkie informacje i zarządzenia publikowała wyłącznie w organie związku – „Głosie
Rzemieślnika”.
W maju 1934 odbyło się w hotelu „Lech” Nadzwyczajne Walne Zebranie cechu.
Dotychczasowy starszy cechu W. Białochowski złożył swój urząd z powodu opuszczenia
Gniezna. W skład nowowybranego Zarządu weszli jako starszy cechu Edmund Sander, jako
podstarsi Leon Danecki z Witkowa i R. Langefeldt oraz jako ławnicy Edmund Piasecki i
Marceli Zdrojewski. Członków cechu poinformowano, że uczniów nie wolno przyjmować
bez wynagrodzenia, a wszystkie stowarzyszenia rzemieślnicze o charakterze prywatnym w
ciągu roku muszą zostać rozwiązane.864
Cech przywiązywał istotną wagę do opieki nad młodzieżą rzemieślniczą. Pieczę nad
terminatorami nakładało zresztą na cechy nowe prawo przemysłowe z 1934 r. W październiku
1934 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego wyraziło gotowość przyjścia cechom w
tym zakresie z pomocą. Współpraca polegać miała na tym, że kierownicy szkół
dokształcających zawodowych zorganizują świetlice dla kursów i odczytów, a cechy
przeznaczą pewne kwoty na utrzymanie tych świetlic, zakup książek, czasopism fachowych
itp. Kwoty przeznaczone na ten cel pochodzić miały z wpisowego uczniów i opłat
egzaminacyjnych. Miesiąc później Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ufundowała nagrody
książkowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się podczas egzaminu czeladniczego.
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W 1935 r. przedstawiciele cechu wzięli udział w pogrzebie Józefa Piłsudskiego w
Krakowie, co było dużym wydarzeniem zważywszy na koszty podróży, a zwłaszcza na
powszechne w Wielkopolsce sympatie endeckie i niechęć do marszałka.
Po zakończeniu wojny cech wznowił działalność w marcu 1945 r. Zebranie
założycielskie odbyło się w lokalu Ludwika Karpińskiego przy ul. Marszałka Stalina 15
(obecnie ul. Warszawska). W jego nazwie tym razem na pierwszym miejscu wymieniono
siodlarzy. Poza tym zmian nie przeprowadzano, starszym cechu nadal pozostał mistrz
siodlarski Edmund Sander. Pierwszym podstarszym został Karol Jankowski z Wrześni,
drugim podstarszym Leon Danecki z Witkowa, sekretarzem Czesław Pałasik z Gniezna, jego
zastępcą Jan Sander z Gniezna, skarbnikiem Maksymilian Wróblewski, a jego zastępcą
Edmund Przyborski – obydwaj z Gniezna. W skład Zarządu weszli ponadto jako ławnicy
Franciszek Wysocki z Wrześni i Jan Witkowski z Orchowa.865 W 1947 r. cech liczył 74
członków (nigdy wcześniej w historii cechu tylu nie było), z tego 28 z Wrześni. Wśród nich
było 60 siodlarzy i rymarzy oraz 11 tapicerów. W 1947 r. odbyło się 8 zebrań Zarządu i 5
Walnych Zebrań członków, z czego 3 to zebrania kwartalne. Zapisanych było 16 uczniów,
egzaminy mistrzowskie i czeladnicze zdało po 12 kandydatów.866
W dniu 26 maja 1946 r. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Cechu Siodlarzy,
Rymarzy i Tapicerów. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli innych gnieźnieńskich
cechów.
Latem 1948 r. rozwiązano Cech Siodlarzy i Rymarzy w Gnieźnie oraz podobne cechy
w Mogilnie i Żninie. Do cechów tych należeli także tapicerzy i powroźnicy. 26 lipca 1948 r.
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zwróciła się do wojewody poznańskiego o utworzenie
nowego analogicznego cechu w Gnieźnie. Formalnie powołano go 1 września, powołując
równocześnie Komisaryczny Zarząd Cechu w składzie: Czesław Pałasik starszy cechu,
Edward Przyborski sekretarz i Maksymilian Wróblewski skarbnik. Cz. Pałasik został ponadto,
podobnie jak to było w innych cechach, likwidatorem cechu rozwiązanego. W listopadzie, w
siedzibie Okręgowego Związku Cechów, nastąpiło oficjalne przekazanie majątku. Przekazano
sztandary, zabytki, akta i sprzęt biurowy. Na czele powołanego w lipcu 1949 r. Sądu
Cechowego, stanął J. Sander. Wartość majątku cechowego na koniec 1948 r. obliczano na
prawie 40 000 zł. Preliminarz budżetowy na pierwsze półrocze 1949 r. przyjęto w wysokości
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143 501 zł.867 Od 1948 r. cech nosił nazwę „Cech Rymarzy i Garbarzy w Gnieźnie”. W roku
następnym liczył 52 członków z powiatów gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego.
Przez następne pół roku ich liczba zmniejszyła się o 5 osób. W 1950 r. cech wszedł w skład
nowoutworzonego zbiorowego Cechu Rzemiosł Skórzanych.

II.12. CECH STOLARZY
W połowie XIX w. funkcjonował w Gnieźnie „Cech Stelmachski, Kołodziejski i
Stolarski razem skombinowane”.868 W 1843 r. w protokołach z posiedzeń cechu zaczął
sporadycznie pojawiać się język niemiecki. W latach następnych przywrócono język polski,
by w listopadzie 1865 r., w okresie narastającej germanizacji, powrócić do języka
niemieckiego.869 W 1857 r. cech liczył 34 członków. Zdecydowana większość z nich to
Polacy.
W październiku 1851 r. powstało w Gnieźnie Towarzystwo Przemysłowe. Celem jego
działalności

było

organizowanie

niedzielnej

nauki

dla

uczniów

rzemieślniczych,

organizowanie zabaw towarzyskich i amatorskich przedstawień teatralnych. Zarząd cechu
zachęcał uczniów do licznego udziału w tych imprezach. Planowano nawet przeznaczyć na
ten cel pewną sumę pieniędzy. Inne rozchody z kasy cechowej obejmowały wydatki na
materiały piśmienne, wynagrodzenie dla pisarza, zapomogi dla członków, wydatki z okazji
urodzin królewskich i na msze suchodzienne. Zdarzały się także wydatki na trumnę dla
zmarłego i na zapomogi dla potrzebujących członków cechu. Dochody cechu stanowiły
kwoty wpłacane przez nowych członków podczas przyjęcia do cechu, zapisów uczniów,
opłaty za egzaminy i wyzwolenia uczniów. 870
W przyjętym w lipcu 1883 r. statucie przyjęto krótką nazwę „Tischler Innung zu
Gnesen” [Cech Stolarzy w Gnieźnie]. Zgodnie z wymogami przepisów, w nazwie cechu
powinny znaleźć się wszystkie zawody reprezentowane wśród jego członków, dlatego jeszcze
w grudniu, tegoż samego roku zmieniono nazwę na „Vereinigten Tischler, Stellmacher,
Böttcher, Drechsler, Vergolder, Glaser und Korbmacher Innung zu Gnesen” [Zjednoczony
Cech Stolarzy, Stelmachów, Bednarzy, Tokarzy, Pozłotników, Szklarzy i Koszykarzy w
Gnieźnie]. Należeli do przedstawicile wszystkich wymienionych branż z terenu miasta
APP, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, sygn. 1512.
APP OG, Cech stelmachski, kołodziejski i stolarski w Gnieźnie 1829 – 1872, sygn. 1.
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Gniezna. Zmieniony statut zatwierdzony został przez Rejencję bydgoską w styczniu 1884 r.
Należało do niego wówczas 28 członków. Starszym cechu był Józef Małecki. W 1894 r. cech
przyjął cennik za roboty stolarsko – murarskie, m. in. za wstawienie okien i drzwi. W marcu
1899 r., nadal za kadencji starszego cechu Ignacego Małeckiego, wprowadzono nowy statut,
częściowo zmieniony i przystosowany do nowych przepisów. Zmiana dotyczyła w zasadzie
tylko podstawy prawnej, na jakiej statut został zredagowany. Pozostałe postanowienia, tak jak
to w większości wypadków było w innych cechach, pozostały te same.871
Jak w każdym cechu, istotnym elementem jego działalności była nauka zawodu. O
tym jak wielką rolę przywiązywano do tego zadania świadczy chociażby pieczołowitość z
jaką przechowywano dokumenty ją potwierdzające, będące równocześnie świadectwem
uzyskania przez uczniów i czeladników uprawnień do wykonywania zawodu. Na podstawie
zachowanych materiałów ustalić można, że w ciągu 17 lat, między 1883 a 1899 rokiem
włącznie, wyzwolono w sumie 131 uczniów, w tym 116 Polaków, 15 Niemców i 1 Żyda –
adeptów połączonych w cechu profesji związanych z obróbką drewna. Protokół wyzwolenia
Polaka pisany był po polsku, Niemca – po niemiecku. Zapis wyzwolin jedynego Żyda
zapisano po niemiecku. Liczba wyzwolonych w poszczególnych latach była bardzo różna. W
rekordowym, 1884 r. wyzwolono 10 uczniów, w 1887 – jednego, a w roku 1896 – żadnego.
Nauka zawodu trwała od 2 do 4 lat, zależnie od zawodu. Większość uczniów pochodziła z
Gniezna i jego najbliższych okolic, ale zdarzali się też chłopcy z powiatu inowrocławskiego,
śremskiego, krobskiego, a jeden z nich nawet z leżącego w zaborze rosyjskim Kalisza. Opłaty
wnoszone podczas wyzwolin były zróżnicowane i wahały się od 7,5 do 16 marek. Ich
wysokość, podobnie jak to było w okresie wcześniejszym, uzależniona była od tego, czy
uczeń podczas nauki korzystał z zakwaterowania i wyżywienia u majstra i czy część
należności za naukę odpracowywał usługując w domu mistrza. Na samą opłatę
egzaminacyjną składała się należność za lokal, najczęściej w wysokości 1 marki, dla rendanta
i woźnego po 50 fenigów, dla pisarza 1 markę, dla członków komisji egzaminacyjnej łącznie
2 marki i do kasy cechowej 1 markę. Wymagania w stosunku do osób otrzymujących
świadectwo czeladnicze były bardzo wysokie. Kandydaci na stolarzy wykonywali drzwi
dwuskrzydłowe, łóżka brzozowe, trumny drewniane, okna skrzynkowe czy szafy
fornierowane i polerowane. Jeden z wyzwolonych w 1884 r. czeladników wykonał katedrę
przeznaczoną do gnieźnieńskiego gimnazjum. Kandydaci na stelmachów najczęściej
wykonywali koła do wozów różnych wielkości, koszykarz w 1888 r. robił wyplecenie do
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bryczki, tokarz w 1890 r. filar dębowy i szczeble do drabiny, a lakiernik w 1891 r. lakierował
nowy wolant. Bednarze najczęściej wykonywali stągwie. W 1894 r. wyzwalano kandydata na
czeladnika pracującego w Fabryce Pojazdów J. Martina w Gnieźnie. Jego zawód określono
jako „rymarz wozowy i siodlarz pojazdowy”. Jako pracę egzaminacyjną wykonać miał
siedzenia ze sprężynami w bryczce bez lakierowania.872
Stolarscy czeladnicy utworzyli własną organizację działającą w ramach cechu –
Towarzystwo Czeladzi Stolarskiej. Na czele Towarzystwa stali: starszy czeladnik, jego
zastępca oraz ladenmeister. Osoby funkcyjne często się zmieniały. Czeladnicy albo
przestawali być towarzyszami zdając egzamin mistrzowski, albo opuszczali Gniezno
przenosząc się do innego miasta. Stanowisko ledenmeistra wymagało również pewnych
kompetencji w zakresie księgowości. Osoby je sprawujące dość często popadały w kłopoty z
powodu pojawiającego się manka w kasie. W dniu 8 stycznia 1871 r. funkcję tę objął Andrzej
Pierzchalski. Już po półtora roku, w czerwcu 1872 r. wyszły na jaw nieprawidłowości w
księgach i braki w kasie. A. Pierzchalski nie stawił się na zebranie Towarzystwa w dniu 16
czerwca. Czeladnicy stolarscy uchwalili, że musi on przedstawić swoje sprawozdanie
prokuratorowi, a na czas do uzupełnienia braków w kasie, zostaną podniesione składki.
Kolejnym ladenmeistrem został Derdowki. Już pod koniec października 1873 r. z powodu
choroby zastąpił go Paweł Zieliński. Sprawy finansowe odgrywały ważną rolę podczas zebrań
członków Towarzystwa. Podczas większości z nich albo zajmowano się wyborem nowego
starszego czeladnika, albo rewizją kasy. Dochody organizacji pochodziły w przeważnej części
ze składek członkowskich. W czerwcu 1877 r. uchwalono wysokość wstępnego na 50
fenigów oraz comiesięczna składkę w wysokości 10 fenigów. W zamian członkowie mogli
liczyć na wsparcie finansowe z kasy Towarzystwa do wysokości 5 marek, zwłaszcza w
przypadku choroby samego członka lub kogoś z jego najbliższej rodziny. Dla większości
czeladników, przeważnie młodych ludzi, nie bez znaczenia był fakt, że Towarzystwo często
organizowało dla swoich członków bale i zabawy, szczególnie w okresie karnawału i
wiosenne majówki. Chętnych nie brakowało mimo dodatkowych opłat, jakie trzeba było
uiścić za udział w imprezie. Z reguły składki dla kawalerów były wyższe niż dla żonatych.
Podczas zabawy karnawałowej w sobotę 21 stycznia 1893 r. składka dla kawalerów wynosiła
1 markę 50 fenigów, a dla żonatych 1 markę. Towarzystwo Czeladzi Stolarskiej odbywało
zebrania w opłacanym przez siebie lokalu. Do maja 1883 r. zebrania odbywały się w Sali
Puciatego przy ul. Trzemeszeńskiej. Podczas spotkania w dniu 17 maja jeden głos
APPOG, Cech Stolarzy, Stelmachów, Bednarzy, Tokarzy, Pozłotników, Szklarzy i Koszykarzy w Gnieźnie,
sygn. 2.
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(cechmistrza Małeckiego) zadecydował, że kolejne zgromadzenia nadal odbywać się miały w
dotychczasowym miejscu. Jednak już 2 dni później większość czeladników zadecydowała, że
lokal Towarzystwa zostanie przeniesiony do restauratora Pachowiaka na Końskie
Targowisko. Z nieznanego powodu do przegłosowanej zmiany nie doszło, a od 8 lipca 1883 r.
gospodę Towarzystwa i obowiązki z nią związane przejął Winnicki. Zobowiązany był dać
nocleg każdemu wędrownemu czeladnikowi należącemu do organizacji czeladniczej. U niego
także miała być przechowywana kasa, którą miał strzec przed kradzieżą. W zamian za to
Towarzystwo płaciło mu 12 marek rocznie w 4 równych kwartalnych ratach. Po 2 latach, w
sierpniu 1885 r. przeniesiono gospodę czeladzi stolarskiej do restauratora Wachowiaka. Do
Towarzystwa należało od 22 (w 1880 r.) do 42 członków (w 1893 r.). W kwartalnych
zebraniach uczestniczyło najczęściej od 10 do 20 spośród nich. Z tego powodu, w 1891 r.
starszy czeladnik Zieliński zaproponował, by spóźniający się na zebrania, bądź w nich
nieuczestniczący, byli na 6 miesięcy wykluczeni z możliwości korzystania z zapomóg ze
środków Towarzystwa. Propozycje nie została przyjęta. Z większym zrozumieniem spotkał
się zgłoszony na zebraniu w październiku 1892 r. projekt uchwały, by podczas spotkań nie
palić papierosów i cygar. Była to pierwsza tego typu uchwała przyjęta przez jakąkolwiek
gnieźnieńską organizację. Jej członkowie dążyli także do zdobycia wpływu na przebieg
wyzwolin uczniowskich. W marcu 1899 r. uchwalono, by podczas nich sztukę czeladniczą
oceniali także przedstawiciele Towarzystwa. Równocześnie wybrano 2 przedstawicieli do
cechowej Komisji Egzaminacyjnej. Ważną sprawą była dbałość o prestiż własnej organizacji.
Jednym z widocznych jego symboli był posiadany sztandar. W 1898 r. uchwalono wyszyć
nową chorągiew. Przez 2 lata na zebraniach wybierano chorążych i podchorążych do
pierwszego i drugiego sztandaru. Już jednak w 1900 r. Towarzystwo posiadało tylko jedną
chorągiew.873
Wzrastające znaczenie coraz szybciej rozwijającego się przemysłu widoczne było nie
tylko w postaci nowych miejsc pracy dla nowych adeptów zawodu. Wyraźnie widoczna staje
się konkurencja ze strony powstających przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym. Cech
starał się bronić przed nowym zagrożeniem. We wrześniu 1894 r. odrzucono, nie podając
przyczyny, wniosek gnieźnieńskiego budowniczego Zygmunta Ballenstaedta o przyjęcie do
cechu. Już jednak w 1901 r. starszym cechu był Stanisław Frankenberg, określający się jako
„fabrykant mebli”. Przejęcie przez niego funkcji starszego spowodowane było zatargiem
członków z jego poprzednikiem Ignacym Małeckim. Sytuacja była już napięta, skoro na dzień
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22 maja 1901 r. postanowiono zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Cechmistrz sam ułożył
porządek obrad, który następnie usiłował narzucić zebranym. Zaprotestował przeciwko temu
sekretarz Szałkowski, domagając się, by w punkcie obrad, zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia z 17 kwietnia tegoż roku, umieszczono wybór rendanta i sekretarza. Gdy
Małecki próbował się temu opierać, Walne Zebranie udzieliło mu votum nieufności.
Zdenerwowany cechmistrz opuścił obrady, a zebrani złożyli do Magistratu wniosek o
zwołanie następnego Zebrania cechu celem obioru nowego Zarządu. Ostatecznie, 20 czerwca,
na starszego cechu wybrano S. Frankenberga.874
Sprawą istotną dla członków cechu, choć emocje z tym związane na ogół udawało się
wygaszać, był budżet cechu, zwłaszcza w części dotyczącej kosztów. Jednymi z istotnych
pozycji po stronie wydatków były te, które związane były z pogrzebami braci cechowych. By
ograniczyć, choć częściowo ich wysokość, od 7 lipca 1885 r. cech przestał dokładać się do
kosztów konsolacji. Wcześniej udział cechu w kosztach pogrzebu wahał się od 4 marek 40
fenigów do 9 marek. Po ograniczeniu wydatków wynosił od 1 marki 50 fenigów do 7
marek.875
W okresie I wojny światowej, zebrania cechowe odbywały się regularnie. Już na
początku wojny, 13 października 1914 r., Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy prosiła o
wsparcie dla podupadłych i zniszczonych przez wojnę rzemieślników z Prus Wschodnich i
Alzacji. Oburzeni członkowie cechu, zarówno Polacy jak i Niemcy, jednomyślnie odrzucili
prośbę. Podkreślano, że gnieźnieński Cech Stolarzy sam ma członków zaciągniętych na
wojnę, których rodziny potrzebują wsparcia. W tym celu uchwalono dla wszystkich z nich
jednorazowy datek po 10 marek na rodzinę.876
W walce o niepodległość w czasie Powstania Wielkopolskiego brał udział m.in. Stefan
Engler, syn gnieźnieńskiego mistrza stolarskiego Telesfora. Po zakończeniu walk, w okresie
międzywojennym, nadal pracował w warsztacie swojego ojca.877
Po odzyskaniu niepodległości, od 21 stycznia 1919 r. protokoły zebrań cechowych,
spisywane były w języku polskim.878 W tym samym roku, stolarze przekazali ofiarę na
wsparcie rodaków na Górnym Śląsku w wysokości 200 marek. Było to tym większe
wyrzeczenie, że sytuacje finansowa stawała się stopniowo coraz trudniejsza. Na początku
APP OG, Cech stolarski w Gnieźnie, sygn. 1, s. 20 – 22.
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1920 r. po trudnych negocjacjach, ustalono obowiązującą taryfę dla czeladników.
Zastrzeżono, że obowiązywać będzie do 1 maja, a gdyby w tym czasie towary spożywcze nie
podrożały – do 1 października. W lipcu ustalono także wysokość zapłaty tygodniowej dla
uczniów, „którzy bez życia u majstrów uczą się” (majstrowie nie ponoszą kosztów ich
utrzymania).879 W 1925 r. ks. Mateusz Zabłocki, prezes Towarzystwa Czeladzi Katolickiej,
przystąpił do tworzenia organizacji, która skupiać miała uczniów rzemieślniczych i nosić
nazwę Towarzystwa Terminatorów. Każdy cech gnieźnieński miał wybrać jednego delegata
jako opiekuna swoich uczniów. Towarzystwo miało być zasilone kwotą pieniężną, którą
Zarząd cechu uzna za możliwą do uiszczenia. Z ramienia Cechu Stolarzy wybrano na
opiekuna Jana Skibińskiego.
W latach dwudziestych cech utracił część swoich dotychczasowych członków. W
1921 r. Kołodzieje założyli własny, odrębny cech, a w 1924 r. pozłotnicy i szklarze wstąpili
do Cechu Malarzy. W cechu stolarzy pozostało 18 członków.880
W okresie międzywojennym zebrania cechowe odbywały się przeważnie w lokalu J.
Różyckiego w Rynku, bądź u cechmistrza J. Zakrzewskiego przy ul. Moniuszki 4.
Frekwencja była bardzo niska. Wzrastała natomiast liczba członków. W 1928 r. do cechu
należało już 31 mistrzów stolarskich. Ponadto zapisanych było 68 czeladników i 110
uczniów. W zebraniach uczestniczyło zazwyczaj około 10 osób. Rocznie odbywało się do 9
zebrań cechowych i ok. 7 zebrań Zarządu. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych na
Walnych Zebraniach, była sprawa wysokości budżetu. Na przełomie lat dwudziestych i
trzydziestych wahał się od 450 do 600 zł. Przychody stanowiły, podobnie jak w innych
cechach, składki cechowe i wpisowe od uczniów i członków. Wydatki, to przede wszystkim
wynagrodzenie statutowe dla członków Zarządu (130 zł rocznie), podróże i delegacje, zakup
pism fachowych, opłaty za wynajęcie lokalu na zebrania cechowe, zakup materiałów
biurowych. W 1929 r., podobnie jak w innych cechach, zgodnie z nowymi przepisami
prawnymi, zwiększono liczbę członków Zarządu przez wybór dodatkowych podstarszych.
Dokonano tego podczas nadzwyczajnego zebrania cechu 21 grudnia 1929 r. Funkcję
starszego pełnił wówczas Józef Zakrzewski.881 Cech nosił nazwę „Cech Stolarski w
Gnieźnie”. Swoim zasięgiem obejmował Gniezno i powiat gnieźnieński. Biuro cechu
znajdowało się w mieszkaniu J. Zakrzewskiego przy ul. Moniuszki 4. Na tym samym
zebraniu, w grudniu 1929 r., wykluczono z cechu Michała Nowaka. Jako przyczynę podano
tamże.
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bardzo ogólnikowe stwierdzenie, że „p. Nowak przynosi uszczerbek godności stanu
rzemieślniczego swoim postępowaniem”.882 Właściciel mechanicznej stolarni budowy mebli
przy ul. 3 Maja 22 odwołał się od tej decyzji do prezydenta miasta, jako miejscowej władzy
przemysłowej pierwszej instancji. Starszy cechu tłumaczył wykluczenie M. Nowaka jego
działaniem na szkodę pozostałym członkom cechu poprzez celowe niszczenie prac innych
kolegów i zakłócanie porządku na zebraniach cechowych. Prezydent L. Barciszewski, ze
względów formalnoprawnych uznał usunięcie M. Nowaka z cechu za nieważne. Głośnym, nie
tylko w Gnieźnie, stał się szantaż dokonany przez miejscowego pomocnika stolarskiego
Mariana Kręglewskiego. Wspónie z jeszcze jednym mężczyzną, którego tożsamości nie udało
się policji ustalić, wysłali do Alje Lipnowskiego przewodniczącego Zarządu Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Gnieźnie pismo, w którym domagali się złożenia przez adresata
kwoty 3000 zł w hallu miejscowego urzędu pocztowego. Pieniądze zamierzali przejąć w
dogodnej dla siebie chwili. W razie niewykonania polecenia grozili wrzuceniem bomby do
sklepu z obuwiem, którego właścicielem był A. Lipnowski. Policji udało się aresztować M.
Kręglewskiego.883
W 1929 r. utworzono przy cechu Wydział Czeladniczy. Jego statut zatwierdzono 23
grudnia. W jego skład wchodzili Zefiryn Majchrowicz, Kazimierz Grześkowiak, Tomasz
Leśniewski, Antoni Zdrojewski, Teofil Janiszczak i Władysław Drzewiecki. Uczniowie
uczący się zawodu zobowiązani byli uczestniczyć w zajęciach szkoły dokształcającej.
Majstrowie narzekali, że nauka w takich szkołach w innych miastach odbywa się w godzinach
wieczornych, a w Gnieźnie w godzinach przedpołudniowych, które uczniowie mogliby
spędzić w warsztacie. Szkoła uruchomiła w Gnieźnie świetlicę dla terminatorów. Miała ona
umożliwić uczniom godziwą rozrywkę i korzystanie z fachowej literatury. Czynna była w
niedziele od godz. 1600 do 1800. W październiku 1933 r. cech przekazał na jej funkcjonowanie
10 zł. Od 1 kwietnia 1933 r. rozpoczął działalność „Fundusz Pracy”. Zarówno pracodawca,
jak i pracobiorca wpłacali co miesiąc składki do Kasy Chorych.
W latach dwudziestych członkowie często brali udział zabawach tanecznych
organizowanych przez Związek Cechów. Odbywały się one najczęściej w miesiącu lipcu, a
dochód przeznaczany bywał na szczytny cel, np. w roku 1928 pieniądze przekazano na Bursę
Terminatorów.
Tak, jak w przypadku innych cechów, wiele namiętności wyzwalała konkurencja,
zwłaszcza nielegalna ze strony tzw. „partaczy”. W 1930 r. cech wystąpił do Magistratu o
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doprowadzenie do zamknięcia warsztatu stolarskiego Jaśkiewicza i Pawłowskiego. Cech stał
na stanowisku, że warsztat ten działał nielegalnie. Według Magistratu zakład ten nie podlegał
pod ustawę przemysłową jako warsztat rzemieślniczy. Z tego powodu wniosek odrzucono.
Stolarze postanowili wnieść sprzeciw na postępowanie Magistratu. Powodem wielu sporów
był problem wysokości dopuszczalnej dochodowości. Ostatecznie uzgodniono, że w
stolarstwie meblowym dopuszczalna dochodowość może osiągnąć 10 %, a w stolarstwie
budowlanym 8 %. Powodem do niezadowolenia był także fakt, że według rzemieślników
drogerie kupowały kleje taniej niż stolarze.
W 1934 r. starszy cechu Józef Zakrzewski obchodził rzadko spotykany jubileusz 25 –
lecia sprawowania funkcji starszego cechu. Otrzymał z tej okazji wiele telegramów
gratulacyjnych, a od cechu rzeźbiony w drewnie dębowym okolicznościową plakietę. W tym
czasie w skład Zarządu wchodzili oprócz niego Ignacy Małecki, Jan Skibiński, Józef Silski,
Bronisław Bogajewski i J. Janas. W 1936 r. do cechu należało 23 stolarzy, 2 bednarzy i 1
tokarz – rzeźbiarz, wszyscy z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.884
W 1938 r. obchodzono 350 lecie istnienia cechu. W sobotę, 14 maja została
odprawiona przez ks. Mateusza Zabłockiego w kościele farnym msza św., w intencji
zmarłych i żywych członków cechu. Zgodnie z dawną tradycją, członkowie cechu podczas
celebry trzymali zapalone świece, a odzież wierzchnią musieli mieć zapiętą przynajmniej na
jeden guzik. Zasłużeni członkowie cechu, Michał Nowak, Gustaw Wolff i Bronisław
Bogajewski otrzymali dyplomy.
Od 1925 r. cech należał do Chrześcijańskiego Związku Cechów Stolarskich na Ziemie
Zachodnie w Poznaniu, a od 1935 r. do Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia
Rzemiosła.
Ostatnie przed wybuchem wojny Walne Zebranie odbyło się 5 sierpnia, a zebranie
Zarządu 25 sierpnia 1939 r. Po wojnie działalność wznowiono 11 marca 1945 r. Pierwsze
zebranie odbyło się w sklepie Cyryla Rosińskiego przy ul. Dąbrówki 14. Tam także odbywały
się następne zebrania, aż do maja, kiedy to przeniesiono się do mieszkania starszego cechu
Romana Zdrojewskiego. Na pierwszym zebraniu uczczono pamięć zmarłych kolegów, a
przede wszystkim byłego starszego cechu Józefa Zakrzewskiego, który zmarł 20 kwietnia
1940 r.885 W czasie wojny zniszczony został, pochodzący z 1907 r. sztandar cechowy.
Zdołano jedynie wyciąć z niego i przechować wizerunek patrona stolarzy, św. Józefa.
Członkowie cechu ufundowali nowy sztandar, w którym wykorzystano uratowany fragment
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starego. Poświęcenie sztandaru odbyło się 20 kwietnia 1947 r. Zbiórka gości i delegatów
miała miejsce w sali hotelu „Europejskiego”. Stąd w uroczystym przemarszu wyruszono do
kościoła św. Trójcy, gdzie o godz. 1030 rozpoczęła się msza św. O godz. 1200 zaczęło się
uroczyste zebranie z udziałem miejscowych władz. Podczas zebrania przewidziano
wygłoszenie referatu okolicznościowego, składanie życzeń i wpisy do księgi pamiątkowej. Po
zebraniu miał miejsce wspólny obiad, zaś po nim, o godz. 1900 rozpoczęła się zabawa
taneczna.886
Na przeszkodzie rozwojowi stolarstwa stały w pierwszych powojennych miesiącach
przede wszystkim wysokie ceny drewna i ogromne trudności w otrzymaniu przydziału na nie.
Mimo znacznej ilości zleceń od instytucji i urzędów, brak było dochodów z ich realizacji.
Ceny surowców w porównaniu z przedwojennymi wynosiły jak 1:100, zaś ceny wyrobów
gotowych zaledwie jak 1:50.887
Rozwiązanie dotychczasowego Cechu Stolarzy i Pokrewnych Zawodów w Gnieźnie
nastąpiło w lipcu 1948 r. W tym samym czasie zlikwidowano podobne organizacje w
Mogilnie i Żninie. Nowy cech formalnie utworzono 1 września tegoż samego roku. Oficjalna
jego nazwa brzmiała: „Cech Stolarzy w Gnieźnie”. Obejmował on swoim zasięgiem cały
okręg gnieźnieński, a należeli do niego rzemieślnicy zajmujący się koszykarstwem,
modelarstwem, pozłotnictwem, stolarstwem i szkutnictwem. Starszym cechu początkowo
mianowano F. Kubiaka z ul. Dąbrówki 9. W grudniu 1948 r. nominację na starszego otrzymał
Cyryl Rosiński. Pod pretekstem nawału obowiązków zawodowych wymówił się od pełnienia
tej funkcji, prosząc już w styczniu 1949 r., o wyznaczenie na to stanowisko Józefa Silskiego,
starszego poprzednio działającego Cechu Stolarzy i Pokrewnych Zawodów.888 On również
przejął stanowisko likwidatora dotychczasowego cechu. W skład Komisarycznego Zarządu
nowego bractwa, oprócz Silskiego wchodzili ponadto Roman Zdrojewski jako sekretarz i
Władysław Łaniecki jako skarbnik. Przekazanie majątku nastąpiło 23 grudnia 1948 r. Składał
się na niego sztandar cechowy, dwie pieczątki, akta i 2545 zł w gotówce.889
Na czele wyłonionego ostatecznie 30 lipca 1949 r, Sądu Cechowego stanął jako
Przewodniczący C. Rosiński. Wartość majątku cechu na koniec roku 1948 r, wyceniono na 31
898 zł. Budżet na pierwsze półrocze roku następnego zaplanowano w wysokości 218 497
zł.890 Pierwsze Walne Zebranie nowego cechu odbyło się 30 stycznia 1949 r. Nosiły one
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wówczas nazwę Zebrań Informacyjnych. Zgodnie z przyjętym statutem, do cechu należeli
koszykarze, modelarze, pozłotnicy, stolarze i szkutnicy. Z powodu rezygnacji R.
Zdrojewskiego ze stanowiska sekretarza, wybrano na jego miejsce Stanisława Rolewicza.
Rok po utworzeniu cechu należało do niego 100 członków. Był to jedyny na terenie
okręgu gnieźnieńskiego cech, którego liczba członków do stycznia 1950 r. powiększyła się,
choć różnica wynosiła zaledwie 2 osoby. Ostatnie zabranie Zarządu cechu odbyło się11 marca
1950 r. Omawiano na nim sprawy finansowe, choć w protokole szczegółów nie podano.891
II.13. CECH SZEWCÓW I CHOLEWKARZY
W 1851 r.

w gnieźnieńskim Cechu Szewców zaszła, wydawać by się mogło

nieistotna, ale symboliczna zmiana. W lutym burmistrz miasta Antoni Zembrzuski, po 32
latach zrezygnował z funkcji asesora przy cechu szewskim.892 Był tu równocześnie ostatni
rok, w którym A. Zembrzuski sprawował najwyższy urząd miejski. Już w roku następnym
funkcję tę objął Niemiec Franz Machatius, który pełnił ją do 1895 r. Jego długoletnie rządy
stały się epoką wielkich zmian w Gnieźnie we wszystkich dziedzinach. Nie ominęły one
również cechu szewskiego, choć F. Machatius na tym polu osobiście ich nie wprowadzał.
W połowie XIX w. istotną częścią aktywności cechu była działalność charytatywna, w
pierwszej kolejności skierowana w kierunku zaspokojenia potrzeb własnych członków. Na
podstawie zachowanej dokumentacji893 można stwierdzić, że większość ubiegających się o
zapomogi była w wieku nieco powyżej 60 roku życia i posiadała ponad 40 letni staż pracy.
Najczęściej wymieniane powody skierowania prośby o pomoc, to choroby, rosnąca drożyzna i
brak zleceń, a w związku z tym brak możliwości zdobycia środków na własne utrzymanie.
Wysokość udzielanych zapomóg wahała się od 15 sr gr do 2 talarów. Według oceny Zarządu
cechu, zdolny szewc, przy odpowiedniej ilości zamówień mógł w ciągu dnia zrobić 3 pary
trzewików. Za taką ilość wykonanej pracy mógł tygodniowo zarobić 1 talara i 24 sr gr. Nie
zawsze udzielano wsparcia w wysokości o jaką prosili petenci. Zdarzały się również prośby o
pomoc w zakupie towaru. W dniu 10 kwietnia 1854 r. jeden z członków cechu zwrócił się z
prośbą o pożyczkę w wysokości 10 talarów lub przydzielenie towaru tej wartości. Deklarował
zwrot długu „na św. Michała” (29 września). Przyczyną popadnięcia w kłopoty finansowe
były „krytyczne czasy, które każdego mieszkańca w tym roku przycisnęły” i długa choroba.
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Rada cechu udzieliła w tym przypadku wsparcia w wysokości o jaką petent prosił. Rok
później, 30 maja 1855 r., inny szewc prosił o pomoc w postaci gotówki lub w skórach o
wartości 4 talarów. Przyznano mu wówczas 3 talary wsparcia. O pomoc do cechu zwracały
się również wdowy po zmarłych majstrach. W lutym 1853 r. Jadwiga Romańska, wdowa po
Piotrze, otrzymała od cechu na trumnę 1 talara 10 sr gr, dla księdza 1 talara 15 sr gr i na
konsolację po pogrzebie 15 sr gr. Dopiero na zebraniu w dniu 6 października 1857 r,
postanowiono, że na konsolację udzielać się będzie pomocy w wysokości 2 talarów. Zdarzały
się również odmowy udzielenia wsparcia lub pożyczki. W dniu 9 grudnia 1857 r. Rada
cechowa odrzuciła prośbę o pożyczkę w wysokości 12 talarów uzasadniając to tym, że „tyle
władzy nie posiada aby wbrew bez zezwolenia władzy komunalnej rozporządzać miała
kapitałami cechowymi, […] do nas należy zarządzać tylko wsparciem”. Każda decyzja
odmowna była mniej lub bardziej obszernie uzasadniana. W 1851 r. jednemu z członków
ubiegającemu się o zapomogę odmówiono jej tłumacząc, że stać go na zakup towaru. Zamiast
zapomogi postanowiono pomóc mu znaleźć mistrza, u którego będzie mógł pracować jako
czeladnik. Dwa lata później uzasadniając odmowną odpowiedź zapisano, że ubiegający się o
pomoc nie podał powodów, które stały się przyczyną jego trudnej sytuacji materialnej. W
1854 r. odmówiono pomocy osobie, której członkowie Rady Cechowej nie znali. W innym
przypadku prośbę złożoną w 1856 r. odrzucono tłumacząc, że osoba ją składająca jest młoda,
zdrowa i zdolna do pracy.
Tabela 25: Podania o zapomogi składane w Cechu Szewców i sposób ich załatwiania.
Rok

1851*

1852

1853

1854

1855

1856

1857

Liczba podań
Odpowiedzi
pozytywnych
Odpowiedzi
negatywnych
Odpowiedź nie
zachowała się

4

3

15

5

13

7

20

3

2

6

1

7

1

17

1

-

1

1

-

2

2

-

1

8

3

6

3

1

* nie zachowały się podania z pełnego roku
Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 82.
Zdarzały się próby nie do końca uczciwego otrzymania świadczeń. W czerwcu 1912
r., Zarząd cechu dowiedział się, że przed miesiącem, jeden z członków cechu, niejaki
Nowaczyk zapisał swoją żonę do Kasy Pogrzebowej (Begräbniskasse). Jak się później
okazało, była ona już w tym czasie poważnie chora. Po upływie miesiąca, już po śmierci
żony, Nowaczyk domagał się wypłaty z Kasy należności. Zarząd cechu po, jak to określono

280
„dokładnych konsultacjach”, postanowił dokonać wypłaty z powodu ubóstwa Nowaczyka, ale
na przyszłość nakazał kasjerowi być bardziej ostrożnym w stosunku do nowych członków.894
Oparty na ustawie z 1881 r. statut cechu przyjęto na walnym zebraniu 25 czerwca
1885 r., a już 4 lipca został on zatwierdzony przez Rejencję bydgoską. Nazwa cechu brzmiała
„Schumacher Innung zu Gnesen: [Cech Szewców w Gnieźnie]. Jego siedzibą było Gniezno, a
swoim zasięgiem obejmował miasto i powiat gnieźnieński. Wpisowe wynosiło 8 marek, a
składka od członków po 50 fenigów na kwartał.
W 1895 r. cech rozpoczął obchody swojego stuletniego jubileuszu. Trudno powiedzieć
co było przyczyną wyboru takiej rocznicy. Wręcz nieprawdopodobne wydaje się, by
gnieźnieńscy szewcy nie wiedzieli o wielowiekowym istnieniu swej organizacji. Z okazji
rocznicy, wspólnie z innymi cechami Gniezna i całej Prowincji Poznańskiej, zamierzano
wysłać petycję do cesarza, w której planowano przedstawić sytuację rzemiosła we
wschodnich prowincjach Niemiec. Proponowano ponowne wprowadzenie obowiązkowej
przynależności cechowej z przymusowymi cechowymi egzaminami czeladniczymi i
mistrzowskimi. Według autorów petycji, istniejące prawo swobodnego wykonywania
zawodu, doprowadziło do sytuacji, w której 80 % rzemieślników zmuszonych jest pracować u
wyzyskiwaczy kapitalistów. Pod pismem nawołującym do wysłania petycji podpisali się
między innymi starsi cechów: G. A. Hennig piekarz, Robert Mega fryzjer, Franciszek
Basiński szewc, Józef Bysikiewicz zdun, Andrzej Galantowicz rzeźnik, Walenty
Andrzejewski rymarz, Józef Chojnacki kowal, Ignacy Małecki stolarz i Józef Wolniewicz
młynarz.
W czerwcu 1905 r. przyjęto statut Kasy Pośmiertnej. Inicjatorem jej utworzenia był
starszy cechu Maksymilian Krysztafkiewicz. Z płaconych przez członków składek, kasa
wypłacać miała zasiłki dla wdów i sierot po zmarłych członkach cechu.895 W grudniu 1923 r.
w okresie narastającej hiperinflacji, składki na kasę były tak małe, że skarbnik J.
Tomaszewski pisał, że koszty egzekucji przewyższały wysokość zaległości. Po wymianie
pieniędzy, pod koniec października 1924 r., w kasie znajdowało się 28 zł 40 gr. W kwietniu
1925 r. zalegało ze składkami 11 członków cechu, a pół roku później – 27. W tym czasie
Magistrat miasta Gniezna wysyłał pisma do władz administracyjnych najniższego szczebla o
ściąganie od rzemieślników, członków cechu szewskiego, zaległych opłat w drodze
przymusowej i wpłacanie zebranych pieniędzy do Kasy Głównej Miejskiej. Były to sumy od
kilku do kilkunastu zł. Akcja ta przyniosła tylko chwilową poprawę stanu kasy. Już w 1927 r.
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ze składkami zalegało ponownie kilkanaście osób. Jeszcze na początku lat trzydziestych XX
w. w Kasie pogrzebowej (jak ją wówczas nazywano) znajdowała się ilość środków
pieniężnych porównywalna z zasobami kasy cechowej.
Tabela 26: Stan kapitału Kasy Pogrzebowej Cechu Szewców.
1931/32 1932/33 1933/34
Dochód wraz z
przeniesieniem z
roku poprzedniego

Rozchód
Przechodzi na
kolejny rok

1457,59 1512,31 1586,37
254,95

246,60

524,25

1202,64 1265,71 1062,12

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 79.
W latach następnych Kasa pogrzebowa zaprzestała działalności, a w sprawozdaniach z
Rocznych Walnych Posiedzeń zabrakło informacji o jej stanie i działalności. Na Zebraniu
Kwartalnym w dniu 27 lipca 1935 r. poinformowano zebranych o warunkach ubezpieczenia
na wypadek śmierci, jakie można było uzyskać w poznańskim Zakładzie Ubezpieczeń na
Życie. Podkreślano, że były one lepsze niż w dotychczasowych kasach pogrzebowych
działających przy cechach. W Zakładzie Ubezpieczeń przyjmowano członków do 70 roku
życia i wypłacano premie od momentu zapłacenia pierwszej składki. Każdy członek, który
opłacał ubezpieczenie przez 4 lata, nabywał prawa emerytalne. 896 Część szewców chciała
jednak, by również cech gwarantował swoim członkom jakiekolwiek wsparcie finansowe na
wypadek zgonu. Zarządowi powierzono sprawę opracowania projektu statutu stałej Kasy
Pośmiertnej.
W tym samym roku co Kasa Pośmiertna, tj. w 1905, powstała w Gnieźnie Szewska
Filia Polskiego Związku Zawodowego. Celem organizacji było „popieranie duchowych i
materialnych interesów swoich członków” poprzez m.in. szerzenie oświaty, wydawanie
organu związkowego oraz broszur o treści zawodowej, udzielanie obrony prawnej we
wszystkich sprawach spornych. Związek udzielał wsparcia członkom, którzy bez własnej
winy utracili pracę, zmuszonym do zmiany miejsca pobytu w związku z poszukiwaniem
pracy oraz rodzinom zmarłych członków. Zebrania odbywały się w Domu Katolickim przy
Strohstrasse (ul. Słomianka). Przewodniczącym Związku w Gnieźnie został Władysław
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Smelkowski, jego zastępcą Józef Baczyński, sekretarzem Stefan Hernes, a skarbnikiem
Franciszek Smelkowski.897
Na początku XX w. Cech Szewców obradował po polsku. Wywołało to reakcję Izby
Rzemieślniczej w Bydgoszczy, która w listopadzie 1906 r. zwróciła się z pismem do
gnieźnieńskiego Magistratu, zwracając uwagę, że cech ten, podobnie jak wszystkie pozostałe,
powinien obradować w urzędowym języku niemieckim.898 Rok później, w maju 1907 r., w
czasie wyborów władz cechowych doszło do poważnego konfliktu. Po dokonanym wyborze
Maksymiliana Krysztafkiewicza, część członków głośno protestowała. Na ich czele stał
mistrz szewski J. Nowak. Z nieustalonych przyczyn, część z protestujących po kilku dniach
się wycofała z akcji. Obowiązki starszego nadal pełnił M. Krysztafkiewicz, a J. Nowak w
1909 r. został usunięty z cechu.899
W przededniu wybuchu I wojny światowej życie cechowe toczyło się niemal
niezmienionym rytmem. W styczniu 1914 r. na posiedzeniu Zarządu rozmawiano o
przygotowywanej wystawie niemieckiego rzemiosła, w tym niemieckiego szewstwa, która
miała odbyć się w tym roku we Wrocławiu. Zarząd zachęcał gnieźnieńskich szewców do
udziału w planowanej imprezie. Podobny przegląd pod nazwą „Dni szewstwa” odbył się już
w czasie trwania wojny, pod koniec maja 1916 r. w Berlinie. Także wówczas nakłaniano
członków cechu do wzięcia w niej udziału.900 W maju 1914 r. wybrano nowy Zarząd, do
którego weszli Adam Perliński jako zastępca starszego cechu, Ignacy Tomaszewski wybrany
kasjerem, Antoni Perliński jako zastępca kasjera i Władysław Grunwald obejmujący funkcję
sekretarza.901 Na początku lipca, gdy wojna już bardzo wyraźnie „wisiała w powietrzu”, na
kolejnym zebraniu Zarządu omawiano sprawę wprowadzenia nowego cennika na usługi
szewskie.902 Także po rozpoczęciu działań wojennych na kartach protokołów posiedzeń
Zarządu nie widać głębszych zmian. Nadal najważniejszym punktem spotkań było
wyznaczenie terminu najbliższego Kwartalnego Zebrania Walnego oraz usunięcie z listy
członków cechu osób zalegających z płatnością składek. Dopiero na zebraniu w dniu 2 lutego
1915 r. pojawił się temat zobowiązań, jakie podjąć mieli szewcy w sprawie pracy wojskowej.
O takie decyzje zwracała się Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy w piśmie z 12 stycznia. Kilka
miesięcy później, podczas zebrania Zarządu w dniu 5 lipca 1915 r. ponownie pojawił się
temat „prac wojskowych” poruszony w korespondencji nadesłanej z Izby Rzemieślniczej.
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Niestety, ani w pierwszym, ani w drugim przypadku, w protokole nie sprecyzowano o jakie
prace chodziło.903 Wiosną 1916 r. Zarząd cechu zajmował się sprawą nielegalnej produkcji i
dystrybucji skór. Proceder zgłoszono nadburmistrzowi Gniezna, ale ten mimo że obiecywał
pomoc, sprawą się nie zajął. Ponieważ kwestia dotyczyła nie tylko cechów gnieźnieńskich, w
październiku 1916 r. postanowiono się zwrócić do cechów berlińskich o zajęcie solidarnego
stanowiska.904
Zebrania cechowe nie zawsze były przykładem dyscypliny i wymiany koleżeńskich
uprzejmości. Na zebraniu kwartalnym w dniu 13 kwietnia 1919 r. oskarżono mistrza
szewskiego Józefa Małolepszego, o „szkodzenie na dobrym imieniu cechmistrzowi”. Zebrani
nakazali obwinionemu przeprosić zarówno cechmistrza, jak i cały cech, czego ten nie chciał
uczynić. Wobec takiego stanu rzeczy jednogłośnie postanowiono wykluczyć go z cechu. Po
roku J, Małolepszy zreflektował się i przeprosił cechmistrza, wskutek czego jego wydalenie
zostało cofnięte.905
Po odzyskaniu niepodległości sztandar cechowy wymagał przerobienia ze względu na
konieczność zmiany napisu na język polski. Przeróbką sztandaru na zlecenie Zarządu Cechu
zajęło się Towarzystwo Rękodzielnicze w Gnieźnie.906
Na początku lat dwudziestych pojawiły się inicjatywy zmierzające do integracji
organizacji rzemieślniczych. W dniu 10 lipca 1922 r. podczas Walnego Zebrania omawiano
sprawę utworzenia Związku Cechów Gnieźnieńskich.907 Nie doszło wówczas do pomyślnego
sfinalizowania zamierzenia. Nienajlepsza sytuacja ekonomiczna szewców (jeszcze w okresie
pomyślnej koniunktury gospodarczej), stała się powodem podjęcia prób skoordynowania i
zjednoczenia ich organizacji cechowych, obejmujących jedną branżę. Pierwszą taką próbę
podjęto w 1926 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Rok później podobne kroki wszczęto również
w Gnieźnie. W dniu 22 lipca 1927 r. w sali hotelu „Europejskiego” odbył się zjazd cechów
szewskich z okręgu gnieźnieńskiego, mającego obejmować powiaty gnieźnieński, wrzesiński,
wągrowiecki i mogileński. Wzięło w nim udział około 100 szewców z Gniezna, Kłecka,
Wrześni, Powidza, Niechanowa i innych miejscowości. Przybyli także przedstawiciele z
Inowrocławia, by zapoznać się z celami powstającego związku i podobny zorganizować u
siebie. Obrady prowadził starszy cechu gnieźnieńskiego Jan Śliwiński. Do prezydium obrad
powołano m.in. gości z Ostrowa, którzy podzielić się mieli swoimi doświadczeniami.
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Powodem narastających trudności ekonomicznych, jakie trapiły skupionych w cechu
szewców, uznano konkurencję przemysłową. By skutecznie się jej przeciwstawić należało
zabiegać o podnoszenie jakości pracy. Uczestnicy odbytego w lipcu 1927 r. zjazdu
podkreślali, że szewc rzemieślnik musi spełniać indywidualne wymagania swojego klienta,
uwzględnić jego upodobania estetyczne i rzeczowe, jego ewentualną ułomność fizyczną itd.
By tym wymogom sprostać, szewcy muszą dbać o coraz lepsze wyszkolenie swych członków.
Postulowano m.in. wprowadzenie w zakres nauczania kandydatów do zawodu elementów
wiedzy o anatomii nogi. By skutecznie zabiegać o podniesienie zarobków należało także
dążyć do umieszczenia swoich przedstawicieli w różnych instytucjach publicznych,
magistrackich, kasach chorych, radach miejskich, komisjach szacunkowych, dozorach
kościelnych itd. Należało organizować kursy dla młodszych i starszych członków cechu,
których celem miała być nauka racjonalnej kalkulacji. Padł także postulat żywszego
zainteresowania się organizacją szkoły zawodowej dla uczniów oraz osobistego udziału
majstrów w nauczaniu. Efektem zjazdu było utworzenie „Związku Okręgowego Cechów
Szewskich na powiaty Sądu Okręgowego w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie”. Do jego
zarządu weszli Jan Śliwiński jako przewodniczący, Ignacy Tomaszewski jako skarbnik i
Ludwik Neumann jako sekretarz.908 Kolejne lata przyniosły następne próby tworzenia
organizacji branżowych o szerszym zasięgu. We wrześniu 1932 r. rozpoczął działalność
Związek Cechów Szewskich Województwa Poznańskiego (ZCSWP). Od momentu
utworzenia dołączył do niego cech gnieźnieński. W zjeździe założycielskim w Poznaniu
wzięli udział Jan Horodyk (starszy cechu) i Ignacy Tomaszewski, którego wybrano do
Zarządu Związku. Prezes Związku – Rybelski, proponował w tym czasie członkom
organizowanie kursów dokształcających, by podnieść poziom wykonania, zwłaszcza obuwia
damskiego i ograniczyć zalew „tandety żydowskiej”. Instruktorzy Związku mieli wyjeżdżać
na prowincję, jeśli zbierze się 10 chętnych kursantów. Mogli to być zarówno mistrzowie, jak i
czeladnicy, a nawet zdolniejsi uczniowie. Pomieszczenie odpowiednie do przeprowadzenia
zajęć znaleźć miał miejscowy cech, materiał zakupić mieli kursanci, a instruktorzy jako
wynagrodzenie mieli pobierać sumę, jaką w tym czasie zarobiliby w pracowni
Rybelskiego.909 W roku 1933 tworzące się Narodowe Chrześcijańskie Zjednoczenie
Rzemiosła (NChZR) zaprosiło gnieźnieński Cech Szewców do przyłączenia się. Po
przeprowadzonej na Kwartalnym Zebraniu w dniu 24 lipca dyskusji, postanowiono
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wstrzymać się z przystąpieniem do nowej organizacji.910 W październiku tegoż roku, starszy
cechu J. Horodyk namawiał członków, by przystępowali do NChZR. Nowa organizacja miała
działać w miejsce dotychczasowego ZCSWP. Podczas głosowania zebrani odrzucili jednak
propozycję przystąpienia całego cechu do nowej organizacji. Nie było też nikogo chętnego,
kto chciałby indywidualnie przystąpić do NChZR. Członkowie cechu tłumaczyli to niechęcią
do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku akcesu całego cechu
płacono składkę w wysokości 20 gr miesięcznie od każdego członka, a dla wstępującego
indywidualnie koszty rosły do 50 gr miesięcznie. W dobie kryzysu gospodarczego były to dla
gnieźnieńskich rzemieślników wydatki niebagatelne. Równocześnie jednak nie szczędzono
środków na inne cele publiczne. W tym samym czasie Walne Zebranie podjęło decyzję o
przekazaniu z kasy cechowej 150 zł na pożyczkę narodową. 911 W 1934 r., zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami J. Horodyka, ZCSWP, na miejsce którego powstało NChZR
przyjął uchwałę o samolikwidacji. Fundusze z kasy Związku uchwalono podzielić pomiędzy
cechy członkowskie, w wysokości proporcjonalnej do liczby członków cechu. Gnieźnieński
cech szewski postanowił na Kwartalnym Zebraniu w dniu 24 kwietnia przekazać ewentualne
otrzymane środki Kasie pośmiertnej, której kapitał wydatnie się zmniejszył przez częste w
ostatnich miesiącach wypadki śmierci starszych członków. Obiecane pieniądze zostały
przekazane do Gniezna dopiero w październiku. Miejscowi szewcy otrzymali wówczas 300
zł.912
Na kwartalne zebranie w dniu 30 kwietnia 1939 r. przybył kierownik Spółdzielni
Szewców i Cholewkarzy z Poznania, by poinformować zebranych o celach i zadaniach
spółdzielni oraz planach na przyszłość. Postanowiono stworzyć przy gnieźnieńskim Cechu
Szewców Wydział Gospodarczy Spółdzielni, którego kierownikiem wybrano starszego cechu
Bronisława Pejkę. Uchwalono ponadto, by cech wstąpił do Spółdzielni z udziałem 25 zł. Ze
względu na wybuch wojny inicjatywa nie rozwinęła się.913
W 1928 wybrano Wydział Czeladzi Szewskiej. W jego skład weszli Walenty
Mroczkowski, Wacław Dymiński, Józef Goździarz i Ludwik Mikołajczak. W skład Zarządu
cechu wchodzili w tym czasie Jan Śliwiński jako starszy oraz Jan Horodyk, Franciszek
Gołębiewski, Ignacy Tomaszewski i Ludwik Neumann. Przed 1934 r. Wydział Czeladzi
Szewskiej praktycznie zaprzestał działalności. Na zebranie roczne w dniu 12 lutego tegoż
roku, zaproszono czeladników, by powołali do życia Wydział Czeladnicy. Jego
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zorganizowaniem miał zająć się starszy czeladnik Augustyn Marchlewicz.914 Młodych
adeptów rzemiosła, również w latach następnych, próbowano uaktywnić w różny sposób. W
czerwcu 1936 r. Towarzystwo Młodzieży Rzemieślniczej przy parafii św. Wawrzyńca
zwróciło się z pismem do Zarządu cechu, by mistrzowie szewscy kierowali młodzież
rzemieślniczą do tegoż towarzystwa. W piśmie podkreślano, że ma ono bardzo zbożny
program i w swej działalności przeciwdziała wszelkim prądom wywrotowym. Mimo namów,
chętnych było niewielu.
Podobnie jak w okresie wcześniejszym wiele czasu podczas zebrań zajmowała sprawa
wysokości oraz regularnego i terminowego opłacania składek cechowych. W lutym 1921 r.
wysokość składek określono na 5 marek polskich kwartalnie oraz dodatkowo 1 markę na
Związek Cechów Obuwniczych w Poznaniu.915 Z ich uiszczaniem nie musiało być najlepiej,
skoro w maju 1924 r. przypominano członkom cechu, że płacenie składek jest ich
obowiązkiem, w przeciwnym razie będą one przymusowo ściągane przez Magistrat. W
przypadku, gdy egzekucja ze strony władzy miejskiej okaże się bezskuteczna, unikający
płacenia zostaną skreśleni z listy członków. Wysokość opłat wynosiła w tym czasie 50 gr na
kwartał, z czego 2/3 trafiały do kasy cechowej, a 1/3 do kasy pośmiertnej.916 Wszystkie
przymusowe opłaty wzbudzały znaczne emocje. W październiku 1930 r. poinformowano
zebranych na Kwartalnej Sesji członków cechu o projekcie nowego podatku na Izbę
Rzemieślniczą. Każdy samodzielny rzemieślnik miałby płacić 20 zł rocznie, od czeladnika 10
zł i od każdego ucznia po 5 zł. W zamian planowano znieść 15% podatek płacony przy
wykupywaniu świadectw przemysłowych. Oburzeni członkowie cechu domagali się, by
Zarząd Związku Cechów zwołał jak najszybciej zebranie protestacyjne. Równocześnie jednak
rzemieślnicy gotowi byli składać ofiary na inne cele, które uznali za warte poniesionych
wydatków. Gdy starszy cechu, J. Śliwiński, ofiarował się zbierać składki na pomnik Serca
Jezusowego w Poznaniu wystawiany w podziękowaniu za odzyskanie niepodległości
Ojczyzny. Zebrani pomysł jednomyślnie zaakceptowali.917 Podobnie było na zebraniu
kwartalnym w lipcu 1934 r., gdy przedstawiciel Magistratu Kuchowicz zaapelował w imieniu
prezydenta miasta o złożenie dobrowolnych datków na najbiedniejszych. Zebrano
natychmiast 7,50 zł, a z kasy cechu dołożono jeszcze 5 zł.918 W okresie wychodzenia z
kryzysu gospodarczego hojność cechu w wydatkach na różne cele zwiększyła się. W
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listopadzie 1937 r. Zarząd na prośbę Stronnictwa Narodowego wyasygnował 15 zł na „walkę
z Żydostwem”, 5 zł na budowę szkół powszechnych oraz na pomoc bezrobotnym 10 zł.

919

Kilka miesięcy później, w lutym 1938 r. cech na obchody jubileuszu ks. Mateusza
Zabłockiego przeznaczył 60 zł.920 W listopadzie tego samego roku przekazano na dozbrojenie
armii 20 zł oraz na pomoc dla bezrobotnych 10 zł.921
Sprawą, która odgrywała zawsze ważną rolę w działalności cechu, była nauka
młodych adeptów zawodu oraz określenie warunków dalszego rozwoju zawodowego, aż do
zdobycia tytułu mistrza. W 1920 r. Izba Rzemieślnicza okres nauki w zawodzie szewskim
określiła na „nie dłuższy niż 4 lata i nie krótszy niż 3 lata”. Przy okazji wyznaczono taksę za
wyzwolenie ucznia na 35 marek polskich.922 W latach dwudziestych XX w. nauka zawodu
trwała na ogół trzy lata. W 1929 r. po raz pierwszy zdarzyło się, że uczniowie nie zostali
dopuszczeni do egzaminu czeladniczego. Powodem był fakt, że nie ukończyli szkoły
dokształcającej. Rok później postanowiono, że nauka zawodu zostanie wydłużona z 3 lat do
okresu od 3,5 do 4 lat. Powodem było wprowadzenie obowiązku uczęszczania przez uczniów
do szkoły dokształcającej aż do jej ukończenia, bez względu na wiek ucznia. W 1930 r. aż 5
gnieźnieńskich uczniów Izba Rzemieślnicza nie dopuściła do egzaminu. Powodem było
nieukończenie przez nich szkoły dokształcającej. Wywołało to liczne niechętne komentarze
gnieźnieńskich rzemieślników. Powszechnie uważano, że tutejsi uczniowie są poszkodowani,
gdyż w miejscowej szkole dokształcającej zorganizowano aż 3 klasy. W miejscowościach,
gdzie ze względu na brak kadry lub odpowiednich pomieszczeń powstały tylko 1 lub 2 klasy,
uczniowie mogli uczyć się krócej zdobywając te same uprawnienia. Na zebraniu rocznym w
styczniu 1931 r. starszy cechu J. Śliwiński nawoływał członków cechu, żeby przyjmowali do
nauki tylko inteligentnych chłopców, którzy będą w stanie ukończyć 3 klasy szkoły
dokształcającej. Kryteria doboru uczniów sugerowane członkom cechu były istotne chociażby
ze względu na fakt, że od 1931 r. przyjmować i kształcić nowych adeptów wolno było tylko
mistrzom rzemieślniczym.923 W tym samym roku miał miejsce przypadek, niezgłoszenia
ucznia przez majstra w wyniku czego nie uczęszczał on na zajęcia w szkole dokształcającej.
Na dodatek zdawał egzamin czeladniczy rok za wcześnie. Wina w sposób ewidentny leżała
po stronie mistrza, jednakże Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy nie dopatrzyła się w tym
umyślnego działania członków cechu, a jedynie przeoczenia. W konsekwencji prosiła
tamże, sygn. 70, s. 139.
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Magistrat Gniezna o polubowne załatwienie sprawy. Nie udało się jej jednak całkowicie
wyciszyć i ostatecznie Cech Szewski w Gnieźnie został pozbawiony prawa wyzwalania
uczniów. Egzamin czeladniczy odbył się w Trzemesznie. Obwiniony o niedopełnienie
obowiązku mistrz Gruchociak zapłacił karę i wystąpił o skreślenie go z listy członków cechu.
Z funkcji przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ustąpił Jan Śliwiński, a na jego miejsce
Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy mianowała dotychczasowego zastępcę członka komisji Jan
Horodyka.924 Jeszcze w tym samym, 1931 r. przywrócono gnieźnieńskiemu cechowi prawo
egzaminowania uczniów. Nowy przewodniczący zwracał uwagę, że w dotychczasowych
egzaminach zbyt małą wagę przykładano do opanowania umiejętności wykonania i naprawy
obuwia damskiego. Zadeklarowano zwrócenie większej uwagi podczas szkolenia uczniów na
ten problem. W 1931 r. bydgoska Izba Rzemieślnicza narzuciła podległym sobie cechom
zasadę, by na 1 mistrza można było przyjmować w naukę tylko 1 ucznia. Gnieźnieński Cech
Szewski postulował, by liczbę przyjmowanych terminatorów podnieść do 2. Wobec licznych
protestów, Izba ponownie miała zająć się tą sprawą. W dniu 27 stycznia 1932 r.
opublikowano okólnik, zgodnie z którym wolno było na jednego mistrza zatrudniać 2
uczniów, przy pracującym z mistrzem jednym czeladniku 3, a przy większej liczbie
czeladników do 4 uczniów w jednym zakładzie. Równocześnie zalecano, by ograniczać liczbę
przyjmowanych w naukę, bo po jej ukończeniu na ogół nie dostają pracy, podejmują
działalność na własną rękę i stają się uciążliwą konkurencją.925 Jeszcze w tym samym roku na
lipcowym Zebraniu Kwartalnym przedstawiono zebranym rozporządzenie wojewody
poznańskiego o ilości uczniów, którzy mogą być zatrudnieni w jednym przedsiębiorstwie.
Przywrócono limit 1 ucznia na samotnego mistrza, zwiększono zaś pułap w dużych
warsztatach zatrudniających przynajmniej 7 czeladników. Zakłady te mogły jednorazowo
przyjąć do 5 uczniów.926 Liczne protesty członków cechu wywołała decyzja szkoły
dokształcającej z października 1932 r., by uczniowie w sobotnie popołudnia brali udział w
ćwiczeniach Przysposobienia Wojskowego. Majstrowie przekonywali Zarząd cechu, że
uczniowie są wówczas potrzebni w warsztatach. W maju 1933 r. na Zebraniu Kwartalnym
starszy cechu J. Horodyk apelował , by mistrzowie, których uczniowie zdają egzamin
dostarczali im odpowiedni towar. Było to według niego ważne przede wszystkim dla
utrzymania renomy pracowni mistrza.
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W tym samym roku zdarzył się wyjątkowy przypadek dwukrotnych wyborów
członków komisji egzaminacyjnych. W dniu 6 lipca do komisji egzaminów mistrzowskich
wybrano Ignacego Tomaszewskiego jako przewodniczącego, Franciszka Gołębiewskiego na
zastępcę, na ławników Bronisława Pejkę i Władysława Gołębiewskiego, a na zastępców
ławników Ignacego Gawrycha i Józefa Priebe. W skład komisji egzaminów czeladniczych
weszli Franciszek Gołębiewski jako przewodniczący, jego zastępcą został Jan Horodyk,
ławnikiem Ignacy Tomaszewski, zastępcą Bronisław Pejka, ławnikiem czeladniczym
Augustyn Marchlewicz, a jego zastępcą Stanisław Szczepaniak. Już 15 lipca ogłoszono nowy
skład komisji egzaminacyjnej mistrzowskiej. Na miejsce I. Tomaszewskiego z komisji
mistrzowskiej wszedł J. Horodyk, dotychczasowy wiceprzewodniczący komisji czeladniczej,
natomiast I. Tomaszewski zajął miejsce W. Gołębiewskiego, ławnika z komisji
mistrzowskiej. Powodem był fakt, że wbrew przepisom, w komisjach znaleźli się członkowie
jednej rodziny.927
W lutym 1934 r. Zarząd cechu przypominał członkom, że w myśl wchodzących w tym
czasie w życie przepisów, wolno przedłużyć uczniom czas próby do 3 miesięcy. Starszy
cechu nawoływał jednak, by okresu tego bez potrzeby nie wydłużać. Przypominał również, że
mistrzowi nie wolno pobierać żadnych opłat za naukę, a jedynie zwrot kosztów poniesionych
na utrzymanie. Równocześnie zwracał uwagę, że urząd pośrednictwa pracy nie ma prawa
narzucać ucznia mistrzowi, choć podobno przypadki takie miały miejsce. Uczeń, który nie
miał ukończonego 18 roku życia, zobowiązany był do przeprowadzenia badań lekarskich,
celem których było stwierdzenie, czy posiada zdolność do wykonywania danego zawodu.
Badania te odbywały się na koszt rodziców. Zaświadczenie zarówno o ich odbyciu, jak i o
wynikach musiało być przedłożone inspektorowi pracy.928 Sprawy związane z edukacją
uczniów wymagały częstych kontaktów ze Szkołą Dokształcającą. Liczba uczniów szewskich
biorących udział w lekcjach była znaczna. W 1934 r. szkołę ukończyło 14 spośród nich.
Zarówno ilość osób uczęszczających na lekcje, jak i liczba zajęć szkolnych budziła
niezadowolenie mistrzów. Na Walnych Zebraniach narzekano, że nauka teorii odbywa się
kosztem praktycznej nauki zawodu. Na Zebraniu Kwartalnym 22 października 1934 r.
uchwalono memoriał wysłany do Izby Rzemieślniczej i Kuratorium Okręgu Szkolnego, w
którym domagano się, by Szkoła Dokształcająca uczyła wieczorem, a nie jak dotąd całymi
dniami.929 W roku 1935 Izba Rzemieślnicza wprowadziła nowe przepisy dotyczące uczniów.
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Kontrakty o naukę musiały być zawierane po 4 tygodniach od rozpoczęcia nauki. Umowa
powinna być spisana w 3 egzemplarzach, z których wszystkie były odsyłane bez zbędnej
zwłoki do Izby, a nie jak praktykowano do tej pory, gdy podpisane umowy z uczniami
odsyłano hurtowo raz na pół roku. Koszt zapisu ucznia został podniesiony z 10 do 15 zł. Już
w roku następnym przywrócono poprzednią wysokość wstępnego, natomiast wielkość opłaty
za zaświadczenie o ukończeniu nauki ustalono na 5 zł. Powrót do poprzedniej stawki był
zapewne następstwem wyraźnego spadku liczby uczniów.930 Zabroniono zatrudniać uczniów
bez wynagrodzenia, ale równocześnie nie ustalono żadnej taryfy, która określałaby stawki
wynagrodzenia dla nich. Władze cechu wzywały kolejny raz, by przestrzegać rozporządzenia
Wojewody poznańskiego, regulującego ilość uczniów w warsztatach rzemieślniczych w
stosunku do ilości zatrudnionych tam czeladników. Już samo powtarzanie tych napomnień
sugeruje, że rozporządzenie nie zawsze było respektowane.931 W 1936 r. ustalono czas nauki
w zawodzie szewskim na 3,5 roku. Okres ten powiązany był z czasem nauki w Szkole
Dokształcającej. Na potrzeby uczniów szewskich pobierających naukę w tej placówce, cech
na ogół oszczędnie gospodarujący własnymi środkami finansowymi, wyasygnował w
listopadzie 1936 r. niebagatelną sumę 50 – 60 zł na zakup szafy na pomoce naukowe.
Popierano także odbywające się cyklicznie wystawy prac terminatorów. W 1938 r. młodzi
adepci szewstwa wystawili na wystawie zorganizowanej w celu promocji prac uczniów, 22
pary obuwia. Organizację wystawy cech wspomógł sumą 10 zł. Nie była to kwota szczególnie
wygórowana, zważywszy, że w tym samym czasie na jubileusz ks. biskupa Antoniego
Laubitza wysłano od cechu adres hołdowniczy, którego koszt wyniósł 15 zł.932 Mistrzowie
szewscy wymagali od uczniów, by ci byli ubrani schludnie i na ulicach miasta rozpoznawalni.
Na zebraniu w listopadzie 1938 r. domagano się, by nosili przepisowe czapki tak, by można
było ich odróżnić od innej młodzieży. W roku tym zauważalne już były wyraźnie znaki
wyjścia z kryzysu, w tym także w ilości przyjmowanych uczniów. Wyzwolono wówczas
wprawdzie 22 uczniów (zaledwie o 1 więcej niż 2 lata wcześniej), ale liczba nowozapisanych
podniosła się do 38, co w porównaniu z rokiem 1936 stanowiło ponad trzykrotny wzrost.
Wydział do spraw uczniów Cechu Szewców zajmował się także rozwiązywaniem
konfliktów między terminatorami, reprezentowanymi przez rodziców z jednej strony, a
mistrzami z drugiej. Protokoły z rozmów mediacyjnych zapisywano w księdze protokolarnej
tamże, s. 115 – 117. Decyzja o przywróceniu poprzedniej stawki zapadła na rocznym walnym zebraniu 18
maja 1936 r. Równocześnie postanowiono pobierać z góry 15 zł za obydwie opłaty. Podczas tego samego
zebrania dyskutowano nad zauważalnym spadkiem liczby uczniów.
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Zarządu cechu. W sierpniu 1921 r. ojciec ucznia Piechockiego złożył w cechu zażalenia na
szewca Kwadę, że ten żąda od niego 600 marek odszkodowania za syna, który uczył się u
niego tylko przez czas próby. W wyniku mediacji Zarządu zawarto ugodę, w myśl której
Piechocki zapłacił Kwadzie 500 marek polskich odszkodowania, a ten odstąpił od dalszych
pretensji.933 W grudniu 1923 r. skarżył się uczeń Ignacy Chrzanowski za pośrednictwem
swego ojca Jana, że majster Józef Priebe nie pozwalał mu odwiedzać rodziców. Z kolei J.
Priebe zarzucał swemu uczniowi, że ten bez powodu porzucił naukę i nie stawia się do pracy.
W wyniku przeprowadzonych rozmów Jan Chrzanowski doszedł do wniosku, że nie było
wystarczającego powodu, by syn zmienił mistrza, bądź zaprzestał nauki i że skłoni syna do
powrotu. Mistrz Józef Priebe oświadczył z kolei, że w przyszłości pozwoli, by uczeń mógł co
3 tygodnie jechać do rodziców.934 Kolejny raz Wydział do spraw uczniów zebrał się na
wniosek członka cechu majstra Bendera w kwietniu 1924 r., by wysłuchać jego zażalenia w
sprawie ucznia Stefana Nowaczyka. Zeznał on, że w maju 1923 r. chłopak kilka razy, w tym
dwukrotnie w towarzystwie matki, nachodził go, prosząc o przyjęcie w naukę. Ponieważ
ojciec Stefana siedział w tym czasie w więzieniu, Bender zdecydował się przyjąć go, chcąc
mu pomóc i zrobić z niego porządnego rzemieślnika. Podczas zawarcia kontraktu w dniu 16
maja 1923 r., ojca, odbywającego karę pozbawienia wolności, zastępowała matka chłopca
Marianna Nowaczyk. Dopóki ojca nie wypuszczono na wolność, Stefan uczył się chętnie.
Jednakże w połowie marca 1924 r. przybył do majstra ojciec chłopca prosząc majstra, by ten
zgodził się na zwolnienie syna na tydzień. Bender nieopatrznie się zgodził, a Stefan nie wrócił
do pracy przez następne 3 tygodnie. Gdy pryncypał dopytywał dlaczego jego terminator nie
przychodzi do pracy, ojciec odpowiedział, że syn do pracy nie przyjdzie i szewcem nie
będzie, gdyż on zamierza przy finansowej pomocy swego brata wysłać go do szkoły rolniczej.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów członkowie Wydziału do spraw uczniów doszli do
wniosku, że ojcu Stefana zależy wyłącznie na tym, by syn mógł jak najszybciej zarobkować.
Po dalszej wymianie zdań, majster Bender oświadczył, że rezygnuje z wszelkiego
odszkodowania pod warunkiem, że Stefan Nowaczyk nadal uczyć się u niego nie będzie.935
Po dwóch miesiącach, w czerwcu 1924 r. Wydział ponownie zebrał się w sprawie mistrza
Kwady. Tym razem wnioskującym był sam majster. Doniósł on, że wydalił z nauki swego
ucznia Stanisława Budzińskiego. Uczeń, w opinii przełożonego „był krnąbrny, upijał się,
zgorszenie dawał całej pracowni”. Kwada zażądał od ojca Stanisława wynagrodzenia
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określonego w podpisanym kontrakcie. Ponieważ sprawa nie budziła większych wątpliwości,
ojciec ucznia, również Stanisław, zobowiązał się zapłacić Kwadzie 20 zł i ziemniaki w ilości
określonej w kontrakcie. Zastrzeżono, że pieniądze przekaże w ciągu 8 dni, zaś ziemniaki
starszy Budziński dostarczy dopiero przy końcu września, po nowych zbiorach. 936 Kolejna
sprawa została wytyczona w dniu 20 sierpnia 1925 r. Jan Budzyński jako zastępca prawny
swego syna Tomasza stawił przed Zarządem cechu wniosek o zwolnienie z kontraktu
zawartego z mistrzem Jakubem Koniecznym. Powodem było zachowanie żony J.
Koniecznego, która Tomasza uderzyła dwukrotnie w twarz. Jako świadek zeznawał
zatrudniony u majstra pomocnik obuwniczy Wincenty Polowczyk twierdząc, że Konieczna
zwracała wpierw uwagę uczniowi, by w czasie nieobecności majstra nie rozglądał się po
warsztacie, ale zajął się pracą. Gdy jej arogancko odpowiedział, majstrowa uderzyła go, na co
uczeń gwałtownie się zerwał i jedynie interwencja W. Polowczyka zapobiegła czynnemu
znieważeniu żony pryncypała. Gdy majster po powrocie usiłował się dowiedzieć o przebiegu
zajścia, a uczeń nadal odpowiadał w sposób arogancki, majster dwukrotnie uderzył ucznia w
twarz. Wydział do spraw uczniów doszedł do przekonania, że nie zaszedł dostateczny powód
do zerwania kontraktu. Janowi Budzyńskiemu zalecono odesłanie syna (który w międzyczasie
rozpoczął naukę i innego mistrza) do Koniecznego oraz by wpłynął na syna by w przyszłości
był posłusznym swoim przełożonym. Majster z kolei oświadczył, że nie zamierza przeciążać
uczniów pracą i gdy tylko będą pracować wydajnie zamierza kończyć dzień pracy o godz.
1900. W wyniku mediacji strony postanowiły pogodzić się.937 Inna sprawa o pobicie ucznia
rozpatrywana była w czerwcu 1930 r. Maria Plądra oskarżała mistrza J. Śmiglewskiego o to,
że kilka razy bił jej syna Franciszka „bez dostatecznego powodu”, a jedynie dlatego, że dalej
uczyć go nie chce, mając możliwość przyjęcia innego terminatora. Równocześnie dowodziła,
że posiada świadectwo lekarskie świadczące, że syn cierpi na nieżyt płuc, anemię i ogólne
osłabienie, wskutek czego potrzebuje półrocznego wypoczynku. Majster tłumaczył się, że
„skarcił ucznia”, gdyż ten bez powiadomienia go oddalił się na noc, udając się rzekomo do
matki, ponadto opuścił się ostatnio w pracy, a nawet zniszczył mu kilka par obuwia
należącego do klientów. Wydział do spraw uczniów przedstawił stronom wniosek, że uczeń
powinien dokończyć naukę u mistrza i dołożyć wszelkich starań, by być jak najlepszym
rzemieślnikiem. Powinien również starać się posiadać własne główne narzędzia, którymi
pewniej i śmielej będzie mógł pracować. Majster zgodził się nadal zatrzymać ucznia pod
warunkiem, że będzie pracował rzetelnie, a matka przez pozostałe pół roku będzie go
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samodzielnie żywiła. Matka z kolei próbowała dowodzić, że nie posiada na to niezbędnych
środków. Ustalono ponadto, że na przebywanie poza domem uczeń będzie potrzebował zgody
majstra lub jego żony. Stronom udało się zawrzeć ugodę. 938 Sprawy o pobicie ucznia zdarzały
się stosunkowo często. W listopadzie 1930 r. wspomniany już wyżej majster Kwada wezwał
przed Wydział do spraw uczniów ojca swojego terminatora Piotra Tiefenbacha. Oskarżał
ucznia o samowolne opuszczenie nauki oraz o to, że od dłuższego już czasu nie przykładał się
do obowiązków zawodowych. Wreszcie pewnego dnia, gdy po powrocie ze szkoły, czeladnik
kazał mu podzelować jeszcze jedną parę butów, uczeń grubiańsko odmówił, za co pomocnik
majstra uderzył go w twarz. W reakcji na to uczeń opuścił warsztat. Ojciec Piotra twierdził, że
czeladnik nie ma prawa wtrącać się do pracy jego syna. Obiecywał też oddać go ponownie w
naukę, gdy Kwada zakaże czeladnikowi bić ucznia. Strony zawarły ugodę. Ojciec miał
wpłynąć na syna, by rzetelnie przykładał się do pracy i grzecznie odnosił się do czeladnika, a
Kwada zakazać pomocnikowi znieważać ucznia. Dwa tygodnie absencji w pracy Piotr miał
odpracować.939 Inną sprawą Wydział zajmował się w czerwcu 1929 r. Sprawę rozpatrywali J.
Śliwiński jako przewodniczący Wydziału oraz Ignacy Tomaszewski i Ludwik Neumann jako
ławnicy. Sprawę przeciwko swojemu uczniowi wniósł majster Gruchociak. W lutym 1929 r.
dowiedział się, że zatrudniony u niego Sylwester Purol oferował sprzedaż butów kupcowi
Woźniakowi prowadzącemu sklep przy Rynku. Ten sam uczeń miał także sprzedać 3 pary
obuwia Gastowej – właścicielce sklepu przy ul. Warszawskiej oraz cholewki szewcowi
Siudzińskiemu z tej samej ulicy. Na prośbę Gruchociaka funkcjonariusz policji państwowej
przeprowadził rewizję, w czasie której w łóżku podejrzanego znaleziono dwie pary zelówek
męskich oraz po jednej parze zelówek damskich i spodów. Majster zażądał od ojca
oskarżonego wysokiego odszkodowania w kwocie 500 zł. Ojciec zgodził się zapłacić tylko za
towar znaleziony podczas rewizji twierdząc, że materiał na sprzedawane przez syna obuwie
sam zakupił. Gruchociak z kolei oświadczył, że jest gotów do końca wyuczyć oskarżonego,
ale pod warunkiem, że ten jeść i spać będzie u rodziców. Na to z kolei nie chciał zgodzić się
ojciec. Był to jeden z nielicznych przypadków, gdy mimo mediacji cechu, strony nie zawarły
ugody.940 Często pojawiające się wobec uczniów zarzuty ze strony mistrzów dotyczyły
nieusprawiedliwionej absencji w pracy. Jej przyczyny były różne. Na początku listopada 1930
r. J. Cieślewicz skarżył się, że majster Siudziński uczący jego syna Piotra, bezpodstawnie
oskarżał go o złodziejstwo. Przyznawał, że synowi zdarzało się kilkakrotnie używania
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podczas pracy nie swoich narzędzi, za co majster niesłusznie go „sponiewierał”. Posądził go
również o kradzież kawałka skóry i małych form szewskich. Po tym incydencie syn, bez
wiedzy ojca przez 7 dni nie chodził do pracy. O całym zajściu ojciec dowiedział się, gdy
Siudziński w liście poleconym zażądał, zgodnie z kontraktem, 200 zł odszkodowania.
Usprawiedliwiając się majster twierdził, że co prawda będąc silnie zdenerwowanym „coś”
uczniowi powiedział, ale słowa „złodziej” nie użył. Po mediacji Wydziału, majster wycofał
swoje zarzuty z wnioskiem o odszkodowanie, a strony zawarły porozumienie.941 W czerwcu
1932 r. Michalina Urbaniakowa skarżyła się przed Wydziałem do spraw uczniów, że mistrz
Stanisław Gołębiewski zwolnił jej syna. W odpowiedzi na zarzut, majster przedstawił, że
uczeń bez usprawiedliwienia kilkukrotnie nie stawił się do pracy. Wydział zaproponował
stronom ugodę na zasadzie, że S. Gołębiewski ponownie przyjmie ucznia w naukę, ale z
zastrzeżeniem, iż zarówno młody Urbaniak, jak i jego matka zostaną poinformowani, że w
przypadku powtórzenia się absencji chłopak tym razem nieodwołalnie zostanie zwolniony.
Tym razem ucznia potraktowano na tyle wyjątkowo, że majster poprosił o tydzień do
namysłu.942 Niestety, nie zachowała się informacja jaką decyzję ostatecznie podjął.
Inny charakter miał przypadek jaki spotkał młodego adepta szewstwa w 1932 r., a
więc w okresie narastającego kryzysu gospodarczego. Zawodu uczył się u niejakiego
Śmiglewskiego, równocześnie uczęszczając do Szkoły Dokształcającej. Był już na
ukończeniu terminu nauki praktycznej zawodu, jednakże ukończyć jej nie mógł, gdyż u
pryncypała brakowało zleceń. Zarząd stwierdził, że Śmiglewski członkiem cechu już nie jest,
a równocześnie, że jest to drugi przypadek gdy ktoś nie kończy u niego nauki. Uczniowi
poradzono, by złożył w cechu pisemny wniosek o pomoc, co będzie dla Zarządu podstawą do
podjęcia dalszych kroków zmierzających do dopuszczenia go do egzaminu.
Dla członków cechu problemem równie istotnym co sprawy dotyczące uczniów była
dalsza kariera zawodowa braci cechowej. Sprawy odnoszące się do czeladników, możliwości
uzyskania tytułu mistrza oraz uprawnień z tym tytułem związanych często były dyskutowane
podczas walnych zebrań. W kwietniu 1931 r. Ignacy Tomaszewski, gnieźnieński delegat na
Zjeździe cechów bydgoskiej Izby Rzemieślniczej informował swoich kolegów, że przyjęto
tam weryfikację dotychczas posiadanych tytułów mistrzowskich. Osoby, które pracowały
samodzielnie do roku 1900 włącznie, mają prawo do tytułu mistrza i co za tym idzie do
zatrudniania uczniów. Ci, którzy usamodzielnili się po 1900 roku, w sytuacji gdy nie złożyli
egzaminu mistrzowskiego, chcąc mieć prawo do tytułu mistrza i do kształcenia uczniów
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muszą złożyć odpowiedni egzamin. By im to ułatwić, termin składania egzaminów ulgowych
przedłużono do końca 1931 r.943 W lutym 1933 r. poinformowano członków cechu o
wprowadzeniu przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu nowych taks za egzaminy
mistrzowskie i czeladnicze. Od tej pory opłata za pierwszy z nich wynosić miała 90 zł, za
drugi 32,50 zł. Egzaminy mistrzowskie miały być przeprowadzane dwa razy w ciągu roku,
czeladnicze czterokrotnie (te drugie w pierwszych dziesięciu dniach pierwszego miesiąca
każdego kwartału). Pieniądze z wpłat za egzamin jeszcze przed jego przeprowadzeniem były
odsyłane do Izby Rzemieślniczej.944 W 1933 r., po włączeniu cechów gnieźnieńskich do Izby
poznańskiej, wystosowały one apel, w którym zwracały się o przeniesienie do Gniezna
egzaminów mistrzowskich. W pierwszej kolejności zabiegały o to bractwa mające największą
liczbę członków. W odpowiedzi Izba zwróciła się do Zarządu Cechu Szewców, by podał
kandydatów do Komisji Egzaminacyjnych mistrzowskiej i czeladniczej. W lutym 1934 r. Izba
rzemieślnicza zatwierdziła Komisję Egzaminacyjną mistrzowską na powiaty Gniezno i
Września z siedzibą w Gnieźnie Jej przewodniczącym został starszy gnieźnieńskiego cechu J.
Horodyk.945 Liczbę chętnych do zdawania egzaminów czeladniczych, a zwłaszcza
mistrzowskich, mocno ograniczały wysokie taksy, trudne do zapłacenia zwłaszcza w okresie
kryzysu gospodarczego. Mimo to zimą 1933/1934 zorganizowano w Szkole Dokształcającej
kurs dla kandydatów na mistrzów. Ze wszystkich cechów uczestniczyło 75 chętnych, ale z
zawodu szewskiego reprezentowało tylko 4 spośród nich. Wszyscy szewcy egzamin zdali
pomyślnie.946 Kolejny kurs zorganizowano jesienią 1935 r. Jego absolwenci za egzamin
mistrzowski płacili obniżoną stawkę 60 zł.947 W 1936 r. wprowadzono stałą obniżkę opłat
egzaminacyjnych dla wszystkich chętnych. Kandydaci na mistrzów płacili od tej pory 80 zł, a
na czeladników po 20 zł. Równocześnie jednak zniesiono wszystkie nadzwyczajne ulgi.948
Tytuł mistrzowski przez cały czas zachowywał swój wysoki prestiż. W sierpniu 1938 r. na
Kwartalnym Walnym Zebraniu pojawił się postulat, by nazwiska nowych mistrzów
publikowane były w miejscowej prasie.949
Na zebraniu Zarządu 3 kwietnia 1923 r. podjęto decyzję o rekomendowaniu członkom
na najbliższym walnym zebraniu nowej nazwy cechu, która od tej pory miała brzmieć
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„Chrześcijański Cech Obuwniczy”.950 W 1929 r. dokonano kosmetycznych zmian w statucie.
Liczba wybranych podstarszych nie mogła być od tego momentu mniejsza od 2, gdyż musieli
oni ze swojego grona wybrać zastępcę starszego. Przyjęto nazwę „Chrześcijański Cech
Szewski w Gnieźnie”. Cech obejmował swoim zasięgiem miasto i powiat gnieźnieński.
Należeć do niego mogli wszyscy prowadzący samodzielnie rzemiosło szewskie. Wpisowe
wynosiło 10 zł, składka kwartalna 2 zł 50 gr. W 1929 r. kapitał cechu w wysokości 655 zł
zdeponowany był w Banku Kredytowym w Gnieźnie. Do cechu należało wówczas 78
członków mistrzów, a oprócz nich zapisanych było 23 czeladników i 45 uczniów. Trzy lata
później do cechu należało 63 mistrzów, 12 czeladników i 45 uczniów, a kapitał organizacji
wzrósł do 972 zł.951 Swoje święto cech obchodził corocznie w październiku, w dniu odpustu
świętych Kryspina i Kryspiniana, patronów szewców. W tym dniu odprawiana była w
gnieźnieńskiej Farze w intencji żyjących i zmarłych członków cechu msza św. przy ołtarzu
św. Józefa. Po której odbywało się uroczyste Zebranie brackie.
W sierpniu 1936 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uchwalenia
nowego statutu. Przyjęte zmiany dotyczyły m.in. wysokości składek. Opłata wstępna
wynosiła od tej pory 3 zł, zaś składka roczna 6 zł, płacona w ratach kwartalnych. Zmiany
zostały przyjęte jednogłośnie.952 Nowy statut nie został zatwierdzony przez władze
wojewódzkie. Zażądano zmiany 4 punktów statutu. Nazwa cechu zgodnie z obowiązującymi
przepisami winna brzmieć: „Cech Szewsko – Cholewkarski”, co zostało przyjęte przez
gnieźnieńskich szewców jednogłośnie na zebraniu kwartalnym 16 listopada 1936 r. W
sprawie zasięgu działalności cechu, Zarząd miał zwrócić się do podobnych organizacji w
Kłecku i w Czerniejewie z zapytaniem, czy będą one nadal istniały, czy rozwiążą się i
przystąpią do cechu gnieźnieńskiego. Zgodnie z sugestią władz wojewódzkich powiększono
ilość członków Zarządy do 14: starszy, podstarszy, 6 członków Zarządu i 6 zastępców
członka Zarządu. 953
Od stycznia 1932 r. każdy samodzielny rzemieślnik, chcąc kontynuować działalność,
musiał wykupić świadectwo udziałowe. Termin uiszczenia tej dodatkowej formy podatku
ustalono na koniec lutego. Związek Cechów Gnieźnieńskich podjął starania o zawieszenie lub
przesunięcie terminu.
W 1933 r. podjęto decyzję o obchodach 490 rocznicy powstania cechu. Obawiano się,
że wielu starszych i zasłużonych członków może nie doczekać okrągłej, pięćsetnej rocznicy, a
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ponieważ chciano ich w jakikolwiek sposób uhonorować, postanowiono zorganizować
obchody nieco wcześniej. W lipcu wyznaczono datę obchodów na drugą połowę
października. Do zorganizowania uroczystości wybrano Komisję, w skład której weszli Jan
Śliwiński, Jakub Suplicki, Wachowiak i Kostrzyński. W programie jubileuszu znalazła się
msza św. w intencji cechu w gnieźnieńskiej Farze, uroczyste zebranie członków i
zaproszonych gości w hotelu „Europejskim”, a wieczorem zabawa taneczna.
Cech szewski, jako jeden z liczniejszych dysponował stosunkowo wysokim budżetem.
W roku 1937 kasa cechowa dysponowała znaczną sumą 1211 zł 99 gr, z czego ponad 737 zł
stanowiła nadwyżka z lat poprzednich.
Tabela 27: Budżet Cechu Szewsko - Cholewkarskiego w latach 1931/1932 – 1938/1939.
Dochód wraz z
przeniesieniem z
roku poprzedniego
Rozchód
Przechodzi na
kolejny rok

1931/32

1932/33

1933/34

1934/35

1935/36

1936/37

1937/38

1938/39

1470,51

1390,59

1323,87

1263,12

1048,23

1156,68

1211,99

1851,16

497,80

481,10

541,28

499,20

288,05

418,95

446,05

876,45

972,71

909,49

782,59

763,92

760,18

737,73

7675,94

974,71

Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 79.

Prezentowana tabela przedstawia dochody i wydatki cechu w okresie wielkiego
kryzysu gospodarczego i w pierwszych latach po jego przezwyciężeniu. Prezentowane wyniki
wyraźnie wskazują na apogeum kryzysu w roku budżetowym 1935/36. Chcąc uniknąć
deficytu w kasie cechowej, drastycznie ograniczono wydatki. W roku następnym, choć
wydatki wzrosły o ponad 68%, to suma jaka została w kasie na rok następny zmniejszyła się
w stosunku do wielkości z roku poprzedniego zaledwie o ok. 3%. Ostatni przed wybuchem
wojny pełny rok budżetowy, to już wyraźny okres rozwoju. Wśród przychodów do kasy
cechowej, najpoważniejszymi były opłaty za rejestrowanie umów o naukę zawodu, co w
ciągu roku przyniosło dochód w wysokości 260 zł. Drugie miejsce po stronie dochodów
zajmowały składki członkowskie z łączną wpłatą w wysokości 156 zł. Spośród wydatków,
których suma dawała kwotę ponad 446 zł, największą pozycję stanowiły opłaty za podróże i
delegacje w wysokości 106 zł. Na drugim miejscu znalazły się opłaty za wynajęcie lokalu na
zebrania – 90 zł 50 gr.954
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Przedmiotem częstej krytyki członków cechu była konkurencja, zwłaszcza
przemysłowa. W marcu 1922 r. szewcy protestowali przeciwko mającemu powstać w
Gnieźnie z inicjatywy osób nie należących do cechu, zakładu reperującego obuwie.955 Na
Zebraniu Kwartalnym w dniu 20 października 1930 r. T. Szelkowski przedstawił zebranym
przykłady pracy szewskiej prowadzonej przez osadzonych w gnieźnieńskim więzieniu. Żaden
samodzielny rzemieślnik, ze względu na konieczność wnoszenia rozmaitych opłat nie był w
stanie utrzymać się przy tak niskim poziomie cen. W gnieźnieńskim zakładzie karnym, w
ciągu zaledwie jednego miesiąca, nieuczciwa konkurencja podzelowała 157 par obuwia.956 W
styczniu 1931 r. Zarząd cechu złożył wniosek do Magistratu jako władzy nadzorczej, by
spowodowała, że w gnieźnieńskim więzieniu prace szewskie nie będą wykonywane za, jak to
określono „bezcen”. Podobna sytuacja miała miejsce w innych zakładach karnych na terenie
całej Polski. Protesty licznych organizacji rzemieślniczych w kraju przyniosły efekt dopiero
pod koniec 1931 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zakazało zakładom karnym od 1 stycznia
1932 r. przyjmowania robót szewskich od osób prywatnych.957 W 1930 r. poparto Izbę
Rzemieślniczą w Łodzi wykazującą niski poziom wyrobów fabryki „Bata”. Na zalew taniego
i tandetnego obuwia z Czechosłowacji narzekano także w 1931 r. W marcu 1931 r. Zarząd
wystosował podziękowanie dla redakcji „Lecha”, że nie przyjęła ogłoszenia firmy „Bata”,
która od 1 kwietnia otworzyć miała swój sklep w Gnieźnie. Zamierzano także prosić gazetę,
by uświadamiała polskie społeczeństwo, że „Bata” to firma żydowska i jakie stąd wynika
niebezpieczeństwo

dla

krajowej

gospodarki.958

W

okresie

narastającego

kryzysu

gospodarczego postawy takie nie należały do rzadkości, a w całym kraju walka z konkurencją
gospodarczą nie przebierała w środkach. Przedstawiciele cechu wzięli udział w zjeździe w
Inowrocławiu protestującym przeciwko importowaniu obuwia tej fabryki do Polski. Podobnie
narzekano na konkurencję ze strony rzemieślników niezrzeszonych w cechu. Szacowano w
tym czasie, że w powiecie gnieźnieńskim, zaledwie 30% rzemieślników (nie tylko szewców)
należy do cechów. Na zebrania cechowe poświęcone konkurencji, zwłaszcza ze strony dużych
firm, zapraszano przedstawicieli prasy. Mieli oni informować społeczeństwo o zalewie
tandety, zwłaszcza z Czechosłowacji.
W latach trzydziestych powszechnie narzekano na ogarniający cechy kryzys
organizacyjny. Według Zarządu, życie cechowe zanikało, a młodzi członkowie nie
podtrzymywali dawnych tradycji. Problemowi temu poświęcono szczególnie wiele uwagi
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podczas Walnego Zebrania w dniu 2 grudnia 1934 r. Na spotkanie zaproszono wszystkich
szewców z miasta i okolicy, zarówno zorganizowanych, jak i nie należących do cechu.
Przybyło około 60 osób. Podczas toczących się w hotelu „Lech” obrad przedstawiono,
szczególnie rzemieślnikom, którzy nie należeli do cechu, korzyści jakie daje przynależność do
organizacji branżowej. By zachęcić ich do wstępowania w szeregi braci cechowej, Zarząd
postanowił obniżyć składki kwartalne do 1,50 zł, a opłatę wstępną do 3 zł. Przyniosło to
natychmiastowy skutek w postaci przystąpienia do bractwa 14 nowych członków. Podczas
najbliższych, kolejnych spotkań poprawiła się też znacząco frekwencja. W maju 1935 r.
Chrześcijański Cech Szewski liczył 66 członków. W samym tylko 1934 r. przystąpiło do
niego 15 nowych osób.959 Konsolidacja środowiska pozostawiała jednak sporo do życzenia,
skoro w marcu 1936 r. zwołano Nadzwyczajne Zebranie, którego celem było dalsze
pogłębianie integracji samodzielnych szewców. Problemem nadal było niewywiązywanie się
przez niektórych członków z płacenia składek. Zgodnie ze statutem, osoby zalegające z
opłatami były z organizacji usuwane. Już w 1936 r. liczba członków znacząco się
zmniejszyła. Do cechu należało w tym czasie 54 szewców i 1 cholewkarz – wszyscy
wyłącznie z miasta Gniezna.960 Kolejne lata, aż do roku 1939 przyniosły dla cechu czas
rozwoju. Wzrastała liczba członków cechu. W lutym 1939 r. zapisanych było 73 członków –
majstrów. W tym samym czasie zapisanych było 38 uczniów. W ostatnim roku wyzwolono
ich 22, egzamin czeladniczy zdało 8 pomocników. Wzrastały dochody kasy cechowej, w 1939
r. planowano zorganizować wycieczkę do Gdyni.961 Krótko przed wybuchem wojny podjęto
działania zmierzające do założenia cechów szewskich w innych miejscowościach powiatu. W
Czerniejewie Zebranie organizacyjne zwołano w dniu 23 lipca 1939 r. Przyszło na nie 9
szewców z miasta i okolic. Tydzień później takie samo spotkanie odbyło się w Kłecku.
Obecnych było 18 majstrów. Obydwa spotkania odbyły się z inicjatywy Wojewódzkiej
Władzy Przemysłowej. Do momentu wybuchu wojny cechy w tych miastach nie podjęły
działalności.962
Po wojnie cech gnieźnieński wznowił działalność w lutym 1945 r. Na fali
powojennego entuzjazmu spontanicznie przystąpiono do wznowienia działalności. Sytuacja
rzemiosła byłą jednak bardzo ciężka. Brakowało niemalże wszystkiego. Polskie warsztaty
rzemieślnicze w okresie okupacji powszechnie były przejmowane przez Niemców. W czasie
wojny i w pierwszych dniach powojennego chaosu poginęły maszyny, zapasy surowców,
tamże, s. 102.
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wiele lokali nie nadawało się do wznowienia w nich działalności rzemieślniczej. Jednym z
pierwszych zadań podjętych przez Zarząd w porozumieniu z Zarządem Miejskim i
Starostwem Powiatowym była akcja zbierania maszyn i narzędzi zabranych szewcom
Polakom przez Niemców. Jej celem był zwrot zrabowanych przedmiotów ich prawowitym
właścicielom. Temat ten poruszony był również na pierwszym powojennym Walnym
Zebraniu członków cechu, które odbyło się w dniu 28 marca 1945 r.963 Miało ono miejsce w
lokalu związków zawodowych przy ul. Warszawskiej 6. W tym samym miejscu odbyło się
także kolejne Walne Zebranie w dniu 3 maja 1945 r., ale wtedy adres był już zmieniony –
ulica nosiła nazwę „Marszałka Józefa Stalina”. Dopiero trzecie Zebranie w dniu 8 sierpnia
1945 r. odbyło się w tradycyjnym miejscu – w lokalu Szłapczyńskiego w Rynku. W
pierwszym powojennym zebraniu brało udział 80 szewców, cholewkarzy i rzemieślników
pokrewnych branż.964 W dniu 15 kwietnia 1945 r. Cech Szewsko – Cholewkarski w Gnieźnie
formalnie wybrał Zarząd, którego skład był taki sam jak przed wojną. Już dwa tygodnie
później dokonano zmian w jego składzie. Nowym sekretarzem na miejsce Wincentego Wittka
z Dębówca, został Stanisław Igliński. Do Zarządu weszli także nowi członkowie: Jan
Walkowiak, Piotr Longowski, Feliks Kowalski i Władysław Krzyżaniak. Cech liczył
wówczas ponad 100 członków. Dokładnej ewidencji nie zdołano jeszcze zaprowadzić.965
Jeszcze w maju 1945 r. przystąpiło 41 nowych członków, w tym 29 z Gniezna, 3 z Witkowa
oraz po 1 z Kłecka, Biskupic Jeziornych, Pawłowa, Żydowa, Sławna, Nidomia, Mielżyna,
Kiszkowa i Wierzyc. Wysokość wstępnego ustalono wówczas na 25 zł, a składki kwartalne na
10 zł. W warunkach powojennej inflacji ceny te wkrótce zostały zmienione. Już w sierpniu
wstępne podniesiono do 100 zł, a składki kwartalne do 30 zł.966
W listopadzie 1945 r. postanowiono zorganizować obchody jubileuszu 500 – lecia
cechu. Za początek działalności przyjęto rok nadania pierwszego statutu cechowego, dlatego
okrągła rocznica przypadła w 1943 r. Uroczystości postanowiono zorganizować jeszcze w
1945 r., bo jak stwierdzono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu cechu w dniu 25 listopada,
„ten rok przejmuje zaległości, a później już nie wypada”. W czasie dyskusji zastanawiano się
nad zakresem obchodów. Zdaniem jednych członków (m.in. Szelkowskiego i Walkowiaka)
należało zorganizować skromne obchody, inni (np. Parliński) ostrzegali, by być ostrożnymi
przed władzami, by nie krytykowano szewców za ostentacyjne szafowanie pieniędzmi. Byli
też tacy (m.in. Kowalski, Wittek), którzy chcieli urządzić uroczystość z odpowiednim
tamże, s. 156.
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rozmachem tak, „by w przyszłości liczono się z rzemiosłem szewskim”. Po długiej dyskusji
przyjęto scenariusz obchodów. Zdecydowano, że odbędą się one w poniedziałek 30 grudnia
1945 r. Członkowie cechu zebrać się mieli tradycyjnie w lokalu Szłapczyńskiego w Rynku 11
o godz. 945, skąd udać się mieli do kościoła farnego na uroczyste nabożeństwo. Z kościoła w
uroczystym przemarszu mieli przejść do hotelu „Europejskiego”, gdzie odbyć się miało
okolicznościowe zebranie, po nim wspólny obiad, zaś wieczorem zabawa taneczna. Na
potrzeby obchodów każdy członek cechu miał się opodatkować w wysokości 300 zł.
Wybrano Komitet, którego zadaniem było przygotowanie obchodów. W jego skład weszli:
Hermann, Molski, Dolny, Smelkowski, Wittek, Bajzert, Zbiranek, Michalski i Siwiak.967 Na
kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu poinformowano o rozesłaniu zaproszeń na
obchody jubileuszu. Postanowiono zaprosić Związek Zawodowy, wszystkich rzemieślników
związanych z obróbką skóry, właścicieli sklepów branżowych – np. Koczorowskiego i
Krysztafkiewicza, przedstawicieli wszystkich cechów gnieźnieńskich. Starszy cechu
Bronisław Pejka zaapelował, by do mszy św. w intencji cechu służyli w charakterze
ministrantów jego członkowie. Pojawiła się też propozycja, by w trakcie uroczystości
zorganizować kwestę na dobry cel, ale z zamiaru tego szybko zrezygnowano. Uznano, że
gnieźnieńscy szewcy są wystarczająco ofiarni, a od zaproszonych gości nie wypada zbierać
pieniędzy. W kwestii technicznej uzgodniono, by na organizowany obiad wydawać kartki,
które stanowić będą podstawę przyszłych rozliczeń.968
Uroczyste Walne Zebranie członków cechu zwołane z okazji jubileuszu 500 – lecia
cechu zagaił starszy cechu Bronisław Pejka tradycyjnym pochwaleniem Pana Boga. Na
przewodniczącego obradom poproszono dyrektora Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Sobkowskiego. Protokolantem został Wincenty Wittek. Po powitaniu gości B. Pejka wygłosił
przemówienie na temat dziejów i tradycji własnego cechu. Zakończył je optymistyczną
myślą, że bractwo podnosi się po tragicznych wydarzeniach wojennych, czego dowodem jest
składanie przez młodych adeptów szewstwa egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. W
dalszej kolejności najbardziej zasłużonym członkom nadano dyplomy przyznane przez Izbę
Rzemieślniczą i przez Cech Szewski w Gnieźnie. Wśród wyróżnionych znaleźli się Ignacy
Tomaszewski,

Bronisław Pejka, Józef Priebe, Franciszek Gołębiowski, Stanisław

Ciechanowski, Stanisław Główka, Jan Kierzkowski, Józef Siudziński i Andrzej Maćkowiak.
Następnie życzenia dalszej owocnej działalności składali cechowi Sobkowiak w imieniu Izby
Rzemieślniczej, ks. Raiter proboszcz parafii farnej p.w. św. Trójcy, prof. Gliszczyński w
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imieniu miejskiej władzy przemysłowej, Cabański jako przedstawiciel Powiatowego Związku
Zawodowego, reprezentanci cechów z Gniezna, Mogilna i Wrześni, Ptschyody w imieniu
kupiectwa oraz prof. Lewandowski w imieniu szkolnictwa zawodowego. Uroczyste zebranie
zakończone o godz. 1430 było ostatnim punktem oficjalnej części obchodów.969
Szewcy, podobnie jak rymarze i siodlarze, borykali się z ogromnymi trudnościami w
zdobyciu podstawowego surowca – skóry. Jej podrożenie prowadziło do wzrostu cen na
produkty rzemieślnicze, głównie obuwie.970 Na zebraniach zarówno Zarządu, jak i Walnych,
temat możliwości pozyskania surowca był często poruszany. Na Walnym Zebraniu w
styczniu 1946 r. prezes Powiatowego Związku Cechów Sobański proponował, by utworzyć
przy cechu „Spółdzielnię szewską”, która rozprowadzałaby przydzielone surowce. 971
Scentralizowany przydział deficytowych materiałów świadczy o wzrastającej tendencji do
odgórnego kontrolowania cechów. Podczas obrad w dniu 30 stycznia nie podjęto żadnej
decyzji w tej sprawie, ale już 2 tygodnie później, w dniu 14 lutego, na zebraniu
konstytucyjnym

Cechu

Szewsko

– Cholewkarskiego uchwalono

powołanie takiej

spółdzielni.972 Podczas spotkania w maju 1946 r. podjęto decyzję, by cech stał się członkiem
Spółdzielni Skórzanej. Była to tzw. spółdzielnia pomocnicza, której działalność ograniczała
się do sprowadzania i dystrybucji surowców dla członków cechu. Coraz wyraźniejsze jednak
były trendy zmierzające do „uspółdzielnienia” rzemiosła, czyli zgodnego z ideologią
socjalistyczną zastąpienia prywatnych zakładów rzemieślniczych, posiadających własne
środki produkcji i korzystających z pracy najemnej, spółdzielniami produkcyjnymi, których
maszyny miały być wspólną własnością spółdzielców, a praca prowadzona byłaby
kolektywnie. Na Walnym Zebraniu Kwartalnym w dniu 5 sierpnia 1946 r. przedstawiciel
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Szaban przekonywał zebranych, że działająca spółdzielnia
ma być wytwórczą, a nie handlową. Dodał też, że jego organizacja posiada 12 maszyn
szewskich, które przekaże powstałej w przyszłości Spółdzielni Szewskiej. Wywiązała się
gorąca dyskusja. Obecny na zebraniu prezes Powiatowego Związku Cechów Sobański
przypominał, że do tej pory działała spółdzielnia handlowa, która pomyślnie się rozwijała.
Członkowie cechu popierają istnienie takiej spółdzielni, ale nie chcą powoływania spółdzielni
pracy. Odczytał także rezolucję przyjętą na Kongresie Rzemiosła w Bydgoszczy na temat
gwarancji dla prywatnej inicjatywy. Kolejny mówca – Chudy twierdził, że spółdzielnia pracy
stanowiłaby zagrożenie dla prywatnych rzemieślników, a Zdrojewski sekretarz Powiatowego
tamże, s. 170 – 171.
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Związku Cechów dowodził, że ten rodzaj spółdzielni nie ma poparcia w środowisku. Kolejny
mówca Walkowiak przekonywał, że spółdzielnie w obecny czasach nie mają możliwości
istnienia, a Smoleńko zaproponował wprost, by wspomniane przez Szabana maszyny
sprzedać prywatnym członkom cechu. Na koniec starszy cechu B. Pejka zaapelował do
zebranych by udzielili pełnomocnictwa Zarządowi, a ten pokieruje dalej sprawą zgodnie z
interesem członków. Zabrani udzielili postulowanego pełnomocnictwa. Pierwsza próba
utworzenia spółdzielni produkcyjnej zakończyła się niepowodzeniem, nadal natomiast
rozwijano spółdzielnię handlową. Na zebraniu szewców w Kłecku, które odbyło się 22
września 1946 r. starszy cechu B. Pejka informował zebranych o tworzeniu spółdzielni
handlowej, której zadaniem będzie zakup i dystrybucja wśród członków surowców
niezbędnych do pracy w zawodach związanych z obróbką skóry oraz zachęcał do
wstępowania do niej.973 W 1947 r. towar niezbędny do prowadzenia działalności można było
kupić wyłącznie przez Rzemieślniczą Centralę Zbytu i Zaopatrzenia w Poznaniu.
Poinformował o tym członków cechu starszy cechu podczas zebrania w dniu 9 marca. Podjęto
także decyzję, by każdy członek cechu zdeponował w banku po 1000 zł. Pieniędzmi tymi
miał mieć prawo dysponowania cech, a wykorzystane być mogły na wykup przydziałów
surowców. W przyszłości kapitał ten miał być przekazany planowanej spółdzielni handlowej.
Termin składania depozytów określono do dnia 31 marca.974 Nie wszyscy członkowie
wywiązali się z dobrowolnie przyjętego obowiązku. Do dnia 6 maja zdeponowano zaledwie
20 000 zł na 140 członków cechu. Wywołało to obszerną dyskusję podczas majowego
Zebrania członków cechu. Powszechne były narzekania, że nie wszyscy otrzymują
dostateczną ilość towaru. Konkluzja była taka, że przydzielanego surowca jest ogólnie zbyt
mało, by wszystkich zadowolić. Wybrano komisję, która zająć się miała sprawiedliwym
podziałem następnej dostawy. W jej skład weszli Sypniewski, Dolny, Łukasik i Powaga.
Obowiązkiem członków komisji było powiadomienie wszystkich należących do cechu o
nadejściu surowca, zebranie gotówki na jego wykup, a następnie rozdział między wszystkich
stowarzyszonych. Od tej pory pełnić mieli obowiązki ciągle jeszcze nieistniejącej spółdzielni
handlowej. Dopiero na Zebraniu cechowym w lipcu 1947 r. poinformowano obecnych, że
spółdzielnia została wreszcie zatwierdzona i podjęła działalność.975 Nie załagodziło to jednak
emocji spowodowanych rozdziałem surowców. W kwietniu 1948 r. narodził się nawet
pomysł, by utworzyć przy spółdzielni komisję, która zajęłaby się rozdziałem towaru.
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Ostatecznie W. Wittek wyjaśnił zebranym, że jest to niemożliwe, gdyż jest niezgodne ze
statutem spółdzielni. W międzyczasie bardzo nasiliły się dążenia do „uspółdzielnienia”
rzemiosła. Powstała tzw. „spółdzielnia pomocnicza”, w której członkowie pracowali w
systemie nakładczym. W. Wittek, który był jej kierownikiem, tłumaczył obecnym na
Zebraniu Informacyjnym cechu w dniu 5 września 1949 r., że ilość zleceń jakie spółdzielnia
otrzymuje do realizacji zależy od Centrali Rzemieślniczej w Poznaniu. Emocje ujawniły się w
szczególny sposób, gdy zebrani dowiedzieli się, że spółdzielnia we Wrześni otrzymała
wyższe przydziały niż rzemieślnicy – spółdzielcy w Gnieźnie. Ostatecznie postanowiono
zwrócić się ze skargą do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.976 Podobne emocje budziła sprawa
wypłat w spółdzielni. Na zebraniu w lutym 1950 r. dopytywano dlaczego wynagrodzenia za
wykonaną pracę nie są dokonywane natychmiast, a dopiero po długim stosunkowo czasie.
Zainteresowani otrzymali odpowiedź, że sami są sobie winni, nie wywiązując się z terminów.
Na tym samym zebraniu, członek cechu Ciężki wzywał pozostałych, by jak najszybciej
wstępowali do Spółdzielni Pracy, gdyż „tylko praca kolektywna daje najlepsze wyniki”. 977
Stanowiąca wyraźne echo stalinowskiej propagandy wypowiedź stanowiła groźne memento
dla indywidualnego rzemiosła. Było to zresztą ostatnie zebranie gnieźnieńskiego Cechu
Szewców i Cholewkarzy.
Natychmiast po wznowieniu działalności cechu w 1945 r. pojawił się problem cen za
nowe obuwie i za usługi naprawcze. Już na pierwszym zebraniu podkreślano, że w warunkach
powojennego zubożenia ludności nie można ustalać cen maksymalnych i żądać ich od
klientów. Starszy cechu Bronisław Pejka zalecał sporządzać kalkulację opierając się na
cenach zakupu surowców, doliczając płace pracowników oraz 33% kosztów ogólnych.
Propozycje te nie wzbudzały kontrowersji, natomiast gorąca dyskusja wywiązała się nad
problemem zaopatrzenia w niezbędne do pracy materiały. Nalegano, by wszelkie przydziały
surowców rozdzielane były przez cech. Starszy cechu miał zwrócić się w imieniu członków
do władzy przemysłowej o przyspieszenie otwarcia sklepów sprzedających skórę, by jak
najprędzej stworzyć możliwość zaopatrzenia się szewców, choćby w niewielkie jej ilości.
Apel do właścicieli warsztatów, by szli z pomocą zubożałej ludności przez chętne
przyjmowanie i wykonywanie zleceń niewiele dawały wobec permanentnego braku
surowców.978 W 1946 r. kalkulację nadal prowadzono w oparciu o ceny zakupu surowca.
Dopiero na Zebraniu Kwartalnym w październiku 1946 r. podjęto decyzję o podwyższeniu o
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50 % ceny za pracę. Na jej przyjęcie wpłynął zapewne między innymi negatywny wynik
negocjacji w sprawie obniżenia stawek podatku lokalowego. Ustalanie jego wysokości leżało
wówczas w kompetencji władz lokalnych, a cech nie miał w tej sprawie poparcia w
gnieźnieńskiej Radzie Miejskiej.979 W lipcu 1947 r. wobec rosnącej inflacji powstała
konieczność opracowania nowego cennika. Do komisji, która miała zająć się tą niezwykle
istotną sprawą powołano B. Pejkę, W. Wittka, W. Gołębiewskiego, L. Zbiranka i F.
Kowalskiego.980 Urząd Skarbowy domagał się dostarczenia nowego cennika w celu
przeliczenia wysokości podatków. Od nowego, 1948 r. cenniki narzucało odgórnie
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, żądając równocześnie od cechów przedstawienia podziału
warsztatów na kategorie.981 Do sprawy powrócono na następnym, lutowym Walnym
Zebraniu. Pomysł budzić musiał znaczne kontrowersje skoro wywołał burzliwą dyskusję, w
której udział wzięli Dolny, Mróz, Józef Pribe, Feliks Kowalski i Piotr Longowski. Mimo
oporu części środowiska, warsztaty szewskie zostały wówczas podzielone na 3 kategorie.982
Określenie wysokości cen najprawdopodobniej sprawiało członkom cechu spore trudności,
skoro często do tej sprawy wracano podczas kolejnych Walnych Zebrań. Jeszcze w maju
1948 r., dostrzegając taką potrzebę, dyrektor Średniej Szkoły Zawodowej K. Lewandowski,
obiecał przeprowadzić bezpłatny kurs kalkulacji. Inicjatywa spotkała się ze znacznym
uznaniem zebranych.983 Wprowadzenie odgórnie sztywnych cenników zakończyło na
zebraniach temat samodzielnego ustalania cen. Dyskusje prowadzone w ciągu następnych
miesięcy dotyczyły podziału pracy wykonywanej w spółdzielni – dzielenia zleceń między
cholewkarzy i szewców, proporcji cen za poszczególne etapy prac i rozdziału surowców
między obydwie grupy zawodowe. W listopadzie 1949 r. ustalono, że cholewkarze za uszycie
cholewek będą pobierali 19% od sumy wypłacanej Spółdzielni Pracy przez Centralę. W lutym
1950 r. obniżono tę wysokość do 16%, lecz z zastrzeżeniem, że 60% dostawy cholewek do
wykonania szyją cholewkarze. Od tej też pory przydział skóry wierzchniej do szycia mieli
otrzymywać tylko cholewkarze.984 Zanim przyjęto opisane decyzje, burzliwa dyskusja trwała
przez ponad godzinę. Braki niezbędnego do działalności surowca z biegiem lat nie
zmniejszały się. W lutym 1950 r. członkowie cechu,

przy permanentnym braku skóry,
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zwrócili się do Spółdzielni Szewców i Cholewkarzy o zbadanie możliwości zakupu odpadów
gumy przemysłowej, o ile okaże się przydatną do produkcji i naprawy obuwia.985
Brak surowca na rynku, narzucane arbitralnie cenniki, niesprawiedliwe w
powszechnym odczuciu przepisy podatkowe oraz ogólne warunki pracy wpływały
bezpośrednio na poziom życia rzemieślników i nastroje jakie panowały w tej grupie
społecznej. Już w maju 1945 r. pojawiły się kontrowersje związane w godzinami otwarcia
zakładów. Bronisław Pejka informował zebranych szewców, że w tej sprawie konieczne
będzie skontaktowanie się z władzą przemysłową.986 Oburzenie zebranych wywołał apel
zgłoszony przez przedstawiciela Wydziału Przemysłowego gnieźnieńskiego Magistratu
podczas kolejnego Zebrania, by członkowie cechu przyszli z pomocą biednym urzędnikom.
Proponował, by nałożyli sami sobie dobrowolny kontyngent, w ramach którego szyli by buty
dla funkcjonariuszy miejskich. Wywołało

to

zrozumiałe rozgoryczenie szewców.

Podkreślano, że szewcy nie dostają pierwszej kategorii kartek na żywność, urzędnicy nie
zadbali o zatwierdzenie nowej taryfy cen, ani o przydział surowców niezbędnych do
prowadzenia rzemiosła szewskiego. W konkluzji stwierdzono, że w Radzie Miasta nikt nie
reprezentuje interesów rzemiosła i propozycję dobrowolnego kontyngentu z oburzeniem
odrzucono.987 Niechęć wywołała propozycja podniesienia składek na rok 1946 z 10 do 20 zł
miesięcznie. Protestowali członkowie cechu obecni na zebraniu konstytucyjnym Cechu
Szewsko – Cholewkarskiego, najgłośniej Parliński. Prezes Powiatowego Związku Cechów
Franciszek Sobański wyjaśniał zebranym, że członkowie wszystkich cechów płacą składki po
20 zł i szewcy czy bambosznicy też będą je płacili w tej wysokości.988 Na tym samym
Zebraniu protestowano przeciwko zbyt niskim przydziałom kartek żywnościowych dla
rzemieślników. Powszechnie odczuwano to jako niesprawiedliwość i dyskryminację,
szczególnie wobec dzieci osób prowadzących własną działalność.989 Cech nie miał jednak
mocy sprawczej, by zmienić ten stan rzeczy. Jako uciążliwy obowiązek traktowano
konieczność prowadzenia księgowości przez każdego samodzielnego rzemieślnika.
Wywoływało to tym większą awersję, że większość braci cechowej miała spore trudności z
prawidłowym wywiązaniem się z tego zadania. Wielokrotnie przypominano członkom
podczas Zebrań o obowiązku wykupienia kart rzemieślniczych i rejestracyjnych. Już sam fakt
powtarzania tego apelu świadczy o tym, że często się z niego nie wywiązywano.
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Na wypadek śmierci członka cechu starano się zadbać o byt materialny osób przez
niego utrzymywanych. Na Zebraniu w lipcu 1947 r. uchwalono stworzyć fundusz z
jednorazowej składki w wysokości 100 zł od każdego z członków. W przypadku śmierci
rzemieślnika zebraną sumę miała otrzymać rodzina zmarłego, a celem zebrania nowego
funduszu składka zostanie ponowiona. Rodziny członków, którzy uchylali się od składek, nie
będą korzystały z wymienionej pomocy.990 Do sprawy powrócono na kolejnym Zebraniu w
dniu 4 listopada 1947 r. W odpowiedzi na inicjatywę gnieźnieńskich szewców i cholewkarzy,
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zażądała w styczniu 1948 r. przedstawienia regulaminu Kasy
Pośmiertnej.991 Od tej pory pomysł dodatkowych składek na wypadek śmierci członków nie
był poruszany na zebraniach. Jedynie w lutym 1948 r. przekazano jako wsparcie materialne
1500 zł ciężko choremu Ignacemu Tomaszewskiemu, byłemu długoletniemu członkowi
Zarządu Cechu Szewców.992 Niezadowolenie wywoływał ciągły wzrost wysokości składek
cechowych. Na dodatek, od grudnia 1948 r. zostały one zróżnicowane. Przy obrocie
miesięcznym w wysokości do 50 tysięcy zł płacono miesięczną składkę w wysokości 0,5%
obrotu z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowe 20 zł na odbudowę Domu Rzemiosła w
Warszawie. Przy obrocie miesięcznym powyżej 50 tys. zł miesięcznie, płacono składkę 250 zł
oraz dodatkowe 20 zł. W lipcu 1949 r. postraszono dodatkowo członków obecnych na
Zebraniu, że skoro przynależność do organizacji jest obowiązkowa, to i składki cechowe
muszą płacić wszyscy. Na wypadek opieszałości w ich terminowym regulowaniu będą
ściągane w drodze egzekucji.
Na podstawie protokołów z rocznych walnych zebrań cechu, które odbywały
corocznie w styczniu, prześledzić można wysokość przychodów i rozchodów kasy cechowej
w okresie od zakończenia wojny, aż do akcji scaleniowej.
Tabela 28: Przychody i rozchody Cechu Szewsko - Cholewkarskiego i Cechu Szewców i
Cholewkarzy.
1946

1947

1948*

Dochód

1.04. 31.12.1945
5.908

50.672,50

111.475,50

Brak danych

1.01. 30.06.1049**
448.552

Rozchód

10.519

35.210

128.954,50

Brak danych

448.552

Saldo

- 4.611

15.462,50

17.479

Brak danych

-

Planowany
budżet

-

-

40.000

Brak danych

-
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* Pierwsze Zebranie Walne cechu w 1949 r. odbyło się 15 maja. W protokole brak jest
wzmianki o przejęciu sprawozdania skarbnika cechu i o stanie kasy cechowej.
** Nie zachowały się informacje o stanie kasy za drugie półrocze 1949 r.
Źródło: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 79.
Prezentowane w tabeli wielkości wskazują nie tyle wzrost ilości środków finansowych
jakimi obracał cech, ile rozwój inflacji panującej w pierwszych latach powojennych.
Szczególnie widoczne jest to w zestawieniu planu budżetowego przyjętego w dniu 20
stycznia 1947 r., z wysokością budżetu faktycznie zrealizowanego do końca roku. Bardziej
zrozumiały staje się też ciągły wzrost wysokości wszystkich składek i opłat ponoszonych
przez rzemieślników.
Mimo stopniowo spadających dochodów, ciągłych trudności w prowadzeniu
działalności oraz narastającej inflacji, członkowie cechu zawsze ofiarnie uczestniczyli we
wszelkich akcjach charytatywnych i zbiórkach na cele społeczne i dobroczynne. Ofiarnie też
wspomagali odbudowę kraju. W przeddzień wigilii Świąt Bożego Narodzenia w roku 1945,
Kuria Arcybiskupia przesłała cechowi specjalne podziękowanie za złożoną ofiarę na
odbudowę gnieźnieńskiej katedry.993 W maju 1946 r. członkowie cechu brali udział w
uroczystości poświęcenia sztandaru Publicznej Szkoły Dokształcającej i przy tej okazji
przekazali jej 500 zł.994 W październiku 1946 r. na adres cechu nadeszło podziękowanie
Komitetu Opieki Społecznej za deklarację członków włączenia się w akcję naprawiania
butów podopiecznych.995 Miesiąc później członkowie zebrali pośród siebie 2200 zł na uszycie
sztandarów wojskowych, choć sami w tym czasie bez niczyjej pomocy zbierali na własny
sztandar. Równocześnie zadeklarowano, że każdy członek zreperuje bezpłatnie 2 pary obuwia
miesięcznie, w ramach pomocy zimowej.996 Takie samo zobowiązanie podjęto w następnym
roku. Komitet Pomocy Zimowej miał dostarczyć materiał, a szewcy pracę wykonywali za
darmo.997 W tym samym czasie wszyscy należący do cechu, podlegali ogłoszonej w
listopadzie 1946 r. daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. W lipcu
1947 r. w odpowiedzi na apel prezydenta Gniezna Henryka Naskręta przekazano 1000 zł na
remont stadionu przy ul. Wrzesińskiej.998 Kilka miesięcy później, w listopadzie 1947 r.
Powiatowy Związek Cechów wzywał wszystkich gnieźnieńskich rzemieślników, by składali
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dobrowolne datki na odbudowę Warszawy.999 Apele te zawsze spotykały się z pozytywnym
odzewem. W lutym następnego roku podsumowano zyski ze zorganizowanej zabawy
karnawałowej. Wyniosły one 8284 zł. Z zebranych pieniędzy 2000 zł przekazano na
odbudowę katedry. Władze miejskie zwróciły się z prośbą do członków cechu, by ci zgodzili
się dobrowolnie opodatkować na cele gnieźnieńskiej Średniej Szkoły Zawodowej. Wysokość
daniny miała wynosić 25% kwoty wpłacanej na początku roku za koncesję. 1000 Kolejny
pomysł dobrowolnego opodatkowania pojawił się we wrześniu 1949 r., kiedy to każdy
członek cechu miał przekazać 50 zł na przygotowanie jubileuszu 30 – lecia Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu.1001
Ważne miejsce w działalności cechu miało szkolenie uczniów i nadzór nad ich karierą
zawodową – w tym organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Już na
zebraniu w dniu 30 kwietnia 1945 r. B. Pejka podał aktualną taryfę płac, jakie otrzymywali
uczniowie i czeladnicy.1002 Już w maju poinformowano zainteresowanych, że wznowiła
działalność Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i wszyscy chętni do złożenia egzaminów
czeladniczych i mistrzowskich mogą się do niej zgłaszać.1003 W sierpniu 1945 r. kierownik
Szkoły Dokształcającej K. Lewandowski informował członków cechu o organizowanym
kursie na mistrzów. Wszyscy kandydaci chcący zdać egzamin mistrzowski powinni wziąć w
takim kursie udział. Równocześnie wskazano, że zapisy uczniów prowadzić będzie odtąd
Powiatowy Związek Cechów.1004 Kolejny raz sprawy uczniów pojawiły się na Walnym
Zebraniu Konstytucyjnym Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w dniu 14 lutego 1946 r.
Podczas dyskusji na temat procedury przyjmowania uczniów padła propozycja by już na tym
etapie przeprowadzić wstępny egzamin, którego celem byłoby ustalenie, czy kandydat nadaje
się do wykonywania tego rodzaju rzemiosła jakiego chce się uczyć. 1005 Czas trwania nauki w
zawodach skórzanych trwał w tym czasie 4 lata. Tak długi okres szkolenia uzasadniano tym,
że uczniowie muszą uczęszczać na zajęcia szkolne w wymiarze 18 godzin tygodniowo, przez
co tracą wiele czasu. Zwrócono na to uwagę m.in. podczas wyjazdowego zebrania cechu w
Witkowie w dniu 21 lipca 1946 r. Przyjęto równocześnie od zebranych skargi na fakt, że
zdarzają się przypadki uczenia młodzieży zawodu przez osoby nieposiadające tytułu
mistrzowskiego. Starszy cechu apelował do obecnych na zebraniu rzemieślników, by
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przypadki takie zgłaszać do cechu i do władzy przemysłowej.1006 Zbyt wielkie, zdaniem
majstrów, obłożenie uczniów obowiązkowymi zajęciami w szkole było powodem opieszałego
wywiązywania się z nich. Na Walnym Zebraniu w styczniu 1947 r. kierownictwo Szkoły
Dokształcającej apelowało do mistrzów, by systematycznie wysyłali młodzież na lekcje.
Równocześnie wprowadzono nową taksę egzaminacyjną. Egzamin wyzwalający ucznia był
bezpłatny, ale opłacić należało świadectwo czeladnicze, które kosztowało 60 zł. Pomocnik
składający egzamin czeladniczy płacił 300 zł, natomiast czeladnik składający egzamin
mistrzowski musiał ponieść wydatek w wysokości 1500 zł.1007 W marcu 1947 r. zarówno Izba
Rzemieślnicza w Poznaniu, jak i Powiatowy Związek Cechów w Gnieźnie przypominały, że
uczniów wolno przyjmować do nauki zawodu dopiero po ukończeniu przez nich szkoły
podstawowej.1008 Skoro konieczne było przypominanie o tym, domyślać się można, że
zdarzały się przypadki rozpoczynania nauki zawodu przez osoby, które nie posiadały
wykształcenia podstawowego. W maju tego samego roku Izba Rzemieślnicza wprowadziła
nową taryfę płac dla uczniów. Od tej pory uczniowie chodzący do szkoły zarabiali w
pierwszym roku nauki 5 zł za godzinę, w drugim roku 7,50 zł, a w trzecim roku nauki 10 zł.
Uczniowie nieuczęszczający do szkoły mieli stawki o 100 % wyższe.1009 Co ciekawe, nie
ustalono osobnej wysokości zarobków dla uczniów w czwartym roku nauki, choć oficjalnie
nie zmniejszono czasu trwania nauki zawodu. Dopiero w styczniu 1948 r. ukazał się dekret
Izby Rzemieślniczej o skróceniu okresu nauki, ale tylko dla uczniów powyżej 18 roku życia.
Miał on trwać od 18 miesięcy do 2 lat. Po ukończeniu tego terminu, Referat Przemysłowy
Magistratu zobowiązany był wydać byłemu uczniowi kartę rzemieślniczą.1010 W maju 1947 r.
Szkoła Dokształcająca została przekształcona w Średnią Szkołę Zawodową. 1011 Przy tej
okazji, starszy cechu zwrócił się do majstrów, by sprawę posyłania uczniów na zajęcia
szkolne traktowali bardzo poważnienie. Na początku 1948 r. Izba Rzemieślnicza ustaliła
nową taryfę egzaminacyjną, którą członkom cechu podano do wiadomości na zebraniu w dniu
15 stycznia. Mimo starań władz zmierzających do rozszerzenia praw uczniów i ułatwienia im
nauki, ich niedobór w rzemiośle stawał się coraz bardziej widoczny. W 1947 r. gnieźnieński
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Cech Szewców i Cholewkarzy przyjął 37 uczniów. W tym samym czasie 10 osób zdało
pomyślnie egzaminy czeladnicze, a 8 osób egzaminy mistrzowskie.1012
W październiku 1945 r. poinformowano członków cechu o odnalezieniu sztandaru
cechowego, choć bez drzewca. Znajdował się w jednej z fabryk łódzkich, dokąd wywieziony
został wraz z rzeczami kościelnymi przeznaczonymi do przeróbki. Kuria Arcybiskupia w
Gnieźnie ściągnąwszy swoją własność, sprowadziła również sztandar gnieźnieńskiego Cechu
Szewców. W związku z jego odnalezieniem powstały nieprzewidziane wcześniej wydatki –
m.in. zamówiono pierścień do drzewca za 500 zł.1013 Już w maju 1946 r. Stanisław Igliński
zaproponował, a członkowie na Walnym Zebraniu propozycję przyjęli, by zakupić nowy
sztandar cechowy. Konieczność ta powstała skutkiem zmiany oficjalnej nazwy cechu.
Ponadto stary sztandar miał 50 lat i był mocno zniszczony. 1014 Przegłosowano, że każdy
członek opodatkuje się na ten cel w wysokości 1000 zł miesięcznie, do czasu dopóki nie
zbierze się wystarczająca suma.1015 W dniu 24 listopada 1946 r. odbyła się uroczystość
poświęcenia nowego sztandaru Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w Gnieźnie. Ufundowany
z dobrowolnych składek wszystkich członków cechu sztandar, poświęcił w kościele Św.
Trójcy miejscowy proboszcz ks. Jan Ziółkowski. Obecni byli Prezes Powiatowego Związku
Cechów w Gnieźnie Franciszek Sobański oraz cały Zarząd Cechu – starszy Bronisław Pejka,
podstarszy Władysław Gołębiewski, sekretarz Stanisław Igliński, zastępca Feliks Kowalski,
skarbnik Ignacy Tomaszewski, zastępca Jan Walkowiak i członkowie Zarządu Piotr
Longowski, Leon Zbiranek i Wincenty Wittek. Uczestniczyły także delegacje innych
gnieźnieńskich cechów m.in. kowali, siodlarzy i tapicerów, krawców, ślusarzy, elektryków
oraz przedstawiciele cechów ze Żnina, Mogilna, Ostrowa, Gdyni, Bydgoszczy, Inowrocławia
i Wrześni.1016 Nowy sztandar kosztował 37 500 zł. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna,
która rozpoczęła się o godz. 1900.
W 1946 r. miały miejsce w Gnieźnie dwa wyjątkowe wydarzenia w których cech brał
udział. W lutym poinformowano zebranych szewców i cholewkarzy, że w najbliższym czasie
odbędzie się pogrzeb zmarłego w 1943 r. w Warszawie Bolesława Kasprowicza. Cech
postanowił wziąć udział w ceremonii z pocztem sztandarowym. 1017 We wrześniu
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przedstawiciele cechu również z pocztem sztandarowym brali udział w intronizacji biskupa
Lucjana Bernackiego.1018
Organizowano również wydarzenia o charakterze cyklicznym, powtarzające się
niemalże co roku. Imprezami o takim charakterze były zabawy dla członków cechu,
urządzane na ogół w okresie karnawałowym. Dochód z nich zasilał kasę cechową, czasami
służył do sfinansowania planowanej wcześniej inwestycji. Nietypową była zabawa
zorganizowana w 1946 r. Odbyła się ona w dniu 3 marca, czyli w okresie Wielkiego Postu, co
nie było wydarzeniem często spotykanym. W protokolarzu odnotowano jedynie, że przyniosła
dochodu 4600 zł, za co zakupiono szafę do akt. W roku następnym zabawa zorganizowana
była w okresie karnawałowym, w styczniu oraz druga, w dniu 15 listopada, przed
rozpoczęciem adwentu. Częstym miejscem, w którym bawili się szewcy była sala hotelu
„Europejskiego”.1019 Rzadziej organizowano wycieczki, łącząc je zazwyczaj ze zwiedzaniem
targów przemysłowych i wystaw. W dniach 8 – 10 sierpnia 1949 r. zorganizowano wyjazd na
targi międzynarodowe do Gdańska. Zwiedzanie wystawy połączono zapewne z choćby
kilkugodzinnym relaksem nad morzem. Pomysł kolejnej wycieczki, którą zamierzano
zorganizować w lipcu 1949 r. został jednak odrzucony przez członków cechu na Walnym
Zebraniu.1020 Niemalże corocznie cech zamawiał msze św. najczęściej w okresie odpustu św.
Wojciecha lub w święto patronów szewców św. św. Kryspina i Kryspianina. Odprawiane one
był w intencji zmarłych i żyjących członków cechu.1021
Na początku 1946 r. podjęto działania zmierzające do pierwszych zmian w statucie.
Zmiana dotyczyć miała nazwy cechu, która odtąd miała brzmieć: „Cech SzewskoCholewkarski w Gnieźnie”.1022 Dwa tygodnie później odbyło się Zebranie Konstytucyjne
formalnie nowego cechu. Po zagajeniu Zebrania przez B. Pejkę, przewodnictwo obrad objął
Franciszek Sobański z Powiatowego Związku Cechów. W myśl statutu należało wybrać
Zarząd nowego cechu. W jego skład weszli B. Pejka jako starszy cechu (wybrany
jednogłośnie), podstarszy Gołębiowski, sekretarz Gliński, zastępca sekretarza Kowalski,
skarbnik Tomaszewski, zastępca skarbnika Walkowiak, ławnicy Wittek, Zbieranek,
Longowski, członkowie Komisji Rewizyjnej Sypniewski, Jung, Banicki, zastępcy członków
Komisji Rewizyjnej Dolny, Woźniak, Piechocki, członkowie Sądu polubownego Siudziński
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(jako przewodniczący), Mikulski (zastępca przewodniczącego) oraz ławnicy Supliki i Siwiak.
Pozostawiono dotychczasowy skład pocztu sztandarowego i gońca.1023
W 1948 r. władze państwowe, podobnie jak to było w innych branżach, przystąpiły do
reorganizacji cechu. Starszy B. Pejka, 26 kwietnia 1948 r. poinformował członków o
mających nastąpić zmianach. Najważniejsza z nich polegała na ponownym wprowadzeniu
przymusu cechowego, czyli wdrożeniu obowiązku przynależności do cechu. Władze
popierały integrację rzemiosła, dlatego pozwolono na łączenie się cechów w związki
okręgowe i wojewódzkie.1024 We wrześniu wojewoda mianował nowy zarząd komisaryczny,
a 12 grudnia przyjęto nowy statut cechu.
Rozwiązanie dotychczasowego Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w Gnieźnie,
podobnie jak i innych cechów działających jeszcze na przedwojennych podstawach
prawnych, nastąpiło latem 1948 r. Rozwiązano także podobny cech w Żninie. Również tak
samo jak w przypadku innych branż powołano nowy cech w dniu 1 września 1948. Nie
obejmował on jednak całego okręgu gnieźnieńskiego, a jedynie dwa powiaty, bez powiatu
mogileńskiego. Cech obejmował 3 rzemiosła: szewstwo, cholewkarstwo i szewstwo
ortopedyczne. W skład powołanego Zarządu Komisarycznego wchodzili Edmund Roesler
jako starszy cechu, Jan Michalski, sekretarz i Feliks Kowalski – skarbnik.1025 E. Roesler
został ponadto likwidatorem dawnych cechów szewskich w Gnieźnie i w Żninie. Oficjalne
przekazanie majątku nastąpiło 11 października 1948 r. w lokalu Szłapczyńskiego na Rynku
11. Przekazującym był Zarząd dotychczasowego cechu w składzie: Bronisław Pejka starszy
cechu, Leon Zbiranek skarbnik i Stanisław Igliński sekretarz. Majątek dawnego cechu
stanowiły wyłącznie ruchomości. Saldo gotówkowe wynosiło 8824 zł i zdeponowane było w
Banku Kredytowym. Wśród innych przekazanych przedmiotów wymieniono zabytkowy stary
sztandar cechowy oraz sztandar nowy, 2 pieczęcie okrągłe i 1 podłużną, obraz Matki Boskiej,
dyplomy, obrazy (w tym portret Kilińskiego), krzyż, dzwonek, 11 ław i akta. Sąd cechowy
powołano oficjalnie 30 lipca 1949 r. Na jego czele, jako przewodniczący, stanął starszy
dawnego cechu B. Pejka. Budżet na cały 1949 r. zaplanowano po stronie przychodów w
wysokości ponad 355 tysięcy zł, po stronie wydatków prawie o 13 tysięcy mniej. Rosnąca
inflacja wymusiła zmianę tych planów. Już we wrześniu budżet zarówno po stronie
przychodów, jak i wydatków ustalono na 448 552 zł1026. Już w lipcu 1949 r. Cz. Śrama
poinformował członków, że do cechu przystąpią jeszcze garbarze, rymarze i pokrewne
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zawody. Powstały w wyniku tego połączenia przyszły cech, prawdopodobnie będzie się
nazywał cechem branży skórzanej.1027 Reorganizację zapowiedział także kierownik biura
OZC – M. Malinowski. W listopadzie 1949 r. poinformował obecnych na Zebraniu
informacyjnym członków cechu, że z dniem 1 września odłączeni zostali od cechu
rzemieślnicy ze Żnina, a nowoplanowany Cech Branży Skórzanej, po przyłączeniu do niego
rzemieślników innych zawodów, będzie liczył 691 członków.1028 On także omawiał sprawę
kolejnej reorganizacji cechu na zebraniu informacyjnym w dniu 27 lutego 1950 r. Oprócz
szewców, szewców ortopedycznych i cholewkarzy do nowego cechu mieli należeć garbarze,
rymarze i rękawicznicy, a proponowaną nazwą był „Cech Rzemiosł Skórzanych”. Zmiany
zamierzano wprowadzić w marcu.1029
W tym okresie wielu szewców wykonywało tak zwaną pracę nakładczą – tzn.
wykonywali zlecone prace na rzecz spółdzielni. Jej kierownik Dobrucki skarżył się, że
rzemieślnicy nie wykonują prac terminowo, a rzemieślnicy, że spółdzielnia nie płaci na czas.
W styczniu 1950 r. należało do niego 131 członków, z czego 78 pochodziło z Gniezna i
powiatu gnieźnieńskiego. Cech ten najdłużej opierał się przystąpieniu do Okręgowego
Związku Cechów.
Walne Zebrania cechu od lipca 1922 r. odbywały się na ogół w lokalu
Szłapczyńskiego położonego przy Rynku 11. Dopiero w dniu 4 listopada 1947 r. odbyło się
pierwsze spotkanie we własnym lokalu, położonym w bliskim sąsiedztwie dotychczasowego
miejsca spotkań – w budynku przy Rynku 9. Nie oznaczało to całkowitej rezygnacji z
dotychczasowego miejsca zebrań. W styczniu 1948 r. Walne Roczne Zebranie odbyło się
ponownie u Szłapczyńskiego. Ostatnie spotkanie w tym miejscu nastąpiło 12 grudnia 1949 r.
Wszystkie następne miały miejsce w siedzibie Okręgowego Związku Cechów przy ul. Stalina
(obecnie ul. Warszawska).
II.14. CECH ŚLUSARZY I BLACHARZY
Cech systematycznie rozwijał się, o czym świadczy liczba uczniów przystępujących
do egzaminów czeladniczych. W 1928 r. zdawało go 15 uczniów. Jako prace egzaminacyjne
wykonywali klucze, zamki, koła trybowe, a nawet polewaczki. Cech miał własne komisje
egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie. Regularnie odbywały się zebrania kwartalne i
roczne. Urządzano wycieczki i zabawy karnawałowe dla członków cechu i ich rodzin.
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Stowarzyszeni ślusarze i blacharze brali udział w wystawach w Poznaniu, Gnieźnie i w
Wągrowcu a wystawiane prace nagradzano złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami.
Urządzono kilka wystaw prac uczniowskich, czeladniczych i mistrzowskich. W 1938 r.
uroczyście obchodzono 15 – lecie istnienia cechu. Z tej okazji, 29 maja w hotelu
„Centralnym”, dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru cechowego, a sekretarz Zarządu
Jan Konieczny opracował dotychczasową historię cechu.1030 Swoje święto gnieźnieńscy
metalowcy obchodzili w dniu św. Wawrzyńca, patrona cechu. Zebrania bractwa odbywały się
najczęściej w lokalu Józefa Różyckiego w Rynku.
W okresie kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych cech dotknęły trudności
finansowe. Łączne zaległości członków z tytułu niezapłaconych składek przekroczyły w 1933
r. 500 zł (przy planowanych rocznych dochodach 1138 zł). Zarząd groził zalegającym
wykluczeniem z cechu. Z powodu braku chętnych, zrezygnowano z planowanej wycieczki do
Gdyni.
Umowy podpisywane z uczniami musiały zawierać informacje o tygodniowej
wysokości wynagrodzenia w kolejnych, 4 latach nauki. W tym czasie zależało to wyłącznie
od majstra. Jeden zakład nie mógł zatrudniać powyżej 5 uczniów. Na 1 mistrza mógł
przypadać 1 uczeń. Na początku 1936 r. cech liczył 37 członków, z tego 30 mistrzów (29
ślusarzy, 6 blacharzy, 2 kotlarzy). Pochodzili z Gniezna i powiatów gnieźnieńskiego,
mogileńskiego, wągrowieckiego i żnińskiego.1031 U członków cechu zatrudnionych było 13
czeladników i 26 uczniów.
Pierwsze po wojnie Zebranie odbyło się 27 czerwca 1945 r. Ustalono skład nowego
Zarządu. Jan Cieślewicz nadal pozostał starszym cechu, Józefowi Koniecznemu powierzono
funkcję

sekretarza,

a

Franciszkowi

Wujczakowi

skarbnika.1032

Wybrano

komisje

egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie. Stwierdzono, że akta cechowe zostały zniszczone
w czasie wojny. Równocześnie podziękowano J. Cieślewiczowi za uratowanie sztandaru
cechowego. Wysokość składki miesięcznej ustalono na 20 zł, wpisowe od nowego członka
wynosiło 100 zł, a od ucznia 25 zł. Wybrano Komisje Egzaminacyjne – czeladniczą i
mistrzowską w zawodzie ślusarskim. Jej przewodniczącym został Jan Konieczny, a zastępcą
Andrzej Walczak. Frekwencja na zebraniach była słaba. W dniu 25 lipca 1945 r. obecnych
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było tylko 15 członków. Wywołało to głosy oburzenia ze strony zarządu, świadczyć miało „o
opieszałości i braku zainteresowania”.1033
W pierwszych miesiącach po wojnie głównymi bolączkami branży był brak
surowców, narzędzi, maszyn i półfabrykatów. Brakowało węgla na przydział, co powodowało
konieczność jego zakupu po wysokich cenach wolnorynkowych. Drogie były również inne
nośniki energii – gaz i prąd. W ciągu 1945 r. duża początkowo ilość zleceń spadła, nawet do
80%.1034
W dniu 24 marca 1946 r. cech zmienił nazwę na „Cech Ślusarzy i Pokrewnych
Zawodów w Gnieźnie”.1035 Był to cech obowiązkowy. Każdy rzemieślnik wykonujący na
terenie jego działalności zawód związany z obróbką metalu, zobowiązany był wstąpić w
szeregi jego członków. Zasięg terytorialny cechu oprócz powiatów, które obejmował już
przed wojną, powiększył się o powiat żniński. W dniu 23 listopada 1947 r. odbyło się w
Poznaniu uroczyste zebranie Wielkopolskiego Związku Rzemieślników Chrześcijańskich.
Cech Ślusarzy był jedynym gnieźnieńskim cechem, który otrzymał wówczas gwóźdź
pamiątkowy. Długoletni starszy cechu, mistrz kotlarski i ślusarski J. Cieślewicz otrzymał
dyplom uznania za przechowanie przez okres okupacji sztandaru i księgi pamiątkowej. W
latach 1946 – 1947 cech brał udział w uroczystości poświęcenia sztandaru Cechu Szewsko –
Cholewkarskiego w Gnieźnie, przeznaczył pieniądze na ufundowanie sztandarów dla pułków
wojska stacjonujących w Gnieźnie, na pomoc zimową dla biednych i odbudowę katedry w
Poznaniu. Przy cechu utworzono „Kasę Pogrzebową” wypłacającą zasiłki na wypadek śmierci
członka rodziny. Corocznie cech z pocztem sztandarowym brał udział w obchodach
świętowojciechowych. W maju 1948 r. uroczyście obchodzono jubileusz 25 – lecia istnienia
związku. W Komitecie Wykonawczym obchodów znaleźli się Franciszek Wujczak, Jan
Konieczny, Zygmunt Nakulski, Alojzy Pomin, Franciszek Ptak i Jan Kaszyński. Obchody,
które odbyły się w dniu 29 maja rozpoczęto od uroczystej mszy św. w intencji zmarłych
członków cechu, którą w kościele św. Trójcy odprawił ks. proboszcz Jan Ziółkowski. Dwie
godziny później odprawiono drugą mszę św. w intencji jubilatów i członków Cechu. Obecne
były poczty sztandarowe wszystkich gnieźnieńskich cechów. Na zebraniu w Domu
Kupiectwa Polskiego dyplomy za 25 – lecie mistrzostwa i przynależności do cechu otrzymali
J. Cieślewicz, Leon Kaszyński, Zygmunt Leśniczak, Andrzej Walczak, Władysław Pluciński,
L. Sobieralski, Z. Nakulski i Stanisław Różakolski. Ponadto, za długoletnią pracę zawodową,
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dyplomami

uhonorowano

Stanisława

Białeckiego,

Leona

Koniecznego,

Feliksa

Kozłowskiego, Józefa Majewskiego, A. Pomina, F. Ptaka, Zygmunta Tymczewskiego,
Kazimierza Sikorskiego, Franciszka Wujczaka i Floriana Szulczewskiego. W następnej
kolejności przemawiali przedstawiciele gnieźnieńskich cechów, Zarządu Miejskiego,
nauczycieli Szkoły Zawodowej nr 1 i uczniów zawodu. Listowne życzenia przekazał biskup
Lucjan Bernacki. Za złożone powinszowania podziękował starszy cechu J. Cieślewicz. Po
wykonaniu pamiątkowej fotografii uczestników jubileuszu, odbył się uroczysty obiad, a po
nim zabawa taneczna.1036
Rozwiązanie dotychczasowego cechu nastąpiło w lipcu 1948 r. Z dniem 1 września
tego samego roku powołano nowy Cech Ślusarzy i Blacharzy w Gnieźnie. Obejmować on
miał swoim zasięgiem okręg gnieźnieński. Skupiał takie branże jak blacharstwo,
instalatorstwo centralnego ogrzewania, instalatorstwo gazowe, instalatorstwo wodne i
kanalizacyjne, mechanizatorstwo młyńskie, odlewnictwo metali, ślusarstwo i ślusarstwo
maszyn. W dniu 23 października, zarząd rozwiązanego cechu, przekazał w siedzibie
Okręgowego Związku Cechów w Gnieźnie, majątek cechowy. Saldo gotówkowe wynosiło
8770 zł. Oprócz pieniędzy przekazano sztandar cechowy, dwie pieczątki i akta. Przejmującym
był Komisaryczny Zarząd nowego cechu w składzie Stefan Ciesielski z ulicy 3 Maja jako
starszy cechu, Arkadiusz Tymczewski z ulicy Witkowskiej jako sekretarz i Franciszek
Wujczak z ulicy 3 Maja jako skarbnik. Pod koniec lipca 1949 r. Izba Rzemieślnicza w
Poznaniu powołała skład Sądu Cechowego. Jego przewodniczącym został Zygmunt
Leśniczak. Wartość majątku cechowego na koniec 1948 r. wynosiła ponad 47 tysięcy zł, z
czego ponad 30 tysięcy to składki członkowskie. Preliminarz budżetowy na pierwsze półrocze
1949 r. opiewał na sumę prawie 256 tysięcy zł.1037 W lipcu 1949 r. nowy cech liczył 97
członków. Wśród nich znajdowały się również stosunkowo duże firmy, jak na przykład
mieszcząca się na ulicy 3 Maja firma Stanisława Różakolskiego. Generalnie nie sprzyjająca
rzemiosłu polityka państwa wkrótce zaczęła przynosić efekty i liczba rzemieślników zaczęła
spadać. Pół roku później cech liczył o ponad 10 % członków mniej. Nie było już wśród nich
firmy S. Różakolskiego. W maju 1949 r. Stefan Ciesielski zrezygnował z funkcji starszego, na
jego miejsce wybrano Jana Cieślewicza. Podjęto próbę integracji branżowej rzemieślników.
W 1949 r. utworzono w Poznaniu Wojewódzki Związek Cechów Metalowych. Na zjeździe
był obecny jako przedstawiciel cechu gnieźnieńskiego Arkadiusz Tymczewski. Do Zarządu
Związku wszedł Edmund Amborski z gnieźnieńskiego Cechu Kowali.
1036
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II.15. CECH WĘDLINIARZY
Po zniesieniu przymusu cechowego gnieźnieńscy rzeźnicy należeli do cechu wolnego,
co oznaczało, że przynależność do niego była dobrowolna. Przyjęty w 1884 r. statut Cechu
Rzeźników i Kiełbaśników określał teren jego działalności na Gniezno i powiat gnieźnieński.
Organizacja liczyła 13 członków, w tym czterech Galantowiczów: Kaspra, Maksymiliana,
Piotra i Tomasza.1038 W 1899 r. rzeźnicy z Kłecka przyjęli własny statut, tworząc odrębny
cech i odłączając się od kolegów z Gniezna. W tym samym roku rzeźnicy gnieźnieńscy
przyjęli nowy statut zatwierdzony przez Rejencję Bydgoską. W skład Zarządu cechowego
wchodzili wówczas Ignacy Cabański jako cechmistrz, Hermann Karge, Józef Rakowski,
Stanisław Wichliński i Schoening. W marcu 1903 r. do cechu należało 40 członków – w tym
2 z Rogowa, 1 ze Świątnik Wielkich, 1 z Obory, 3 z Kiszkowa, pozostali z Gniezna.1039
W 1895 r. powstało Gnieźnieńskie Bractwo Czeladzi Rzeźnickiej (Gnesener Fleischer
Gesellen Bruderschaft). Na jego czele stali początkowo H. Karge i A. Hamling. Do Bractwa
należeli także czeladnicy Polacy. W roku 1904 na czele związku stał T. Joachimowski, w
latach 1907 –1909 Piotr Nowak, po nim, przynajmniej do 1914 r. J. Jankowiak. Jeszcze przed
I wojną światową w otoku pieczęci bractwa widniał napis w języku polskim i niemieckim.
Działacze organizacji głównie urządzali zabawy dla swoich członków – latem najczęściej w
lesie

Jelonek,

zimą

w

hotelu

„Europejskim”.

Podobnie

działo

się

w

okresie

międzywojennym.1040
W pierwszym dziesięcioleciu XX w. starszym cechu był H. Karge, później zastąpił go
A. Hammling. W tym czasie członkowie cechu założyli Kasę Ubezpieczeniową, której
zadaniem było ubezpieczenie posiadanej przez członków cechu rogacizny na wypadek
choroby. O udostępnienie statutu funkcjonującej w Gnieźnie kasy, wielokrotnie zwracali się
rzeźnicy z Wrześni, którzy taką samą instytucję zamierzali utworzyć u siebie.
W XIX w. władze pruskie sprawowały ścisły nadzór nad warunkami produkcji i
obrotem żywnością. Rzeźnicy, podobnie jak młynarze, mogli wykonywać swój zawód tylko
w zgłoszonych do tego celu lokalach, znajdujących się pod nadzorem upoważnionych
urzędników. Dążono ze względów higienicznych do wyprowadzenia uboju zwierząt poza
ścisłe centrum miasta. Pierwsza publiczna rzeźnia przy ul. Jeziornej powstała z inicjatywy
Cechu Rzeźnicko – Wędliniarskiego w 1881 r. Gdy wkrótce okazała się ona za mała w

APB, Regencja w Bydgoszczy 1814 – 1919, sygn. I/2253.
APP OG, Akta miasta Gniezna, sygn. 2052, k. 5.
1040
tamże, sygn. 1006.
1038
1039

319
stosunku do potrzeb, władze miejskie doprowadziły do otwarcia 1895 r. nowej rzeźni,
położonej na ówczesnych wschodnich krańcach miasta.1041 Na jej terenie przetrzymywano
także zwierzęta przeznaczone do uboju. Również sprzedaż mięsa i wyrobów wędliniarskich
mogła odbywać się tylko w przeznaczonych do tego celu miejscach. Obnoszenie i
sprzedawanie towarów po domach prywatnych było zakazane.1042
Pod koniec XIX w. władze niemieckie wstrzymały zezwolenie na import zwierząt
rzeźnych z terenu zaboru rosyjskiego. Decyzja ta uderzyła zarówno w konsumentów, jak i w
producentów wyrobów rzeźniczych i wędliniarskich. Gnieźnieński cech rzeźników
wystosował wówczas petycję do kanclerza Rzeszy, domagającą się uchylenia zakazu.1043
Na początku XX w. zwrócono uwagę na podniesienie jakości skór surowych, nie tylko
przez prawidłowe ich zdejmowanie, ale i prawidłową ich konserwację. W 1900 r. z inicjatywy
starszego cechu H. Kargego i Bajera założono wspólną cechową solarnię dla skór surowych.
Pierwszym jej kierownikiem był H. Karge, który w 1908 r. doprowadził do jej rozbudowy. W
1910 r. dotychczasowego przełożonego solarni zastąpił Franciszek Mojecki, po którym
funkcję tę objął w 1918 r.

Kwiatkowski. W 1935 r. kierownikiem solarni objął K.

Galantowicz. W tym czasie roczny obrót skórami wynosił ok. 5000 skór wołowych i 7000
skór cielęcych. W sprawie konserwacji skór surowych cech i solarnia współpracowały w
latach trzydziestych z Centralnym Syndykatem Gospodarczym Rzemiosła Rzeźnicko –
Wędliniarskiego w Poznaniu.1044
Mimo formalnie uregulowanego trybu pozyskiwania i odsprzedaży skór surowych,
zdarzały się przypadki nielegalnego handlu tym towarem. W 1910 r. o niezgodne z prawem
prowadzenie takiego procederu starszy cechu H. Karge oskarżył jednego z członków cechu,
mistrza rzeźnickiego Stanisława Mojeckiego. Mimo, że jego obrony w sądzie podjął się znany
gnieźnieński adwokat Antoni Karpiński, S. Mojecki został skazany na grzywnę w wysokości
50 marek.1045
W 1908 r. narodził się projekt przyłączenia do terenu działalności gnieźnieńskiego
cechu również powiatu witkowskiego i miasta Rogowa. Cech gnieźnieński liczył w tym
czasie 31 członków. W powiecie witkowskim działało 32 rzemieślników, w tym 13 mistrzów
rzeźnickich i 1 określany jako rzeźnik i oberżysta. W Rogowie w tym samym czasie
Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej..., s. 677 – 678; D. Szymczak, Okres Rzeszy Niemieckiej
(1871 – 1918), [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski…, s. 393 – 394.
1042
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funkcjonowało 6 rzeźników.1046 Byłoby to więc poważne liczebne wzmocnienie
gnieźnieńskiego cechu. Ostatecznie w jednej organizacji znaleźli się rzemieślnicy z powiatów
gnieźnieńskiego i witkowskiego, natomiast rzeźnicy w Rogowa weszli do cechu żnińskiego.
Zebrania członków cechu do 1929 r. odbywały się na terenie rzeźni do 1929 r. Później
zbierano się na ogół w lokalu Szłapczyńskiego przy Rynku 11, gdzie też znajdowało się biuro
cechu.
W roku 1927 cech założył własną Szkołę Zawodową, której kierownictwo sprawował
ówczesny starszy cechu Józef Sypniewski. Oficjalne jej otwarcie i poświęcenie nastąpiło w
dniu 20 września. Uroczystość odbyła się w salce przy Rzeźnie Miejskiej. Oprócz uczniów
wzięli w niej udział m.in. prezydent Gniezna Leon Barciszewski, wiceprezydent Maksymilian
Hensel, kierownik Szkoły Dokształcającej W. Fischer, ks. Feliks Dziadzia, prezes Związku
Cechów Rzeźnickich na Rzeczpospolitą Polskę Kazimierz Szyller z Poznania, dyrektor
Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzeźnickim w Poznaniu Franciszek Kulawski, dyr. Rzeźni
Jaroszewski oraz przedstawiciele Czeladzi Rzeźnickiej. Gnieźnieński Cech Rzeźnicki był
piątym w Polsce, który podjął inicjatywę otwarcia własnej szkoły. 1047 Funkcję instruktorów
pełnili Józef Bubacz, Józef Galantowicz i Leon Wilkus. Uczniowie zobowiązani byli wpłacać
na rzecz szkoły 5 zł kwartalnie. Nauka zawodu trwała 3 lata. Uczniowie przystępujący do
egzaminu czeladniczego byli w wieku od 18 do 21 lat (w 1928 r. zdarzył się przypadek, że
zdający egzamin liczył 30 lat, naukę ukończył już w 1918 r.). Część praktyczna egzaminu
odbywała się w Rzeźni Miejskiej. Egzamin najczęściej obejmował sprawdzian umiejętności
uboju świń i cieląt oraz ich rozbiór. Część teoretyczną egzaminów przeprowadzano, podobnie
jak w przypadku uczniów innych cechów, w Miejskiej Szkole Handlowo – Przemysłowej.
Wyniki części praktycznej na ogół były zdecydowanie lepsze niż części teoretycznej. Rocznie
wyzwalano od kilkunastu do ponad dwudziestu uczniów. Nowych adeptów mieli prawo
kształcić tylko rzeźnicy posiadający świadectwo mistrzowskie. Jeszcze w 1934 r.
przypomniano obowiązującą już w XVII w. zasadę, by jeden mistrz nie brał w naukę ucznia
od innego majstra. Podczas przyjęć nowych uczniów, starszy cechu każdorazowo
egzaminował ich z umiejętności czytania i pisania. Niejednokrotnie okazywało się, że
uczniowie umiejętności te opanowali w stopniu niezadowalającym i nakazywano im wówczas
powtórzenie egzaminu. Po każdorazowym egzaminie uczniów upominano o obowiązku
uczęszczania w niedziele do kościoła i do szkoły dokształcającej. Terminatorzy nie mogli
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należeć do Związku Strzeleckiego. Obowiązkowy był natomiast udział w zajęciach
przysposobienia wojskowego.
Stosunki między majstrami – nauczycielami, a uczniami nie zawsze układały się
najlepiej. W 1935 r. uczeń Marian Mstowski zadenuncjował swojego majstra Edmunda
Machtyla posiadającego zakład i sklep przy ul. Grzybowo, że ten bije po nocach zwierzęta
rzeźne w swoim zakładzie, a nie jak nakazywały przepisy, w Rzeźni Miejskiej. Mięso
pozyskane w ten sposób nie daje o przebadania przez weterynarza i sprzedaje je w swoim
sklepie. W odwecie E. Machtyl zwolnił swojego ucznia. Przeprowadzono jednak rewizję w
sklepie, która potwierdziła zarzuty. Na dodatek okazało się, że rzeźnik podrabiał na mięsie
odciski pieczęci Rzeźni Miejskiej. Mięso zostało skonfiskowane, a Zarząd Miejski w
Gnieźnie w dniu 21 października 1936 r., na podstawie prawa przemysłowego zakazał
Machtylowi kształcenia terminatorów na 3 lata. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 23 marca
1936 r. skazał go na 7 miesięcy więzienia i 200 zł grzywny.
W 1928 r., z chwilą wejścia w życie nowej ustawy przemysłowej, dotychczasowe
cechy zostały rozwiązane. W marcu tegoż roku przyjęto nowy statut Cechu Rzeźnickiego w
Gnieźnie. Miesiąc później zatwierdził go Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Już
w październiku następnego roku dokonano kosmetycznej zmiany polegającej na zwiększeniu
liczby członków Zarządu poprzez dodanie drugiego podstarszego. 1048 Cech Rzeźnicki w
Gnieźnie swoim zasięgiem obejmował miasto i powiat gnieźnieński. Członkiem cechu mógł
zostać tylko rzemieślnik posiadający świadectwo mistrzowskie. Wstępne wynosiło 30 zł,
składka roczna 24 zł, płatna w kwartalnych ratach (z tego 4 zł przekazywano na rzecz okręgu,
na rzecz związku 6 zł, dla cechu pozostawało 14 zł). Zachowano średniowieczny zwyczaj,
zgodnie z którym nowoprzyjęty mistrz oprócz zapłacenia wpisowego, fundował ponadto
świece dla kościoła farnego. Podczas walnego zebrania w maju, wybierano nowy Zarząd.
Starszym cechu został wówczas ponownie Józef Sypniewski, podstarszym Andrzej
Galantowicz, członkami Zarządu Stanisław Szubert, Józef Bubacz i Władysław Michalak, zaś
zastępcami członków Kazimierz Trzebny i Władysław Dybizbański. Cech liczył 40 członków
– mistrzów. Uchwalono budżet na rok 1928/ 1929 w wysokości 1450 zł (jak na gnieźnieńskie
warunki było to bardzo dużo). Starszy cechu, za wykonywane czynności pobierał 400 zł
rocznie.1049 Ponadto podjęto decyzję o nadaniu tytułu członka honorowego Stanisławowi
Mojeckiemu oraz o przekazaniu archiwum cechowego do Archiwum Państwowego w
Poznaniu. W grudniu 1929 r. uchwalono statut Wydziału Czeladników przy Cechu
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Rzeźnickim w Gnieźnie. Zgodnie z przyjętym dokumentem, Wydział zajmować się miał
współpracą z cechem we wspólnym regulowaniu warunków nauki rzemiosła. Wydział miał
wspomagać także te organy cechu, które są utrzymywane ze składek czeladników, bądź
których celem jest niesienie pomocy czeladnikom. W kwietniu 1933 r. nastąpiła kolejna
zmiana nazwy cechu na „Cech Rzeźnicko – Wędliniarski w Gnieźnie”.1050
W 1928 r., podobnie jak w innych latach, postanowiono urządzić letnią zabawę
połączoną z loterią fantową. Na jej cel postanowiono przekazać jednego wołu. Zabawy takie
zazwyczaj były dochodowe. Ta, która miała miejsce w 1928 r. przyniosła cechowi 400 zł
czystego zysku. Cech rzeźników był jednym z najbogatszych w Gnieźnie. Pieniądze lokował
m. in. w akcje Banku Polskiego. Mimo to, czasami podejmowano się zadań, których nie
potrafiono ze względu na brak środków zrealizować. W 1928 r. cech postanowił ufundować
nowy żyrandol dla kościoła św. Trójcy, ale nie zebrano wystarczającej ilości pieniędzy. Na
dodatek po 1930 r. zaczęły się „lata chude”. W 1933 r. „ze względu na ciężkie czasy”
obniżono wysokość składki o połowę (tj. do 3 zł kwartalnie), ściągane w ratach miesięcznych
po 1 zł. Narzekano równocześnie, że w Rzeźni Miejskiej dochodzi do ubojów zwierząt
dokonywanych przez osoby nieposiadające świadectw przemysłowych. Wysokość obrotów
obniżał też przywóz na rynek gnieźnieński znacznych ilości mięsa wołowego z Witkowa.
Powodem do skarg były rzekomo wygórowane ceny pobierane przez Rzeźnię Miejską lub
niewłaściwe cięcia dokonywane przez weterynarzy, będące przyczyną strat ponoszonych
przez rzeźników. W 1934 r. cech wystąpił do Zarządu Miejskiego o obniżenie akcyzy
pobieranej za korzystanie z chłodni w Rzeźni Miejskiej. Mimo tych trudności, cech corocznie
przekazywał pewne sumy na pomoc zimową dla biednych. Przed świętami Bożego
Narodzenia ofiarowano pewne ilości mięsa Zarządowi Miejskiemu, który następnie je
rozdzielał wśród biednych. Rzeźnicy potrącali sobie za to część podatków komunalnych. W
roku 1937 roczne dochody Cechu Rzeźnicko – Wędliniarskiego wyniosły 1698 zł 18 gr (dla
porównania – drugi pod względem dochodów cech stolarski uzyskał roczny dochód w
wysokości 750 zł 80 gr). Największy udział w dochodach rzeźników i wędliniarzy stanowiły
składki członkowskie – 600 zł i opłaty za rejestrację uczniów o naukę zawodu – 510 zł.
Wydatki ogółem wyniosły ponad 1304 zł, z czego najwięcej, bo 392 zł 40 gr wydano na
Komitet walki z nielegalnym rzemiosłem. Niewiele mniej, bo 320 zł pochłonęły wydatki na
„materiały piśmienne”.1051
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W okresie międzywojennym wiele zabiegów członków cechu pochłaniała sprawa
ubezpieczenia zwierząt rzeźnych. We wrześniu 1929 r. cechmistrz Józef Sypniewski zwołał
nadzwyczajne walne zebranie, którego głównym tematem była sprawa ubezpieczenia przez
członków cechu zakupionej przez nich nierogacizny. Od 1928 r. istniało przy cechu
Ubezpieczenie Trzody Chlewnej, ale dopiero w kwietniu 1930 r. przyjęto regulamin w
sprawie ubezpieczenia zwierząt rzeźnych (zmieniony zresztą już 2 lata później). Celem
„Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwierząt rzeźnych przy Cechu Rzeźnickim w
Gnieźnie” było ubezpieczenie członków cechu od szkód powstałych na skutej wypadków
podczas uboju zwierząt. Towarzystwo wynagradzało również szkody wynikłe wskutek
padnięcia zwierzęcia przeznaczonego do uboju, o ile szkoda nie wynikła z winy
ubezpieczonego. Wysokość opłat od świń wynosiła 1 zł za sztukę, w przypadku bydła, w
zależności od wielkości od 2 do 5 zł. Opłaty należało wpłacać do kasy ubezpieczeniowej
przed ubojem, pod rygorem utraty ewentualnego odszkodowania. Przed dokonaniem
ubezpieczenia, zwierzęta musiały być zbadane przez lekarza weterynarii. Świnie
przeznaczone do uboju w rzeźni miejskiej podlegały przymusowemu ubezpieczeniu, bydło,
cielęta, owce i kozy – dobrowolnemu.1052
Na początku lat trzydziestych narzekano na słabe zainteresowanie członków
sprawami cechu. Frekwencja na zebraniach kwartalnych i walnych rocznych była bardzo
mała. Najczęściej z braku quorum zebrania odbywały się w drugim terminie, czyli 15 – 30
minut po pierwotnie planowanym czasie rozpoczęcia obrad. Zaczęły pojawiać się propozycje,
by za nieobecność na zebraniach cechowych płacić kary. Dzięki staraniom Zarządu
aktywność cechu zaczęła się zwiększać. Stopniowo zaczęła poprawiać się frekwencja na
zebraniach.
W 1933 r. roku cech przystąpił do Chrześcijańskiego Zjednoczenia Rzemiosła.1053 Rok
później jego przedstawiciele brali udział w zjazdach związkowych w Gdyni i w Lesznie.
Podjęto sprawę wymiany sztandaru z którym cech występował podczas świąt państwowych i
lokalnych uroczystości. W 1933 r. był on już bardzo zniszczony. Na kwartalnym zebraniu 19
lipca podjęto decyzję o ufundowaniu nowego. Zamożniejsi wpłacać mieli na ten cel składki w
dobrowolnej wysokości, mniej zamożni po 10 zł.1054 Rok później postanowiono, że każdy
oddający surowe skóry do solarni wpłacać będzie na sztandar cechowy po 10 zł. Przyniosło to
dalsze 450 zł. Ponadto zebrano dobrowolnych składek 318 zł. W czerwcu 1936 r. cech
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obchodził jubileusz 500 – lecia istnienia. Z tej okazji wydano specjalną broszurę omawiającą
dzieje i współczesną działalność cechu.1055
W 1938 r. dawny Wydział Czeladników działał jako Towarzystwo Czeladzi
Rzeźnicko – Wędliniarskiej w Gnieźnie. Było ono największym spośród czterech istniejących
wówczas

towarzystw

czeladniczych.

Liczyło

36

członków.

Według

urzędników

gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego, członkowie Towarzystwa przejawiali sympatie
zarówno prorządowe, jak i proendeckie, a nawet bliskie ideom Stronnictwa Pracy.1056
W pierwszym powojennym roku rzeźnikom gnieźnieńskim, podobnie jak ich kolegom
w całym kraju, dała się we znaki wielka zwyżka cen żywca od października i olbrzymie
trudności z jego nabyciem. Do niekorzystnych warunków należał też obowiązek oddawania
Bacutilowi jelit, krwi i tłuszczu z własnych ubitych sztuk bydła i nierogacizny. 1057
Po wznowieniu działalności cechu w 1945 r., stanowisko starszego cechu objął Marcin
Alwin. W lipcu 1948 r. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zwróciła się do Wojewody
Poznańskiego o rozwiązanie Cechu Rzeźnicko – Wędliniarskiego w Gnieźnie oraz
analogicznego cechu w Żninie. Z dniem 1 września wojewoda powołał nowy cech nadając
mu nazwę Cech Wędliniarzy w Gnieźnie i wpisując do rejestru cechów pod numerem 226.
Do organizacji należało wówczas 50 członków z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Cech
otrzymał ponadto nowy statut, w myśl którego obejmować miał rzemieślników zajmujących
się wędliniarstwem, w tym z mięsa końskiego, wyrobem konserw rybnych, musztardy i
sosów. Działać miał na obszarze miasta Gniezna oraz powiatów gnieźnieńskiego i żnińskiego.
Powołano także Zarząd Komisaryczny cechu w składzie: starszy cechu Roman Nalewaj,
sekretarz Władysław Dybizbański (wkrótce jego miejsce zajął Marcin Alwin) i skarbnik Jan
Żurawski. Przekazanie majątku starego cechu nowemu odbyło się w lokalu Szłapczyńskiego
w Rynku. Przekazującym był Zarząd starego cechu ze starszym Marcinem Alwinem. Cech
posiadał nieruchomość na terenie Rzeźni Miejskiej. Plac był własnością miejską, natomiast
murowany budynek używany na solarnię skór, należał do cechu. Z ruchomości przekazano
113 zł w gotówce, sztandar cechowy z wizerunkiem św. Błażeja oraz akta. W dniu 30 lipca
1949 r. Izba Rzemieślnicza powołała Sąd Cechowy, na którego czele, jako przewodniczący,
stanął Andrzej Galantowicz. Wpływy budżetowe nowego cechu w 1948 r. wyniosły ponad 52
tysiące zł, z czego składki członkowskie prawie 30 tysięcy. Głównym składnikiem majątku
cechu była solarnia skór, której wartość oceniano na 600 tysięcy zł. Niemalże wszystkie
Jubileusz 500 – lecia Cechu Rzeźnicko – Wędliniarskiego w Gnieźnie obchodzony w dniu 28 czerwca 1936
r., b.m., 1936.
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dochody cechu pochłaniała jednak przybierająca tempa inflacja. Dochody budżetu cechowego
tylko w pierwszym półroczu 1949 r. zaplanowano na ponad 330 tysięcy zł.1058
Rok 1948 przyniósł załamanie branży i likwidację ok. 15% warsztatów. Powodem
było rozporządzenie wprowadzające monopol państwowy na skup, przerób i transport żywca i
mięsa.1059 Cofnięto obowiązujące dotychczas przepisy zezwalające rzeźnikom na skup
zwierząt nie objętych dostawami obowiązkowymi bezpośrednio i chłopów. Odtąd cała masa
towarowa jaką otrzymywał rzeźnik pochodziła z przydziału, który regulowany był przez
organa dystrybucyjne. Początek lat pięćdziesiątych to okres likwidacji warsztatów rzeźnicko –
wędliniarskich.1060 Po wstrzymaniu dostaw podrobów dla rzeźników prywatne zakłady tej
branży praktycznie przestały istnieć.
W lipcu 1949 r. do cechu należało 64 członków. Wśród nich znajdowały się
posiadające bogatą tradycję, całkiem duże firmy, jak np. mieszcząca się przy ul. Stalina 30
(obecnie ul. Warszawska) firma W. Dybizbańskiego, Andrzeja Galantowicza funkcjonująca w
położonym w pobliżu domu pod numerem 7, Jana Jankowskiego z ul. Tumskiej 13, Teodora
Klója i Spółki z ul. Dąbrówki 10, czy Romana Nalewaja z ul. Roosevelta 60. Okres rozwoju
nie trwał jednak długo. Wkrótce liczba zakładów zaczęła szybko spadać. Wśród 6
utworzonych w Gnieźnie w 1950 r. cechów zjednoczonych nie było takiego, który skupiałby
rzeźników i wędliniarzy.
II.16. CECH ZDUNÓW
Z pierwszej połowy XIX w. z akt Cechu Garncarzy zachowały się zaledwie 2
jednostki archiwalne dotyczące przyjęcia nowych członków i nowych uczniów.1061 Wśród
opłat jakie wnoszono przy okazji przyjęcia do bractwa znajdowały się m.in. świadczenie na
znak bracki, sztukę majstrowską, beczkę piwa, funt wosku, opłata dla pisarza, za anulowanie
wędrówki. Łącznie wpłata wynosiła 7 talarów. Rzadko kiedy wpłacana była w całości.
Najczęściej cech zgadzał się rozłożyć ją na raty. Niższe koszty ponosili synowie majstrowscy.
Za przyjęcie za brata w październiku 1843 r. Mikołaj Byrzykowski (syn majstrowski) zapłacił
łącznie 2 talary i 12 srebrnych groszy.1062 Nowoprzyjęty mistrz (niezależnie od tego czy był
„mistrzewiczem”, czy nie) zobowiązany był ponadto pełnić służbę młodszeństwa, a

APP, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, sygn. 1709.
Rozporządzenie Ministra Przemysła i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności
w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne (Dz. U. Nr 1 z 1949 r., poz. 3).
1060
Rzemiosło w Wielkopolsce w latach 1945 – 1957..., s. 55.
1061
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 42 – 43.
1062
tamże, k. 88.
1058
1059

326
„najpryncypialniej kościelną służbę w naznaczonym czasie”.1063 W latach 1834 – 1875 do
gnieźnieńskiego Cechu Garncarzy przyjęto łącznie 40 nowych członków.1064 Informacje o
uczniach przyjętych w termin zachowały się dla krótszego okresu. W latach 1834 – 1839
przyjęto 15 uczniów.1065 Czas nauki trwał wówczas od 2 do 4 lat.
Statut Cechu Garncarzy w Gnieźnie został przyjęty w dniu 26 lutego 1884 r., a
zatwierdzony przez Rejencję w Bydgoszczy 8 marca tegoż samego roku. Cech obejmował
wówczas swoim zasięgiem powiat gnieźnieński. Zarząd składał się z cechmistrza i 4
członków. Opłata wstępna do cechu wynosiła 15 marek. Pod przyjętym statutem podpisali się
Otto Knaack, Wojciech Smuglewicz, Józef Bysikiewicz, Ludwik Haidrich, Kazimierz
Cabański, Jan Grzybowski, Wojciech Fijałkowski, Wojciech Nowakowski i Adolf Bein. Po
wejściu w życie nowelizacji ustawy procederowej z 1897 r. przyjęto w marcu nowy statut,
który Rejencja bydgoska zatwierdziła 11 kwietnia 1899 r.1066 Cech określono w nim jako
„wolny”, czyli nieprzymusowy. Oficjalna nazwa cechu brzmiała: Töpfer und Ofensetzer
Innung zu Gnesen” [Cech Garncarzy i Zdunów w Gnieźnie]. Starszym cechu był w tym
czasie Józef Bysikiewicz, sekretarzem Władysław Bysikiewicz, a kasjerem Kazimierz
Cabański.1067 Członkami zarządu ponadto byli Otto i Hugo Knaack, Jan Grzybowski, Julius
Arlt, Władysław Burzyński i Stanisław Nakulski.
W maju 1928 r. władze miasta Gniezna skierowały do starszego cechu Władysława
Bysikiewicza pismo informujące go, że na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP o prawie
przemysłowym, dotychczas istniejący cech jest zobowiązany rozwiązać się. Majątek
organizacji powinien być przekazany Magistratowi miasta Gniezna, który przeznaczy go na
cele „odpowiadające interesom przemysłu”.1068 Przekształcenia i wyboru nowego zarządu
dokonano na Walnym Zebraniu 29 kwietnia 1929 r., które odbyło się w zakładzie starszego
cechu, przy ul. 3 Maja 18. Starszym cechu ponownie został Władysław Bysikiewicz,
podstarszym Jan Powałowski z Janowca, pierwszym członkiem Zarządu Leon Krzymiński z
ul. Garbarskiej, drugim członkiem Jan Witczak z ul. Św. Wawrzyńca, a zastępcą członka
Czesław Gniatkowski z ul. 3 Maja.1069 Nie udało się wówczas, mimo nacisków władz,
utworzyć Wydziału czeladniczego przy cechu.
tamże, k. 90. Na służbę młodszeństwa zwrócono uwagę przyjętemu do cechu w dniu 4 lutego 1845 r.
Szymonowi Lipczyńskiemu.
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Nowy statut, zatwierdzony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w
lutym 1930 r., określał zadania cechu. Podobnie jak w przypadku innych cechów, znalazły się
wśród nich pielęgnowanie ducha łączności oraz podnoszenie godności zawodowej członków,
utrzymywanie dobrego stosunku między członkami cechu, prowadzenie wykazów wolnych
miejsc pracy, piecza nad sprawami młodzieży rzemieślniczej, tworzenie kas zapomogowych,
udzielanie pomocy na wypadek choroby lub niezdolności do pracy, zakładanie spółdzielni i
sądów polubownych. Wysokość wpisowego do cechu wynosiła 15 zł, składka roczna 12 zł,
płatna w kwartalnych ratach z góry. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na
zebraniu, pociągała za sobą karę grzywny w wysokości 5 zł.
W latach trzydziestych XX w. główną bolączką gnieźnieńskich zdunów, była
nieuczciwa konkurencja ze strony osób niebędących członkami cechu. Nadal dawała o sobie
znać skłonność członków do wprowadzenia przymusu cechowego. W 1933 r. na wniosek Cz.
Gniatkowkiego cech po raz kolejny apelował do władz, by te zabroniły wykonywania prac
zduńskich czeladnikom, którzy nie posiadają kart rzemieślniczych. Tym razem wymieniono z
nazwiska osoby, które prowadziły działalność bez posiadania wymaganych dokumentów:
Groblewskiego, Siudzińskiego, Filipiaka i Tomasza Uszakiewicza.1070
W okresie międzywojennym Cech Garncarzy i Zdunów był najmniejszym spośród
gnieźnieńskich bractw rzemieślniczych. W 1929 r. liczył zaledwie 7 członków – mistrzów.
Nie posiadał zapisanych czeladników i uczniów, funduszy cechowych, kapitałów i majątku
cechowego. W 1933 r. wybrano kolejny skład Zarządu. Starszym cechu ponownie został W.
Bysikiewicz, członkami Zarządu Jan Witczak i Szczepan Nowak, a zastępcą członka Zarządu
Jan Uszakiewicz.1071 W tymże roku przyjęto plan budżetu na rok 1933 w wysokości 130
zł.1072 Zebrania odbywały się w domu starszego cechu Władysława Bysikiewicza. Do roku
1936 wyraźnie wzrosła liczba członków. Do cechu należało wówczas 14 garncarzy i zdunów
wykonujących swoje rzemiosło na terenie powiatów gnieźnieńskiego i mogileńskiego.
Pierwsze powojenne zebranie cechu odbyło się 12 lipca 1945 r. w mieszkaniu
przedwojennego starszego cechu – W. Bysikiewicza przy ul. 3 Maja 16. W trakcie zebrania
jego gospodarz został ponownie wybrany starszym cechu i przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej. Oprócz W. Bysikiewicza w skład Zarządu weszli Władysław Krzymiński,
Czesław Nowak, Wacław Groblewski i Wincenty Łęcki. Na zasilenie kasy cechowej złożono
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190 zł. Bractwo przyjęło wówczas nazwę Cech Garncarsko – Zduński w Gnieźnie. W
październiku 1945 r. W. Bysikiewicz obchodził 50 – lecie złożenia egzaminu mistrzowskiego.
Zduni i garncarze, w pierwszym powojennym okresie uskarżali się, że różne instytucje
zlecają prace douczonym robotnikom, a nie samoistnym rzemieślnikom. Powszechnie
krytykowano także znaczny wzrost kosztów materiałów. Jako przykład podawano cenę
jednego kafla piecowego, który na początku 1945 roku kosztował 3 zł 20 gr, a już pod koniec
roku 23 zł.1073
W 1948 r. nastąpiło przekształcenie dotychczasowego cechu. Nowy przyjął nazwę
„Cech Zdunów w Gnieźnie”. W 1950 r. został włączony do nowego cechu zbiorowego –
Cechu Rzemiosł Budowlanych.

1073
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Część III
Rzemiosło w okresie centralizacji.
Do 1950 r. rzemiosło gnieźnieńskie było jeszcze stosunkowo liczne i różnorodne.
Wśród zarejestrowanych zakładów znajdowały się firmy bednarskie, bieliźniarskie,
blacharskie, ciesielskie, cholewkarskie, cukiernicze, czapnicze, dekarskie, dziewiarskie,
elektroinstalatorskie, fotograficzne, fryzjerskie, garbarskie, gorseciarskie, instalatorskie,
introligatorskie, jubilerskie, kamieniarskie, kołodziejskie, kominiarskie, koszykarskie,
kotlarskie, kowalskie, krawieckie, lakiernicze, malarskie, modniarskie, murarskie, optyczne,
pantoflarskie, piekarskie, pilnikarskie, pończosznicze, powroźnicze, radiomechaniczne,
rzeźbiarskie, rzeźnickie i wędliniarskie, rzeźnictwa końskiego, siodlarskie, stolarskie,
szczotkarskie, szewskie, szklarskie, szlifierskie, ślusarskie, tapicerskie, tokarskie w drewnie i
w metalu, wulkanizatorskie, zduńskie, zegarmistrzowskie i złotnicze. Zarówno ilość cechów,
jak zwłaszcza ilość branż rzemieślniczych, znacznie utrudniała kontrolę nad całym ruchem.
Konsolidacja rzemiosła wprowadzana na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych
narzucona była odgórnie przez władze komunistyczne. Inne też przyświęcały jej cele – miała
ona ułatwić sprawowanie kontroli nad całym ruchem rzemieślniczym. Nie można jej
porównywać z próbami jakie miały miejsce przeszłości. Wówczas podejmowane one były na
bazie autentycznych potrzeb i oddolnego dążenia do integracji drobnej wytwórczości. Ich
inicjatywa wychodziła często od samych zainteresowanych, a z pewnością nie spotykała się z
ich negatywną oceną. W głoszonym przez władze propagandowym sloganie, że interesy
rzemieślników lepiej będą broniły duże zwarte organizacje, niż liczne, ale niewielkie
liczebnie cechy jednostkowe, było wiele słuszności. Celem władz nie było jednak stworzenie
autentycznej reprezentacji ruchu rzemieślniczego, a poddanie go odgórnej kontroli i skuteczne
jej sprawowanie. Pierwszy etap odgórnej reorganizacji cechów nastąpił w 1948 r., kiedy
zlikwidowano organizacje w małych miejscowościach, tworząc cechy o zasięgu okręgowym i
wprowadzając do nich zarządy komisaryczne.1074 Bardziej zdecydowane kroki podjęto w
1950 r., kiedy to przystąpiono do łączenia cechów o zasięgu okręgowym, ale skupiających
rzemieślników jednej lub co najwyżej kilku pokrewnych profesji, w cechy zjednoczone. Do
końca marca zlikwidowano w Gnieźnie, Mogilnie i Żninie łącznie 20 cechów. Na ich miejsce
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z dniem 1 kwietnia rozpoczęło działalność 6 Zjednoczonych Cechów w Gnieźnie1075, 6 w
Mogilnie i 5 w Żninie. Po upływie pół roku, w związku ze zmianą granicy województwa,
cechy w Mogilnie i Żninie zostały przejęte przez Izbę Rzemieślniczą w Bydgoszczy i z
Gnieznem ostatecznie utraciły kontakt organizacyjny. W czerwcu palącą stała się sprawa
powołania nowych Zarządów. Władze polityczne wywierały naciski, by do zarządów nowych
cechów

weszli

członkowie

PZPR.

Tymczasem

z

„upartyjnieniem”

w

szeregach

gnieźnieńskiego rzemiosła nie było najlepiej. W momencie zjednoczenia PPR i PPS i
utworzenia PZPR w grudniu 1948 r., na 1827 członków gnieźnieńskiej organizacji partyjnej
było zaledwie 13 rzemieślników, a do kwietnia liczba ta spadła jeszcze do zaledwie 3 osób.
Równocześnie żaden spośród 1366 kandydatów na członka partii nie był rzemieślnikiem.1076
W latach następnych sytuacja nie uległa poprawie. W kwietniu 1952 r. na 2660 członków i
kandydatów PZPR był 1 rzemieślnik, a na koniec 1955 r. na 2888 działaczy, zeledwie 2
pochodziło z tego środowiska.1077 W tej sytuacji trzeba było sięgnąć do szeregów partyjnych
spoza Gniezna. Ostatecznie wśród członków Zarządów nowych cechów znalazło się aż 7 osób
należących do PZPR. Pozostałe miejsca w zarządach miały być obsadzone przez członków
pozostałych sojuszniczych stronnictw. Ponieważ Zjednoczone Stronnictwo Ludowe nie było
wśród rzemieślników zbyt popularne, pozostawali w praktyce członkowie Stronnictwa
Demokratycznego. Kolejnym stawianym wymogiem było, by członkowie zarządów byli
„lojalnymi drobnowarsztatowcami”. Za wszelką cenę należało odsunąć od wpływu na sprawy
rzemieślnicze mistrzów korzystających z pracy najemnej. Problem pojawił się w momencie,
gdy okazało się, że w zarządzie Cechu Rzemiosł Włókienniczych znalazł się Jan Igliński, nie
należący do PZPR. Od tej pory zaczęto dokładniej sprawdzać życiorysy osób mających pełnić
jakiekolwiek funkcje. W kwietniu 1950 r. przesłano życiorysy wszystkich pracowników
zatrudnionych w Okręgowym Związku Cechów w Gnieźnie i jego Oddziałach w Mogilnie i
Żninie do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Przy okazji kontynuowano redukcję personelu.
Liczba osób zatrudnionych w OZC w Gnieźnie zmniejszyła się z 6 do 3 osób. Jako kierownik
biura pracował Marian Malinowski, członek dawnego Cechu Fryzjerów. Na stanowisku
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1076
APP, Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnieźnie [dalej: KM PZPR w Gnieźnie]
1949 – 1960, sygn. 40, s. 1 - 4
1077
APP, KM PZPR w Gnieźnie 1949 – 1960, sygn. 43, k. 67. Sprawa była na tyle niewygodna dla PZPR, że od
1957 r., w ankietach dotyczących liczby i pochodzenia członków partii nie wyodrębniano rzemieślników, a
umieszczano ich w grupie „inni”, razem z gospodyniami domowymi – zob. APP, KM PZPR w Gnieźnie 1949 –
1960, sygn. 44.
1075

331
księgowej zatrudniona była Stanisława Doligańska, zaś funkcję kasjera pełnił Czesław Śrama,
niegdyś członek Cechu Kołodziei i Bednarzy. Dopiero w październiku utworzono stanowisko
przewodniczącego OZC w Gnieźnie. Powierzono je Wincentemu Wittkowi, byłemu
członkowi Zarządu dawnego Cechu Szewców, posiadającemu warsztat na ul. Dąbrówki. W
lipcu 1950 r. odbyło się 6 zebrań Zarządów wszystkich 6 gnieźnieńskich cechów. Przyjęto na
nich nowe statuty cechowe i przedłożono do zatwierdzenia do Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej jako władzy pierwszej instancji. W październiku 1950 r. Okręgowemu Związkowi
Cechów w Gnieźnie podporządkowano Oddział we Wrześni. Okręgowe Związki Cechów
działały do 1955 r. Rozwiązano je na podstawie Zarządzenia nr 131 Ministra Przemysłu
Drobnego i Rzemiosła z 4 października. W Gnieźnie przekazanie majątku Cechowi Rzemiosł
Różnych nastąpiło 19 stycznia 1956 r. Przekazującym był Wincenty Wittek 1078
przewodniczący OZC, przejmującym wyznaczony przez Izbę Rzemieślniczą likwidator
Stanisław Rolewicz, ówczesny starszy cechu.1079
W tym samym czasie kontynuowano akcję „uspółdzielnienia” rzemiosła. Pierwszym
jej etapem było tworzenie tzw. spółdzielni pomocniczych. Pierwsze z nich powstały jeszcze
przed wojną. W styczniu 1939 r. została założona Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza
Malarzy w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Moniuszki 4. Na jej czele stał wówczas Hieronim
Sikorski. Spółdzielnia podlegała pod Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Poznaniu. Do
rejestru sądowego spółdzielnię wpisano w marcu 1939 r. pod nazwą Spółdzielnia Surowców
Branżowych z odp. udz. przy Cechu Malarzy Pozłotników i Lakierników w Gnieźnie. Jej
zadaniem było ułatwienie członkom cechu nabywanie surowców po cenach hurtowych. W
czasie okupacji majątek spółdzielni został przejęty przez władze niemieckie, a księgi
spółdzielni zostały zniszczone. Po wojnie wznowiła działalność pod nazwą Spółdzielnia
Surowców Malarskich z odp. udz. w Gnieźnie. W maju 1950 r. na Walnym Zgromadzeniu
udziałowców przyjęto nazwę Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Malarzy w Gnieźnie.
Wincenty Wittek urodził się 20.01.1911 r., mistrz szewski. W okresie międzywojennym wieloletni prezes
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Od 1946 r. członek Zarządu Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w
Gnieźnie, od maja 1950 r. podstarszy Cechu Rzemiosł Skórzanych i kierownik Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy
Szewsko – Cholewkarskiej. W latach 1950 – 1955 prezes gnieźnieńskiego Okręgowego Związku Cechów. Z
ramienia SD pełnił kolejno funkcje radnego Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, Powiatowej Rady
Narodowej w Gnieźnie i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w
Gnieźnie w latach 1962 – 1976. Zmarł 21.01.1976 r.
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Sześciu członków Rady Nadzorczej, trzech członków Zarządu i księgowa stali się etatowymi
pracownikami spółdzielni. W 1945 roku powstała Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza
Stolarska z odp. udz., której siedziba znajdowała się przy ul. Dąbrówki 25. Na jej czele stał
Edmund Przybylski. Podobnie jak spółdzielnia pomocnicza malarzy, również ta miała swoich
etatowych pracowników. W 1947 r. z inicjatywy Zarządu Powiatowego Związku Cechów i
członków Cechu Szewców i Cholewkarzy powstała w 1947 r. kolejna branżowa Spółdzielnia
Pomocnicza. W sierpniu 1948 r. z inicjatywy Okręgowego Związku Cechów powstała w
Gnieźnie Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa skupiająca pozostałe grupy
zawodowe. Na czele spółdzielni stał Marian Malinowski, który był pierwszym członkiem
zarządu, drugim – Marcin Alwin, a trzecim – Jan Sikorski. Spółdzielnia zajmowała 3 lokale
przy ul. J. Stalina (Warszawskiej) 40, gdzie mieścił się sklep sprzedaży artykułów
pomocniczych dla członków spółdzielni, biuro administracji oraz magazyn. 1080 Wraz ze
wzmocnieniem kursu stalinowskiego w polityce, zaczęto przed spółdzielczością pomocniczą
stawiać nowe zadania. Władze zarówno ogólnopolskie, jak i na szczeblu lokalnym nie
ukrywały, że „spółdzielnie pomocnicze, będące ważnym czynnikiem, odgrywają określoną i
niezmiernie doniosłą rolę w procesie uspołecznienia rzemiosła”.1081
Szybko okazało się, że zapotrzebowanie rzemieślników w surowce przekroczyło
możliwości spółdzielni, które nie były w stanie wywiązać się ze swoich zadań.
Funkcjonowały jednak nadal, gdyż ustawa z 18 listopada 1948 r. uniemożliwiła dokonywanie
bezpośrednich

transakcji

pomiędzy

zleceniodawcami

sektora

uspołecznionego

a

wykonawcami prywatnymi.1082 Zmuszało to rzemieślników do korzystania z usług
powstających spółdzielni produkcyjnych, które otrzymywały zlecenia na wykonanie prac od
zleceniodawców uspołecznionych, a następnie rozdzielały je pośród swoich członków. Na
tym tle dość szybko doszło do konfliktów. Władze pomocniczej spółdzielni stolarskiej
oskarżane były o to, że rozdzielają co bardziej intratne zlecenia wśród tej samej, niewielkiej
grupy mającej wpływ na Zarząd. Nie było to tylko specyfiką gnieźnieńskiej spółdzielni, skoro
sprawą zająć się musiał Związek Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych,
wprowadzając swym zarządzeniem system kontroli rozdziału zleceń. Zgodnie z nim,
przydział zleceń rzemieślnikom powinien odbywać się w obecności przedstawiciela
Okręgowego Związku Cechów, pod nadzorem przedstawiciela Komisji do spraw Drobnej
Wytwórczości Prezydium MRN. Nagminne wypadki niesprawiedliwego rozdziału zleceń,
APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 115, k. 294 – 298.
tamże, sygn. 113, k.211. Analiza działalności spółdzielczości pomocniczej na terenie m. Gniezna.
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Ustawa z 18 listopada 1948 r. o dostawach, rabatach i usługach na rzecz skarbu państwa, samorządu oraz
niektórych kategorii osób prawnych, [Dz. U. Nr 63 z 1948 r., poz. 49]
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stanowiły w opinii władz główny powód zahamowania napływu nowych członków do
spółdzielni.1083
Kolejnym

etapem

przekształcenia

rzemiosła

indywidualnego

w

kolektywną

działalność gospodarczą było tworzenie spółdzielni pracy. Wciągnięcie właściciela
indywidualnego warsztatu do spółdzielni, miało być pierwszym krokiem do likwidacji
nieuspołecznionego sektora gospodarki. Nie szczędzono starań by liczba „uspółdzielnionych”
rzemieślników była jak największa. Wstępujący do niej członkowie wnosili wkład w postaci
wyposażenia własnego warsztatu. Zlecenia rozprowadzano wśród spółdzielców, dzieląc się
zyskami z prowadzonej działalności. Nakłanianie do wstępowania w szeregi spółdzielców
poprzez naciski gospodarcze i polityczne było wypaczeniem idei spółdzielczości, zakładającej
dobrowolność przy wstępowaniu w szeregi kooperatywy. Pierwszą w Gnieźnie spółdzielnią
pracy była utworzona w dniu 28 października 1949 r. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy
branży budowlanej. Jej znaczne powiększenie nastąpiło po przejęciu w 1950 r.
Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Blacharsko – Instalacyjno – Ogrzewniczej. Spółdzielnia
wykonywała wyłącznie usługi budowlane prowadząc w mieście 13 punktów usługowych. Jej
pracownicy czynnie włączyli się też od 1950 r. do realizacji planu 6 – letniego.
W dniu 28 grudnia 1949 r. powołano do życia Rzemieślniczą Spółdzielnię Pracy
Branży Skórzanej. W 1950 r. funkcjonowała jako Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewsko
– Cholewkarska w Gnieźnie. Na przełomie lat 1950/1951 przyłączyła się do niej Pomocnicza
Spółdzielnia Branży Skórzanej i Tapicerskiej.1084 Spółdzielnia Branży Skórzanej prowadziła
w tym czasie 17 punktów, w tym 15 przemysłowych i 2 usług nieprzemysłowych z zakresu
cholewkarstwa, szewstwa, szewstwa ortopedycznego, rękawicznictwa – kaletnictwa,
rymarstwa i białoskórnictwa. Pod koniec lipca 1955 r. rozpoczęła świadczyć usługi z zakresu
szycia skór futerkowych.1085
Już w styczniu 1950 r. udało się stworzyć w Gnieźnie kolejną Rzemieślniczą
Spółdzielnię Pracy Metalowców. Początkowo jej zakres usług ograniczał się do reperacji
samochodów. Spółdzielnia Metalowców w ciągu 5 lat działalności pozyskała w Gnieźnie 11
punktów usług przemysłowych i 4 placówki usług nieprzemysłowych oraz 1 lokal
przyjmowania zleceń. Rozszerzenie oferty usług nastąpiło m.in. przez przyłączenie do
spółdzielni prywatnego warsztatu naprawy wag i warsztatu blacharsko – ślusarskiego

APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 113, k. 212 – 213.
APP, KM PZPR w Gnieźnie 1949 – 1960, sygn. 17, s. 141.
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Wengerka. Pracownikom spółdzielni zarzucano, że wykonują usługi bez przyjmowania
zlecenia na piśmie i bez wystawiania faktur.
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Malarzy zorganizowana została przez Związek
Spółdzielni Rzemieślniczych w Poznaniu. W październiku 1951 r. pracowało w niej 13
pracowników fizycznych i 3 umysłowych. Spółdzielnia wykonywała prace z zakresu
malarstwa.1086
W połowie 1950 r. powstała Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fryzjerów, która od
momentu utworzenia skupiła 100% warsztatów tej branży z Gniezna i Mogilna. Oczywiście o
dobrowolnym przystępowaniu do niej nie było mowy. Kierownik kooperatywy Lisiak jeszcze
w 1954 r. podkreślał, że spółdzielnia się nie rozwija, gdyż w skład Rady Nadzorczej wchodzą
ludzie o „konserwatywnych zapatrywaniach”, dawni mistrzowie, właściciele rentownych
niegdyś zakładów fryzjerskich. Według Lisiaka przeszkadzali oni w rozwoju spółdzielni,
gdyż nie chcieli się zgodzić na zakładanie punktów, o których z góry było wiadomo, że będą
nierentowne.1087 Spółdzielnia oprócz usług fryzjerskich oferowała klientom także usługi
kosmetyczne. Często niestety zdarzało się, że usługi świadczone w dziale damskim nie
spotykały się z zadowoleniem klientek. Pracownikom spółdzielni, dawnym samoistnym
rzemieślnikom władze zarzucały, że przyjmują swoje dawne klientki prywatnie we własnych
mieszkaniach.
Stosunkowo późno, bo dopiero 1 lutego 1953 r., utworzono Rzemieślniczą
Spółdzielnię Pracy Rzemiosł Drzewnych. Prowadziła ona zaledwie 1 punkt stolarski. W tym
czasie jej działalność koncentrowała się na produkcji skrzynek głośnikowych i trumien.1088
W 1953 r., spośród gnieźnieńskich właścicieli indywidualnych warsztatów 134
należało do różnych spółdzielni rzemieślniczych. Stanowiło to 65%

wszystkich

zarejestrowanych w mieście rzemieślników. W różnych sektorach stopień „uspółdzielnienia”
przedstawiał się rozmaicie. W branży skórzanej, papierniczej, malarsko – lakierniczej i
rzeźbiarskiej wynosił on 100%. W dziale włókienniczym zaledwie 11 na 60 rzemieślników
należało do spółdzielni. Z 70 właścicieli warsztatów niezrzeszonych w gnieźnieńskich
spółdzielniach, 15 należało do spółdzielni poznańskich. Jedynie 55 rzemieślników nie
przystąpiło wówczas do żadnej kooperatywy. Władze zdawały sobie sprawę, że większość
członków spółdzielni przystąpiła do nich, broniąc się przed domiarami lub innymi
przeszkodami mogącymi doprowadzić do likwidacji warsztatu. Ponadto zgłaszając swój akces
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do spółdzielni spodziewali się, że zapewnią sobie regularny przydział podstawowego surowca
do produkcji.1089
Spośród dwóch istniejących w Gnieźnie spółdzielni pracy oferujących usługi
krawieckie żadna nie powstała na bazie zakładów rzemieślniczych. Spółdzielnia Pracy
Krawiecka „Strój” mieszcząca się przy ul. Chrobrego 3 zorganizowana została przez
Spółdzielnię Pracy Absolwentów Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Druga z nich –
Spółdzielnia Pracy Odzieżowa, mająca siedzibę przy ul. Jeziornej 13, utworzona została przez
Ligę Kobiet.1090 Na początku lat pięćdziesiątych XX w. istniały ponadto w Gnieźnie 3 inne
spółdzielnie posiadające w nazwie przymiotnik „Rzemieślnicza”. Były to: Rzemieślnicza
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko –
Jubilersko – Złotnicza i Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kapeluszników i Czapników.
Wszystkie zorganizowane zostały przez spółdzielnie rzemieślnicze w Poznaniu i tam też
mieściły się ich Zarządy.1091
Spółdzielnie Pracy stanowiły swego rodzaju nową jakość w zakresie organizacji pracy.
Wzorem dla nich stał się system funkcjonujący w zakładach państwowych. Rzemieślniczymi
pozostały one jedynie z nazwy, z prawdziwym rzemiosłem mając tyle wspólnego, że należeli
do nich byli rzemieślnicy. W pismach dotyczących działalności konkretnych rzemieślników
zaznaczano, czy jest on „samoistnym”, czy „uspołecznionym”. Spośród starszych
gnieźnieńskich cechów zjednoczonych, tylko o Edmundzie Amborskim, starszym Cechu
Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych wiadomo, że na pewno był rzemieślnikiem
„samoistnym”, czyli nie należącym do spółdzielni pracy.1092
Problemem numer jeden, nurtującym brać cechową, stawał się powszechny brak
surowców. Piekarze uskarżali się na niedostateczne zaopatrzenie w węgiel oraz mąkę żytnią i
pszenną, powszechne braki występowały w zaopatrzeniu w branży skórzanej, w branży
metalowej występował brak drutów do uzwojeń magnetycznych. Brakowało na rynku
cementu, papy dachowej i smoły, czego skutki odczuwali murarze i dekarze. Rzemieślnicy
wszystkich branż skarżyli się na wysokie podatki, wysokie kary administracyjne wymierzane
przy byle okazji, brak ubezpieczenia na wypadek choroby. W niektórych branżach poważnym
APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 113, k. 211 – 212.
APP, KM PZPR 1949 – 1960, sygn. 17, s. 161.
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problemem był brak funduszy na niezbędne remonty i unowocześnianie warsztatów. Do tego
dochodziły częste, uciążliwe kontrole. W dniu 22 lutego 1951 r. przeprowadzono przegląd
zakładów położonych na terenach świeżo przyłączonych do miasta, na których brakowało
warsztatów niektórych branż – zwłaszcza szewskich i fryzjerskich. Z tego powodu w kontroli
wzięli udział przedstawiciele Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Szewsko – Cholewkarskiej i
Fryzjerskiej W protokołach z wynikami kontroli stwierdzono, że na Dalkach należy
uruchomić 1 zakład szewski i 1 fryzjerski – oczywiście spółdzielcze. Niecały tydzień później
przeprowadzono

na

terenie

całego

miasta

kontrolę

zakładów

przemysłowych

i

rzemieślniczych pod względem przestrzegania zasad BHP i pod względem wykorzystania
maszyn. W warsztacie kołodziejskim Stanisława Śramy przy ul. Św. Wawrzyńca 22
stwierdzono wykorzystanie maszyn w 50%, a w znajdującym się na tej samej ulicy pod
numerem 21 warsztacie ślusarskim Mieczysława Czerniaka w zaledwie 40 – 50%. Stolarz
Stefan Janas dokonał jeszcze gorszego wykroczenia. Przetrzymywał w swoim warsztacie
maszynę, będącą własnością rzemieślnika Cabańskiego, która w 100% nie była
wykorzystywana. Kontrolerzy wezwali go do natychmiastowego zarejestrowania maszyny w
Referacie Przemysłowym Prezydium MRN.1093 Niewykorzystanie maszyny w 100% mogło w
ostateczności skutkować odebraniem jej właścicielowi i przekazanie w miejsce, gdzie będzie
lepiej wykorzystywana. Kwestia wykorzystania maszyn była często przedmiotem kontroli.
Już w marcu 1951 r. Komisja do Spraw Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego
przy Prezydium MRN uchwaliła przeprowadzenie w najbliższym czasie kontroli pod kątem
zużycia surowca, wykorzystania maszyn i bezpieczeństwa pożarowego.1094 W czerwcu,
zakres zagadnień objętych szczególną kontrolą postanowiono poszerzyć o warunki pracy,
wynagrodzenia pracowników, realizację planów produkcyjnych i współzawodnictwo.
Podczas kontroli prowadzonych w grudniu w kilku gnieźnieńskich stolarniach stwierdzono
takie uchybienia jak: zatrudnianie uczniów bez skierowania przez Urząd Zatrudnienia, brak
akt personalnych młodocianych pracowników, zaleganie z wpłatami na Pożyczkę Narodową,
brud w warsztatach, a nawet przeciekanie dachu. W tym ostatnim przypadku właściciel
stolarni Stanisław Rolewicz tłumaczył się, że nie mógł przeprowadzić remontu, gdyż nie
uzyskał od Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przydziału papy i smoły. Ponieważ był
on członkiem Pomocniczej Spółdzielni Stolarskiej i na jej zlecenie wykonywał prace dla
Centrali Aptek i dla Jednostki Wojskowej, kontrolerzy w protokole kontroli postulowali
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przydzielenie mu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu.1095 Mimo
drobiazgowych inspekcji, niejednokrotnie stwierdzano, że liczba uchybień w zakładach
prywatnych w porównaniu z ilością niedociągnięć w zakładach uspołecznionych jest
niewielka.1096
Nic dziwnego, że w takich niesprzyjających rzemiosłu warunkach zaczęła spadać
liczba funkcjonujących w Gnieźnie warsztatów. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 1950
r. zlikwidowano łącznie 88 zakładów, z czego najwięcej (20) w branży budowlanej, a
najmniej (11) w drzewnej. W latach następnych trend ten nie tylko się nie zmniejszał, ale
wręcz pogłębiał. Władze kontynuowały akcję „uspółdzielniania” rzemiosła. M. Malinowski
za zasługi na tym polu otrzymał już w listopadzie 1950 r. nagrodę pieniężną. Niewielki był
dopływ „świeżej krwi” do rzemiosła. Komisja do Spraw Drobnej Wytwórczości przy
Prezydium MRN wnioski o wydanie karty rzemieślniczej rozpatrywała na ogół negatywnie.
W czerwcu 1952 r. Komisja odrzuciła podanie kobiety ubiegającej się o zezwolenie na
plisowanie, ponieważ zainteresowana nie udowodniła, że mąż jest chorowity i nie może
utrzymywać rodziny. Zwolnionemu pracownikowi Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Branży
Skórzanej poradzono, by starał się o uzyskanie pracy za pośrednictwem Referatu
Zatrudnienia. Innej mieszkance Gniezna odmówiono wydania karty, gdyż w opinii Komisji,
jej mąż zarabiał wystarczająco dużo, by zapewnić byt jej i trojgu dzieciom. Inwalidzie, który
chciał prowadzić warsztat obuwia domowego odmówiono radząc, by zatrudnił się w
Spółdzielni Pracy Inwalidów. Chętnemu do prowadzenia pracowni malarstwa artystycznego
odrzucono wniosek, gdyż sklepy Miejskiego Handlu Detalicznego według członków Komisji
były „dostatecznie zaopatrzone w artykuły artystyczno – malarskie”. Młodej adeptce
krawiectwa nie wydano karty, tłumacząc to jej młodym wiekiem i możliwością uzyskania
pracy w Spółdzielni Odzieżowej. Trudniej przyszło odrzucić wniosek piekarza o zgodę na
uruchomienie piekarni na ul. Witkowskiej, w rejonie miasta, gdzie brakowało takiego
zakładu. Komisja stwierdziła, że przy ewentualnej odmowie należy porozumieć się
Komitetem Powiatowym PZPR, czy ten nie zgłosi zastrzeżeń. Wyjątkowo pozytywnie
rozpatrzono sprawę byłego (innego niż wyżej wspomnianego) pracownika Rzemieślniczej
Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej. Został on zwolniony z pracy w kooperatywie ze względu
na chorobę, która uniemożliwiała mu wydajną pracę. Jego stan zdrowia potwierdzało
tamże, k. 119.
W czasie kontroli prowadzonych w gnieźnieńskich piekarniach stwierdzono braki w należących do GSP
piekarniach przy ul. Stalina, Wrzesińskiej, Św. Wawrzyńca, Zielonym Rynku, Słomiance i Poznańskiej.
Natomiast w piekarni Zwolenkiewicza przy ul. Roosevelta braków nie stwierdzono – APP OG, Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 112, k. 29.
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uzyskane przez zainteresowanego zaświadczenie lekarskie. Zwolniony członek przystępując
niegdyś do Spółdzielni, wniósł jako wkład swoje maszyny. Ponieważ obecnie były one zużyte
w 70% Spółdzielnia gotowa była mu je wydać, pod warunkiem, że sprawę ich zwrotu załatwi
zainteresowany przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu. Ostatecznie, po ponad
miesiącu, w lipcu 1952 r. Komisja uwzględniła wniosek o wydanie karty rzemieślniczej ze
względu na stan zdrowia zainteresowanego oraz na odległość ok. 2 kilometrów z jego
warsztatu do uspołecznionych zakładów pracy.1097
W tym samym czasie prowadzono akcję łączenia spółdzielni. Na przykład już we
wrześniu 1950 r. Spółdzielnia Pracy Blacharzy i Instalatorów Ogrzewniczych połączyła się z
Rzemieślniczą Spółdzielnią Pracy Budowlaną, a Spółdzielnia Pomocnicza Szewska połączyła
się z Rzemieślniczą Spółdzielnią Pracy Szewską. Jak podkreślano w sprawozdaniach OZC w
Gnieźnie, rzemieślnicy, którzy przeszli do spółdzielni w przeważającej części byli zadowoleni
z warunków pracy i płacy. 1098 Jedynym uzasadnieniem akcji wymuszania na rzemieślnikach
przystępowania do spółdzielni był komunistyczny dogmat o wyższości gospodarki
uspołecznionej nad prywatną. W sposób dobitny wyraził to kierownik biura gnieźnieńskiego
OZC M. Malinowski stwierdzając, że w okresie gospodarki planowej nie może być
„rzemiosła luzem chodzącego”. Oczywiście, w oficjalnej propagandzie nie podawano
rzeczywistych powodów przystępowania właścicieli warsztatów do spółdzielni. Najczęściej
były one bardzo prozaiczne. Prywatny, „samoistny” rzemieślnik, nie miał szans na zakup
towarów i surowców niezbędnych do pracy. Podatki ściągano w drodze administracyjnej, nie
zwracając uwagi na rzeczywiście osiągane dochody. Często jedynym sposobem dalszego
zarabiania na życie było przystąpienie do spółdzielni. Gdy na zebraniu Zarządów cechów w
listopadzie 1952 r. wskazywano na ciężkie położenie rzemieślników samoistnych, kierownik
biura OZC M. Malinowski cynicznie stwierdził, że mogą ich przyjąć spółdzielnie pracy.1099
Wokół coraz mniej licznych właścicieli warsztatów rzemieślniczych wytwarzano atmosferę
ideologicznj i politycznej wrogości, nie ukrywając, że istnienie tej grupy społecznej ma
charakter przejściowy.1100 Skutki „uspółdzielniania” rzemiosła zaczęły być widoczne w
krótkim czasie. Już na początku 1952 r. członkowie zarządów niektórych cechów przeszli do
spółdzielni pracy i tylko dobrowolnie należeli do cechu. W wielu przypadkach zarządy
składające się wyłącznie z członków spółdzielni pracy nie wykazywały zainteresowania
sprawami cechu i nie wypełniały zadań statutowych.
tamże, k. 40 – 114.
APP, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, sygn. 1830.
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Początek lat pięćdziesiątych to okres narastającego terroru stalinowskiemu. Jego
skutkiem staje się coraz powszechniejsze przyjmowanie postaw konformistycznych, także
przez przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. W listopadzie 1950 r. w imieniu
rzemieślników wysłano adres na ręce Prezydium Komitetu Światowego Kongresu Obrońców
Pokoju w Warszawie. Miesiąc później utworzono Koło Rzemieślnicze Towarzystwa
Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. W okresie, gdy przynależność do jakiejkolwiek organizacji
politycznej była przez władze wręcz wymagana, TPPR cieszyło się wśród gnieźnieńskich
rzemieślników zdumiewającą popularnością. Do organizacji należeli wszyscy członkowie
zarządów gnieźnieńskich cechów.1101 Równocześnie z okazji 71 rocznicy urodzin Stalina,
Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych ufundował radioodbiornik do
świetlicy OZC. Na przeprowadzonym w tym czasie zebraniu ogólnym wszystkich cechów,
kierownik biura M. Malinowski wygłosił referat „W walce o lepsze jutro” wysławiający
wyższość gospodarski socjalistycznej nad kapitalistyczną. Nie był to zresztą jedyny referat
tego typu. W listopadzie 1951 r. ten sam prelegent, na akademii z okazji 34 rocznicy
Rewolucji Październikowej wygłosił referat na temat rzemiosła w Związku Radzieckim.1102
Uroczyście celebrowano także inne uroczystości – Dzień Spółdzielczości, rocznicę urodzin
Bolesława Bieruta, Dni Leninowskie czy śmierć Stalina. Fasadowa pseudodziałalność była
szeroko rozbudowana. Etatowi pracownicy OZC musieli wykazać własną przydatność stąd
wielorakość podejmowanych inicjatyw. Przyznać trzeba, że wśród nich zdarzały się również
takie, których wartości również dziś nikt nie kwestionuje. Jako przykład można podać
zgłoszony w styczniu 1951 r. pomysł uruchomienia poradni technicznych. Miały one skupiać
rzemieślników o najwyższym poziomie technicznym we wszystkich grupach zawodowych i
służyć pomocą mniej doświadczonym kolegom. W czynie pierwszomajowym w 1951 r.
zamierzano utworzyć w Gnieźnie 20 poradni. Poprzez zbędną masowość ruch stracił impet i
w latach następnych nie przejawiał żywszej działalności. Wyjątkiem był założony w lipcu
1951 r. OZC w Gnieźnie Klub Racjonalizatorstwa i Techniki. Jego przewodniczącym został
mistrz ślusarsko – tokarski mgr Arkadiusz Tymczewski, a jego zastępcą Władysław Maks
mistrz rymarski.1103 Klub zamierzał dzielić się doświadczeniami, wynalazkami i
usprawnieniami oraz rozpowszechnianiem postępu technicznego i pobudzaniem nowatorstwa.
W tym samym roku, przy każdym cechu powołano Komisje Kulturalno – Oświatowe,

Zob. ankiety personalne – w Archiwum Zakładowe Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, sygn.
9/43, Akta personalne członków Zarządów Cechów, Kadry, 1953 – 1956.
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składające się z przewodniczących, sekretarzy i członków. Były to jednak kolejne formalnie
istniejące lecz nie działające organy.
Ograniczono szkolenie uczniów, w tym liczbę kursów czeladniczych i mistrzowskich.
Nadal prowadzono jeszcze egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Od 1951 r. szkoły
zawodowe przestały być placówkami dokształcającymi, a stały się zakładami o pełnej nauce
zawodu z praktyką prowadzoną we własnych warsztatach. Rzemieślnik kształcący uczniów
przestał być potrzebny. OZC prowadził w tym czasie działalność kulturalną, imprezy
rozrywkowe dla członków oraz działalność charytatywną. Od stycznia do końca marca 1953
r. zorganizowano 3 wycieczki krajoznawcze, 4 wieczorki towarzyskie, wieczory świetlicowe
dla młodzieży rzemieślniczej. Kilkunastu chorym członkom cechów udzielono doraźnej
pomocy (rzemieślnicy jako grupa społeczna do roku 1965 nie posiadali ubezpieczeń
zdrowotnych). W 1952 r. stopniowo ustawały masowe narzekania na domiary podatkowe. Do
tej pory były one główną przyczyną samolikwidacji warsztatów i ucieczki rzemieślników do
innych zawodów. W tym czasie OZC w Gnieźnie skupiał ok. 800 członków w 5 cechach
branżowych na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. Spośród wszystkich
warsztatów 91 % stanowiły zakłady jednoosobowe, w których pracowali wyłącznie ich
właściciele. Łącznie zatrudniano 220 uczniów. Najliczniejszym cechem był Cech Rzemiosł
Włókienniczych z liczną grupą krawców. Już wówczas zauważano, że wielu uczniów po
zdaniu egzaminu czeladniczego nie podejmuje pracy w swoim zawodzie, ale odchodzi do
przemysłu. Do pracy w zakładzie rzemieślniczym zniechęcał ich brak ubezpieczenia, często
dłuższy niż ośmiogodzinny dzień pracy i niskie zarobki. Mnożono administracyjne
przeszkody zniechęcające do podjęcia działalności. Wnioski o wydanie uprawnień
rzemieślniczych umożliwiających otwarcie zakładu, składane do Komisji do spraw Drobnej
Wytwórczości i Przemysłu Miejskiego działającej przy MRN w Gnieźnie, często załatwiano
odmownie. Komisja, na której czele stał kierownik biura Cechu M. Malinowski nie podawała
nawet powodu odrzucenia wniosku. Niektóre zawody praktycznie całkowicie pozbawione
były zaopatrzenia w surowiec. Przydziały były bardzo nierównomierne, a częściej
przydzielane odpady nie nadawały się do wykorzystania.
III.1. CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH
Zgodnie z pochodzącym z 1950 r. statutem, cech obejmował następujące rzemiosła:
budownictwo, betoniarstwo, budownictwo kominów, dekarstwo, instalatorstwo centralnego
ogrzewania
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wiertnictwo studni, wyrób szyldów i zduństwo. Starszym cechu został Stanisław
Maciaszczyk, podstarszym Franciszek Krajenka, sekretarzem Jan Marchowiecki a
skarbnikiem Wacław Groblewski. Już w grudniu 1950 r., Przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Poznaniu wydał zarządzenie o połączeniu Cechu Rzemiosł Budowlanych
z Cechem Rzemiosł Drzewnych. Wspólne posiedzenie obydwu zarządów odbyło się 25
stycznia 1951 r. Ustalono na nim, że do 30 kwietnia 1951 r. funkcję starszego sprawować
będzie Stanisław Śrama, później Stanisław Maciaszczyk. Nowopowstały cech nosił nazwę
Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych.

III.2. CECH RZEMIOSŁ DRZEWNYCH
Cech, podobnie jak pozostałe cechy zjednoczone, został powołany na podstawie
zarządzenia Wojewody Poznańskiego z 10 marca 1950 r.1104 W skład Zarządu weszli:
Stanisław Śrama jako starszy cechu, Florian Łyskawa jako podstarszy, skarbnik Zygfryd
Krzyżanowski i sekretarz Stefan Janas. Nowopowstały cech przejął majątek i zobowiązania
Cechu Kołodziei i Bednarzy oraz Cechu Stolarzy. Kadencja Zarządu nowego cechu
rozpoczęła się z dniem 1 kwietnia 1950 r.1105

III.3. CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH I DRZEWNYCH
W dniu 25 stycznia 1951 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Cechu Rzemiosł
Drzewnych i Zarządu Cechu Rzemiosł Budowlanych. Omawiano Zarządzenie Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1950 r.1106 Według wyjaśnień
Czesława Śramy z Okręgowego Związku Cechów w Gnieźnie, zgodnie z Zarządzeniem
PWRN, Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych miał przejąć agendy po byłym już Cechu
Rzemiosł Drzewnych w Gnieźnie oraz po Cechu Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych we
Wrześni. Termin przejęcia pierwszego z nich uzgodniono na 12 lutego 1951 r., zaś cechu
wrzesińskiego na dzień 10 lutego 1951 r. Stanisław Maciaszczyk oświadczył, że do dnia 30
kwietnia 1951 r. nie będzie mógł sprawować funkcji starszego cechu, a jedynie podstarszego.
Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 4.03.1950 r. w sprawie powołania zjednoczonych cechów
rzemieślniczych w zasięgu działania Izby Rzemieślniczej w Poznaniu [Pozn. Dz. Woj. Nr 6 z 1950 r., poz. 136].
1105
APP OG, Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych w Gnieźnie, sygn. 1.
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W związku z tym obydwa Zarządy ustaliły, że w tym okresie funkcję starszego pełnić będzie
Stanisław Śrama dotychczasowy starszy Cechu Rzemiosł Drzewnych. Z pełnienia swych
funkcji zrezygnowali także pozostali członkowie Zarządu Cechu Rzemiosł Budowlanych –
Wacław Groblewski dotychczasowy skarbnik oraz podstarszy Franciszek Krajenka.1107
Pierwsze posiedzenie Zarządu nowego cechu odbyło się 27 lutego 1951 r. Ustalono
preliminarz budżetowy na 1951 r. w wysokości 26 567 zł zarówno po stronie dochodów, jak i
wydatków. Zakupiono od Zbigniewa Karpińskiego (syna producenta wódek i likierów
Ludwika) po korzystnej cenie 40 krzeseł i 1 wieszak, od 2 lat używane już przez cech.
Ponadto wyznaczono Zebranie informacyjne cechu na dzień 17 marca 1951 r.1108
Podczas spotkania rzemieślników temat fuzji cechów nie pojawił się. Zebranych
zapoznano z okólnikami poznańskiej Izby Rzemieślniczej, narzekano na braki na rynku
surowców i rozwiązano kasę pośmiertną. Zadecydowano także, by świece pozostałe po byłym
Cechu Stolarzy przekazać do kościoła farnego.1109
Posiedzenia Zarządu Cechu odbyć się miały w dniach 15 listopada i 20 grudnia 1951
r. oraz 31 stycznia 1952 r., a także w dniu 10 listopada 1951 r. zebranie informacyjne cechu.
We wszystkich przypadkach pod datą zebrania pozostawiono wolne miejsce na protokół, ale
go nie wpisano.1110

III.4. CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH I ELEKTROTECHNICZNYCH
Cech powołany został na podstawie zarządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 4
marca 1950 r.1111 Komisarycznym starszym cechu został Edmund Amborski z
dotychczasowego Cechu Kowali, podstarszym Jan Fleta, sekretarzem Kazimierz Kaczmarek i
skarbnikiem Wincenty Błaszczyk. Zebranie informacyjne nowego cechu odbyło się 21 maja
1950 r. M. Malinowski przedstawił zebranym zalety przystąpienia do spółdzielni
rzemieślniczej. Z jednej strony była ona niejednokrotnie jedynym źródłem zaopatrzenia w
surowce i uzyskania zleceń, z drugiej, dopuszczała możliwość włączenia się rzemieślników
do komunistycznej gospodarki planowej. Rozpoczęły się próby ręcznego sterowania cechami.
W marcu 1950 r. Izba Rzemieślniczo – Handlowa w Poznaniu wysłała do gnieźnieńskiego
cechu pismo, w którym nakazywała skreślić z listy członków Franciszka Wujczaka,
APP OG, Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych w Gnieźnie , sygn. 1, s. 87 – 88.
APP OG, tamże, s. 89. Każde kolejne zebranie cechu zwano „informacyjnym”.
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posiadającego przedsiębiorstwo zakwalifikowane do przedsiębiorstw przemysłowych.
Zatrudniał on w tym czasie 5 czeladników i 5 robotników jako siły pomocnicze.
Równocześnie, w tym samym piśmie, nakazywano wpisać na listę członków cechu M.
Schellera, który prowadził przedsiębiorstwo ślusarskie przy Bednarskim Rynku 8. Zarząd
cechu odpowiedział Izbie, że Wujczaka z listy nie skreśli, bo jego warsztat tylko częściowo
jest zmechanizowany i nie spełnia wymogów dla przedsiębiorstw przemysłowych, Schellera
zaś będzie mógł przyjąć dopiero wówczas, gdy ten przedstawi posiadane uprawnienia
zawodowe.
W 1951 r. przejęto Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych we Wrześni. Ostatnie
posiedzenie Zarządu gnieźnieńskiego Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych
odbyło się 27 czerwca 1953 r.1112
III.5. CECH PIEKARZY, MŁYNARZY I CUKIERNIKÓW
Pierwsze zebranie Zarządu Cechu Piekarzy, Młynarzy i Cukierników w Gnieźnie
odbyło się 13 kwietnia 1950 r. Cech powstał w wyniku połączenia dotychczasowych
organizacji piekarzy i młynarzy. Wartość majątku dotychczasowego Cechu Piekarzy ponad
dwukrotnie przewyższała wartość majątku Cechu Młynarzy. Ruchome składniki majątku
dawnego żnińskiego związku piekarzy postanowiono odesłać na Pałuki. Na kolejnym
posiedzeniu Zarządu w dniu 10 maja postanowiono, że zaległe składki od kolegów z powiatu
żnińskiego zostaną ściągnięte przez cech gnieźnieński, a dopłata od obrotu zostanie
zainkasowana przez nowy cech ze Żnina dla zasilenia jego kasy. 1113 Od dnia 1 stycznia 1951
r. cech gnieźnieński połączyć się miał z cechem wrzesińskim. Zarząd został o tym
powiadomiony pod koniec grudnia 1950 r. Przejęcie agend tamtejszego Cechu Piekarzy,
Młynarzy i Cukierników nastąpiło do końca lutego 1951 r.1114
W skład Zarządu utworzonego w 1950 r. cechu zbiorczego weszli Antoni Nitka jako
starszy cechu, Wacław Winnicki jako zastępca starszego, Jan Zwolenkiewicz został
skarbnikiem cechu, a jego sekretarzem Antoni Roszak.1115 W 1952 r. W. Winnicki
zlikwidował piekarnię i zajął się rolnictwem. Na jego miejsce w Zarządzie wytypowano
gnieźnieńskiego mistrza Jana Polusa.1116 Zmiana nie weszła jednak w życie. Do końca
istnienia cechu w zebraniach Zarządu brał udział W. Winnicki, nigdy natomiast nie
APP OG, Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych, sygn. 2, s. 41.
Po odliczeniu zobowiązań wartość majątku Cechu Piekarzy oszacowano według ówcześnie obowiązujących
cen na 154 617 zł, zaś Cechu Młynarzy na 74 329 zł, zob.: APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 76, s. 92 – 93.
1114
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 76, s. 105 – 107.
1115
tamże, s. 92.
1116
tamże, s. 132.
1112
1113

344
uczestniczył w nich J. Polus. Podczas ostatnich posiedzeń Zarządu w maju i czerwcu 1953 r.,
w czasie nieobecności A. Nitki, zebrania w jego zastępstwie prowadził W. Winnicki.
Metodą typową dla komunistycznego ustroju zaczęto rozbudowywać biurokrację i
mnożyć rodzaje dokumentacji, do prowadzenia której zmuszano członków cechu. Od maja
1950 r. każdy piekarz prowadzący piekarnię musiał prowadzić księgę magazynową,
obejmującą wszystkie rodzaje mąki z codziennym jej saldowaniem i oznaczeniem aktualnie
istniejącego zapasu. W listopadzie nałożono na piekarzy obowiązek comiesięcznego
zdawania raportów ze stanu cukru. Do piątego dnia każdego miesiąca należało rozliczyć
przydzielony w poprzednim miesiącu surowiec. Do sierpnia 1951 r. obowiązywało
prowadzenie książek kontrolnych ze zużycia węgla opałowego. We wrześniu 1951 r.
zniesiono co prawda obowiązek prowadzenia sprawozdań z okresów dziesięciodniowych,
wprowadzając na ich miejsce raporty miesięczne, ale za to wprowadzono nakaz składania z
dwumiesięcznym wyprzedzeniem zamówień na cukier i tłuszcz roślinny. W połowie 1952 r.
wprowadzono nowy system sprawozdań. Od września 1952 r. wprowadzono „Księgi wypieku
pieczywa”. W tym samym czasie zobowiązano piekarzy do wypełnienia ankiet na temat
piekarni prywatnych. W zakresie zainteresowania autorów ankiety oprócz nazwiska
właściciela piekarni znalazły się informacje na temat systemu pieca, roku jego budowy, stanu
technicznego
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sprawozdawczości, Zarząd cechu dowiedział się w lutym 1953 r., że składane prze członków
cechu rozliczenia mąki są niedokładne. Zalecono, by na końcu każdego miesiąca podawać
remanent mąki według jej rodzajów i gatunków.
Władze administracyjne zaczęły również drobiazgowo regulować inne elementy życia
cechowego. Od 1950 r młyny gospodarcze nie mogły przyjmować od rolników zboża na
przechowanie lub czyszczenie. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z 2
kwietnia 1950 r. zboże najdalej w ciągu tygodnia od przyjęcia musiało być zmielone. Po
upływie tego terminu podlegało ono konfiskacie. Przepis wywołał wielką frustrację młynarzy.
Właściciele wiatraków uskarżali się, że wskutek braku wiatru nie zawsze mogę w
wyznaczonym przez władze centralne terminie dokonać przemiału. 1117 W sierpniu 1950 r.
wprowadzono na czas określony do września 1950 r. przydziałowy kontyngent mąki na okres
10 dni. Piekarnie otrzymywały po 400 kg mąki żytniej 82%, 60 kg mąki żytniej 60%, 100 kg
mąki pszennej 72% i 120 kg mąki pośledniej 97%. Odgórnie uregulowano wielkość
przydziału węgla. Na 100 kg przydzielonej mąki przyznawano 30 kg węgla. Nie pomogły
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argumenty piekarzy, że jest to ilość wystarczająca przy ciągłym wypieku, ale przy
przerywanym z powodu ograniczeń w przydziale mąki – nie wystarcza. Do rozgrzania pieca
według członków cechu potrzebne było 75 kg węgla dziennie oraz kolejne 30 kg na każde
100 kg mąki. Na posiedzeniu Zarządu we wrześniu 1950 r. zobowiązano się przedstawić te
wyliczenia Wydziałowi Przemysłu i Handlu.1118 Podczas posiedzenia Zarządu w październiku
1950 r. omawiano sprawę oferowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu przydziału
margaryny i ceresu. W maju 1951 r. odgórnie określono termin zakupu mąki przez zakłady
rzemieślnicze, ograniczając go do 1 dnia w tygodniu, równocześnie przypominając o
konieczności terminowego składania raportów dekadowych z produkcji. Sprawę przydziału
białej mąki Zarząd miał przedstawić gnieźnieńskiemu Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej.1119 W lipcu tegoż roku Zarząd ponownie omawiał sprawę odgórnie ustalonych
wielkości przydziału drewna, węgla i mąki, a w sierpniu zwrócił się do władz miejskich z
prośbą o zlikwidowanie przydziałów mąki i wolną jej sprzedaż oraz o skrócenie
obowiązkowych terminów utrzymywania zapasów mąki. Ponieważ rozmowy nie przyniosły
skutku, wysłano do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu zażalenie na gnieźnieńskie
władze, które bez powodu uzależniały prawo do zakupu białej mąki żytniej od zakupu gorszej
mąki 80%.1120 W lutym 1952 r. Izba Rzemieślnicza wprowadziła nową instrukcję zamawiania
i przydzielania cukru. W następnym miesiącu określiła zasady w sprawie sprawozdawczości
piekarni indywidualnych oraz norm zużycia cukru i mąki. W tym samym czasie Wydział
Handlu Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie skierował do Zarządu cechu pismo w sprawie
używania płatków ziemniaczanych do produkcji chleba.1121 Również w marcu 1952 r.
wprowadzono normy zużycia cukru do produkcji pieczywa. Miesiąc później Izba
Rzemieślnicza wydała okólniki dotyczące sprawozdań na temat wypieku, przydziału cukru,
nowych wzorów zamówień na cukier i gatunków pieczywa dozwolonego do wypieku. W
czerwcu 1952 r. wprowadzono przydziały drewna opałowego, wprowadzono zakaz wypieku
pieczywa pszennego o wadze 300 g i większego, nakazano zwiększyć wypiek pieczywa
drobnego o wadze 45, 90 i 200 g oraz wprowadzono nowe normy zużycia cukru na drobne
pieczywo pszenne. Ponadto, w związku z podwyższeniem cen cukru przemysłowego, władze
zgodziły się na podniesienie cen wyrobów zawierających cukier o 30%.1122 Po trzech
tygodniach, pod koniec czerwca Izba Rzemieślnicza ustaliła odgórnie przydział cukru na III
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kwartał dla Gniezna w wysokości 2200 kg, a dla Wrześni 1700 kg. Pod koniec tego kwartału
nadeszły pierwsze sygnały, że nie wszyscy członkowie cechu odbierają przydzielony im
cukier. Na początku roku 1953 mówiło się już głośno, że zakłady nie odbierają cukru mimo,
że jego przydziały były coraz mniejsze. Powodów było kilka. Przydziały mąki były coraz
mniejsze. Według Zarządu cechu, w Gnieźnie wystarczały one do wypieku na 5 – 6 dni w
miesiącu. Piekarzy nadal obowiązywał zakaz wypieku pieczywa słodkiego, które mogli
produkować tylko cukiernicy. Wreszcie oferowany na wolnym rynku cukier był tańszy od
przydziałowego cukru przemysłowego.1123 W czerwcu 1952 r . ustalono hurtowe i detaliczne
ceny wyrobów piekarniczych. W sierpniu narzucono odgórnie obowiązkowe receptury na
niektóre rodzaje wypieków, a w listopadzie wprowadzono normy opałowe na piece.
Równolegle

wprowadzono

nowe

rodzaje

sprawozdań

statystycznych,

obowiązek

sygnalizowania o powstających ewentualnych brakach i nowe księgi wypieków. Młynarzom,
również w listopadzie 1952 r. zniesiono obowiązek uiszczania opłat w naturze za przemiał
gospodarczy oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych
rodzajów zbóż na rzecz państwa.1124 W marcu 1953 r. Izba Rzemieślnicza nadesłała nowe
receptury, określiła rodzaje, gatunki i normy zużycia surowców do wypieku pieczywa oraz
określiła normy wydajności wypieku dozwolonego w indywidualnych piekarniach.
Właściciele nie decydowali o tym gdzie, w jakiej ilości i za jaką cenę zaopatrują się w
surowce, co, w jakiej ilości, w jaki sposób i za jaką cenę pieką oraz w jaki sposób
wykorzystują swoje zakłady. Stali się pracownikami we własnym warsztacie.
Samorządność cechowa stawała się coraz bardziej iluzoryczna. W lipcu 1950 r.
narzucono cechowi nowy statut. W pierwszej kolejności zatwierdził go Wydział Przemysłu i
Handlu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a dopiero w następnej kolejności przekazano
statut do wiadomości komisarycznemu Zarządowi cechu. Systematycznie spadała liczba
Walnych Zebrań. W roku 1950 (od kwietnia) odbyło się 9 zebrań Zarządu i 3 Walne. W roku
następnym – 1951, Walnych zgromadzeń były 4, a posiedzeń Zarządu 11. W roku 1952
odbyło się tylko 1 Walne zebranie i 7 posiedzeń Zarządu. W pierwszym półroczu 1953 r.,
ostatnim okresie działalności cechu, zebrań Walnych nie było wcale. W tym czasie odbyło się
6 spotkań Zarządu.1125 Systematycznie spadała liczba członków obecnych na zebraniach. Na
początku lat pięćdziesiątych przekraczała ona liczbę 40 osób, na ostatnim walnym zebraniu
wynosiła już tylko 18.
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Liczba członków cechu zaczęła stopniowo spadać mimo, że nadal obowiązywał zakaz
likwidacji przedsiębiorstw żywnościowych bez zawiadomienia władz przemysłowych.
Stopniowo też kurczył się budżet cechu. Za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1950 r.
wyniósł on 504 400 zł (wg cen sprzed wymiany pieniędzy). W roku 1951 całoroczny budżet
wyniósł 20 807 zł, a w roku następnym 18 142 zł. W planie na rok 1953 wysokość dochodów
zaplanowano na 13 742 zł, zaś wydatków na 20 919 zł. Niedobór zamierzano pokryć z
nadwyżki bilansu na dzień 31 grudnia 1952 r.1126 Nowych źródeł dochodów nie spodziewano
się. Z pewnością nie mogły ich dostarczyć opłaty wnoszone podczas zapisu uczniów. Liczba
przyjmowanych nowych adeptów piekarstwa, młynarstwa i cukiernictwa nie napawała
optymizmem. W 1950 r. zapisano 11 nowych uczniów, w roku następnym – 4,w roku 1953
wprawdzie znów 11, ale w 1953 r. zaledwie 1.1127
Ze względu na malejące dochody, starając się równocześnie utrzymać tych członków,
którzy jeszcze pozostali, Zarząd stosunkowo często zgadzał się na obniżenie opłat
cechowych. W lipcu 1950 r. pięciu członkom obniżono składki miesięczne z 500 do 300 zł.
Podobne sytuacje zaczęły się coraz częściej powtarzać w roku 1951 i w latach następnych.
Istotną rolę zaczął odgrywać Fundusz Socjalny Rzemiosła, o którego regulaminie
dyskutowano podczas posiedzenia Zarządu w marcu 1952 r. Do Komisji Społecznej przy
cechu weszli wówczas Antoni Nitka, Jan Zwolenkiewicz i Seweryn Giernatowski.1128
Coraz częściej nakłaniano członków cechu do podejmowania czynów społecznych. W
kwietniu 1951 r. na zebraniu stowarzyszonych rzemieślników (nosiły one wówczas nazwę
„zebrań informacyjnych”) zadecydowano, że wszyscy gnieźnieńscy piekarze zgłoszą się do
uporządkowania terenu w nowej garbarni przy ul. Wrzesińskiej. Młynarze i piekarze z terenu
powiatu zobowiązali się uporządkować ugory najbliższe miejscu zamieszkania, oczyścić
drogi, lub odwieźć bezpłatnie odkupione do przemiału zboże na miejsce przeznaczenia.1129 W
listopadzie 1950 r. zawiązano Kółko Rzemieślników Towarzystwa Przyjaźni Polsko –
Radzieckiej do którego przystąpili również członkowie Cechu Piekarzy, Młynarzy i
Cukierników. Próbowano też, w miarę malejących możliwości, podtrzymywać dawne
tradycje. W 1950 r. w dniu patronki piekarzy św. Anny, zorganizowano uroczyste obchody
święta cechowego. Po odprawionej w kościele farnym mszy św. w intencji cechu, wręczono
dyplomy
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honorowym
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Szymankiewiczowi, Walentemu Stróżniakowi i Sewerynowi Giernatowskiemu.1130 Zygmunt
Niemann z okazji pięćdziesięciolecia pracy mistrzowskiej oraz złotych godów małżeńskich
otrzymał specjalny dyplom. Poczęstunek dla gości zamówiono w cukierni Franciszka
Niemanna.1131 Msza św. w intencji cechu odprawiona została również w 1951 r., ale nie
tradycyjnie w dzień św. Anny, lecz 7 października. Cech przekazywał różnej wielkości datki
pieniężne na rozmaite cele. W lipcu 1950 r. przekazano 1500 zł na Towarzystwo Przyjaciół
Żołnierza, w listopadzie tegoż roku 90 zł na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Gnieźnie,
135 zł na świetlicę Okręgowego Związku Cechów w Gnieźnie i 30 zł na Towarzystwo
Młodzieży Szkół Wyższych. W grudniu przekazano 100 zł na konto gnieźnieńskiej katedry
jako „dar chrzestny na poświęcenie wież”. Z funduszy kasy cechowej dokupiono do tego 6
woskowych świec ołtarzowych. W lutym 1951 r. na remont położonej przy Rynku nowej
siedziby Okręgowego Związku Cechów przekazano 1000 zł.1132
W maju 1950 r. z ust Antoniego Niemanna padła po raz pierwszy propozycja, by
piekarze gnieźnieńscy zjednoczyli się i założyli Piekarnię Spółdzielczą.1133 Do 1953 r. w
Gnieźnie nie było już ani jednej piekarni i cukierni prywatnej. Na terenie powiatu było ich
jeszcze 8. W powiecie wrzesińskim prywatnych piekarni było jeszcze 24. W tym samym roku
młynarstwo zostało przeniesione ponownie do przemysłu i przestało być taktowane jako
rzemiosło, choć nadal utrzymywane były stopnie czeladników i mistrzów zatwierdzane w
drodze egzaminów.1134 Ostatnie zebranie Zarządu cechu odbyło się 14 czerwca 1953 r.
Wiadomo już wtedy było, że z dniem 1 lipca wszystkie cechy gnieźnieńskie zostaną
połączone w jeden. Zarząd przyjął tę informację do wiadomości. Nieliczni samodzielni
piekarze zostali włączeni do cechu wojewódzkiego.
III.6. CECH RZEMIOSŁ SKÓRZANYCH
W dniu 4 marca 1950 r. Wojewoda Poznański wydał decyzję, na podstawie której
rozwiązane gnieźnieńskie cechy szewców i cholewkarzy oraz rymarzy i garbarzy
zobowiązano do przekazania majątku i akt nowoutworzonemu Cechowi Rzemiosł
Skórzanych.1135 Zebrania 2 dotychczasowych cechów, zwołane w tym celu, odbyły się 31
marca. Szewcy i cholewkarze przekazali m.in. 2 sztandary – 1 stary i 1 nowy, zaś rymarze i
Trzej pierwsi z wymienionych godność członka honorowego uzyskali decyzja Walnego zebrania cechu w
dniu 25.02.1947 r.
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garbarze – 1 sztandar.1136 Od tej pory funkcjonować miały w cechu dwa poczty sztandarowe.
Do pierwszego wybrano Wincentego Siwiaka, Tomasza Łagodzkiego, Wincentego
Piechockiego i Władysława Łukasika. Drugi poczet tworzyli Władysław Maks, Józef Kujawa
i Sikora.1137 Pierwsze zebranie Cechu Rzemiosł Skórzanych odbyło się 15 maja 1950 r.
Wojewoda poznański decyzją powołującą nowy cech, mianował również członków jego
Zarządu Komisarycznego w składzie: Jakub Suplicki starszy cechu, Wincenty Wittek
podstarszy, Feliks Kowalski sekretarz i Jan Karpiński skarbnik.1138 Przed formalnym
zawiązaniem się nowego cechu, w dniu 2 maja 1950 r. Pomocnicza Spółdzielnia Szewsko –
Cholewkarska w Gnieźnie wzywała do zapłacenia zaległych, nieuregulowanych przez
poprzedników opłat za dzierżawę nieruchomości w wysokości 1980 zł. Podobnie Zakład
Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu domagał się zapłaty nieuregulowanych przez byłe
rozwiązane już cechy należności za 1949 i pierwszy kwartał 1950 r. Środki przejęte od
zlikwidowanych cechów Szewców i Cholewkarzy oraz Rymarzy i Garbarzy nie wystarczały
na pokrycie żądań.1139 Zarząd nowego cechu uchwalił sprzedać biurko i fotel, by uzyskane w
ten sposób środki przeznaczyć na spłatę zaległości finansowych. Przy okazji kontroli stanu
kasy cechowej, stwierdzono ponadto duże opóźnienia w regulowaniu składek członkowskich.
Mimo ich spłat, w październiku zlikwidowano Spółdzielnie Pomocnicze 2 dotychczasowych
cechów. Ich członkowie, mieli zapisywać się „dla dobra własnego”, jak to określił M.
Malinowski,

do

Pomocniczej

Spółdzielni

Rzemieślniczej

Ogólnobranżowej.

Tylko

spółdzielnia rozdzielała skórę podeszwową na reparację obuwia, więc szewcy którzy chcieli
pracować nie mieli innego wyjścia. Z każdego kawałka skóry musieli się zresztą rozliczać
przez specjalne księgowanie. Równocześnie informowano członków cechu, że nie należy
zapisywać się do dwóch spółdzielni – pomocniczej i spółdzielni pracy. Na koniec 1950 r.
zawiadomiono członków cechu, że od tej pory nie wolno likwidować warsztatów bez
zezwolenia. Równocześnie obiecywano im, że według intencji władz „rzemiosło
nieuspołecznione” będzie miało duże znaczenie w gospodarce narodowej. Tymczasem na
razie wielkim problemem dla prowadzących działalność rzemieślniczą, były ciągle rosnące
domiary podatkowe. Jak skarżono się na zebraniu informacyjnym w dniu 31 grudnia 1950 r.,
nierzadko zdarzały się przypadki, że połowę zarobku miesięcznego trzeba było przeznaczyć
1136
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na ratę domiaru. W tej sytuacji na obrońcę rzemiosła kreowało się Stronnictwo
Demokratyczne. Sekretarz Miejskiego Komitetu SD Kaczmarek deklarował wprost zamiar
obrony interesów rzemiosła przez jego stronnictwo. Do wstępowania w jego szeregi zachęcał
były starszy, cieszący się nadal dużym autorytetem, Bronisław Pejka. W grudniu 1950 r.
zawiązało się rzemieślnicze Koło SD, do którego wstępowali wszyscy chcący uniknąć zarzutu
bierności, ale równocześnie nie chcący zasilać szeregów PZPR.1140
Rzemieślnikom narzucano często inne, dodatkowe świadczenia. W lipcu 1950 r. Izba
Rzemieślnicza w Poznaniu wzywała w swym okólniku członków cechu w wieku do 50 lat,
ażeby w niedzielę 30 lipca zebrali się celem wzięcia udziału w akcji żniwnej. Podobne akcje
podejmowano również w latach następnych. W dniu 10 października (też w niedzielę) 30
zrzeszonych w cechu rzemieślników wzięło udział w kweście ulicznej na odbudowę
Warszawy. W 1951 r. członków organizacji nakłaniano do przyjęcia zobowiązań
produkcyjnych z okazji święta 1 Maja. W ramach akcji rzemieślnicy mieli przygotować siodła
do rowerów, teki płócienne, a każdy szewc miał wykonać od 1 do 5 par zelówek. Ogólna
wartość zobowiązań wyniosła 3178 zł.1141 Do podjęcia podobnych zobowiązań z tej samej
okazji nakłoniono wszystkich członków cechu również w 1952 r.1142 Równocześnie
poddawano ich coraz bardziej drobiazgowej kontroli. W lipcu 1950 r. Izba Rzemieślnicza
domagała się wyznaczenia tzw. „rzeczoznawców rzemieślniczych”, którzy mieli jej
dostarczać informacji o poszczególnych członkach. Z branży siodlarsko – rymarskiej wybrano
wówczas Jana Sandra, zaś z branży szewsko – cholewkarskiej – Wincentego Wittka.1143 Ten
ostatni był w tym czasie także kierownikiem Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Szewsko –
Cholewkarskiej. Planował w ciągu 1951 r. otworzyć 18 placówek usługowych i zatrudnić 200
osób. Praktycznie równało się to zlikwidowaniu rzemiosła indywidualnego. Jedynie były
starszy cechu, B. Pejka apelował, by ci którzy przystępują do Rzemieślniczej Spółdzielni
Pracy nie występowali z cechu dla zachowania tradycji.1144
W dniu 10 lutego 1951 r. cech gnieźnieński przejął Cech Rzemiosł Skórzanych we
Wrześni.1145 W listopadzie tego samego roku Zarząd cechu zamierzał zawiązać od nowego
roku Kasę Pośmiertną. Pojawiły się jednak głosy zastanawiające się nad celowością dalszego
jej istnienia. Z powodu przejścia dużej ilości członków cechu do spółdzielczości wpływy do
kasy malały i coraz mniej osób zainteresowanych było przynależnością do niej. Wypłaty jakie
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rodziny uzyskiwały w przypadku śmierci członka kasy wynosiły zaledwie 10 zł, co nie
zachęcało do opłacania kolejnych składek. Od nowego, 1952 roku, ponownie podwyższono
składki członkowskie i opłaty rejestracyjne. Sytuacja materialna członków cechu stawała się
stopniowo coraz trudniejsza. Na większości zebrań Zarządu dyskutowano o znacznych
zaległościach w regulowaniu składek. Jeszcze w czerwcu 1950 r. jeden z najstarszych
członków Stefan Hermes złożył wniosek o obniżenie mu składek. Powodem był jego
podeszły wiek i rosnące trudności w dalszym kontynuowaniu działalności zawodowej. Zarząd
postanowił mianować go członkiem honorowym z okazji jubileuszu 50 – lecia mistrzostwa w
zawodzie i zwolnić go całkowicie z płacenia składek. W kwietniu 1952 r., gdy Zarząd
zapoznał się z odpowiedzią Izby Rzemieślniczej na swoją propozycję, musiał anulować
przyjętą przez siebie uchwałę i nakazał S. Hermesowi ponownie płacić składkę, choć w
minimalnej wysokości 2 zł 50 gr miesięcznie. Podobnie musiano podnieść do 8 zł składkę
Sylwestrowi Trudzińskiemu, któremu w styczniu Zarząd obniżył składkę do 6 zł z powodu
choroby.1146 Podczas swojego zebrania w styczniu 1953 r. Zarząd obniżył składki
członkowskie osobom starszym i chorym do wysokości od 5 do 15 zł, a członkom
dobrowolnym do 7 zł miesięcznie. Niestety, już na następnym swoim posiedzeniu w dniu 20
lutego, cech otrzymał pismo Izby Rzemieślniczej o podwyższeniu miesięcznych składek do
20 zł.
Liczba członków ciągle się zmniejszała. W styczniu 1952 r. zarejestrowano w
Gnieźnie i we Wrześni 134 warsztaty, podczas gdy w roku poprzednim w samym tylko
Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim działały 162 zakłady. W marcu 1951 r. Zarząd przekazał
do kościoła farnego w Gnieźnie obraz Matki Boskiej stanowiący od dawna własność cechu
szewskiego. Kilka miesięcy później, w sierpniu, znajdujące się dotychczas u chorążych
sztandary cechowe postanowiono przekazać do Okręgowego Związku Cechów. We wrześniu
1952 r. powstała konieczność zmiany składu Zarządu. W tym czasie nie było w nim ani
jednego przedstawiciela samoistnych rzemieślników. Ponieważ był to warunek wymagany
przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Wincenty Wittek i Jan Karpiński złożyli rezygnację z
pełnionych stanowisk, a na ich miejsce Zarząd wytypował Piotra Langowskiego z Gniezna na
podstarszego i Kazimierza Gawła (również z Gniezna) na skarbnika.1147
Z dniem 31 grudnia 1952 r. zlikwidowano Cechową Poradnię Techniczną w zawodzie
rymarskim w Gnieźnie oraz poradnie w zawodach szewskim i rymarskim we Wrześni.
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Powodem likwidacji był brak ich aktywności. Od dnia 1 kwietnia 1953 r. Izba Rzemieślnicza
ponownie podwyższyła składki cechowe.1148
Coraz bardziej rygorystycznej kontroli poddawano dochody rzemieślników. W marcu
1953 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych narzuciło rzemieślnikom odgórnie ustalony
cennik za usługi szewskie. Niestosowanie się do niego pociągało za sobą wysokie kary.
Cenniki musiały być umieszczone w warsztatach na widocznym miejscu, by klient miał
możliwość wglądu do nich. W tym samym czasie Izba Rzemieślnicza skierowała do
podległych jej cechów pismo o zatrudnieniu członków o ograniczonej zdolności do pracy w
spółdzielniach. Wśród członków gnieźnieńskiego cechu znaleziono 2 takich rzemieślników.
Wpływy z podatku zryczałtowanego władze uznały za niewystarczające. Rygorystycznie
wymagano prowadzenia książek podatkowych. Zapomogi za okres choroby wynosiły
zaledwie do 300 zł miesięcznie. Rzemieślnicy powszechnie narzekali na niewystarczające
zaopatrzenie w surowce i konieczność wykorzystywania odpadów oraz na powszechny brak
węgla.
Komunistyczne władze werbalnie deklarowały wielkie zainteresowanie sytuacją
uczniów rzemieślniczych. Na zebraniu informacyjnym w sierpniu 1951 r. wytykano
członkom cechu, że uczniowie samoistnych rzemieślników nie wykorzystują wczasów i
apelowano by mistrzowie umożliwili zatrudnianej u siebie młodzieży korzystanie z takiej
formy wypoczynku. Od 1952 r. można było przyjąć w naukę adepta po ukończeniu przez
niego 16 roku życia.1149 Stwarzało to szkodliwą lukę czasową między ukończeniem szkoły
podstawowej, a rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu. W pozbawionym perspektyw
rozwoju rzemiośle, przy ciągle obniżającym się poziomie życia jego członków, nachalnej
propagandzie skierowanej przeciwko inicjatywie prywatnej, liczba uczniów chcących w
przyszłości związać swój los z tą gałęzią gospodarki, spadała corocznie w sposób bardzo
widoczny.
Zarząd cechu na zebraniu w dniu 28 kwietnia 1953 r. zapoznał się z komunikatem
Izby Rzemieślniczej sprzed 5 dni w sprawie reorganizacji siatki cechów. W połowie czerwca
rozpoczęto prace zmierzające do realizacji tego zadania. Podczas ostatniego zebrania Zarządu
cechu w dniu 24 czerwca 1953 r. postanowiono zlikwidować oddzielne konto istniejącej
jeszcze przy cechu Kasy Pośmiertnej. Na koniec zebrania, w wolnych głosach, starszy cechu
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Jakub Supliki podziękował ustępującym członkom zarządu za współpracę. O godz. 2115
ostatnie zebranie Zarządu Cechu Rzemiosł Skórzanych dobiegło końca. 1150
III.7. ZJEDNOCZONY CECH RZEMIOSŁ WŁÓKIENNICZYCH
Utworzony zoatał na bazie dawnego Cechu Krawców. Pierwsze zebranie przy udziale
80 członków miało miejsce 30 kwietnia 1950 r. W jego trakcie odczytano zarządzenie
Wojewody Poznańskiego o nominacji nowego zarządu. Do jego składu zostali wyznaczeni
Edward Tomczak jako starszy, Franciszek Suplicki jako podstarszy, Jan Igliński sekratarz i
Michał

Kuś

skarbnik.

Zebrani

jednogłośnie

wypowiedzieli

się

za

utrzymaniem

Wojewódzkiego Związku Cechów Włókienniczych i płaceniu do niego składek w wysokości
30 zł od każdego członka. M. Malinowski ponownie omawiał sprawę spółdzielczości w
krawiectwie, co nie spotkało się z entuzjazmem zebranych. W lipcu 1950 r., podczas
kolejnego posiedzenia cechu, zapoznano zebranych z układem zbiorowym zawartym między
Zarządem Głównym Związku Zawodowego a Ogólnopolskim Komitetem Cechów Rzemiosł
Włókienniczych. Obecni na zebraniu członkowie cechu uznali układ zbiorowy za duży cios
dla rzemiosła krawieckiego zatrudniającego znaczną ilość sił najemnych. Podczas dyskusji
dużo mówiono o domiarach podatkowych, pracy nakładczej i po raz kolejny o spółdzielniach
rzemieślniczych.1151
Ze względu na trudną sytuację rzemiosła liczba warsztatów, w tym w branży
włókienniczej, szybko spadała. Władze nie mogły sobie pozwolić na ich całkowitą likwidację
i praktycznie pozbawienie ludności możliwości korzystania z tego typu usług. Wobec
niewielkiej jeszcze produkcji przemysłowej groziłoby to całkowitym załamaniem podaży
ubrań. Chcąc w jakikolwiek sposób zaradzić piętrzącym się trudnościom, Izba Rzemieślnicza
w Poznaniu wydała pod koniec 1950 r. komunikat, zgodnie z którym warsztaty rzemieślnicze
likwidować mogli tylko ci ich właściciele, którzy przechodzili do spółdzielni rzemieślniczych
lub kończyli działalność zawodową ze względu na wiek. Członków cechu gnieźnieńskiego
poinformowano o tym podczas Zebrania jakie zwołano w dniu 31 grudnia 1950 r. Ponadto
zakomunikowano, że z dniem następnym, tj. 1 stycznia 1951 r. zlikwidowany zostanie Cech
Rzemiosł Włókienniczych na miasto Września i powiat wrzesiński, a jego byli członkowie
przyłączeni zostaną do cechu gnieźnieńskiego. Rejestracja warsztatów na nowy rok
prowadzona być miała tylko od 2 do 20 stycznia i nie miała być przedłużana. M. Malinowski
straszył zebranych, że ci którzy nie zdążą z rejestracją w wyznaczonym terminie mogą się
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liczyć z konsekwencjami w postaci likwidacji warsztatu. Rejestracja kosztowała 15 zł 1152 i nie
była prosta. Właściciel warsztatu chcąc jej dokonać przedstawić musiał znaczną ilość
dokumentów: kartę rzemieślniczą, kartę rejestracyjną i dowody wpłat podatków z Urzędu
Skarbowego, listy wypłat pensji czeladników i uczniów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz dyplom mistrzowski lub dowód uzdolnienia. Na zakończenie sylwestrowego zebrania,
M. Malinowski przedstawił referat o upolitycznieniu rzemiosła i apelował o wstępowanie w
szeregi Stronnictwa Demokratycznego.1153
W miesiącu kwietniu podejmowano różnego rodzaju zobowiązania pierwszomajowe.
W 1951 r. w ramach przyjętego z tej okazji czynu zobowiązano się odstawić bezpłatnie ścinki
krawieckie. Ponownie poruszono sprawę wstępowania do spółdzielni rzemieślniczej oraz
zorganizowano przy Cechu Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Tematyka
spółdzielcza powtarzała się w prawie każdym wystąpieniu M. Malinowskiego niemalże na
wszystkich zebraniach w latach 1951 – 1952.1154
W czerwcu 1952 r. spośród członków cechu 44 rzemieślników prowadziło swoje
warsztaty poza Gnieznem. Spośród nich 12 pracowało w Witkowie, 10 w Kłecku, po 3 w
Czerniejewie, Dziekanowicach, Mielżynie i Powidzu, 2 w Kiszkowie i po 1 w Fałkowie,
Jarząbkowie, Modliszewie, Niechanowie, Skiereszewie, Sławnie, Szczytnikach Duchownych,
Szczytnikach Czerniejewskich i Żydowie. Oprócz krawców damskich i męskich, członkiem
cechu była jedna hafciarka ze specjalnością mereżkarstwo. Członkowie Zjednoczonego
Cechu Rzemiosł Włókienniczych w przeciwieństwie do rzemieślników z innych cechów, w
zdecydowanej większości nie należeli do żadnych spółdzielni.1155
Od początku 1952 r. Kasę Pośmiertną włączono do kasy cechowej. Na wniosek
Władysława Nitki jednogłośnie przyjęto uchwałę, by każdy członek cechu należał do Kasy
Pośmiertnej. Równocześnie postanowiono wprowadzić książeczki do kwitowania składek.1156
III.8. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
W 1952 r. coraz częściej wśród etatowych pracowników administracji cechowej,
zaczął szerzyć się pogląd, że sieć organizacyjna cechów utworzona przed dwoma laty nie
zdaje egzaminu. W listopadzie 1952 r. zwrócono się do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, by
Po tzw. „reformie walutowej” przeprowadzonej w październiku 1950 r. nie była to mała suma. Depozyty
bankowe, ceny i płace przeliczano w stosunku 100 starych złotych za 3 nowe, gotówkę w stosunku 100 starych
złotych za 1 zł nowego.
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ta podjęła kroki zmierzające do kolejnej reorganizacji struktury cechów. Postulowane zmiany
wprowadzono Zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w
czerwcu 1953 r.1157. Z dniem 1 lipca 1953 r. połączono 5 dotychczas funkcjonujących cechów
zjednoczonych i utworzono Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie. Obejmował on swoim
zasięgiem miasto Gniezno, powiat gnieźnieński i (do końca 1954 r.) powiat wrzesiński.
Funkcję starszego cechu objął rzeźbiarz mgr Arkadiusz Tymczewski. W skład pierwszego
Zarządu wchodzili ponadto stolarz Stanisław Rolewicz1158 jako podstarszy (od 1955 r. został
starszym cechu), krawiec Władysław Nitka pełniący funkcję sekretarza 1159, kowal Edmund
Amborski skarbnik1160 oraz członkowie Zarządu – fotograf Edmund Starczewski1161, szewc
Feliks Kowalski1162 i ślusarz Kazimierz Kaczmarek1163. Wszyscy kandydaci do Zarządu
Cechu Rzemiosł Różnych pochodzili z Gniezna, a ich kandydatury były uzgadniane z
Komitetem Miejskim PZPR i Prezydium Komitetu SD w Gnieźnie.1164 Wybrany na starszego
Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.06.1953 r. w sprawie zmian w
siatce organizacyjnej cechów obszaru województwa poznańskiego powołanych zarządzeniem Wojewody
Poznańskiego z dnia 4.03.19950 r. oraz zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z
dnia 16.12.1950 r. [Dz. Urz. WRN w Poznaniu nr 14 z 1953 r., poz. 61].
1158
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cechu Arkadiusz Tymczewski został likwidatorem dla wszystkich 5 dotychczas istniejących
w mieście cechów. Cech Rzemiosł Różnych został także ich prawnym następcą. 1165 Pierwszy
statut cechu został zatwierdzony 26 października 1953 r. Za szybkie przeprowadzenie
reorganizacji

pracownikom

OZC

-

Marianowi

Malinowskiemu,

Sewerynowi

Giernatowskiemu, Henrykowi Gruszczyńskiemu i Czesławowi Śramie, przyznano premie
pieniężne.
W okresie dominacji stalinizmu latach 1949 – 1955, rzemieślnicy stali się wrogami
klasowymi. Wymuszane przez panującą ideologię dążenie do objęcia systemem centralnego
planowania wszystkich działów gospodarki nie pozostawiało miejsca na trwanie, a tym
bardziej na rozwój indywidualnych zamierzeń gospodarczych. Skutkiem przyjętej generalnej
koncepcji gospodarczej był m.in. spadek liczby indywidualnych warsztatów rzemieślniczych.
Podobnie jak w całym kraju, rzecz się miała na terenie działalności Cechu Rzemiosł Różnych
w Gnieźnie. We wspomnianych latach liczba zakładów prywatnych w Gnieźnie zmniejszyła
się o ponad 50 %. W tym samym czasie zanotowano także spadek ilości zatrudnionych w
warsztatach rzemieślniczych. W roku 1955 ilość osób tej kategorii wynosiła niecałe 25 %
stanu z końca 1948 r. Ilość uczniów spadła w tym samym czasie z 550 do 290 osób.1166 W
1954 r. do cechu należało 425 członków obowiązkowych i 4 dobrowolnych. Poza Gnieznem,
większe skupiska rzemieślników były w Witkowie – 43, Kłecku – 32 i w Czerniejewie – 16.
W 1954 r. założono przy cechu Kasę Pośmiertną, do której wstąpiło 90 % członków. Składka
wynosiła 10 zł. Po śmierci członka, wdowie lub dzieciom wypłacano zapomogi. W tym
samym roku, w listopadzie założono Kasę Pośmiertną dla żon.
Przy cechu działało Koło rzemieślnicze Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej
liczące 304 członków i Koło sportowe „Start”, do którego należało 68 rzemieślników. Część
pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych należała do Związku Zawodowego
Pracowników Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Ich liczba była niewielka. Mimo
wielokrotnych zachęt, do Związku należało zaledwie 16 osób.
W pierwszych latach istnienia Cechu Rzemiosł Różnych system stalinowski, mimo
śmierci wodza w 1953 r., trwał w najlepsze. Nie zmieniły się też zasady postępowania w
stosunku do rzemiosła. Jednym ze sposobów uprzykrzania życia rzemieślnikom był system
przydziału pomieszczeń, w których zlokalizowane mogły być warsztaty. Jedynie w sytuacji,
gdy prowadzący zakład usytuował go we własnym domu, władze na ogół nie podejmowały
Zarządzenie Prezydium WRN w Poznaniu z dn. 30 czerwca 1953 r. w sprawie zmian w siatce organizacyjnej
cechów obszaru województwa poznańskiego powołanych zarządzeniem Wojewody Poznańskiego z dnia 4
marca 1950 r. wraz z załącznikami – Dz. Urz. WRN w Poznaniu nr 14 z 1953 r., poz. 61.
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Rzemiosło wielkopolskie 1919 – 1968..., s. 247.
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prób usunięcia go stamtąd.1167 W przypadku, gdy o pomieszczenie na działalność ubiegali się
rzemieślnik „samoistny” i zakład uspołeczniony, władze miejskie niemal zawsze przydzielały
lokal w pierwszej kolejności zakładowi bardziej przystającemu do zasad gospodarki
socjalistycznej. Jedna z wielu sytuacji niejednakowego traktowania różnych podmiotów
gospodarczych miała miejsce w 1953 r. Gnieźnieński mistrz blacharski prowadził warsztat w
lokalu przy ul. Rzeźnickiej. O pomieszczenia te ubiegała się również Spółdzielnia Inwalidów
„Lechia”, chcąc umieścić w tym miejscu magazyn gotowych wyrobów (cukierków). Wydział
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie
wydał decyzję nakazującą blacharzowi zwolnić lokal w terminie 3 dni i zająć pomieszczenia
zastępcze przy ul. Dąbrówki. Problem pojawił się, gdy do lokalu przy ul. Dąbrówki zgłosiła
pretensje również Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Stolarzy, która w przeciwieństwie do
„samoistnego” gwarantowała całkowite wykorzystanie miejsca. Referat Przemysłu skłonny
był przyznać lokal przy ul. Dąbrówki spółdzielni stolarzy, a „przerzut” blacharza wstrzymać
do czasu znalezienia mu nowego lokum. Wkrótce urzędnicy przyznali, że decyzja o
wyrzuceniu rzemieślnika z lokalu przy ul. Rzeźnickiej była przedwczesna. Okazało się
bowiem, że rzekomy ”samoistny” rzemieślnik był od 1949 r. członkiem Pomocniczej
Spółdzielni Wielobranżowej i z tego tytułu jego lokal podlegał ochronie. Po wielu dyskusjach
postanowiono, że pomieszczenia przy ul. Dąbrówki przekaże się stolarzom, w Spółdzielni
Inwalidów
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Wielobranżową poinformuje się o przysługującym jej prawie do odwołania się od decyzji
władz kwaterunkowych do Wojewódzkiej Komisji Lokalowej w Poznaniu.1168
Procedura załatwiania podań o wydanie karty rzemieślniczej była tak skomplikowana,
że jedynie osoby bardzo zdesperowane decydowały się na jej przejście. Podanie petenta po
zaopiniowaniu przez Komisję do Spraw Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego
Miejskiej Rady Narodowej przekazywane były do opiniowania przez Kolegium Miejskiej
Komisji Planowania Gospodarczego. Stąd wracały do Komisji do Spraw Drobnej

Przypadek o podobnym charakterze miał miejsce w 1953 r. Właściciel domu przy ul. Paderewskiego miał w
podwórzu obiekt murowany, w którym prowadził warsztat kaletniczy. Prezydium MRN wstrzymało mu
uprawnienia rzemieślnicze. Gdy dwukrotne odwołanie się nie przyniosło skutku, dotychczasowy kaletnik złożył
wniosek o zgodę na przeznaczenie lokalu warsztatowego na hodowlę kur. Komisja Drobnej Wytwórczości i
Przemysłu Miejscowego, po przeprowadzonej na miejscu lustracji stwierdziła, że lokal jest w doskonałym stanie
i może być przeznaczony na mieszkanie mimo, że znajdowało się w nim wejście na strych do suszenia bielizny,
z którego właściciel korzystał. Komisja zgłosiła wniosek, by kaletnikowi nie wydawać zezwolenia do czasu
wydania opinii przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gnieźnie, sygn. 113, k. 128.
1168
tamże, k.66 – 67.
1167
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Wytwórczości (również Miejskiej Rady Narodowej), która przekazywała je do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej. Komisja do Spraw Drobnej Wytwórczości, powołując się na
uchwały II Zjazdu KC PZPR, domagała się w tym okresie od Miejskiej Komisji Planowania
Gospodarczego, by ta dostarczyła jej plan rozwoju punktów sieci usług uspołecznionych i
rzemiosła indywidualnego z podziałem na branże.1169
Mimo tak zawikłanego trybu postępowania, a może z powodu istnienia wielu organów
decyzyjnych, prośby o wydanie zgody na prowadzenie działalności rzemieślniczej nadal
odrzucano pod byle pretekstem. Fotografowi ubiegającemu się o wydanie karty poradzono, by
zatrudnił się w Spółdzielni Pracy „Fotos” w Poznaniu, która planowała utworzyć placówkę w
Gnieźnie. Nie wyrażono zgody na prowadzenie działalności przez byłego pracownika
Spółdzielni Inwalidów „Lechia”. Ten zwolnił się sam z pracy w spółdzielni, gdyż jej władze
nie aprobowały jego pracy chałupniczej i zamierzały zatrudnić go w swoim warsztacie.
Ubiegającemu się o kartę rzemieślniczą tapicerowi obiecano rozpatrzyć jego wniosek po
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego i świadectwa Spółdzielni Pomocniczej o
członkostwie. Najczęstszym powodem odrzucenia wniosków o wydanie karty rzemieślniczej
był
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brak

potrzeby

poszerzenia

usług

w
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rzemieślniczych.1170 Pretekstem do niewydania karty mógł być zarzut częstego nadużywania
alkoholu. Z takiego powodu odmówiono wydania karty osobie, która zamierzała prowadzić
działalność pantoflarsko – bambosznikarską. Zainteresowany odwołał się od niepomyślnej dla
siebie decyzji Miejskiej Rady Narodowej do szczebla wojewódzkiego w Poznaniu. Tam
również zapadła decyzja negatywna, ale Gnieźnianin był nieustępliwy i odwołał się do władz
centralnych. Ostatecznie Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła uchyliło decyzję
MRN i WRN i postanowiło wydać mu upragnioną kartę rzemieślniczą. Niekiedy wydawano
kartę na bardzo krótki termin. Tak było w 1956 r., gdy jeden z gnieźnieńskich Romów ubiegał
się o możliwość wykonywania zawodu kotlarza. Wydano mu pozwolenie na 3 miesiące
zaznaczając równocześnie, że karta ważna jest tylko na terenie miasta Gniezna.1171 Zdarzało
się, że wydając zgodę na działalność, stawiano dodatkowe warunki. W 1956 r. osobie
ubiegającej się o możliwość prowadzenia w budynku przy ul. Dąbrówki działalności w
zawodach piekarz, ciastkarz i lodziarz, wydano jedynie zgodę na wypiek (usługi), natomiast
reszta wniosku miała być załatwiona pozytywnie pod warunkiem uzyskania lokalu na
tamże, sygn. 115, k. 32.
tamże, sygn. 113, k. 67 – 115, 180.
1171
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych władze dążyły do „produktywizacji i osiedlenia” koczowniczej
ludności romskiej. Po 2 miesiącach zarówno pierwszy, jak i kolejny z gnieźnieńskich Romów otrzymali karty
rzemieślnicze w zawodzie kotlarstwo na 3 miesiące, ale bez zastrzeżenia, że obowiązują tylko na terenie miasta
Gniezna.
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sprzedaż.1172 W 1955 r. sformułowano oficjalnie zasadę, by „w celu zapobieżenia
reprywatyzacji poszczególnych rzemiosł, nie wydawać kart rzemieślniczych osobom, które
występowały celowo ze spółdzielni dla otwarcia prywatnego warsztatu.” Wyjątki
dopuszczano jedynie w przypadku osób, które mogły wykazać się orzeczeniem lekarskim
stwierdzającym, że nie mogą pracować w spółdzielni.1173 Oczywiście, lekarze rzadko
decydowali się na podpisywanie takiej opinii. Ogółem w 1955 r. na 32 wnioski o wydanie
kart rzemieślniczych, pozytywnie załatwiono 16. W tym samym czasie 11 właścicieli
warsztatów oddało swoje karty wskutek likwidacji zakładu.1174
Nadal prowadzono znaczną ilość różnorodnych kontroli. Oprócz wymienionych już
wyżej, pojawiły się inspekcje sprawdzające stopień wywiązania się przez właścicieli
warsztatów z planu zbiórki złomu na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. Nadzorowano
także przydatność istnienia warsztatu danej branży, czas otwarcia zakładu, kwalifikacje
zawodowe jego właściciela, sposób załatwiania reklamacji, posiadanie właściwego cennika,
terminowość i kolejność wykonywania usług, posiadanie rejestru zleceń oraz zgodność
wykonywanych usług z posiadaną kartą rzemieślniczą.
Właścicielom warsztatów brak było poczucia stabilności warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. Jeśli w grę
wchodziły interesy państwowych podmiotów gospodarczych, przejmowano bez skrupułów
warsztaty rzemieślnicze, nie pytając o zgodę ich właścicieli. W 1954 r. Warsztaty Naprawcze
PGR przejęły warsztaty ślusarskie J.

Cieślewicza przy ul. Stalina 20 (obecnie ul.

Warszawska) i Z. Leśniczaka przy ul. 22 Lipca (obecnie ul. 3 Maja). Jako powód podano fakt,
że wyposażone one były w urządzenia przystosowane do napraw maszyn rolniczych, których
inne warsztaty rzemieślnicze nie posiadały. Do tej pory obydwa zakłady wykonywały
naprawy maszyn rolniczych zarówno dla spółdzielni produkcyjnych, jak i dla indywidualnych
gospodarzy. Po przejęciu przez PGR, zleceń od Spółdzielni Produkcyjnych i od rolników
indywidualnych już nie przyjmowały.1175 Maszyny z byłych już warsztatów rzemieślniczych
przekazano do Zespołu PGR Działyń (w tym największą tokarkę o rozmiarze 120 cm),
Zespołu PGR Ostrów oraz do warsztatów naprawczych przy ul. Jana Łaskiego i przy ul.
Długiej.1176

tamże, sygn. 116, k. 1, 67, 125.
tamże, sygn. 115, k. 136 –137.
1174
tamże, k. 257 – 258.
1175
tamże, k. 1 – 2.
1176
tamże, k. 69.
1172
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Rzemieślników należących do spółdzielni branżowych obowiązywały limity
zatrudnienia. Właściciel warsztatu będący członkiem spółdzielni mógł legalnie zatrudniać
najwyżej 1 siłę najemną i 3 uczniów. W przypadku złamania postanowień statutu spółdzielni
w tym zakresie, Zarząd spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą mógł go pozbawić członkostwa.
Wykluczony tracił prawo przydziału i zakupu surowca oraz materiałów pomocniczych.
Praktycznie równało się to konieczności zakończenia działalności. Na dodatek, były już
członek spółdzielni nie mógł korzystać na podstawie ulgowej taryfy z maszyn i urządzeń
będących przed przystąpieniem do spółdzielni jego własnością, a obecnie stanowiących
własność kooperatywy.1177
Od drugiej połowy 1953 r. liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie
karty rzemieślniczej zaczęła nieznacznie wzrastać. Pod koniec 1954 r. postanowiono ujawniać
chałupników pracujących nieoficjalnie, przez wydawanie im kart rzemieślniczych. Jeśli
jednak indywidualny rzemieślnik ubiegał się o wydanie karty w branży, w której na terenie
miasta była wystarczająca ich ilość, kierowano go na teren wsi. Nadal obowiązywały
ideologicznie uzasadniane plany „uspółdzielnienia” rzemiosła. Pod koniec 1953 r. Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie przyjęło uchwałę „w sprawie realizacji zadań na
odcinku uspołecznienia rzemiosła”. Tekst uchwały przygotowała Komisja Drobnej
Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego, na której czele stał M. Malinowski, kierownik biura
Okręgowego Związku Cechów. W uchwale zapisano m.in., że OZC „rozwinie akcję
uświadamiającą wśród rzemiosła indywidualnego”.1178
Forowane przez władze Rzemieślnicze Spółdzielnie Pracy, mimo sprzyjających
warunków niejednokrotnie przeżywały trudności, zwłaszcza dotyczące wykonania planów
rocznych. Analizie rytmiczności ich wykonania oraz sprawie rozwoju usług poświęcone
zostało posiedzenie Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w styczniu 1955 r. W
sprawozdaniu z działalności gospodarczej spółdzielni rzemieślniczych pojawiły się akcenty
krytyczne. Dotyczyły one tak istotnych z ówczesnego punktu widzenia dziedzin jak
występujące braki w zaopatrzeniu w surowce i wynikający stąd brak możliwości wykonania
planu, zaniedbanie spraw racjonalizatorstwa i współzawodnictwa w pracy, czy przypadki
łamania socjalistycznej dyscypliny pracy.1179 Przypadek nie wykonania planu rocznego z
powodu braku zaopatrzenia w niezbędne materiały nastąpił w Spółdzielni Fryzjerów. W
przypadku Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Metalowców uznano, że plan był nierealny i nie

tamże, k. 273.
tamże, sygn. 113, k. 215 – 216.
1179
APP, KM PZPR w Gnieźnie 1949 – 1960, sygn. 28, s. 44 – 72.
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uwzględniał rzeczywistych możliwości produkcyjnych spółdzielni. Tematyce konstruowania
planów produkcyjnych poświęcony był referat Komisji Drobnej Wytwórczości przedstawiony
na sesji budżetowej Miejskiej Rady Narodowej w dniu 8 czerwca 1954 r., czyli w połowie
okresu realizacji rocznych zamierzeń. W opracowaniu zauważono, że zadania przyjmowane
w planach spółdzielni rzemieślniczych nie pokrywają się z planami gospodarczymi Gniezna,
lecz dominują w nich zadania narzucane przez centrale spółdzielcze. Niektóre kooperatywy
nastawiły się wyłącznie na usługi kosztem produkcji, na dodatek całkowicie zaniedbały
kształcenie nowych fachowców. Zupełnie zaprzestano szkolenia w takich rzemiosłach jak
zduństwo, kotlarstwo, szklarstwo, wulkanizatorstwo, szczotkarstwo, radiomechanika,
koszykarstwo, dekarstwo, kamieniarstwo i bednarstwo.1180 Większość wyszkolonych
ślusarzy, stolarzy, szewców czy krawców pozostawała bez zatrudnienia ze względu na
ograniczone limity lub podejmowała inne zajęcia. Rzemieślnicy „uciekali” od cięższych
zawodów do lżejszych – np. kołodzieje do stolarstwa mimo, że nie posiadali uprawnień
zawodowych. Coraz liczniejsze stawały się podania o zgodę na prowadzenie rzemiosła
samoistnego. Ilość i poziom stawianych zarzutów świadczyła, że spółdzielnie nie
wywiązywały się z postawionych przed nimi zadań. Mimo to, ze względów ideologicznych
nadal forowano ich rozrost. Prócz spółdzielni „gnieźnieńskich”, na terenie miasta działalność
usługową prowadziły w tym czasie spółdzielnie mające swoją siedzibę w Poznaniu. Należały
do nich spółdzielnia dentystyczna, tapicerska, zegarmistrzowska, kominiarska, czapników i
kapeluszników oraz Spółdzielnia Usługowa „Piast”.1181
Pierwsze odznaki zmiany podejścia władz do rzemiosła zaczęły być zauważalne w
1955 r. W styczniu Komisja Drobnej Wytwórczości przy MRN przypisała sobie „poważny
wkład w zaspokajanie potrzeb ludności [...] m.in. przez częściowe reaktywowanie rzemiosła
prywatnego”. Podkreślano, że sytuacja poprawiła się szczególnie w zakresie dostaw
pieczywa, produkcji obuwia dziecięcego, świadczenia usług kowalskich, ślusarskich,
kołodziejskich i stolarskich. Winę za znaczącą liczbę odrzuconych wniosków o wydanie karty
rzemieślniczej próbowano przerzucić na Prezydium MRN. Podkreślano, że szereg wniosków
pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję a oddalonych przez Prezydium, dopiero w drodze
odwoławczej, po przygotowaniu przez Komisję, zostało załatwionych pozytywnie z
pożytkiem dla ludności. Wynikać to miało w opinii członków zespołu, z niedostatecznego
rozeznania potrzeb mieszkańców przez Prezydium i małej elastyczności w przestawieniu
produkcji przez przemysł terenowy i spółdzielczy. Komisja wzywała władze miejskie do
1180
1181

APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 114, k. 103.
tamże, sygn. 115, k. 256.
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opracowania planu perspektywicznego rozwoju rzemiosła, udostępnienia właścicielom
warsztatów surowców wtórnych oraz zabezpieczenia rzemiosłu indywidualnemu lokali w
nowym budownictwie.1182
Bardziej widoczne zmiany w życiu rzemiosła przyniósł przełom polityczny w 1956 r.
Po zniesieniu Zarządu Komisarycznego cechów przez Ministra Przemysłu Drobnego i
Rzemiosła, odbyły się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 11
grudnia 1956 r. tajne wybory nowego Zarządu. Na starszego cechu wybrano Edmunda
Starczewskiego, podstarszymi zostali Józef Pankowski i Stanisław Rolewicz, sekretarzem
Józef Kujawa, skarbnikiem Władysław Boroński i członkiem Zarządu – Florian Łyskawa.1183
W tym samym czasie, pierwszy raz od zakończenia wojny wprowadzono ordynację wyborczą
do władz Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Jej członkowie nie pochodzili jak dotychczas z
nominacji, lecz podobnie jak w okresie międzywojennym z wyborów. Radcami Izby z terenu
powiatu gnieźnieńskiego zostali od dnia 2 czerwca 1957 r. Kazimierz Granecki i Edmund
Starczewski.1184
Dzięki zmianie taryfy podatkowej dla rzemiosła wiejskiego nastąpił wzrost liczby
uruchamianych warsztatów, głównie galanteryjno – krawieckich. Po VIII Plenum KC PZPR
spadła liczba zakładów uspołecznionych, a zwiększyła się liczba prywatnych. W powiecie
gnieźnieńskim najliczniej reprezentowane w tym czasie branże to krawiectwo damskie i
męskie, w którym łącznie funkcjonowało 97 warsztatów, szewstwo z 67 zakładami oraz
kowalstwo z 61 kuźniami.1185 Prowadzenie warsztatu rzemieślniczego zaczęło stawać się
coraz bardziej atrakcyjne. Z narzuconych w poprzednim okresie Rzemieślniczych Spółdzielni
Pracy występowali ich członkowie i na nowo zakładali samoistne warsztaty. Na koniec 1957
r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie zrzeszonych było 614 zakładów. 1186 Władze,
aczkolwiek niechętnie, zaczęły przyznawać, że w poprzednich latach zdarzały się przypadki
pomijania zasad dobrowolności przy wstępowaniu do spółdzielni rzemieślniczych. Komisja
do Spraw Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego przy Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Gnieźnie, na posiedzeniu w dniu 4 marca 1957 r. przyznała, że sytuacje takie
miały miejsce, szczególnie w przypadku kominiarzy. 1187 Mimo tych tendencji, lokalne władze
nadal głosiły, że choć popierają rozwój rzemiosła, „to będą ograniczały wydawanie koncesji
tamże, sygn. 117, s. 117 – 179. Przychylając się do apelu Komisji, Prezydium MRN w dniu 14.08.1957 r.
przyznało na halach przy ul. Warszawskiej 8 lokali na cele rzemiosła indywidualnego.
1183
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APP OG, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 11, s. 151.
1186
Rzemiosło wielkopolskie 1918 - 1968..., s. 248.
1187
APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 117, s. 43
1182

363
tym rzemieślnikom, którzy liczą na przetwórstwo towarów reglamentowanych kosztem
uszczuplenia ich przydziałów uspołecznionym zakładom”.1188 Ideologiczne pryncypia o
wyższości gospodarki uspołecznionej nad inicjatywą prywatną nadal wyznaczały kurs wobec
rzemiosła.
Już styczniu 1956 r. w Zasadniczej Szkole Metalowej przy ul. Sienkiewicza zaczęto
prowadzić kursy czeladnicze i mistrzowskie. Na kurs czeladniczy zapisały się 33 osoby, a na
kurs mistrzowski 40 osób. W zajęciach kursu czeladniczego najczęściej uczestniczyli
pracownicy zakładów państwowych i spółdzielczych. W kursie mistrzowskim brali udział
głównie rzemieślnicy prowadzący indywidualne warsztaty. Jednym z wniosków jakie
przyjęto na zwołanej w dniu 29 maja 1957 r. sesji Powiatowej Rady Narodowej było
wezwanie Okręgowego Związku Cechów do inicjowania szkolenia uczniów w warsztatach
mistrzowskich w celu zapewnienia przyszłych kadr dla rzemiosła.1189 Po latach
zaakceptowano fakt, że główną rolę w kształceniu przyszłych fachowców, odgrywają
rzemieślnicy indywidualni. Sytuacja taka istniała nawet w okresie stalinowskim. W 1955 r. w
gnieźnieńskich warsztatach należących do rzemieślników indywidualnych uczyło się 84
uczniów, a w zakładach uspołecznionych zaledwie 36.1190 W kolejnych latach sytuacja była
podobna, a stopniowe zmiany w szkolnictwie zawodowym zaczęły następować dopiero w
drugiej połowie lat sześćdziesiątych.
Cech odbudowywał w tym czasie swe agendy. W 1957 r. oprócz funkcjonującej Kasy
Pośmiertnej, działała także Kasa Funduszu Pożyczkowego. Istniało 5 sekcji branżowych:
Budowlana, Metalowa, Skórzana, Włókiennicza i Rzemiosł Różnych.1191 Bieżącą
działalnością zajmowało się 5 komisji cechowych: Kulturalno – Oświatowa, Rozdziału
Surowców, Opiniodawcza do Spraw Kredytowych, Rewizyjna i Socjalno – Bytowa. Powstało
Koło Młodzieżowe Uczniów Rzemieślniczych skupiające 84 członków. Mimo postępujących
pozytywnych zmian, sytuacja materialna rzemieślników pozostawiała wiele do życzenia. Na
Walnych Zgromadzeniach w latach 1957 – 1958 powtarzały się zarzuty dotyczące zbyt
wysokich składek. Padały propozycje, by koszty związane z roczną rejestracją warsztatów
pokryć z funduszy Izby Rzemieślniczej i Cechu, wzrastała też liczba członków zalegających z
opłatą składek oraz łączna suma zaległości. Coroczna akcja rejestracji warsztatów przeciągała
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się w czasie ze względu na znaczne koszty ponoszone przez ich właścicieli. Zarejestrowanie
zakładu rzemieślniczego było formą podatki płaconego przez rzemieślników. W końcu 1958
r. wzrost liczby warsztatów zatrzymał się oraz nastąpił spadek zatrudnienia. Niektóre branże
nadal przeżywały recesję. Należały do nich przede wszystkim szewstwo i stolarstwo
meblowe. Powodem był brak skór i wzrost cen drewna.
Mimo urzędowego optymizmu, lokalne władze dostrzegały złą sytuację rzemiosła.
Przewodniczący Prezydium MRN w Gnieźnie Tadeusz Sobieralski w czerwcu 1959 r.
stwierdził, że „w okresie międzywojennym rzemiosło powiatu gnieźnieńskiego było
stosunkowo dobrze rozwinięte i zabezpieczało potrzeby ludności w tym zakresie. Po II wojnie
poważnie podupadło, choć w stosunku do okresu międzywojennego zatrudnienie w rzemiośle
i w drobnym przemyśle wzrosło o 113,8 %.1192
W dniu 26 czerwca 1959 r. wprowadzono w życie nowy statut cechu zatwierdzony
przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie. Siedziba organizacji mieściła się w
kamienicy przy Rynku 18 (wówczas Plac Bohaterów Stalingradu). Biuro zajmowało 2
pomieszczenia o powierzchni 55 m2 każde.
Przy ówczesnych organach administracji państwowej funkcjonowały komisje
podatkowe. Cech Rzemiosł Różnych wybierał spośród rzemieślników kandydatów na
członków i zastępców członków komisji podatkowych działających zarówno przy Miejskiej,
jak i Powiatowej Radzie Narodowej w Gnieźnie. Na przełomie lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu został Wincenty
Wittek, a starszy cechu Edmund Starczewski był radnym MRN w Gnieźnie. W skład jej
prezydium wchodził ponadto fryzjer M. Malinowski, kierownik biura cechu. W 1961 r. nie
zdołano ściągnąć wszystkich składek cechowych, co stało się przyczyną wystąpienia po raz
pierwszy niedoboru w kasie cechowej. Zgodnie z ówczesnymi przepisami rzemieślnicy
posiadający gospodarstwa rolne, ci którzy założyli warsztat w ciągu ostatnich 2 lat i nie
zatrudniający sił najemnych, nie płacili podatków. Było to 30% członków cechu. W formie
karty podatkowej regulowało swoje zobowiązania 325 członków a w formie ryczałtu
kwotowego – 35%. Jedynie 3% członków cechu rozliczało się z fiskusem na zasadach
ogólnych. Wysokość podatku zależała od liczby zatrudnionych w warsztacie pracowników
najemnych. Przy zatrudnieniu jednego czeladnika należności wzrastały z 360 do 2140 zł
miesięcznie.
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Sprawy finansowe najczęściej budziły żywe emocje, tym bardziej, że przy wielu
innych okazjach odwoływano się do ofiarności rzemieślników. W 1960 r. z okazji 15 – lecia
odzyskania niepodległości, członkowie Cechu w czynie społecznym wybudowali most w
Parku Piastowskim. Od tegoż roku opodatkowano wszystkich członków cechu w celu
częściowego pokrycia wydatków lokalnych władz na palnowane obchody Tysiąclecia
Państwa Polskiego. Każdy członek cechu został zobowiązany do wpłaty na ten cel co
najmniej 30 zł. W roku 1963 Zarząd Cechu zadeklarował miejscowym władzom gotowość
rzemieślników do udziału w czynie społecznym n kwotę 147 300 zł. Ponieważ w pracach
miały wziąć udział głównie warsztaty branży budowlanej, pozostałym nakazano wpłacić
jednorazową składkę w wysokości 50 zł. Nie zawsze udział w tych akcjach wynikał z
rzeczywistej potrzeby serca, choć gotowości do poświęceń trudno byłoby rzemieślnikom
odmawiać. Rzadko kiedy jednak pytano ich o zdanie, stawiając zwykle przed faktem
dokonanym. Tak było na przykład w 1966 r. z ogłoszoną odgórnie zbiórką pieniędzy na
Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów. Mieszkańcy miasta zostali podzieleni na
grupy darczyńców. Dla każdej z nich ustalono roczny plan zbiórek, którego wykonanie było
ściśle egzekwowane. Rzemiosło prywatne pod względem wysokości zaplanowanej dla niego
składki znalazło się na trzecim miejscu, za pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów
o pracę i za pracownikami spółdzielczości. Nic dziwnego, że nowa forma quasi
opodatkowania budziła wśród rzemieślników znaczną niechęć. Do końca października 1966 r.
członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie wywiązali się z niej zaledwie w 24,2 %, co
stanowiło najmniejszy procent wykonania spośród wszystkich 11 grup donatorów.1193 Była to
sytuacja wyjątkowa, ponieważ w skali województwa poznańskiego rzemieślnicy wykonali w
tym czasie swoje zobowiązania w ponad 70 %. W powiecie gnieźnieńskim, na 230
rzemieślników, 186 nie dokonało żadnych wpłat. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu już w
marcu 1966 r. nakazała m.in. powołanie „Trójek”, które dotrzeć miały do wszystkich
rzemieślników i pobrać od nich podpisy pod deklaracją dotyczącą płacenia składek oraz
zorganizowanie dodatkowego inkasa świadczeń przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia
i zbytu oraz sam Cech.
Frekwencja na Walnych Zgromadzeniach była bardzo niska i rzadko przekraczała 40
%. Z braku quorum do podjęcia uchwał konieczne było przekładanie terminów Zgromadzeń.
Najczęściej drugie Zgromadzenie, którego decyzje były wiążące bez względu na liczbę
uczestników, zwoływano pół godziny po pierwotnie wybranym terminie. Sytuacje takie
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zdarzały się również wówczas, gdy na Zgromadzeniu decydowano o wysokości budżetu.
Przeciętny właściciel warsztatu zdawał sobie sprawę, że jego wpływ na wysokość
planowanych dochodów i wydatków jest znikomy. Na ogół dochody cechu przekraczały jego
wydatki i w kasie corocznie zostawała nadwyżka. Jedynie w latach 1961 – 1964 wydatki
przekroczyły dochody i w kasie odnotowano niewielki zresztą niedobór.1194 Po raz drugi
sytuacja taka nastąpiła już w innych czasach – w 1972 r., w czasie budowy gnieźnieńskiego
Domu Rzemiosła.
Pod koniec 1958 r. w cechu zrzeszonych było 616 zakładów, z czego 309
zlokalizowanych było w Gnieźnie, 55 w Witkowie, 40 w Kłecku, 27 w Czerniejewie, 22 w
Kiszkowie, 14 w Powidzu, 12 w Mielżynie. Do grupy rzemiosł metalowych zaliczano 164
warsztaty, budowlanej i drzewnej 156, odzieżowej 143, skórzanej 87, a 60 zakładów to
warsztaty fryzjerskie, spożywcze, fotograficzne, papiernicze i szczotkarskie. Na 616
członków było 386 mistrzów, którzy prowadzili swoje przedsiębiorstwa na pełnych prawach
rzemieślniczych. Na prawach czeladniczych prowadziło zakłady 202 członków, na podstawie
otrzymanych dyspens 18, a 10 członków prowadziło warsztaty bez wyraźnie stwierdzonych
kwalifikacji zawodowych. Choć przynależność do cechu była obowiązkowa, Zarząd w 1959
r. oceniał, że więcej jest tzw. „dzikich rzemieślników”, niż zarejestrowanych. 1195 Powodem
były wysokie obciążenia finansowe i zmniejszająca się dochodowość działalności
zarejestrowanych rzemieślników. Już w 1958 r. narzekano na narzucane odgórnie cenniki,
które nie brały pod uwagę kosztów surowców. Przy obowiązujących cenach materiałów oraz
gotowych wyrobów i usług, rzemieślnik zmuszony był niejednokrotnie pracować po 16
godzin na dobę. Narzekano na wysoką progresję podatkową przy zatrudnieniu
czeladników.1196 W tych warunkach, rzadko kogo było stać na odnowienie parku
maszynowego lub remont warsztatu.
Lata sześćdziesiąte XX w. to okres, w czasie którego władze komunistyczne mimo
propagandowych deklaracji, zaledwie tolerowały istnienie cechów. Lekceważący stosunek do
rzemiosła widoczny był nawet na lokalnym forum w Gnieźnie. Często zdarzało się, że
przedstawiciele lokalnych władz, choć zapraszani, nie przychodzili na Walne Zgromadzenia
Cechu, nie przysyłając jakiegokolwiek wyjaśnienia.1197 Mimo to, współpracę z miejscowymi
władzami określano na ogół jako poprawną. Cech posiadał swoich przedstawicieli w
Nie przekraczał on 5 % dochodów. APP, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, sygn. 2102 – 2116.
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komisjach przemysłu i usług obydwu rad (miejskiej i powiatowej). Narady z urzędnikami
odpowiedzialnymi za funkcjonowanie rzemiosła na terenie miasta i powiatu odbywały się co
miesiąc. Postulaty zgłaszane przez CRR dotyczyły głównie wystawiania zezwoleń na
podjęcie działalności i przydziału lokali na punkty usługowe. Interwencje Cechu pozwalały
czasami na uzyskanie większej ilości odpowiednich miejsc na warsztaty, choć ich liczba przez
cały czas była daleka od wystarczającej. W 1960 r. zdołano uzyskać dla rzemiosła 5 lokali
ma targowisku miejskim, co uznano za duży sukces. Zbyt mała liczba odpowiednich miejsc,
wysokie podatki i brak ubezpieczenia społecznego sprawiały, że w Gnieźnie brak było
chętnych do otwierania nowych zakładów rzemieślniczych. Dodatkowo, każda najmniejsza
niesubordynacja narażała rzemieślnika na daleko idące konsekwencje. W 1960 r., jak co roku
w kwietniu, miały miejsce w Gnieźnie uroczystości ku czci św. Wojciecha. Kuria
Metropolitalna nie otrzymała zezwolenia na megafonizację w miejscach publicznych, co
miało utrudnić wiernym wysłuchanie kazania prymasa S. Wyszyńskiego. Proboszcz parafii
katedralnej, ks. Henryk Raiter samowolnie nakazał ustawić 7 głośników, przez które
przekazywano przebieg uroczystości. Miejscowa SB przeprowadziła z nim rozmowę
ostrzegawczą, natomiast Aleksy Siudziński, który instalację montował miał być pozbawiony
koncesji na prowadzenie warsztatu elektro – radiowego.1198
W mieście i okolicy kwitła nielegalna (nie ujęta w formy organizacji cechowej)
działalność usługowa, szczególnie w branży budowlanej. Wyraźne zahamowanie rozwoju
rzemiosła nastąpiło w latach 1962 – 1963. Szczególnie widoczne było to w branżach
skórzanych i krawieckiej. Oceniano, że jest to skutek postępującego nasycenia rynku tanią
produkcją przemysłową. Nakładały się na to trwające ciągle trudności z zaopatrzeniem w
towar, zauważalne także w innych branżach. Stolarze najczęściej narzekali na brak sklejek i
płyt twardych, murarze – cementu, rzemieślnicy z grupy metalowej na brak blachy cynkowej,
a szewcy – skór wierzchnich cielęcych. Również w latach następnych spadała liczba
zakładów. Mimo zapewnień władz o popieraniu rzemiosła, praktyka była zupełnie inna.
Wyśrubowując podatki na niesłychanie wysoki poziom, władze dążyły do zlikwidowania
rzemiosła, jako reliktu wcześniejszej epoki, dla którego w gospodarce socjalistycznej nie ma
miejsca. Na zakłady wytwórcze Wydział Finansowy nakładał z reguły górną granicę norm
podatkowych. Ponad połowa rzemieślników płaciła podatki w formie karty podatkowej, a 28
% w formie ryczałtu. Jedynie 17 % właścicieli warsztatów nie płaciło podatku obrotowego i
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dochodowego, gdyż dodatkowo zajmowali się rolnictwem. Dotyczyło to niemal wyłącznie
rzemieślników posiadających warsztaty na wsiach. Przy ustalaniu wysokości podatku, nie
uwzględniano z reguły zwyżki cen materiałów powodujących spadek rentowności.
Rzemieślnicy zatrudniający siły najemne wnosili opłaty na Fundusz Wsparć i Fundusz
Socjalny Rzemiosła o 100 % wyższe od pozostałych. W 1963 r. zniesiono karty rejestracyjne
zakładów rzemieślniczych. Zastąpiły je pokwitowania stanowiące dowód zgłoszenia
obowiązku podatkowego. Zakłady działające dotąd na podstawie karty rejestracyjnej, bez
właściwych uprawnień przemysłowych stanęły w obliczu likwidacji. W takiej sytuacji coraz
mniej było chętnych do szkolenia uczniów, których liczbę Cech oceniał na dalece
niewystarczającą. Spośród działających w powiecie 512 warsztatów skupionych w
gnieźnieńskim cechu, jedynie 312 prowadzonych było przez rzemieślników posiadających
tytuł mistrza i mogących szkolić uczniów. Wyraźnie zauważalny stał się proces starzenia się
rzemiosła. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych głównym powodem likwidacji zakładów
stały się zgon, choroba lub podeszły wiek właścicieli warsztatów. Ponad połowa
gnieźnieńskich rzemieślników liczyła w tym czasie więcej niż 50 lat. Wobec stopniowego
wymierania starej kadry, przed rzemiosłem zaczęła się rysować perspektywa powolnego
upadku. Na dodatek, w niektórych branżach (szczególnie w szewstwie i krawiectwie) malał
popyt na produkcję rzemieślniczą. Trzecim wreszcie powodem zamykania zakładów stały się
trudności w zaopatrzeniu w surowce i brak lokali.1199
W 1960 r. wprowadzono obowiązek oznaczenia zakładów z zewnątrz tablicami
informującymi o rodzaju i charakterze pełnionych usług. Wcześniej każdy zakład we
własnym interesie posiadał szyld informujący potencjalnego klienta o profilu wykonywanych
w nim prac. Teraz jednak posiadanie tablicy informacyjnej stało się obowiązkiem
przewidzianym przez prawo przemysłowe. Skargi na brak szyldów, na niewłaściwe i
nieterminowe wykonywanie usług oraz na zawyżanie cen zdarzały się sporadycznie. Na ogół
większość rzemieślników cieszyła się opinią dobrego fachowca. Jeden z gnieźnieńskich
zakładów produkował nawet kapy żakardowe na eksport, choć wiązało się to z koniecznością
zmierzenia się z niesłychanymi wręcz wymaganiami biurokratycznymi. Płacone w latach
1962 – 1965 minimalne składki członkowskie wynosiły 50 zł. Płacili je ci, którzy w ciągu
roku nie przekraczali 50 000 zł obrotu oraz członkowie Zarządu, którzy poświęcali wiele
czasu na pracę społeczną a obniżenie składki miało być dla nich pewnego rodzaju
rekompensatą finansową. Z każdej wpłaty Cech odprowadzał 5 zł na Fundusz Socjalny
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Rzemiosła, 2 zł na Dom Rzemiosła w Warszawie, 2 zł na Społeczny Fundusz Szkoleniowy,
2,50 zł na Fundusz Kolonijny, 1,50 zł na Fundusz Wyrównawczy, 2 zł na Fundusz Zdrowia, 2
zł na budowę Szkoły Rzemieślniczej i 10 zł na Fundusz Wsparć. Na miejscu pozostawała
więc mniej niż połowa składki. Nadal powszechnie namawiano rzemieślników do
realizowania czynów społecznych. Z okazji 20 – lecia PRL gnieźnieńscy rzemieślnicy
wybudowali kamienną fontannę w Parku Kościuszki i wykonali elewację budynku
sportowego w Parku Piastowskim. Edmund Gawlak i Stanisław Gozdowski przeprowadzili
prace murarskie przy grobach poległych żołnierzy radzieckich.
W 1965 r. kończyła się kolejna 3-letnia kadencja Zarządu Cechu. Na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które odbyło się 27 kwietnia, wybrano nowy Zarząd.
Starszym cechu ponownie wybrany został Wincenty Wittek. Podstarszymi zostali A.
Tymczewski i Z. Musiałowicz, sekretarzem I. Grześkiewicz, skarbnikiem E. Gawlak,
członkiem Zarządu W. Kozłowski, zaś zastępcami członków Zarządu E. Plewa z Jankowa
Dolnego i Telesfor Jankowski z Czerniejewa. Podczas zebrania Franciszek Burek, Antoni
Jeśmontowicz i Henryk Sommerrey otrzymali dyplomy za udział w pokazie wyrobów
artystycznych rzemiosła wielkopolskiego w Poznaniu.1200 Za sukces, choć niezależny od
ustępującego Zarządu, uznano objęcie rzemieślników ubezpieczeniem społecznym.1201 We
wrześniu 1965 r. tylko jeden członek CRR w Gnieźnie, posiadający gospodarstwo rolne, nie
był nim objęty. W październiku, na posiedzeniu Zarządu postanowiono w planie finansowym
na 1966 r. wprowadzić oszczędności. Uzyskane w ten sposób pieniądze zamierzano
przeznaczyć na budowę domu rzemieślniczego w Gnieźnie. Sprawa ta, w kolejnych
miesiącach, zaczęła odgrywać coraz ważniejszą rolę w podejmowanych przez Cech
działaniach. Pod koniec 1965 r. planowano kupić za 150 000 zł nieruchomość położoną przy
północnej pierzei Rynku. Jej zaletą było usytuowanie w centrum miasta i możliwość
rozbudowy od strony ul. Franciszkańskiej. Budynek stanowił własność Konstantego Purola.
Koszt całej inwestycji obliczano na 1 200 000 zł. Walne Zgromadzenie Delegatów podjęło 17
października decyzję o kupnie nieruchomości i postanowiono pobierać na ten cel od każdego
członka składkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych liczba warsztatów rzemieślniczych wzrastała
bardzo powoli i to tylko w 2 branżach – budowlanej i metalowej. Coraz bardziej narastającym
problemem stawał się brak uczniów odczuwalny w wielu specjalnościach. Ich ilość była
zdecydowanie zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania. Niektóre zawody miały wyraźną
1200
1201

APP OG, Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie, sygn. 18, s. 2 – 9.
Ustawa z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników [Dz. U. Nr 13 z 1965 r. poz. 90]
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tendencję do zanikania. W województwie poznańskim nie istniały już żadne zakłady
kowalstwa zdobniczego, lutnictwa, szewstwa ortopedycznego i ortopedyki. Dramatyczny brak
uczniów nastąpił w branży ciesielskiej, dekarskiej, zduńskiej, piekarskiej, murarskiej,
kowalskiej, mechanice maszyn, studniarskiej, sztukatorskiej i ceramice szlachetnej. Trudna
sytuacja nie ominęła powiatu gnieźnieńskiego. Usiłując poprawić sytuację, Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu przyjęło w dniu 14 maja 1965 r. uchwałę w
sprawie podwyższenia ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów. Ulgę na
wyszkolenie ucznia podniesiono z kwoty 3000 do 4000 zł. Dotyczyło to 25 branż.1202
Oczekiwane przez decydentów poprawa następowała bardzo powoli. W 1966 r. w
Gnieźnie przybyło 18 nowych zakładów. Równocześnie zlikwidowano 14 innych. Jeszcze
gorzej było na terenie powiatu, gdzie powstało 19 nowych zakładów, a zlikwidowano 18
innych. Przyczyny braku chętnych do podjęcia działalności były ciągle takie same: brak
odpowiednich lokali, trudności z zaopatrzeniem w materiały i surowce, uzyskaniem kredytów
i zbyt długi okres amortyzowania nakładów. Zbyt mała liczba warsztatów szczególnie
zauważalna była w brązownictwie, elektromechanice, kowalstwie, ślusarstwie, tele- i
radiomechanice, zegarmistrzostwie, szklarstwie, kamieniarstwie, szewstwie, introligatorstwie,
wulkanizatorstwie i fryzjerstwie. Wyraźnie zauważalne stało się zjawisko starzenia się
rzemiosła. Tendencje te trwały również w następnych latach. Powiększało się zjawisko zaniku
usług dla ludności. W 1967 r. wykonano zaledwie 40 % planu w tym zakresie. Niewiele tylko
wzrosło zainteresowanie rzemieślników działalnością produkcyjną. W sporządzonej w tym
czasie ocenie perspektyw rozwoju rzemiosła, CRR w Gnieźnie oceniał, że w miarę pewna
przyszłość rysuje się przed zakładami w grupie metalowej i budowlanej.1203 W kręgu rzemiosł
drzewnych rozwój oceniano jako dobry, z wyjątkiem rzemiosła kołodziejskiego, która to
branża zaczęła zanikać. Brak było chętnych do otwierania zakładów szewskich i rymarskich.
Zajęcia te powszechnie oceniano jako mało intratne. W grupie rzemiosł odzieżowo –
włókienniczych, podobnie jak w grupie spożywczej, nie odnotowano rozwoju. Zaczęło
zanikać szczotkarstwo ze względu na całkowity brak przydziałów surowca. Zawód ten,
według odgórnie sporządzanych planów, mieli wykonywać niewidomi. Widoczna była
tendencja do zamykania warsztatów kowalskich, szewskich, krawieckich i kołodziejskich.
APP, Prezydium WRN w Poznaniu, sygn. 2031, s. 105 – 106. Uchwała nr 19/209/65 PWRN w Poznaniu z
dnia 14 maja 1965 r. Wymienione branże to: brązownictwo, ceramika szlachetna, ciesielstwo, dekarstwo,
elektromechanika, instalatorstwo sanitarne i ogrzewania, instalatorstwo elektryczne, kowalstwo zdobnicze,
lutnictwo, mechanika maszyn, mechanika precyzyjna, modelarstwo, murarstwo, naprawa instrumentów
klawiszowych, optyka, ortopedyka, piekarstwo, rzeźba w drewnie, studniarstwo, szewstwo ortopedyczne,
sztukatorstwo, witrażownictwo i zduństwo.
1203
APP OG, Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie, sygn. 26, s. 51.
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Uznawano, że rzemiosła te wypierane są przez postęp techniczny. Cenniki na usługi i gotowe
wyroby nie były ustalane przez bezpośrednich wykonawców, ale narzucane przez tzw. organy
cenowe władz administracyjnych, a właściciele zakładów zobowiązani byli stosować się do
nich. W 1968 r., na 572 zarejestrowane w Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie warsztaty,
zaledwie 29 nie posiadało cenników. Rzemieślnicy korzystać mogli z krótkoterminowych
kredytów obrotowych oprocentowanych na 6 % i średnioterminowych kredytów
inwestycyjnych oprocentowanych na 4 %. Limit przyznanych na powiat gnieźnieński
kredytów był jednak niewystarczający. Cech obliczał, że ich wielkość powinna być
zwiększona o ¼.1204 W tym czasie wprowadzono niewielkie zmiany w zakresie sposobu
rozliczania podatków. Nadal jako regułę stosowano opodatkowanie w formie karty
podatkowej lub ryczałtu, wyjątkiem natomiast było opodatkowanie na zasadach ogólnych.
Nowością była możliwość wykupienia karty na 3 lata. Wcześniej można ją było wykupić
tylko na rok. W latach 1965 – 1968 podwyższono bonifikaty podatkowe za kształcenie
uczniów oraz obniżono podatek od nieruchomości i od lokali. Zakłady rozliczające się z
podatku w formie karty mogły zatrudniać do 1 pracownika i do 3 uczniów. Już te niewielkie
zmiany w systemie podatkowym zwiększyły rentowność zakładów, a w branży metalowej i
budowlanej doprowadziły do zauważalnego zwiększenia inwestycji. W tym czasie
podniesiono także minimalną składkę członkowską do 70 zł. Płacili ją ci, którzy w obrotach
miesięcznych nie przekraczali kwoty 60 000 zł i nie zatrudniali pracowników najemnych.
Stanowili oni 26 % warsztatów należących do gnieźnieńskiego Cechu. Pozostali opłacali
składki o 100 % wyższe. Nastąpił niewielki rozwój działalności szkoleniowej. W
organizowanej przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu wystawie prac uczniowskich, brało
udział 111 uczniów rzemieślników gnieźnieńskich, którzy w kilku przypadkach zajęli
pierwsze i drugie miejsca w swoich kategoriach i uzyskali nagrody rzeczowe. Niestety, liczba
uczniów nadal nie zapewniała odnawialności kadr. Zaledwie co trzeci zakład rzemieślniczy
szkolił po jednym uczniu. Najwięcej młodych adeptów było w branży metalowej, drzewnej i
budowlanej. Brakowało zupełnie uczniów w szewstwie, krawiectwie i fryzjerstwie. Sytuację
próbowano poprawić poprzez wprowadzenie ulg podatkowych dla majstrów szkolących
młodzież. Metoda ta, tylko częściowo spełniła pokładaną w niej nadzieję.1205 Zachęcano
rzemieślników do podnoszenia własnych

kwalifikacji poprzez uzyskiwanie tytułu

mistrzowskiego. Cech Rzemiosł Różnych zorganizował dla gnieźnieńskich rzemieślników

1204
1205

tamże, s. 55.
APP OG, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 36, s. 68
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kurs mistrzowski prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.
Skorzystało z niego 63 członków.
Niemal każdy właściciel zakładu starał się w miarę swoich możliwości finansowych
modernizować i doposażać własny warsztat pracy. Już w 1963 roku Powiatowa Rada
Narodowa zauważyła, że niemal każdy zakład usługowy jest zmechanizowany, co według
władz było wynikiem zwiększającej się elektryfikacji wsi.1206 Zmechanizowanie warsztatów
identyfikowano z jego wyposażeniem w urządzenia o napędzie elektrycznym. Władze
przypisując sobie zasługę elektryfikacji zupełnie na zauważały zaangażowania finansowego
właściciela w unowocześnienie warsztatu.
Konkurencją dla rzemiosła indywidualnego były funkcjonujące spółdzielnie
rzemieślnicze. W 1966 roku, na terenie powiatu gnieźnieńskiego, działały Rzemieślnicza
Spółdzielnia Metalowców w Gnieźnie, Rzemieślnicza Spółdzielnia Branży Skórzanej w
Gnieźnie (posiadająca 6 punktów na terenie Czerniejewa, Kiszkowa, Kłecka, Niechanowa,
Powidza i Witkowa) oraz Rzemieślnicza Spółdzielnia Branży Stolarzy w Witkowie (należał
do niej tylko 1 punkt na terenie Witkowa). Ponadto w Gnieźnie miały swoją siedzibę dwie
spółdzielnie wielobranżowe. Pierwsza z nich – Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług
Wielobranżowych przy ul. Rzeźnickiej 4, prowadziła 4 stałe punkty fryzjerskie (w
Czerniejewie, Kłecku, Powidzu i w jednostce wojskowej w Powidzu) oraz jeden sezonowy
punkt fryzjerski w Skorzęcinie. Ponadto należał do niej jeden punkt krawiecki w
Czerniejewie. Druga – Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Wielobranżowa przy
ul. Roosevelta 13 oferowała usługi transportowe, metalowe, drzewne, budowlane i „inne”.
Kilka lat później punkty usługowe w zakresie krawiectwa prowadziła także Spółdzielnia
Inwalidów Ochrony Mienia i Usług Różnych. 1207
Zgodnie z przygotowanym przez Cech Rzemiosł Różnych wykazem, pod koniec
lutego 1967 r. na terenie Gniezna funkcjonowało 237 zakładów rzemieślniczych. Podzielono
je na 9 branż. Do branży metalowej zaliczono blacharzy, instalatorów, brązowników,
elektromechaników, grawerów, kotlarzy, ślusarzy, kowali, wulkanizatorów, mechaników
pojazdowych, tele- i radiomechaników, zegarmistrzów, złotników i specjalistów zajmujących
się naprawą wag. Łącznie należało do niej 55 warsztatów. Do grupy mineralnej zaliczali się
tamże, sygn. 22, s. 166. „Obecnie w wyniku zwiększającej się elektryfikacji wsi, niemal każdy zakład
usługowy jest zmechanizowany, co w przeszłości należało do rzadkości. Posiadanie przez drobną wytwórczość i
rzemiosło indywidualne zmechanizowanego sprzętu w pewnym stopniu wpływa na zmniejszenie niedoboru
zapotrzebowania w wyniku niedostatecznej jeszcze ilości zakładów” – z referatu Józefa Buczkowsiego
kierownika Wydziału Przemysłu i Handlu PPRN w Gnieźnie wygłoszongo podczas sesji Powiatowej Rady
Narodowej w Gnieźie w dniu 26.11.1963 r.
1207
tamże, sygn. 30, s. 43 – 46; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 1016, sygn. 998, s. 1.
1206
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betoniarze, kamieniarze i szklarze i pozłotnicy. Znalazło się w niej 9 rzemieślników. Grupę
drzewną tworzyło 37 właścicieli warsztatów. Wśród nich znaleźli się bednarze, stolarze,
koszykarze, pozłotnicy, rzeźbiarze, kołodzieje, tokarze i tapicerzy. Do branży skórzanej
należeli cholewkarze, garbarze, kaletnicy, rymarze, szewcy bieliźniarze i gorseciarze, krawcy,
czapnicy, modniarze, powroźnicy, szczotkarze oraz zajmujący się dziewiarstwem i tkactwem
artystycznym. Do grupy tej należało 74 rzemieślników. Do sektora spożywczego zaliczono
cukierników i piekarzy – łącznie 8 osób. W pionie przemysłowym znaleźli się introligatorzy,
parasolnicy,

szczotkarze,

wulkanizatorzy,

galwanizator

oraz

„wytwórca

drobnych

przedmiotów”. Łącznie 10 rzemieślników. Do działu budowlanego zaliczono instalatorów,
elektryków, tele-, radio- i elektromechaników, lakierników, malarzy, murarzy, cieśli i
zdunów. Grupę tę tworzyło 29 fachowców. Do gałęzi nazwanej „Różna” zaliczono
fotografów i fryzjerów – łącznie 15 osób.1208 Miasto liczyło wówczas niecałe 48 000
mieszkańców. Liczba przedstawicieli niektórych przynajmniej zawodów zdawała się
zaspokajać ich potrzeby na usługi i drobną wytwórczość.
Sprawa budowy domu rzemieślniczego nie posuwała się naprzód ze względu na brak
odpowiedniego miejsca dla planowanej inwestycji. Kolejno proponowane Cechowi
lokalizacje – przy Rynku, przy narożniku ul. Warszawskiej i Placu 21 Stycznia, czy przy ul.
Lecha obok szpitala dziecięcego – kolejno stawały się nieaktualne. Podobnie było ze
zgłoszoną nieco później propozycją budowy domu na narożniku ulic Dąbrówki i Krzywe
Koło. W 1968 r, koszty budowy szacowano na ok. 3 miliony zł. Jedną trzecią tej sumy Cech
musiał zebrać od swoich członków, kolejną jedną trzecią członkowie mieli zadeklarować w
formie wpłat lub robocizny. Tylko w takim przypadku, pozostałą część kosztów zgadzała się
pokryć poznańska Izba Rzemieślnicza. W następnych latach o kolejne lokalizacje zabiegali
radni miejscy wybrani spośród rzemieślników. W 1969 r, członkiem Powiatowej Rady
Narodowej był starszy cechu W. Wittek, w Miejskiej Radzie Narodowej w Gnieźnie zasiadał
Edmund Gawlak.1209 Na odbytym w listopadzie 1969 r. Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
Zygmunt Gramse wezwał członków komisji egzaminacyjnych do rezygnacji z należnego im
wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminów i przekazanie tych pieniędzy na budowę
domu rzemiosła. Cech corocznie wypracowywał pewną nadwyżkę, która również
przeznaczona być miała na budowę. W roku 1969 jej wysokość wyniosła ponad 300 000 tys.
APP OG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, sygn. 1000, s. 78 – 84. Dane dotyczyły tylko
miasta Gniezna. Na terenie powiatu, niewiele później, bo w pierwszym kwartale 1968 r. funkcjonowało 569
zakładów rzemieślniczych – zob.: APP OG, Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie, sygn. 26, s. 50.
1209
W 1969 r. rzemieślnicy zasiadali także w radach miejskich w Witkowie i w Kłecku oraz w gromadzkiej w
Łubowie.
1208
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zł. Razem z superatą z lat poprzednich cech posiadał na koncie ponad 1 milion zł środków,
które zamierzano wydać na budowę Domu Rzemiosła. W 1971 r. wskazano nowe lokalizacje
– na ul. Jasnej i na peryferiach miasta, przy ul. Roosevelta. Niestety obydwie wkrótce
przestały być aktualne.
W dniu 5 listopada 1968 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów odbyły się wybory władz gnieźnieńskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Starszym
cechu na kolejną kadencję został wybrany Wincenty Wittek. W skład Zarządu weszli
Zygmunt Musiałowicz, Arkadiusz Tymczewski, Edmund Gawlak, Konrad Gic i Ignacy
Grześkiewicz. Nie było wśród nich ani jednego przedstawiciela z terenu powiatu. Podczas
zebrania dokonano także wyboru członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego.1210
Corocznie zimą organizowano 2 imprezy rozrywkowe – bal sylwestrowy i zabawę dla
dzieci. Frekwencja była na tyle wysoka, że wpływy z biletów zapewniały pokrycie kosztów
organizacji.
Większą niż niegdyś uwagę zwracano na aktywność sportową członków. W czerwcu
1969 r. odbywała się w Gnieźnie V Wojewódzka Spartakiada Rzemiosła. Prace organizacyjne
powierzono specjalnie powołanemu Komitetowi, w skład którego weszli Tadeusz Perczyński
i Marian Malinowski. W lutym następnego roku utworzono przy Cechu Koło Sportowo –
Turystyczne „Start”. Przewodniczącym Koła został Jan Sommerrey.
W 1968 r. postanowiono zwołać Zebrania Zarządu Cechu w Witkowie i w Kłecku.
Zamierzano ułatwić w ten sposób rzemieślnikom z terenu powiatu spotkanie z Zarządem i
spowodować ich większe zainteresowanie bieżącą działalnością cechu. Podczas spotkań
szeroko omawiano problemy szkolenia uczniów. Powodem wywołania tematu były coraz
częstsze przypadki przedterminowego rozwiązywania umów. Podkreślano coraz wyraźniejsze
zjawisko ucieczki uczniów do przemysłu. Zwracano jednak uwagę także na fakt, że lepsze
wyniki w szkoleniu uzyskuje się w przypadku nauki w zakładach rzemieślniczych niż w
przypadku szkolenia uczniów w szkołach zawodowych, względnie w jednostkach
uspołecznionych. Spośród mistrzów szkolących uczniów wybrano 28 osób, które
zarekomendowano do odznaczenia. W maju 1968 r.odznakę „Zasłużony mistrz w szkoleniu”
otrzymało 14 osób, a następnych 12 rzemieślników w listopadzie.
Uporządkowania wymagała sprawa zakresu asortymentu surowców oferowanego
gnieźnieńskim właścicielom warsztatów. W dniu 11 marca 1968 r. odbyło się posiedzenie
Zarządu cechu z kierownikami 3 gnieźnieńskich Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i

1210

APP OG, Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie, sygn. 26, s. 6 – 8.
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Zbytu: Wielobranżowej działającej przy ul. Roosevelta, Rzemiosł Budowlanych mieszczącej
się przy ul. Moniuszki i Rzemiosł Drzewnych z ul. Dąbrówki. Podjęto decyzję, że od tej pory
Spółdzielnia Wielobranżowa będzie rozdzielać materiały hutnicze, skóry, gumę i włókno.
Oferta pozostałych spółdzielni będzie zgodna z ich nazwą.
Niekiedy zdarzały się skargi na działalność niektórych członków. Chcąc oczyścić
środowisko, Cech reagował bardzo zdecydowanie. W 1969 r. zaczęły powtarzać się skargi na
jeden z gnieźnieńskich zakładów zduńskich. Nie opłacał on składek ZUS, dwukrotnie też
skarżono się na niesumienne wykonywanie przez rzemieślnika zleconych usług. Zarząd
postanowił skierować sprawę do Sądu Cechowego z wnioskiem o wydanie na stałe zakazu
działalności na podstawie karty rzemieślniczej. Donosy i skargi dotyczyły zarówno
rzemieślników należących do cechu jak i osób, które prowadziły swoją działalność „na
czarno”. Przyczyną niejednokrotnie była sąsiedzka zawiść. Na przełomie lat 1968/1969 do
Wydziału Finansowego Prezydium MRN w Gnieźnie wpłynęło pismo „życzliwego” sąsiada
dotyczące stolarza z ul. Gołębiej zarzucające mu, że działalność prowadzi nielegalnie,
trudniąc się usługami stolarskimi w szopie, „którą też pewnie nabył nielegalnie”. Mimo, że
donos był anonimowy, Wydział przeprowadził dochodzenie i nie dopatrzył się w tym
wypadku żadnego przestępstwa.1211 Ogółem w latach 1968 – 1971 wpłynęło do cechu 31
skarg i zażaleń. Najczęściej dotyczyły one niesumiennego wykonania zleconych prac,
nieterminowości ich wykonania oraz nierzetelnych wypłat płac pracownikom. Polubownie
załatwiono 19 spraw, a 7 uznano za nieuzasadnione.1212
Bardzo rygorystycznie natomiast kontrolowano zakres prowadzonej działalności,
szczególnie w przypadkach wykraczania poza zakres uprawnień wynikających z posiadanej
karty rzemieślniczej. Przypadki takie niejednokrotnie miały miejsce. Wyrobienie sobie karty
rzemieślniczej uprawniającej do szerszego zakresu działalności wiązało się z koniecznością
płacenia wyższych podatków, przez co przedsięwzięcie stawało się niejednokrotnie
nieopłacalne. Niektórzy rzemieślnicy obchodzili restrykcyjne przepisy. W sierpniu 1969 r.
podczas kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji
Handlowej w Poznaniu, w warsztacie Jana Sommerreya znaleziono obrazy przeznaczone do
sprzedaży. Wykraczało to poza zakres uprawnień wynikających z posiadanej karty
rzemieślniczej do prowadzenia rzemiosła szklarskiego. Ponieważ był to pierwszy przypadek
w dziejach tego zakładu, skończyło się „tylko” na zobowiązaniu właściciela do prowadzenia
działalności zgodnej z posiadanymi uprawnieniami. Uprzedzono go ponadto, że w przypadku
1211
1212
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ponownego stwierdzenia prowadzenia działalności niezgodnej z posiadanymi uprawnieniami,
cofnięta mu zostanie karta rzemieślnicza. W przypadku nałożenia takiej sankcji, oznaczało to
praktycznie konieczność zamknięcia zakładu i zaprzestania dalszej działalności.1213 W tym
samym czasie przyłapano na podobnym wykroczeniu Hilarego Marcinkowskiego, właściciela
zakładu szklarskiego przy ul. Warszawskiej. Nałożone na niego sankcje były identyczne jak
w przypadku J. Sommerreya.1214 W styczniu 1969 r. Wydział Przemysłu i Handlu Prezydium
MRN stwierdził, że zakłady bieliźniarskie Franciszka Bajdalskiego, Barbary Myszkowskiej i
Wandy Pawlak zajmują się głównie produkcją na sprzedaż, a nie świadczeniem usług dla
ludności, zaś zakład bieliźniarski Marii Maciejewskiej zupełnie nie świadczy usług dla
ludności.1215
Liczba kontroli na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych była stosunkowo
znaczna. W jednym tylko miesiącu czerwcu 1969 r. przeprowadzono 13 kontroli w zakładach
3 branż. W całym, 1970 r. przeprowadzono łącznie 71 kontroli w zakładach różnych
specjalności. W rekordowym 1971 r. sprawdzono 101 warsztatów rzemieślniczych, w roku
1972 – 89, a w 1973 r. – skontrolowano tylko 27 zakładów. Najczęściej lustrowano zakłady
branży metalowej – od czerwca 1969 r. do czerwca 1973 r. – łącznie 73 razy.1216 Na terenie
Gniezna, w 1971 r. istniały 262 zakłady rzemieślnicze. W czasie przeprowadzonych w
pierwszym półroczu kontroli nie wykazano przypadków prowadzenia działalności niezgodnej
z posiadanymi uprawnieniami. Stwierdzono natomiast uchybienia natury porządkowej, Były
one na tyle błahe, że nie skierowano spraw do prokuratora lub do Kolegium do Spraw
Wykroczeń.1217 Wszystkie prowadzone inspekcje przygotowywano bardzo starannie. W ich
trakcie sprawdzano przede wszystkim przestrzeganie cennika usług ustalonego przez
Wojewódzką Komisję Cen będącą organem Prezydium WRN. Władze administracyjne
szczebla wojewódzkiego rozsyłały odpowiednią informację do Powiatowych (lub Miejskich)
Rad Narodowych działających w terenie na którym miała być przeprowadzona kontrola.
Lokalne władze proszono o udostępnienie danych w zakresie lokalizacji punktów usługowych
uspołecznionych i prywatnych oraz o pomoc w wyborze punktów przewidzianych do
kontroli, a także w miarę możliwości przydzielenie fachowego zespołu ludzi i środków
lokomocji, co umożliwić miało realizację pełnego zakresu przewidzianej lustracji.1218
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Oprócz kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Handlową, osobne
przeglądy prowadziły władze gnieźnieńskiego cechu. W 1970 r. przeprowadziły one 97
kontroli warsztatów rzemieślniczych. Sprawdzano terminowość i jakość świadczonych usług,
stosowanie cenników, estetykę wnętrz warsztatów oraz przestrzeganie przepisów BHP. W
okresie tym odnotowano 1 wypadek ciężki w zakładzie dekarskim Cyryla Jędrzejczaka i 1
wypadek lekki w zakładzie rusznikarskim Teofila Julkowskiego. Zdarzały się zaległości w
opłacaniu przez właścicieli warsztatów składek na ZUS za siebie i zatrudnionych
pracowników. By podobnym sytuacjom zapobiec w przyszłości, Zarząd CRR postanowił
poinformować inspektorów ZUS do jakich Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
dłużnicy należą. Istniała możliwość zablokowania im kont i pozbawienia możliwości
zaopatrywania się w materiały i surowce niezbędne do działalności.1219
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zdekompletowały się komisje
egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie. W kwietniu 1970 r. postanowiono przeprowadzić
kursy pedagogiczne dla mistrzów mogących kształcić uczniów. Skorzystało z nich około 90
% majstrów. Liczba uczniów nadal była niewystarczająca. W połowie 1972 r.
zarejestrowanych w Cechu było 343 uczniów, w tym 66 na wsiach w zawodach budowlanych
i metalowych. Coraz bardziej niepokojący był brak uczniów w niektórych zawodach, w
których zgłaszano zapotrzebowanie na młodą kadrę. Zupełnie brakowało chętnych do nauki
zawodu bednarza. Po jednym uczniu uczyło się elektromechaniki, zegarmistrzostwa,
złotnictwa, powroźnictwa i szewstwa. Zgodnie podkreślano, że praca w zakładzie
rzemieślniczym dla ówczesnej młodzieży przestała być atrakcyjna. By zainteresować
młodzież pracą w rzemiośle organizowano uroczyste podpisywanie umów uczniowskich,
imprezy rozrywkowe dla młodzieży, zachęcano do udziału w wojewódzkiej wystawie prac
uczniowskich przygotowanej przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Wysyłano na nie
najlepsze prace prezentowane wcześniej na wystawach prac uczniów rzemieślniczych w
Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie. Do 1973 r. odbywały się one zazwyczaj w maju,
później przeniesiono je na jesień. Najczęściej miały wówczas miejsce we wrześniu i w
październiku. Kilkakrotnie organizowano wystawy prac wykonanych przez uczniów tylko
jednego rzemiosła. W 1979 r. odbyła się wystawa rzemiosła artystycznego, a rok później
wystawa prac kowalstwa artystycznego.1220 Oprócz wystaw organizowano także turnieje i
konkursy. W 1979 r. zorganizowano w Gnieźnie Międzywojewódzki Turniej Wiedzy o
Sztuce Polskiej pod hasłem „Rzemiosło w kulturze narodowej kraju”. W turnieju brało udział
1219
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30 uczniów różnych branż rzemieślniczych z terenu Wielkopolski. Zwycięzcą został Wiesław
Gawron z Gniezna uczący się u mistrza Czesława Dyca.1221 Imprezy kulturalno – oświatowe
adresowane głównie do młodzieży odbywały się w tym czasie w Międzyzakładowym Klubie
Pracowników Przemysłu Terenowego i Rzemiosła przy ul. Tumskiej 3. Starsi rzemieślnicy
najchętniej zbierali się w Klubie Stronnictwa Demokratycznego i Ilustrowanego Kuriera
Polskiego przy ul. Dąbrówki 29.
Pod koniec 1971 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Gnieźnie zwróciło się z
prośbą o przekazanie 5 dokumentów cechowych pochodzących z okresu od XV do XVII w.
Choć Zarząd podjął decyzję o ich przekazaniu do archiwum, głównie z troski o ich właściwe
zabezpieczenie, to ostatecznie do zasobu archiwalnego nie trafiły.1222
W styczniu 1972 r. odszedł na emeryturę kierownik biura Cechu Marian Malinowski.
Jego miejsce zajął dotychczasowy starszy inspektor Czesław Śrama. W październiku w sali
Teatru im. Aleksandra Fredry odbył się Powiatowy Zjazd Rzemiosła. Przewodniczącym
Komisji Organizacyjnej był Józef Buczkowski. W zjeździe wzięło udział 262 delegatów.
Omawiano przede wszystkim problemy związane z zaopatrzeniem rzemiosła w materiały oraz
ze zbytem artykułów produkowanych przez rzemieślników. Postulowano konieczność
rozszerzenia sieci zakładów usługowych, zwłaszcza na peryferiach miasta i w ośrodkach
wiejskich. Za konieczne uznano zwiększenie liczby warsztatów motoryzacyjnych,
budowlanych i drzewnych. Władzom Cechu nakazano podjęcie starań o obniżenie składek
ubezpieczeniowych płaconych w ZUS za zatrudnionych pracowników najemnych. Wybrano
delegatów na Wojewódzki Zjazd Rzemiosła w Poznaniu. Znaleźli się wśród nich Wincenty
Wittek starszy cechu, Marian Kolasiński oraz rzemieślnicy Kazimierz Krawczyk, Czesław
Śniegowski i Tadeusz Perczyński.
W maju 1971 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
dokonano nowego wybory władz cechu. Starszym ponownie został wybrany Wincenty
Wittek. Oprócz niego w skład Zarządu weszli: Zygmunt Musiałowicz, Tadeusz Perczyński,
Zygfryd Bukowski, Edmund Gawlak i Czesław Śniegowski. Zastępcami członków Zarządu
zostali Jan Zawierucha i Marian Pindral.1223
W czerwcu 1972 r. przyjęto 2, długo oczekiwane regulacje prawne, mające
kompleksowo uporządkować sprawy rzemiosła w Polsce.1224 Ustawa o
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organizacji rzemiosła utrzymała w mocy obowiązek przynależenia każdego rzemieślnika do
cechu. Określała warunki otrzymania zezwolenia na wykonywanie rzemiosła, kwalifikacje
konieczne do podjęcia działalności rzemieślniczej oraz warunki cofnięcia lub wygaśnięcia
uprawnień. Wśród organizacji rzemieślniczych wymieniała cechy, spółdzielnie rzemieślnicze,
izby rzemieślnicze i Centralny Związek Rzemiosła. Wśród zadań cechów, ustawa na
pierwszym miejscu wymieniała prowadzenie wśród członków pracy społeczno –
wychowawczej, mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz wykonywanie
rzemiosła zgodnie z interesem społecznym. Cechy miały także zajmować się organizacją
nauki rzemiosła, udzielaniem członkom pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
organizowaniem działalności socjalnej i kulturalno – oświatowej oraz reprezentowaniem
rzemieślników wobec organów administracji państwowej. Organami cechów pozostały Walne
Zgromadzenie, Zarząd, Komisja rewizyjna i Sąd cechowy. Spółdzielnie rzemieślnicze miały
przede wszystkim zaopatrywać rzemieślników w surowce, materiały, maszyny i narzędzia
pracy. Kompetencje Izb Rzemieślniczych pozostawiono bez większych zmian. Jako centralną
społeczno – zawodową i gospodarczą organizację rzemiosła utworzono Centralny Związek
Rzemiosła, w skład którego wchodzić mieli przedstawiciele wszystkich Izb Rzemieślniczych
w kraju. Zadaniem CZR było reprezentowanie rzemiosła wobec centralnych władz państwa.
Mimo demokratycznej retoryki, ustawa niewiele zmieniła w dotychczasowej praktyce
funkcjonowania rzemiosła. W sposób bezpośredni każdego z rzemieślników dotyczyła druga
z przyjętych ustaw – o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. Dotychczasowy brak
uregulowań w tym zakresie powszechnie odczuwany był jako krzywdzący dla wszystkich
rękodzielników.
Głównym problem nurtującym gnieźnieńskie rzemiosło w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych, nadal była budowa Domu Rzemiosła. Pod koniec 1971 r. pojawiła się
możliwość zakupu nieruchomości przy ul. Tumskiej 15. Na zebraniu Zarządu w dniu 29
grudnia 1971 r. Zygmunt Musiałowicz zgłosił postulat, by stojący tam budynek rozebrać na
koszt Prezydium MRN tak, by Cech mógł nabyć sam teren pod budowę. Ostatecznie 28
kwietnia 1972 r. zakupiono od Franciszka Szyczeskiego za 70 000 zł plac razem z budynkiem
przeznaczonym do rozbiórki.1225 Trzy dni wcześniej powołano Społeczny Komitet Budowy
Domu Rzemiosła w Gnieźnie. Jego przewodniczącym został Tadeusz Perczyński, zastępcami
starszy cechu Wincenty Wittek i Edmund Gawlak, zaś sekretarzem kierownik biura cechu
Czesław Śrama. Członkami Komitetu zostali wybrani Czesław Śniegowski, Zygmunt
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Musiałowicz, Jan Kaszyński, Zygmunt Gramse, Cyryl Jendrzejczak, Jan Sommerrey, Edward
Szkudlarski, Bolesław Purczyński, Alfons Frąckowiak, Jan Zawierucha i Marian Kolasiński.
W okresie od 20 lipca do 14 listopada 1972 r. trwała rozbiórka starego domu. Prowadził ją
zakład Stanisława Dargiela, członka Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej. Nadal
intensywnie gromadzono środki na budowę. Planowane na 1973 r. wpływy miały wynieść
302 000 zł, faktycznie zrealizowano 425 000 zł.1226 Do kwietnia 1974 r. opracowano
dokumentację techniczną planowanego Domu Rzemiosła. Równolegle zabiegano o uzyskanie
pozwolenia na budowę. Zamierzano zawrzeć umowę z Rzemieślniczą Spółdzielnią
Wielobranżową w Gnieźnie na wykonanie robót budowlano – montażowych do stanu
surowego. Przy okazji okazało się, że istnieją rozbieżności między przewidywanymi przez
Spółdzielnię kosztami, a sumą na jaką opiewał kosztorys. Wzrost kosztów nastąpił ze
względu na konieczność zastąpienia projektu budynku typowego i przystosowaniem go do
zabudowy staromiejskiej. Cech przewidywał wykonanie części robót w czynie społecznym
przez miejscowych rzemieślników. Ostatecznie umowę na wykonanie robót o wartości 1 200
000 zł podpisano ze Spółdzielnią 10 sierpnia 1974 r. W dniu 26 sierpnia uroczyście podpisano
akt erekcyjny. Po części oficjalnej odbył się wspólny obiad w „Drogoradzie”. Całość kosztów
budowy przewidywano wówczas na niecałe 5 500 000 zł. Wykonawcą robót budowlanych
został Stanisław Dargiel, inspektorem nadzoru budowlanego dr inż. Henryk Nowak.
Mansardę Domu Rzemiosła okrył mistrz Walenty Olejniczak. Prace do stanu surowego
ukończono do 21 stycznia 1975 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło 20 lipca 1976 r. Przecięcia
wstęgi dokonał prezes zarządu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Leszek Rudkowski. W
okolicznościowych przemówieniach podkreślano, że Dom wzniesiono przede wszystkim
zbiorowym wysiłkiem 550 rzemieślników. Przypomniano, że pomocy materialnej i
finansowej udzieliły Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Urząd Miejski w Gnieźnie. W
uroczystości otwarcia Domu uczestniczyli także prezydent miasta Zbigniew Kaszuba i I
sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Kazimierz Jankowski. Z obydwoma prowadzono
rozmowy głównie na tematy organizacyjne, personalne, szkoleniowe i finansowe. Po
zakończeni części oficjalnej, odbył się wspólny obiad w restauracji „Gwarna”, a po nim w
Teatrze im. A. Fredry również część artystyczna.1227
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mistrzów wzięli udział w I Ogólnopolskiej Wystawie Prac Uczniów Rzemiosła. Gnieźnianie
uzyskali na niej 3 pierwsze miejsca, co było ewidentnym dowodem wysokiego poziomu
przygotowania zawodowego tutejszych fachowców. W uznaniu osiągnięć, podstarszy cechu
Zygmunt Musiałowicz wręczył młodzieży dyplomy na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
Cechu w dniu 8 kwietnia 1975 r., a starszy cechu W. Wittek w imieniu Zarządu złożył
gratulacje.1228
W styczniu 1976 r. zmarł dotychczasowy starszy cechu Wincenty Wittek. W
pogrzebie, który odbył się 24 stycznia, uczestniczyło 8 cechowych pocztów sztandarowych.
Tymczasowe władze Cechu gorliwie zabiegały, by poczty nie uczestniczyły w nabożeństwie
w kościele, a jedynie podczas ceremonii na cmentarzu. Choć socjalistyczna gospodarka
wykazywała coraz większe braki, to ideologia trzymała się jeszcze mocno.1229 Nowego
starszego Cechu wybrano dopiero 21 czerwca 1977 r. Został nim Tadeusz Perczyński, mistrz
cholewkarski od 1945 r. i czeladnik kaletnik od 1963 r. Od 1945 r. prowadził w Gnieźnie
zakład kaletniczy. Był przewodniczącym komisji kulturalno – oświatowej Cechu i
przewodniczącym Sekcji Rzemiosł Skórzanych i Włókienniczych. W czasie budowy Domu
Rzemiosła pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy. Oprócz niego w skład
nowego Zarządu weszli murarz Edward Szkudlarski i szklarz Jan Sommerrey jako podstarsi,
ślusarz Józef Mantey jako sekretarz, krawiec Eugeniusz Woźniak jako skarbnik i piekarz
Zygmunt Gramse jako opiekun społeczny i szkoleniowy.1230
Cech, oprócz normalnej, rutynowej działalności, zajmował się w tym czasie głównie
sprawami szkoleniowymi i podatkowymi. W styczniu 1977 r. Walne Zgromadzenie
Delegatów postulowało, by na Zjeździe Wojewódzkim Rzemiosła, jaki miał się odbyć za
miesiąc w Poznaniu, poczynić starania o zrównanie wysokości składek na ubezpieczenie
społeczne

płaconych

przez

rzemieślników

ze

składkami

pracowników

zakładów

uspołecznionych. Dotychczas różnica wynosiła 5 % na niekorzyść rzemieślników. Zarząd
Cechu zobowiązano, by za zgodą Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego przeprowadził w
szkołach podstawowych akcję propagandową na temat możliwości zdobycia zawodu w
rzemiośle. Równolegle organizowano kursy pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów i
kursy BHP dla samych uczniów. Pierwszy z nich ukończyło 56 mistrzów, drugi zaś 295
uczniów.

APP OG, Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie, sygn. 36, s. 1 – 2.
tamże, sygn. 47, s. 7.
1230
tamże, sygn. 39, s. 11.
1228
1229
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W związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju, Cech zmuszony był
wprowadzić zmiany do statutu. Dokonano tego w czerwcu 1976 r. Ponieważ zlikwidowano
powiaty, zasięg terytorialny działalności Cechu ograniczał się do terenu miasta Gniezna,
miast i gmin Czerniejewo i Kłecko oraz gmin Gniezno, Kiszkowo, Mieleszyn, Niechanowo
oraz nowoprzejętej gminy Mieścisko. Równocześnie do Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy
przeszli rzemieślnicy z terenu miasta i gminy Witkowo i ze zlikwidowanej w poprzednim
roku gminy Powidz.1231
W 1978 r. Cech Rzemiosł Różnych obchodził uroczyście 25 – lecie swojego istnienia.
Z tej okazji rzemieślnicy ufundowali swej organizacji kosztem 34 550 zł nowy sztandar.1232
Przy okazji zauważono, że gnieźnieńskie środowisko rzemieślnicze starzeje się. Spośród
członków cechu 42 posiadało ponad 50 – letni staż pracy w rzemiośle.
W czasie trwania kadencji Zarządu w jego składzie nastąpiły pewne zmiany. W 1979
r. J. Sommerrey zrezygnował z funkcji podstarszego ze względu na stan zdrowia. Jego
miejsce zajął Z. Gramse. Drugi podstarszy, E. Szkudlarski, przeszedł do innej pracy. Funkcję
drugiego podstarszego zajął po nim dotychczasowy członek Zarządu Cyryl Jendrzejczak.
Nowymi członkami Zarządu zostali Jerzy Pawłowski i Antoni Jeśmontowicz. W tym samym
czasie odszedł na emeryturę kierownik biura Cechu Czesław Śrama a jego miejsce objął
Adam Mantey. Od 1977 do czerwca 1981 r. odbyło się 65 zebrań Zarządu, 12 razy zbierało
się Prezydium Zarządu. Frekwencja na zebraniach obydwu ciał wahała się od 70 do 100%.
Rozstrzygano sprawy bieżące, zajmowano się sprawami finansowymi, inwestycyjnymi i
szkoleniowymi. Z zadowoleniem podkreślano wzrastającą liczbę uczniów. Niepokoiła
stosunkowo znaczna liczba skarg, z których ok. 2/3 rozpatrzono na korzyść konsumenta.
Komisja

Kulturalno

–

Oświatowa

pod

przewodnictwem

zegarmistrza

Zbigniewa

Cieślińskiego w trakcie kadencji Zarządu zorganizowała 163 imprezy. Spośród nich
największą popularnością cieszyły się „Dni Kobiet”, „Dni Dziecka”, „Dni Nauczyciela” i
zabawy sylwestrowe. Odczuwało się nadchodzące w kraju zmiany. Ich symbolem było
zawieszenie w sali reprezentacyjnej Domu Rzemiosła krzyża.
Walne zebranie w dniu 25 czerwca 1981 r. dokonało wyboru nowego Zarządu.
Starszym cechu został Leszek Dopierała, jak podkreślono w protokole – bezpartyjny.1233
Doceniono przede wszystkim jego doświadczenie w pracy społecznej. L. Dopierała był
wcześniej delegatem na III Zjazd Rzemieślników Wielkopolskich, delegatem na III Zjazd
tamże, sygn. 59.
tamże, sygn. 47, s. 117.
1233
Składnica akt Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Protokół Walnego Zgromadzenia z
dn. 25 VI 1981 r.
1231
1232
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Krajowy Delegatów Rzemiosła w Warszawie i członkiem Zarządu Sekcji Budowlanej
gnieźnieńskiego cechu. Od 1970 r. prowadził zakład budowlany. Funkcję podstarszych objęli
Wiesław Lech i Jerzy Pawłowski, sekretarzem została Janina Kuczyńska, a skarbnikiem Jan
Binarsch. Członkami Zarządu wybrano Lucynę Głozowską – Łobożewicz, Czesława
Robaszkiewicza, Antoniego Basińskiego i Jerzego Występskiego. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został Jerzy Morawski, a Sądu Cechowego Jan Zawierucha. Walne Zgromadzenie
odebrało Zygmuntowi Gramse mandat delegata gnieźnieńskiego Cechu na III Wielkopolski
Zjazd Rzemiosła w Poznaniu. Uznano, że niewłaściwie reprezentował Cech gnieźnieński,
proponując do władz Izby rzemieślnika spoza tutejszego środowiska. Podkreślono
równocześnie, że Walne Zgromadzenie nie kwestionuje zasług Z. Gramsego dla miejscowego
cechu, szczególnie jego pełnej poświęcenia pracy w sekcji spożywczej.1234
Podobnie jak to miało miejsce poprzednio, w trakcie trwania kadencji w składzie
Zarządu zaszły pewne zmiany. W styczniu 1982 r. Prezydium Zarządu podjęło uchwałę o
zawieszeniu w czynnościach skarbnika Jan Binarscha. Oficjalnym powodem było
nierespektowanie uchwał Zarządu. J. Binarsch był odpowiedzialny za wypożyczenie ze
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Gnieźnie namiotów i nierozliczenie się z nich na czas, mimo
monitów szkoły. Uznano, że takie postępowanie podważa wiarygodność Cechu i zagraża jego
dobremu imieniu. Funkcje skarbnika Cechu objął Antoni Basiński. W maju 1983 r. z funkcji
II podstarszego ustąpił Jerzy Pawłowski. Jego miejsce zajął dotychczasowy członek Zarządu
Jerzy Występski. Kierownikiem biura Cechu był już w tym czasie Krzysztof Kaczorek.
W pierwszym roku kadencji odbyły się 32 posiedzenia Zarządu. W roku następnym
liczba ta spadła do 19. W tym czasie następował wzrost liczby zakładów, ale zaczęła się
zmniejszać liczba uczniów szkolących się w zakładach rzemieślniczych. Budziło to
zrozumiały niepokój całego środowiska. Na szczęście trend ten okazał się wówczas
przejściowy i w następnych latach liczba uczniów zaczęła szybko rosnąć. Walne Roczne
Zebrania Delegatów podkreślały ciągle istniejący w Gnieźnie problem braku lokali dla
rzemiosła oraz madmierne podnoszenie składek cechowych.
Nasilające się w okresie stanu wojennego braki w zaopatrzeniu doprowadziły do
zwiększenia popytu na różnego rodzaju naprawy. Podaż usług krawieckich czy szewskich nie
nadążała za wzrastającym popytem. Jedną z przyczyn był notoryczny brak surowców
niezbędnych do prowadzenia działalności przez warsztaty rzemieślnicze. To z kolei
przyczyniało się do wydłużania terminu wykonania usług, a niekiedy do ich ograniczania.

1234

tamże.
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Realia tego okresu nie sprzyjały pielęgnowaniu życia towarzyskiego i odbywaniu
wspólnych spotkań. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej Z. Cieśliński narzekał
na brak zainteresowania imprezami środowiskowymi. Na „Dzień Nauczyciela”, „Dzień
Kobiet”, czy „spotkania z Rencistami i Emerytami” przybywa około 20% zaproszonych.
Widoczny był brak zainteresowania wspólnymi zabawami, wyjazdami do Opery czy
Operetki. Tendencja ta, niestety, utrzymała się także w następnych latach. Nowych adeptów
rzemiosła starano się przyciągnąć przez sport. Uczniowie gnieźnieńskich rzemieślników
startowali w wielu imprezach na terenie całego kraju, niejednokrotnie ze znacznymi
sukcesami. W 1980 r. Piotr Karasiewicz zajął pierwsze miejsce w biegu na 3000 m mężczyzn
na XV Centralnej Spartakiadzie Młodzieży Gospodarki Komunalnej, Zakładów doskonalenia
zawodowego i rzemiosła „Suwałki 80”. Organizowano również w Gnieźnie imprezy
sportowe, którym starano się nadać wysoką rangę. W 1983 r. zorganizowano I Ogólnopolski
Indywidualny Turniej Żużlowy o „Puchar Rzemiosła”. Startowała w nim cała czołówka
polskich żużlowców. Pierwsze miejsce zajął zawodnik gnieźnieńskiego „Startu” Eugeniusz
Błaszak. W roku 1984 odbyła się druga edycja turnieju, a w kolejnych latach następne.
Kosztowne nagrody wręczane zwycięzcom budziły niejednokrotnie kontrowersje. Na
Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 1984 r. Maria Wichniewicz krytykowała zarówno
wysokość nagród, jak i sam sposób propagowania rzemiosła wśród młodzieży. Proponowała
ponadto, by nawiązać bliższą współpracę z Poradnią Wychowawczo – Zawodową w Gnieźnie
i tą drogą pozyskiwać kandydatów do pracy w zawodach rzemieślniczych.
W roku 1984 kończyła się kolejna kadencja Zarządu. Walne Zgromadzenie wybrało
28 czerwca nowy skład. Starszym Cechu ponownie został Leszek Dopierała, będący
równocześnie członkiem Krajowej Rady Rzemiosła w Warszawie. Funkcję podstarszych
powierzono Wiesławowi Lechowi i Zbigniewowi Cieślińskiemu. Sekretarzem została Maria
Wichniewicz, a skarbnikiem Jan Konofacki. Członkami Zarządu zostali Roman Olszanowski,
Zdzisław Siudziński, Stanisław Pomorski i Jerzy Morawski, a zastępcami członków Jan
Pawłowski, Tadeusz Perczyński, Stefan Rurek i Jerzy Występski.1235 Etatowym kierownikiem
Biura cechu po K. Kaczorku, był już w tym czasie Andrzej Tymczewski. We wrześniu 1985 r.
W. Lech zrezygnował z funkcji pierwszego podstarszego. Zastąpił go dotychczasowy drugi
podstarszy, którego miejsce z kolei zajęła M. Wichniewicz. Sekretarzem po niej został R.
Olszanowski, a nowym członkiem Zarządu dotychczasowy zastępca członka Jerzy
Pawłowski.1236 Równocześnie Walne Zgromadzenie 28 czerwca 1984 r. wprowadziło zmiany
1235
1236

tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 28.06.1984 r.
tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 6.06.1987 r.
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do statutu Cechu. Od tej pory, kandydat na członka Zarządu powinien mieć minimum 5 lat
stażu cechowego, a kandydat na starszego – 10. Proponowano zmiany w wysokości składek
cechowych. Fotograf Antoni Jeśmontowicz sugerował, by obniżyć składki zakładom
jednoosobowym. Były one jego zdaniem stanowczo zbyt wysokie w stosunku do płaconych
przez większe firmy. Cech Rzemiosł Różnych skupiał w tym czasie 830 zakładów, z czego
330 z branży budowlanej. Rzemieślnicze zakłady produkcyjne – powroźnicze, dziewiarskie,
kaletnicze, zabawkarskie, metaloplastyczne, ślusarskie i szewskie, zrzeszone były w
Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Gnieźnie.
Cech wykazywał się w tym okresie ożywioną i wielokierunkową działalnością. Po
zniesienu stanu wojennego odżywać zaczęło zainteresowanie wspólnymi imprezami
kulturalnymi i rozrywkowymi. Tylko w drugim półroczu 1984 r. odbyło się 14 spotkań
środowiskowych i zabaw organizowanych przez Komisję Kulturalno – Oświatową. Jej
przewodniczącym był w tym czasie Zdzisław Siudziński. Tytuł Honorowego Członka Cechu
nadano Antoniemu Cieślińskiemu i Czesławowi Śramie. W 1985 r. srebrny medal im. Jana
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego otrzymała Krystyna Kolasińska prowadząca
zakład modniarski i Zygmunt Gramse – piekarz i cukiernik. Rok później otrzymał on również
dyplom z okazji 50 – lecia pracy zawodowej. W 1986 r. Cech Rzemiosł Różnych w Gnieźnie
powołał Komitet Fundacji Sztandaru Rzemieślników Miasta i Gminy Kłecko. Uroczystość
przekazania sztandaru kłeckoskim rzemieślnikom odbyła się 19 kwietnia w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku.
W połowie lat osiemdziesiątych nadal widoczny był brak zainteresowania uczniów
takimi zawodami jak krawiectwo, szewstwo, piekarstwo, ślusarstwo i stolarstwo. Tendencja
ta w latach następnych nadal się pogłębiała. W 1986 r. zlikwidowano bibliotekę cechową.
Zorganizowany w 1968 r. i systematycznie uzupełniany w latach następnych księgozbiór
liczył 741 pozycji, głównie literatury fachowej i klasyki literatury polskiej. Decyzję o
likwidacji biblioteki wydała Komisja Rewizyjna Cechu.
Niemalże w tym samym czasie miało miejsce wydarzenie, które zbulwersowało opinię
publiczną w całym kraju, a gnieźnieńskim rzemieślnikom dało okazję do wykazania się
swoim wysokim kunsztem zawodowym. W nocy z 19 na 20 marca 1986 r. trójka złodziei
dokonała włamania do katedry gnieźnieńskiej, podczas którego zniszczono XVII – wieczny
sarkofag stanowiący część konfesji św. Wojciecha. Przeprowadzona renowacja sarkofagu
objęła również XIX – wieczne figury symbolizujące cztery stany, stanowiące część konfesji.
Prace te wykonali Stanisław Kuczyński i jego syn Marek. Odnowienie lambrekinów było
dziełem metaloplastyka Zdzisława Śliwińskiego, zaś prace pozłotnicze i posrebrzenie figur
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przeprowadzili Edward Sikorski i Aleksander Witczak. Powierzenie wykonania niełatwych i
odpowiedzialnych prac miejscowym mistrzom świadczyło o zaufaniu do ich wysokich
umiejętności zawodowych.1237
Zarząd cechu w dalszym ciągu występował do organów administracji terenowej w
sprawach lokalowych, podatkowych, przydziału materiałów, surowców i paliw. Mimo
werbalnych zapowiedzi pomocy, sytuacja ze względu na ogólny kryzys nie uległa w
następnych latach poprawie. Nadal organizowano kursy pedagogiczne dla mistrzów
szkolących uczniów, w wyniku czego 138 osób uzyskało kwalifikacje pedagogiczne. W roku
szkolnym 1986/1987 egzaminy czeladnicze zdało 94 uczniów. W 1987 r. nastąpiła zmiana na
stanowisku kierownika Biura Cechu. Rozwiązał umowę Andrzej Tymczewski, a od 1
kwietnia na jego miejsce przyszła Teresa Skrzypczak. Walne Zgromadzenie Delegatów
wybrało w dniu 6 czerwca nowego starszego Cechu, którym został Zdzisław Pankowski.
Oprócz niego, w skład Zarządu wchodzili Leszek Dopierała jako pierwszy podstarszy,
Zbigniew Cieśliński – drugi podstarszy, Roman Olszanowski – sekretarz, Jan Konofacki –
skarbnik i członkowie: Jerzy Morawski, Czesław Robaszkiewicz, Stanisław Pomorski i Janina
Jakubowska.1238 Cech gnieźnieński posiadał w tym czasie najwięcej spośród wszystkich
cechów województwa poznańskiego przedstawicieli w organach samorządowych rzemiosła.
Leszek Dopierała był członkiem Krajowej Rady Rzemiosła w Warszawie oraz członkiem
Zarządu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Zdzisław Pankowski i Jan Konofacki zasiadali w
Radzie Izby Rzemieślniczej. Dwóch kolejnych gnieźnieńskich rzemieślników wchodziło w
skład Zespołów opiniodawczo – doradczych przy Zarządzie Izby Rzemieślniczej – Roman
Olszanowski w branży motoryzacyjnej, a Wiesław Lech w budowlanej. Ponadto Marian
Pindral był radnym w Radzie Narodowej w Gnieźnie, a Zbigniew Cieśliński członkiem
zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Gniezna oraz członkiem Miejskiej Rady
Kultury.1239
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. gnieźnieńskie rzemiosło
wykazywało tendencje rozwojowe. Rosła zarówno liczba zakładów, jak zatrudnionych i
uczniów. Zauważono jednak już wówczas niepokojące tendencje. W ciągu 1978 r.
uruchomiono wprawdzie 49 nowych zakładów rzemieślniczych, ale równocześnie w tym
samym czasie zlikwidowano 42 inne. Główną przyczyną było starzenie się rzemiosła i
odchodzenie znacznej części rękodzielników na emerytury. Młodzi czeladnicy, wyuczeni
Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej nr 11 z 13.03.1987 r.
Składnica akt Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Protokół z Walnego Zgromadzenia
Delegatów w dniu 6.06.1987 r.
1239
tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 6.06.1987 r.
1237
1238

387
zawodu

w

zakładach

rzemieślniczych

często

przedkładali

zatrudnienie

się

w

przedsiębiorstwach przemysłowych nad prowadzenie własnego zakładu. Na podstawie
niekompletnych danych, liczba zakładów, zatrudnionych i uczniów przedstawiała się
następująco:
Tabela 29: Stan rzemiosła w mieście Gnieźnie w latach 1979 – 1988.
Rok

Liczba

Liczba

zakładów zatrudnionych

Liczba

Sygn.

uczniów

akt

1977

364

-

-

8

1978

371

-

-

8

1979

402

875

240

9, 19

1980

359

894

245

9

1981

378

917

262

5, 9

1982**

392

-

242

9

1983

635

991

-

23

1984*

586

1202

-

26

1986**

423

1264

-

5

*dane na koniec półrocza
**dane na koniec I kwartału
Źródło: APP, Komitet Miejski PZPR w Gnieźnie 1975 – 1990.
Władze państwowe w latach osiemdziesiątych podjęły wysiłki, których celem było
zreformowanie bankrutującej gospodarki socjalistycznej. Proba wprowadzenia elementów
gospodarki rynkowej do gospodarki centralnie planowanej stanowiła sprzeczność samą w
sobie i nie mogła się udać. Partyjni konserwatyści, z powodów czysto politycznych, nie byli
jeszcze gotowi do rezygnacji z pryncypiów gospodarki socjalistycznej. Planowane nieśmiało
zmiany objąć miały również sektor nieuspołeczniony. Jednym z niewielu plusów
podejmowanych wówczas wysiłków był, niezamierzony zresztą przez autorów reformy,
wzrost sektora prywatnego, zwłaszcza w zakresie usług. Wyrażał się on przede wszystkim
wzrostem zatrudnienia, widocznym także w mikroskali, na terenie Gniezna.
W 1988 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. W lutym zmarł skarbnik Cechu J.
Konofacki. Do Zarządu powołano pierwszego zastępcę członka Zdzisława Siudzińskiego.
Funkcję skarbnika powierzono Jerzemu Morawskiemu. Niepokój ówczesnego Zarządu budził
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fakt planowanych przez władze zmian w strukturach rzemieślniczych. Brak było konkretnych
informacji, jak daleko zmiany te będą posunięte. Z tego powodu Zarząd w swym
oświadczeniu stwierdził, że „dotychczasowe struktury zdały egzamin, były sprawdzone przez
środowisko rzemieślnicze i służyły w optymalnym stopniu rozwojowi rzemiosła”.1240 W
dalszym ciągu wzrastała liczba zakładów rzemieślniczych, coraz więcej uczniów
przyjmowano na naukę zawodu. W roku szkolnym 1987/1988 wyzwolono 105 uczniów. W
1988 r. nastąpił dalszy wzrost liczby zakładów rzemieślniczych skupionych w Cechu. Spadała
liczba skarg na rzetelność, jakość i terminowość robót i usług. Sporadycznie zdarzały się one
we wszystkich branżach. Zmniejszyła się ilość egzekucji wszczynanych przez Urząd
Skarbowy i ZUS z tytułu zaległości podatkowych i opłat na ubezpieczenie społeczne. Spadło
natomiast zainteresowanie mistrzów szkolących udziałem w wystawie prac uczniowskich. Na
organizowaną przez Cech wystawę nadesłano zaledwie 37 prac. Przy Cechu działały Komisja
Socjalna Pracowników Rzemiosła i Kasa Wzajemnej Pomocy, tzw. Pośmiertna.
W grudniu 1988 r. Sejm przyjął ustawę o działalność gospodarczej – tzw. „ustawę
Wilczka”.1241 Już w pierwszym artykule mówiła ona o prawie do podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej przez każdego obywatela. Skutkiem jej przyjęcia było
wyzwolenie wśród Polaków ogromnych zasobów przedsiębiorczości. W dniu 1 maja 1989 r.
weszła w życie nowa ustawa o rzemiośle.1242 Zdefiniowała ona na nowo pojęcie zakładu
rzemieślniczego. Do kategorii tej zaliczała przedsiębiorstwa zatrudniające do 15
pracowników najemnych wraz z wkładem pracy własnej właściciela. Zgodnie z nową
regulacją prawną, cechy jako organy samorządu rzemieślniczego stawały się dobrowolną
organizacją skupiającą rzemieślników. Tym samym obalona została, po raz drugi w historii
rzemiosła, zasada przymusu cechowego. Podstawowym zadaniem cechów stało się od tej
pory utrwalanie więzi środowiskowych rzemiosła, postaw zgodnych z zasadami etyki i
godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej,
kulturalno – oświatowej oraz reprezentowanie interesów członków wobec administracji i
sądów. Równocześnie pozbawiono cechy tytułu prawnego do gromadzenia środków na
działalność socjalną i mieszkaniową na rzecz pracowników zakładów rzemieślniczych.
Ustawa nakładała obowiązek przekształcenia się cechu w organizację samorządu rzemiosła
lub podmiotów gospodarczych. Odpowiednią uchwałę przyjęło Walne Zgromadzenie w dniu

tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych w dniu 18.06.1988 r.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej [Dz. U. Nr 41 z 1988 r., poz. 324]. Projekt
ustawy przygotował ówczesny minister przemysłu Mieczysław Wilczek.
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24 czerwca 1989 r.1243 Obydwie ustawy (z 1988 i 1989 r.) określały warunki w jakich od tej
pory miało funkcjonować polskie rzemiosło.
Proces przemian gospodarczych i funkcjonowanie nowych regulacji prawnych
rozpoczęły kryzys organizacji cechowych. Już w okresie od czerwca 1989 do lutego 1990 r.
zauważono regres w działalności gospodarczej oraz likwidację i zawieszanie zakładów
rzemieślniczych z przyczyn ekonomicznych. Zaczęła spadać liczba członków Cechu,
wzrastało natomiast zadłużenie z tytułu niezapłaconych składek cechowych. Rok finansowy
1989 zamknięty został jeszcze saldem dodatnim, natomiast w roku 1990 sytuacja uległa
znacznemu pogorszeniu. Cech nadal występował do władz państwowych za pośrednictwem
Rady Związku Rzemiosła Polskiego o wprowadzenie i utrzymanie stabilnego i czytelnego
systemu podatkowego, utrzymanie ulg inwestycyjnych i zrównanie rzemiosła z sektorem
uspołecznionym w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wprowadzenie
zasady dobrowolności zrzeszania się, Zarząd gnieźnieńskiego Cechu oceniał jako groźbę
rozbicia środowiska rzemieślniczego. Rozpoczęły się też pierwsze konflikty z tego powodu. Z
powodu niepłacenia składek, niepodpisania deklaracji o dobrowolnej przynależności do cechu
i niestawienia się do rejestracji zaczęto skreślać rzemieślników z listy członków cechu.
Wywoływało to niejednokrotnie gorące emocje. Starszemu Cechu zarzucano komunistyczne
zasady postępowania, a nawet zapędy dyktatorskie.
Zarząd Cechu stał na stanowisku, że zmiany gospodarcze przeprowadzane w kraju
uderzyły przede wszystkim w rzemiosło. Wiele zakładów rzemieślniczych zlikwidowano,
wiele

ograniczyło

zatrudnienie.

W

1991

r.

zlikwidowano

zryczałtowane

formy

opodatkowania i ulgi inwestycyjne oraz wprowadzono wysoko oprocentowano kredyty.
Wdrożenie zasady dobrowolności doprowadziło do zerwania więzi organizacyjnych i
integracji wewnętrznej środowiska. Planowano uczniom zdającym egzamin przed Izbą
Rzemieślniczą nadawać świadectwo robotnika kwalifikowanego, a nie czeladnika. Zbigniew
Cieśliński proponował na Walnym Zgromadzeniu, by złożyć votum nieufności w stosunku do
rzemieślników zasiadających w Sejmie i rzekomo reprezentujących rzemiosło. Podkreślano
także brak rzemieślników w gnieźnieńskiej Radzie Miejskiej i postulowano podjęcie starań
zmierzających do zmiany tego stanu po następnych wyborach samorządowych.1244 W roku
1992 sytuacja nie uległa poprawie. Nadal zmniejszała się ilość członków, brakowało środków
nie tylko na rozwój, ale i na utrzymanie stanu bieżącego. Zarząd Cechu w dalszym ciągu

Składnica akt Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Protokół z Walnego Zgromadzenia
Cechu Rzemiosł Różnych w dniu 24.06.1989 r., uchwała nr 3.
1244
tamże, Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 11.05.1991 r.
1243
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lansował nierealny postulat przywrócenia przymusu cechowego, wprowadzenia obowiązku
posiadania kwalifikacji przy wykonywaniu rzemiosła i urzędowego określenia wykazu
rzemiosł.1245
Od jesieni 1990 r. przy Cechu działały Komisje Egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu w zawodach: stolarstwo, malarstwo i tapicerstwo, instalatorstwo elektryczne,
mechanika pojazdowa i blacharstwo pojazdowe oraz kołodziejstwo. Uczniowie zdający
egzamin czeladniczy w tych zawodach nie musieli jechać do Poznania, ale zdawali go na
miejscu. W tym czasie egzamin taki zdało 120 adeptów rzemiosła. Gnieźnieńskim
duszpasterzem rzemieślników został w tym czasie proboszcz parafii farnej pod wezwaniem
Świętej Trójcy, ks. kanonik Jan Kasprowicz. Rzemieślnicy gnieźnieńscy w dniu 30 czerwca
1991 r. wzięli udział w dorocznej X Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę. Odtąd
organizowano ją corocznie, podając jej termin na tablicach ogłoszeniowych w Domu
Rzemiosła i na odbywających się w czerwcu Walnych Zgromadzeniach Delegatów.
Pewne, niewielkie nadzieje na lepszą przyszłość rzemiosła, budził wzrost liczby
uczniów. W 1991 r. egzamin czeladniczy zdało 161 uczniów, a rok później 176. Liczba
zawartych umów o naukę zawodu w tym samym czasie wzrosła z 306 do 347. Od maja 1993
r. funkcjonowała nowa Komisja Egzaminacyjna Czeladnicza Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
w zawodzie instalatorstwo sanitarne i centralnego ogrzewania. W kolejnych latach liczba
uczniów nadal rosła. W roku szkolnym 1994/1995 zawarto 370 umów o naukę zawodu, a 219
uczniów zdało egzamin czeladniczy.
Cech w 1992 r. skupiał jeszcze 854 zakłady. Niestety, przynależność znacznej części z
nich była czysto formalna. Zarząd podjął 30 grudnia 1992 r. decyzję o skreśleniu z listy
członków tych rzemieślników, którzy od 2 lat zalegali ze składkami członkowskimi i nie
utrzymywali z cechem żadnych kontaktów. Skreślenie następowało z miesięcznym
wyprzedzeniem, z możliwością odwołania się. W wyniku tej uchwały, w ciągu pierwszych 5
miesięcy 1993 r. skreślono 230 członków. Cech nadal prowadził intensywną działalność.
Organizowano spotkania instruktażowe w zakresie prowadzenia księgi przychodów i
rozchodów, wypełniania deklaracji podatku obrotowego i dochodowego oraz zeznań
podatkowych. Zrzeszeni rzemieślnicy skupieni brali udział w targach organizowanych w
miastach partnerskich Gniezna w Niemczech i w Holandii.
W 1993 r. odbyły się kolejne wybory starszego cechu. Jedynym kandydatem był
sprawujący dotychczas tę funkcję Zdzisław Pankowski. Sytuację finansową określono jako
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trudną. Chcąc uzyskać jakiekolwiek dodatkowe fundusze, wynajmowano wszystkie wolne
pomieszczenia Domu Rzemiosła. Po zainstalowaniu ogrzewania gazowego planowano
wynająć również część pomieszczeń piwnicznych. Zarząd Cechu nadal nie potrafił odnaleźć
się w warunkach konkurencji wymuszanej przez wolny rynek. Źródła zła upatrywano we
wprowadzeniu zasady dobrowolności zrzeszania się, oraz w równoczesnym odejściu od
wymogu posiadania kwalifikacji zawodowych przez osobę prowadzącą działalność
godpodarczą. W ocenie Zarządu doprowadziło to do powstania zakładów nie podejmujących
działalności (fikcyjnych) lub wykonujących rzemiosło nierzetelnie. Do zawodów tradycyjnie
uznawanych za rzemieślnicze napłynęło wiele osób przypadkowych, które nastawione na
maksymalny zysk w krótkim czasie, wywarły negatywny wpływ na społeczną ocenę
rzemiosła jako całości. W grudniu 1993 r. skreślono kolejnych 110 członków, a do końca
pierwszego półrocza 1994 r. planowano skreślenie kolejnych 130. W czerwcu 1994 r. liczba
członków spadła do 500. Na ich barkach pozostał ciężar utrzymania Domu Rzemiosła i
organizacji cechowej skupiającej jeszcze kilka lat wcześniej ponad 1000 członków. Dochód
ze składek cechowych w roku sprawozdawczym 1993 – 1994 wyniósł 228 milionów zł, zaś z
wynajmu pomieszczeń w Domu Rzemiosła – 305 milionów. Niektóre niezbędne prace w
siedzibie Cechu wykonali nieodpłatnie sami członkowie. Aktywność wykazywały dwie
sekcje – drzewna i piekarsko – cukiernicza, które kultywowały tradycje swoich rzemiosł i
obchodziły uroczyście swoje święta. Pozostałe sekcje nie wykazywały niemal żadnej
działalności. Rok finansowy 1993 zamknięto stratą w wysokości 2 milionów i prawie 269
tysięcy zł.1246 Małe było zainteresowanie działalnością kulturalną. Z tego powodu
niejednokrotnie trzeba było odwoływać zaplanowane wcześniej imprezy. Perspektywy dalszej
egzystencji cechu nie przedstawiały się optymistycznie.
Do wprowadzenia nowego ducha w dotychczasową, nieco rutynową działalność,
mogły przyczynić się pomysły podjęcia działań, które mogłyby zainteresować środowisko.
Na walnym Zgromadzeniu 27 maja 1995 r. Stefan Pokładecki zaproponował, by w Cechu
organizować szkolenia z marketingu, bankowości i kredytowania. Pomysł poparł Kazimierz
Majorczyk. Inicjatywy stosunkowo młodych, ekspansywnych przedsiębiorców mogły
przyczynić się do ożywienia działalności całej organizacji. Nadal jednak spadała liczba
członków. W roku sprawozdawczym 1995 – 1996 skreślono dalszych 40 osób z powodu
niepłacenia składek. Liczba podpisanych umów o naukę zawodu pozostała na niemalże
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niezmienionym poziomie. W sprawozdaniu finansowym wykazano, po raz pierwszy od kilku
lat, symboliczny niemalże zysk w kwocie 183 zł i 94 gr.
Na początku listopada 1996 r. zmarł starszy Cechu Zdzisław Pankowski. Do czasu
zwołanego na 21 czerwca następnego roku Walnego Zgromadzenia Delegatów, zadanie jego
wypełniał podstarszy Zbigniew Cieśliński. Radzono między innymi nad źródłami
dodatkowych dochodów, które zamierzano przeznaczyć na polepszenie sytuacji finansowej
cechu. Stefan Rurek zaproponował, by podwyższyć czynsz lokatorom. Kazimierz Majorczyk
zauważył, że składka cechowa powinna być co roku podwyższana o stopień inflacji. Poparła
go Maria Wichniewicz. Zgłoszono także postulat, by emerytom i rencistom chcącym nadal
pracować społecznie, udzielić biernych praw wyborczych w elekcji władz cechowych.
Wymagało to wprowadzenia zmian do statutu. Propozycja nie uzyskała jednak większej
liczby zwolenników. S. Pokładecki zgłosił propozycję kompromisową. Zaproponował
powołanie tzw. Rady Starszych, której przewodniczący byłby zapraszany na posiedzenia
Zarządu i dysponował na nich głosem doradczym. Nie spotkało się to jednak z entuzjazmem
zainteresowanych. W dalszej kolejności Zgromadzenie przystąpiło do wyboru starszego
Cechu. Zgłoszono 2 kandydatury: Stefana Pokładeckiego i Stefana Rurka. Większością
głosów, w przeprowadzonym po raz pierwszy tajnym głosowaniu, wybrano S. Pokładeckiego.
Oprócz niego w skład Zarządu weszli Kazimierz Majorczyk i Czesław Szalaty jako podstarsi,
Paweł Czudowski sekretarz, Jerzy Pankowski skarbnik i członkowie Zarządu: Grzegorz
Kaczmarek,

Tadeusz

Miękiszak,

Henryk

Kaczor

oraz

Mieczysław

Nowakowski.

Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Maria Wichniewicz, a przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej Marek Łukasik.1247
Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło ponadto uchwałę w sprawie ustanowienia
Certyfikatu Cechowego. Przyznanie go wyróżniającym się rzemieślnikom miało stanowić
formę reklamy i promocję warsztatów rzemieślniczych. Przyjęty przez Zarząd w dniu 6
czerwca 1997 r. regulamin przyznawania Certyfikatu przewidywał, że ubiegający się o niego
rzemieślnik musiał wykazać się pozytywną opinią środowiska, uzyskać rekomendację 2
innych rzemieślników, pochlebną opinię specjalisty do spraw uczniów, skarbnika i
kierownika Biura Cechu. Spełnić musiał także szereg wymogów formalnych: posiadać
przynajmniej 3 – letni staż przynależności do cechu, dysponować kwalifikacjami
zawodowymi wymaganymi do wykonywania rzemiosła zgodnie ze statutem Cechu,
przynajmniej 7 – letni staż pracy zawodowej, nie mógł zalegać ze zobowiązaniami w
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stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS i Cechu oraz złożyć zaświadczenie o niekaralności.
Osoby wyróżnione uzyskaniem Certyfikatu miały stanowić pozytywny wzór do naśladowania
dla pozostałych członków Cechu, być rękojmią uczciwości i rzetelności całego środowiska.
Nowowybrany Zarząd Cechu podjął uchwałę o wykonaniu insygniów starszyźnie
cechowej. Ufundowali je zrzeszeni rzemieślnicy. Ich poświęcenie odbyło się 19 marca 1998
r., w dzień św. Józefa patrona rzemieślników, podczas tradycyjnej „cechowej” mszy św. w
kościele farnym. Sporządzone ze srebra insygnia używane są przez starszego i podstarszych
podczas wszystkich oficjalnych wystąpień. Ich autorem był poznański artysta – rzemieślnik
Marek Cichocki. Poświęcenia dokonał duszpasterz rzemiosła ks. kanonik Jan Kasprowicz. Na
uroczystości obecni byli Prezydent Gniezna Bogdan Trepiński i prezes Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu Jerzy Bartnik. Cenralnym elementem łańcuch starszego i podstarszych cechu jest
współczeny znak rzemiosła polskiego.W insygniach starszego umieszczono dodatkowo herb
Gniezna. Dwa spośród ogniw łańcucha nawiązują do tytułu Gniezna jako „miasta św.
Wojciecha” przedstawiając na tarczy herbowej w górnym polu podwójny krzyz
metropolitalny, a w dolnym herb Poraj którym według legendy posługiwał się ród
Sławnikowiców, do którego należał św. Wojciech. Ogniwa te z herbem Gniezna (lub znakiem
rzemiosła) lączą sylwetki Orła Białego ze skrzydłami wzniesionymi do lotu, co symbolizuje
nieskrępowaną działalność rzemieślniczą i nadzieję na wzlot rzemiosła. Cały łańcuch oznczać
ma ogniwa stanowiące więź środowiska rzemieślników.1248
W pierwszym roku pracy Zarządu przyjęto do Cechu 14 nowych członków. Ogólna
liczba zrzeszonych rzemieślników nadal niestety spadała. Ogółem Cech gnieźnieński liczył w
tym czasie 346 członków. Prowadzili oni swe zakłady w Gnieźnie i na terenie gmin Gniezno,
Niechanowo, Czerniejewo, Kłecko, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn, Mieścisko, Pobiedziska i
Witkowo. Zawarto w tym czasie 350 umów o naukę zawodu, egzaminy czeladnicze zdało 237
uczniów.1249 Szczególnym zainteresowaniem kandydatów do pracy w rzemiośle cieszyły się
takie zawody jak mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, stolarstwo, fryzjerstwo,
piekarstwo i cukiernictwo. Spadało zainteresowanie zawodami budowlanymi. Tendencja ta
utrzyma się również przez kolejne lata. Zmieniła się struktura przychodów Cechu –
urealniono wysokość składek cechowych i zaostrzono dyscyplinę ich poboru. Po
wprowadzeniu zmian podstawowym funduszem finansującym działalność Cechu stały się
składki członkowskie, dopiero na drugim miejscu znalazły się dochody z wynajmu lokali. W
tym czasie rynkowe ceny najmu spadały, co mogło doprowadzić do trudności z wynajmem
1248
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wolnych powierzchni. Z tego powodu nowa konfiguracja dochodów była znacznie
korzystniejsza, uniezależniając Cech od chwilowych wahań koniunktury.
W czerwcu 1998 r. Cech otrzymał z rąk Prezydenta miasta Gniezna Bogdana
Trepińskiego medal wybity z okazji 1000 – lecia śmierci Św. Wojciecha Patrona Miasta
Gniezna. Przyznanie medalu było symbolicznym podziękowaniem za wkład gnieźnieńskiego
rzemiosła w przygotowanie miasta do Millennium. Ciesząc się z uznania władz, rzemieślnicy
oczekiwali od samorządu pomocy polegającej na tworzeniu warunków sprzyjających
prowadzeniu działalności. W petycjach kierowanych do Prezydenta miasta, zwracano uwagę,
że w przeciwieństwie do okolicznych gmin, w Gnieźnie podatek od nieruchomości
związanych z działalnością gospodarczą, w tym warsztatów rzemieślniczych, od lat
uchwalany jest w maksymalnych stawkach. W Gnieźnie nie przyznawano ulg w lokalnych
podatkach osobom zatrudniającym bezrobotnych i uczniów młodocianych. Mogło to być
jednym z powodów stagnacji miejscowego rzemiosła. Liczba członków cechu nadal spadała.
Mimo przyjęcia 20 nowych osób, liczba rzemieślników zrzeszonych w gnieźnieńskim Cechu
zmniejszyła się do 332. Wzrastała natomiast liczba zawieranych umów uczniowskich. W roku
szkolnym 1998/1999 zawarto ich 410. W tym samym czasie wyzwolono 255 uczniów.
W styczniu 1998 r. w Domu Rzemiosła odbyło się pierwsze spotkanie kolendowe
rodzin rzemiosła z biskupem Bogdanem Wojtusiem w obecności posła na Sejm Pawła Arndta,
włądz samorządowych miasta i gmin, dyrektorów urzędów i szkół z którymi w tym czasie
współpracowali cechowi rzemieślnicy.
W lutym 1998 r. ukazał się pierwszy numer wydawanego przez Cech Rzemiosł
Różnych „Biuletynu Informacyjnego”. Pismo miało być nie tylko źródłem informacji, ale
także forum wymiany poglądów i opinii na temat sytuacji rzemiosła. Pierwszy numer, liczący
28 stron ukazał się jako dwumiesięcznik. W skład redakcji wchodzili Stefan Pokładecki,
Teresa Skrzypczak i Kazimierz Majorczyk. Biuletyn najczęściej podawał informacje o celach,
zadaniach i działalności Cechu, aktualną listę członków, nazwiska osób nowoprzyjętych,
wyrejestrowanych i zmarłych oraz kalendarium wydarzeń. Zainteresowaniem czytelników
cieszyły się publikowane materiały z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i informacje o
warunkach i możliwościach uzyskania kredytu. W tym czasie przy gnieźnieńskim Cechu
działały czeladnicze komisje egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w zawodach:
stolarstwo, mechanika i blacharstwo pojazdowe, malarstwo – tapeciarstwo, instalatorstwo
elektryczne i sanitarne. Egzaminy czeladnicze w tych zawodach przeprowadzano w Gnieźnie,
w innych zawodach w Poznaniu.
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W styczniu 1999 r. w Domu Rzemiosła odbyło się drugie spotkanie kolędowe rodzin
członków Cechu, tym razem z arcybiskupem gnieźnieńskim Henrykiem Muszyńskim. Obecni
byli zaproszeni goście z żonami – poseł na Sejm Paweł Arndt, przewodniczący Rady Miasta
Gniezna Andrzej Główka, przewodniczący Rady Powiatu Milan Swora, starosta powiatu
gnieźnieńskiego Jacek Marciniak i Prezydent Gniezna Bogdan Trepiński oraz przedstawiciele
gmin i instytucji współpracujących z cechem. Od tej pory spotkania takie odbywają się
corocznie, zawsze w miesiącu styczniu.
W roku 2000 święto patrona rzemieślników św. Józefa 19 marca obchodzone było w
sposób szczególny. W roku jubileuszowym, odbyła się pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do
Watykanu. W Odpowiedzi na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, z Gniezna wyruszył
autokar zabierając także rzemieślników z Wagrowca. Trasa wiodła przez Wiedeń, gdzie na
wzgórzu Kahlenberg odbyło się pierwsze w czasie pielgrzymki spotkanie przedstawicieli
rzemiosła polskiego na mszy św. w polskim kościele św. Józefa. Stamtąd blisko 2000
polskich rzemieślników wraz z rodzinami pojechało autokarami do Rzymu, by w dniu święta
ich patrona wziąć udział w uroczystościach na placu św. Piotra w Watykanie w spotkać się z
papieżem. Trzecie spotkanie grupy polskiej odbyło się na Monte Cassino, gdzie podczas mszy
w miejscowym kościele i na cmentarzu oddano hołd poległym w II wojnie światowej naszym
żołnierzom. Wydarzenia o patriotycznym i narodowym charakterze pozostawiły trwały i silny
ślad w pamięci wszystkich biorących w nich udział.
W maju 2000 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Delegatów. Z zadowoleniem
stwierdzono, że Sąd Koleżeński po raz trzeci z rzędu nie odbył żadnego posiedzenia, gdyż w
okresie tym nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Maria
Wichniewicz, zgodnie z regulaminem, zajmowała się opiniowaniem wniosków o przyznanie
certyfikatów cechowych. W okresie sprawozdawczym od 12 czerwca 1999 r. do 27 maja
2000 r, odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Cechu, przyjęto 16 nowych członków, zwarto 370
umów o naukę zawodu, wyzwolono 248 uczniów.1250 W roku 2000 rzemieślnicy gnieźnieńscy
ufundowali dla zegara na wieży kościoła farnego dzwon, któremu nadali imię „Św. Józef”.
Mechanizm chronometru uruchomiony został 10 marca 2000 r. w czasie obchodów rocznicy
Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Podsumowując w 2001 r. kolejną kadencję Zarządu stwierdzono, że okres w jakim
przyszło mu działać, jest dla rzemiosła gnieźnieńskiego obfity w wydarzenia i niełatwy.
Podwyższone

w

poprzedniej

dekadzie

koszty działania

przedsiębiorstw,

wysokie

Składnica akt Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Protokół Walnego Zgromadzenia w
dniu 27.05.2000 r.
1250
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opodatkowanie i skomplikowane przepisy nie ułatwiają działalności gospodarczej. Za
osiągnięcia uznano: powstrzymanie tempa odchodzenia członków z organizacji cechowej,
wprowadzenie do samorządów własnych reprezentantów (w Radzie Miasta Gniezna zasiadało
wówczas 3 przedstawicieli Cechy – Stefan Pokladecki, Maria Wichniewicz i Jerzy Zobel),
przywrócenie insygniów starszyźnie cechowej i renowację kilku sztandarów cechowych.
Listę dokonań uzupełniał fakt wydawania Biuletynu Cechowego, wydawanie kolejnych
certyfikatów cechowych, remont dachu i elewacji Domu Rzemiosła, wyposażenie siedziby
Cechu w nowe meble i urządzenia techniczne. Walne Zebranie w dniu 23 czerwca 2001 r.
dokonało wyboru nowego składu organów samorządu rzemieślniczego. Starszym Cechu
pozostał Stefan Pokładecki. Do Zarządu wszedł Ryszard Jankowski w miejsce Mieczysława
Nowakowskiego, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wiesław Maciejewski.
Skutkiem wprowadzonych wcześniej zmian w podziale administracyjnym kraju, do zasięgu
terytorialnego Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie dołączono rzemieślników z terenu
gminy Trzemeszno, którzy do tej pory neleżeli do cechu w Mogilnie.
Rok później, w dniu 21 czerwca 2002 r. Walne Zgromadzenie Delegatów uchyliło
dotychczasowy Statut Cechu, a uchwałą nr 3 wprowadziło nowy. Zgodnie z przyjętym
dokumentem organizacja przyjęła nazwę: Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w
Gnieźnie. Sąd Rejestrowy w Poznaniu zarejestrował nową nazwę w listopadzie 2002 r.
Rok sprawozdawczy 2002 – 2003, będący zarazem pierwszym okresem działania był,
pierwszym od wielu lat, który przyniósł wzrost liczby członków. Do Cechu przyjęto w tym
czasie 29 nowych rzemieślników. Zawarto równocześnie 374 umowy o naukę zawodu. Po raz
pierwszy zawarto 11 umów o przygotowanie do określonej pracy z uczestnikami
Ochotniczych Hufców Pracy. Egzaminy czeladnicze zdało 315 uczniów.
Tabela 30: Liczba członków rzemiosła gnieźnieńskiego w latach 1984 – 2002.
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1984

830

3

31.12

31.12

31.12

31.12

29.05

31.05

31.12

31.12

6.06

12.06
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1995
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1999

2000

2002

1026

1002

860

854

615

500

433
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346

332

311

272

Źródło: Składnica akt Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Protokoły
Walnych Zgromadzeń i Walnych Zgromadzeń Delegatów.
W następnym okresie ograniczono tendencję spadkową wśród członków cechu. Liczba ich w
niewielkim stopniu nadal się zminiejszała, ale nie był to spadek tak gwałtowny.
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W szybko przekształcającej się polskiej gospodarce, coraz bardziej zauważalne były
także zmiany w działalności prowadzone przez członków cechu. Niektóre tradycyjne zawody
rzemieślnicze zaczęły wymierać, na ich miejsce powstały nowe branże, które nie wchodziły
do dotychczasowego wykazu takich profesji. Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom i
otwierając się na nowe formy działalności małych firm, Zarząd zaczął rozważać możliwość
zmiany statutu i nazwy cechu.
III.9. CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 21 czerwca 2002 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Delegatów.
Podczas jego obrad uchylono dotychczasowy statut cechu, a na jego miejsce – uchwałą Nr 3
przyjęto nowy. Zgodnie z przyjętym dokumentem, organizacja przyjęła nazwę: Cech
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Sąd Rejestrowy w Poznaniu zarejestrował
ją w listopadzie 2002 r. Celem działalności cechu była, podobnie jak do tej pory ochrona praw
i interesów członków, prowadzenie działalności gospodarczej, oświatowej, socjalnej,
kulturalnej i społeczno – organizacyjnej, promowanie postaw zgodnych z etosem i godnością
zawodową polskiego rzemieślnika, kultywowanie i podtrzymywanie więzi środowiskowych,
przygotowywanie

zawodowe

pracowników

młodocianych

zatrudnionych

w

przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków cechu.
Zmiana nazwy spowodowana była, tak jak w innych cechach czy Izbach
Rzemieślniczych w Polsce, oczekiwaniem na możliwość zrzeszania się przez małych
przedsiębiorców nie uwzględnionych w oficjalnym wykazie rzemiosł a posiadających
kwalifikacje i działających w warunkach takich, jak zakłady rzemieślnicze. Teren działania
Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, przejął obszar pracy dotychczasowego CRR,
który obejmował miasto Gniezno, powiat gnieźnieński, a także gminy Mieścisko z powiatu
wągrowieckiego oraz miasto i gminę Pobiedziska z powiatu poznańskiego. Na obszarze tym,
w dniu 1 lipca 2002 r. prowadziło działalność 266 zakładów zrzeszonych w cechu.1251 W
kolejnych latach liczba członków ulegała niewielkim zmianom:
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Tabela 31: Ilość członków Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

5*

11

28

25

9

25

21

14

22

23

20

15

19

16

9

25

17

19

Registratura bieżąca Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie (dalej: CRiMP), Ewidencja
członków.
1251

398
W ciągu
roku
przybyło
Stan na
dzień
31.12.

21
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282
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*w roku 2002 od dnia 1 lipca
**w roku 2019 do dnia 30 września
Źródło: Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Ewidencja członków.
Wśród zakładów prowadzących w latach 2002 – 2019 swoją działalność w mieście
Gnieźnie, nastąpił niewielki spadek liczby zrzeszonych ze 157 do 142, natomiast liczba
członków pracujących na terenie przyległych gmin wzrosła ze 109 do 129. Najczęściej
pojawiającymi się powodami odejścia z cechu było zakończenie lub zawieszenie działalności,
emerytura lub renta, przeprowadzka w inne miejsce, skreślenie z listy członków z powodu
niepłacenia składek. Tylko część spośród członków cechu odchodzących na emerytury lub
renty przekazała własne warsztaty następcom. Motywacją skłaniającą do zrzeszenia się w
cechu była chęć podjęcia szkolenia młodocianych pracowników, za co uzyskać można było
dofinansowanie jako zwrot kosztów szkolenia uczniów.
Interesująco przedstawiają się dane dotyczące zmian zachodzących wśród zrzeszonych
w cechu członków. Pierwsze z przytoczonych niżej pochodzą z 2012 r., gdy przekształcony
cech działał już od 10 lat, następne – z końca 2018 r.
Tabela 32: Stan organizacyjny Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.
31.12.1012 r.

31.12.2018 r.

Zakłady rzemieślnicze według formy prawnej prowadzonej działalności:
Osoby fizyczne

256

246

Spółki cywilne osób fizycznych

1

2

Inne

6

10

Liczba zrzeszonych zakładów rzemieślniczych według stanu zatrudnienia
Zakłady 1 osobowe

135

111

1 – 10 zatrudnionych

122

130

10 – 50 zatrudnionych

4

14

50 – 250 zatrudnionych

2

3

Ilość zrzeszonych zakładów według okresu prowadzenia działalności gospodarczej
Do 2 lat

5

1

2 – 10 lat

11

21

10 – 20 lat

101

98

399
Powyżej 20 lat

146

138

Ilość członków cechu według kwalifikacji zawodowych
Mistrzowskie

204

193

Czeladnicze

1

______

Inne

54

61

Bez kwalifikacji

4

4

Źródło: Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Ankieta dotycząca stanu
organizacyjnego i działalności Cechu według stanu na dzień 31.12.2012 r.; Ankieta dotycząca
stanu organizacyjnego i działalności Cechu według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Przedstawiając stan organizacyjny cechu na koniec 2018 r. pogrupowano zrzeszone
zakłady rzemieślnicze w 4 podstawowe branże. W grupie zaliczanej ogólnie do budownictwa
znajdują się przedstawiciele takich profesji jak cieśle, murarze – tynkarze, elektrycy oraz
monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Do grupy tej, na koniec
2018 r. należały 53 zakłady. W grupie zaliczanej do usług znaleźli się mechanicy pojazdów
samochodowych, elektrycy pojazdów samochodowych, blacharze samochodowi, lakiernicy,
mechanicy operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych, stolarze, ślusarze, krawcy, fryzjerzy,
cukiernicy, drukarze, piekarze, tapicerzy i wędliniarze. Grupę tę, w tym samym okresie
reprezentowało 178 zakładów. Wśród członków cechu znaleźli się także przedstawiciele
handlu (sprzedawcy), stanowiący trzecią grupę branżową, do której należało 12 zakładów.
Kolejną – czwartą grupę stanowili przedstawiciele hotelarstwa i gastronomi (kucharze). Na
koniec 2018 r. grupa 15 zakładów tej branży, zrzeszona była w cechu.1252
Znaczną część właścicieli zakładów rzemieślniczych stanowiły w tym samym czasie
osoby w wieku przedemerytalnym. W grupie wiekowej 56 – 65 lat było 117 członków cechu,
w wieku emerytalnym powyżej 65 roku życia – 14 osób, co łącznie stanowiło prawie 80%
zrzeszonych. Wśród stowarzyszonych przeważali rzemieślnicy deklarujący roczny przychód
własnej firmy w wysokości do 40 000 zł. Zakładów takich było 135. Drugą pod względem
liczebności (96 zakładów) stanowiły firmy osiągające wpływy w wysokości od 40 000 do
100 000 zł. Znacznie mniej warsztatów (23) osiągało dochód roczny brutto od 100 000 do
150 000 zł. Wysokość przychodu mieszczącą się w granicach od 150 000 do 662 000 zł

CRiMP w Gnieźnie, Stan organizacyjny Cechu na dzień 31.12.2012 r.; Grupy te były inne niż branże, na
które podzielono członków cechu odbywających coroczne zebrania branżowe. Wśród przedstawicieli zawodów
„nie rzemieślniczych” , od 1.09.2017 r. zrzeszony w gnieźnieńskim Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
jest 1 rolnik – zob.: CRiMP w Gnieźnie, Ewidencja członków.
1252
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wykazały 4 zakłady rzemieślnicze, 2 przedsiębiorstwa w granicach od 662 000 do 5 293 000
zł, a 3 największe osiągnęły roczny wpływ w wysokości powyżej 5 293 000 zł.1253
Praca gnieźnieńskich rzemieślników wielokrotnie była doceniana, nie tylko na
arenie lokalnej. Wielu z nich za swą działalność uhonorowanych zostało Kordzikiem
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej – najwyższym przyznawanym przez nią odznaczeniem.
Pierwszymi wyróżnionymi w ten sposób członkami gnieźnieńskiego cechu byli Kazimierz
Majorczyk i Czesław Szalaty. W roku 2006 otrzymał go Tadeusz Miękiszak właściciel
gnieźnieńskiego zakładu budowlanego, 3 lata później to samo odznaczenie otrzymali Paweł
Czudowski właściciel zakładu usługowo – handlowego i Teresa Skrzypczak wieloletnia
kierownik biura cechu. W roku 2010 przyznaniem Kordzika Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza uhonorowała starszego gnieźnieńskiego cechu, właściciela firmy usługowo –
produkcyjnej Elpos Stefana Pokładeckiego. W marcu 2011 r. Zarząd Cechu wystąpił do
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej o nadanie Kordzika ks. kan. Janowi Kasprowiczowi.
Duszpasterz gnieźnieńskich rzemieślników otrzymał odznaczenie w czterdziestolecie swojego
kapłaństwa. W latach 2012 – 2013 nikt z gnieźnieńskich rzemieślników nie został wyróżniony
odznaczeniem Izby.1254 W roku 2014 na wniosek Zarządu nadano dyplom zrzeszonej w cechu
Barbarze Myszkowskiej z wyjątkowej okazji – 60 lat pracy. W tym samym czasie Kordzik
otrzymał Zenon Wesołowski właściciel zakładu murarskiego. W roku następnym tym samym
odznaczeniem został nagrodzony Henryk Kaczor podstarszy cechu i równocześnie właściciel
kłeckoskiej firmy budowlanej Henbud, a w roku 2016 Eugeniusz Pawlikowski właściciel
zakładu wykonawstwa sieci energetycznych, podstarszy cechu. Henryk Nowaczyk właściciel
firmy zajmującej się zakładaniem instalacji elektrycznych otrzymał Kordzik w 2018 r., a rok
później zaszczyt ten spotkał piekarza z Kłecka Seweryna Kamińskiego. 1255 Lista osób, którym
przyznano najwyższe regionalne odznaczenie rzemieślnicze, nie wyczerpuje listy zrzeszonych
w gnieźnieńskim cechu osób uhonorowanych za swoją pracę dyplomami uznania bądź innymi
wyróżnieniami. Najwyższe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego, przyznawaną ku
chwale rzemiosła „Szablę Kilińskiego”, otrzymał w dniu 24 czerwca 2014 r. starszy cechu
Stefan Pokładecki. „Szabla” wręczana jest przez Związek za zasługi uznane przez Kapitułę.
Odznaczenie to z numerem 1. zgodził się przyjąć papież Jan Paweł II w dniu światowej
pielgrzymki rzemiosła w Watykanie w dnu 19 marca 2000 r. Wręczone zostało podczas
CRiMP w Gnieźnie, Stan organizacyjny Cechu na dzień 31.12.2012 r.; spośród właścicieli, bądź
współwłaścicieli zakładów zaledwie 2 było w wieku do 25 lat, a 163 osoby w wieku 26 – 55 lat.
1254
Ilość przyznawanych Kordzików podlegała limitowi. W skali całej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
rocznie przyznawano 10 odznaczeń dla rzemieślników i 5 dla osób współpracujących.
1255
CRiMP w Gnieźnie, Protokoły Walnych Zgromadzeń Delegatów 2003 – 2018.
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poprzedzającym uroczystości na placu św. Piotra. Od czasu powstania gnieźnieńskiej
Cechowej Szkoły Rzemieślniczej, przyznana S. Pokładeckiemu Szabla Kilińskiego służy do
ceremonii pasowania uczniów.
Najwyższą władzą uchwałodawczą Cechu pozostało Walne Zgromadzenie Delegatów.
Zwyczajne Zgromadzenia odbywają się na ogół w czerwcu. Frekwencja delegatów biorących
udział w Zgromadzeniach wahała się od 44,44% w 2007 r., do 80,30% w roku 2013, średnio
wyniosła 62,94%.1256 Jednym z ważniejszych prerogatyw Walnego Zgromadzenia był wybór
władz cechowych. Funkcję starszego cechu, nieprzerwanie od 1997 r. (także po
przekształceniu w 2002 r.) r. pełni Stefan Pokładecki. W skład pierwszego Zarządu jako
podstarsi weszli Kazimierz Majorczyk i Czesław Szalaty, jako sekretarz Paweł Czudowski,
skarbnikiem został wybrany Jerzy Pankowski, zaś członkami Zarządu Ryszard Jankowski,
Grzegorz Kaczmarek, Henryk Kaczor i Tadeusz Miękiszak. Komisję Rewizyjną cechu
stanowili Wiesław Maciejewski jako jej przewodniczący oraz Krzysztof Durczak, Zbigniew
Jaskulski, Zygmunt Mijała i Marek Nowicki jako członkowie. Przewodniczącą Sądu
Koleżeńskiego wybrano Marię Wichniewicz. Obok niej, jako członkowie, Sąd tworzyli
Krzysztof Czerniak, Piotr Kaczmarek, Roman Sieradzki i Zygfryd Słomowicz. W dniu 17
czerwca 2005 r., w wyniku nowych wyborów funkcję podstarszych objęli Henryk Kaczor i
Paweł Czudowski. Na stanowisko sekretarza wybrano Ryszarda Jankowskiego, a skarbnikiem
Zenona Wesołowskiego. Członkami Zarządu zostali Seweryn Kamiński, Jerzy Pankowski,
Eugeniusz Pawlikowski oraz ponownie, (na kolejną kadencję) Tadeusz Miękiszak. Funkcję
przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej

kolejny

raz

powierzono

Wiesławowi

Maciejewskiemu, a jej członkami zostali Henryk Nowaczyk, Andrzej Gulczyński oraz
powtórnie Zygmunt Mijała i Marek Nowicki. Sąd Koleżeński tworzyli Romuald Śmigielski
jako jego przewodniczący oraz Jan Pieronkiewicz, Adam Splis i wybrany na drugą kadencję
Piotr Kaczmarek. Ponownego wyboru władz cechu po upływie kadencji dokonało Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 5 czerwca 2009 r. Nowym podstarszym cechu, na
miejsce Pawła Czudowskiego, został Eugeniusz Pawlikowski. Na stanowiskach sekretarza i
skarbnika nie nastąpiły zmiany, natomiast wśród członków Zarządu Eugeniusza
Pawlikowskiego zastąpił Krzysztof Klesse. Na funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej wybrano Henryka Nowaczyka, zaś jej nowymi członkami zostali Jan Lebizon i
Tadeusz Szustek. Pozostali członkowie Komisji zachowali swoje stanowiska. Podobnie
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wybrano dwóch nowych członków Sądu Cechowego – Piotra Kaczmarka i Henryka
Ignasiaka. Kolejny raz władze cechu wyłoniono po zakończeniu kadencji na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14 czerwca 2013 r. Zmiany nastąpiły na
stanowisku sekretarza, którą to funkcję powierzono Krzysztofowi Klesse. W składzie Zarządu
znaleźli się po raz pierwszy jako jego członkowie Dariusz Napierała i Henryk Ignasiak.
Wśród członków Komisji Rewizyjnej pojawił się na miejsce Tadeusza Szustka, Roman
Sieradzki. Do Sądu Cechowego powołano Pawła Czudowskiego jako przewodniczącego a
także Piotra Kaczmarka (ponownie), Grzegorza Baczyńskiego i Marka Orlikowskiego.
Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 13 czerwca 2015 r. w wyborach
uzupełniających na miejsce Zenona Wesołowskiego, który w kwietniu 2014 r. złożył
rezygnację z powodu zakończenia działalności gospodarczej i przejścia na emeryturę,
wybrano skarbnikiem Stanisława Przybylskiego. Następne wybory władz cechowych miały
miejsce w dniu 2 czerwca 2017 r., podczas kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów. Zmiany nastąpiły na stanowisku skarbnika, którym został Piotr Gróźniak, nadto
wśród członków Zarządu znaleźli się Elżbieta Bzowy, Przemysław Gallas i Marek
Orlikowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Agnieszka Tryk, Stanisław Drzewiecki i
Benedykt Piasecki. Wybrano także nowych członków Sądu Koleżeńskiego: Stanisława
Przybylskiego, Wojciecha Szczepaniaka i Krzysztofa Woźniaka. Kolejne zmiany nastąpiły w
maju 2019 r. Z powodu śmierci podstarszego cechu Henryka Kaczora, Zarząd powołał na
jego miejsce Piotra Gróźniaka, a na funkcją skarbnika Stanisława Przybylskiego. 1257
Członkowie Zarządu cechu i innych jego organów statutowych działają honorowo – nie
pobierają diet i nie czerpią żadnych korzyści finansowych z tytułu pełnionych funkcji. 1258
Ważną rolę pełniły osoby zatrudnione w biurze cechu. Bezpośrednio po reorganizacji
jego kierownikiem była Teresa Skrzypczak. Od przejścia na emeryturę pełniła funkcję
doradcy. Zastąpiła ją Anna Wegner. Od 2015 r. jej obowiązki pełniła Alicja Kujawa, a
ostatecznie w sierpniu 2016 r. stanowisko objęła Kamila Urbańska.
W 2004 r. nastąpiła zmiana diecezjalnego duszpasterza rzemieślników. Z dniem 10
lipca został nim na miejsce ks. Kan Jana Kasprowicza, nowy proboszcz gnieźnieńskiej parafii
farnej, ks. kanonik dr Zenon Rubach. Funkcję tę pełnił do śmierci w maju 2011 r. Kolejnym
Duszpasterzem Rzemiosła Gnieźnieńskiego został w tym samym roku następny proboszcz
parafii farnej ks. dr Mieczysław Polak. Po jego przejściu z parafii do pracy naukowej funkcję
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duchowego przewodnika rzemieślników przejął w 2013 r. kolejny proboszcz gnieźnieńskiej
fary ks. Maciej Lisiecki.
Na Walne Zgromadzenia Delegatów zapraszano każdorazowo władze powiatowe i
miejskie – starostę, prezydenta miasta Gniezna, przewodniczących Rad Powiatu i Miasta,
gnieźnieńskich parlamentarzystów, przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z
Poznania oraz miejscowego duszpasterza rzemieślników. Po powitaniu gości i wygłoszeniu
przez nich okolicznościowych mów, zasłużonym członkom cechu wręczano honorowe
nagrody i wyróżnienia. Następnie przyjmowano protokół z poprzedniego Zgromadzenia
(często bez czytania), wybierano komisję porozumiewawczą, mandatowo – skrutacyjną i
wnioskową. Po ich ukonstytuowaniu się sprawozdanie wygłaszał starszy cechu,
przedstawiciel Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, składano sprawozdanie
finansowe

plan finansowy na rok następny. W następnej kolejności przedstawiano

propozycję uchwał. Po głosowaniach nad przyjęciem sprawozdań, planów i uchwał
następowały co 4 lata wybory starszego cechu, oddzielnie Zarządu i pozostałych organów
samorządu cechowego. Następnie rozpatrywano postulaty i wnioski zgłoszone podczas
zebrań branżowych, a na końcu przedstawiano wolne głosy i wnioski. Do kompetencji
Walnego Zgromadzenia Delegatów należało też określenie wysokości miesięcznych składek
cechowych oraz decyzja o skreśleniu rzemieślnika z listy członków cechu. Te ostatnie, od
momentu przekształcenia się cechu, wzrosły niemalże dwukrotnie. Do 2017 r. obowiązywały
dwie stawki składki miesięcznej – dla członków prowadzących zakłady rzemieślnicze oraz
dla emerytów i rencistów. W roku 2017 wprowadzono trzecią stawkę. Od tej pory inna
wysokość składki miesięcznej obowiązywała zrzeszonych w cechu mistrzów szkolących
młodocianych pracowników, członków cechu nie szkolących uczniów oraz emerytów i
rencistów.
Posiedzenia Zarządu cechu odbywały się stosunkowo regularnie, zazwyczaj w około
miesięcznych odstępach. Nieco dłuższe przerwy zdarzały się w okresie letnio – urlopowym,
zazwyczaj też częściej spotykano się w okresie jesiennym. Na wielu zebraniach omawiano
sprawy pojawiające się cyklicznie w każdym kolejnym roku. W styczniu odbywały się
spotkania kolędowo – noworoczne. Często brali w nich udział metropolita gnieźnieński,
władze samorządowe miasta, powiatu i gmin z terenu działalności cechu oraz przedstawiciele
instytucji współpracujących z cechem. Podczas zebrań lutowych przyjmowano terminarz
spotkań branżowych oraz zgłaszano propozycje firm do konkursu „Orły Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. W maju typowano kandydatów do nadania odznaki
za szkolenie uczniów w rzemiośle oraz nadawano „certyfikaty cechowe” dla wyróżniających
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się firm rzemieślniczych. Podczas zebrań wrześniowych ustalano termin obchodów „Dnia
Mistrza Szkolącego” i określano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie gali. W grudniu
Zarząd wyznaczał termin imprez gwiazdkowych dla dzieci i spotkania kolędowo –
noworocznego oraz uchwalał budżet na ich obsługę. Również w tych przypadkach określano
kwotę przeznaczoną na organizację spotkań. Po odbytych zebraniach branżowych i Walnym
Zgromadzeniu Delegatów analizowano osiągniętą frekwencję, zaangażowanie obecnych
członków, znaczenie przyjętych wniosków i uchwał dla całego środowiska miejscowych
rzemieślników. Ważną prerogatywą Zarządu była możliwość złożenia propozycji wysokości
składek cechowych. Sprawą tą zajmowano się każdego roku. Podczas większości posiedzeń
Zarządu podejmowano decyzje o przyjęciu nowych członków do cechu, znacznie rzadziej o
skreśleniu z listy członków. Zarząd zajmował się także sprawami mniejszej wagi, co nie
znaczy, że nieważnymi. Corocznie podczas zebrań przeznaczano pewną sumę na organizację
turnieju warcabów stupolowych o puchar starszego cechu.
Istotną rolę w działalności cechu odgrywały zabrania członków przeprowadzane w
węższym gronie osób wykonujących tę samą bądź zbliżoną profesję – tak zwane zebrania
sekcji branżowych. Rola, jaką mogły one odegrać, z pewnością nie była w pełni
wykorzystana z powodu niskiej frekwencji podczas tych spotkań. Sytuacja ta w szczególny
sposób dotyczyła fryzjerów. Przykładowo podczas spotkania jakie miało miejsce w
listopadzie 2014 r., na zebraniu członków cechu skupionych w branży budowlanej obecnych
było 31,6% uprawnionych. Jeszcze gorzej było w sekcji instalacji budowlanych, gdzie udział
w zebraniu wzięło 20,8% zrzeszonych. Minimalnie tylko lepsza frekwencja panowała na
spotkaniach członków branży różnej (23,7%), metalowej (28%) i drzewnej (25%).1259
Wnioski składane podczas zebrań branżowych stawały się niejednokrotnie materiałem
poddawanym dyskusji podczas Walnych Zgromadzeń Delegatów. Jako przykład posłużyć
może przyjęty w 2009 r. postulat, by domagać się od Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
aby wpływała ona na szkolnictwo zawodowe w kierunku zachowania proporcji między
przygotowaniem teoretycznym a praktycznym uczniów. Na tym samym Walnym
Zgromadzeniu przyjęto także wniosek organizowania pasowania na ucznia, odrzucono zaś
pomysł przeprowadzania po upływie określonego czasu nauki „egzaminów cząstkowych”, co
według pomysłodawców podnieść miało poziom kształcenia zawodowego. W 2017 r.
wypłynęła propozycja, by do umowy o pracę podpisywaną z uczniem wpisać obwarowanie,
że jest on zobowiązany przystąpić do egzaminu czeladniczego. Domagano się także
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doprowadzenia przez władze cechowe do obowiązkowego wpisywania oceny z egzaminu
czeladniczego na świadectwo szkolne. Egzaminy czeladnicze obligatoryjnie odbywać się
miały we wrześniu, zaś ewentualne egzaminy poprawkowe maksymalnie po dwóch
tygodniach. Przerwa między egzaminami praktycznymi a teoretycznymi miała być nie
dłuższa niż miesiąc. Domagano się ponadto ograniczenia przez władze oświatowe liczby
uczniów kształcących się w liceach przez wznowienie egzaminów wstępnych lub konkursów
świadectw.1260 Nie wszystkie z wymienionych propozycji miały szansę na realizację wobec
odmiennej wizji kształcenia ponadpodstawowego lansowanego wówczas przez władze
państwowe.
Istotną rolę w pracy władz cechowych odgrywało zabezpieczenie finansowych
podstaw działalności cechu. Struktura dochodów cechu przez wiele lat była zbliżona. Środki
finansowe jakimi dysponowała organizacja pochodziły z trzech zasadniczych źródeł: składek
cechowych (zdobywano w ten sposób ok. 80% pieniędzy), czynsze za wynajmowane lokale
(ok. 10% środków) i opłat pobieranych przy zapisach, zaświadczeniach itp. (ok. 10%
dochodów cechu).1261 Wykazywane w kolejnych bilansach aktywa i pasywa stanowiące
zasoby majątkowe cechu przez wszystkie lata były zrównoważone, ich wartość ulegała jednak
pewnym zmianom. Do 2006 r. corocznie wykazywały one tendencję wzrostową dochodząc do
wartości 974 611 zł 4 gr. Od roku 2007 ich wartość zaczęła się zmniejszać dochodząc w 2012
r. do kwoty 668 682 zł 30 gr. W roku następnym trend się odwrócił (z chwilowym
wahnięciem w roku 2016), osiągając w roku 2017 rekordową wysokość 1 036 726 zł 76 gr.
Na koniec kolejnego roku obydwie wartości spadły do 921 618 zł 62 gr. W przyjmowanych
na kolejny rok planach finansowych początkowo zakładano bądź niewielką nadwyżkę
dochodów nad wydatkami, bądź równowagę obydwu składników. Od roku 2012 planowane
na przyszły rok wydatki zaczęły przewyższać planowane dochody. Dodając do tego wyniki
finansowe z lat poprzednich doprowadziło to wzrostu deficytu, którego przewidywany
poziom na rok 2013 wyniósł 78 371 zł 8 gr. W 2014 r. cech utracił płynność finansową.
Sytuację dodatkowo pogarszał brak wpływów z czynszów i wysokie koszty poniesione w
związku w powołaniem Cechowej Szkoły Rzemieślniczej i Cechowego Ośrodka
Dokształcania. Znacząco zmieniła się struktura dochodów i wydatków cechu. W planie na rok
2015 przewidywane koszty osiągnęły 257 800 zł Wśród nich najważniejszą pozycją były
wynagrodzenia personelu, które stanowiły ponad 51% całości wydatków. Dodatkowe 9,3%
CRiMP w Gnieźnie, Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2.06.2017 r., sprawozdanie
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ekspensy pochłaniały składki na ubezpieczenie społeczne pracowników. Planowane dochody
miały osiągnąć wysokość 243 000 zł. Zysk z płaconych przez członków składek stanowił
prawie 59% tej sumy, nieco ponad 25% uzyskiwano z czynszy i wynajmu sali, a nieco ponad
15% z opłat wnoszonych przy zawieraniu umów i wystawianiu zaświadczeń.1262 Ponieważ w
kolejnych miesiącach sytuacja nie ulegała poprawie, we wrześniu 2015 r., po długiej dyskusji
Zarząd cechu postanowił przyjąć politykę maksymalnych oszczędności. Mimo nie najlepszej
sytuacji nie odmówiono pomocy proboszczowi parafii farnej ks. M. Lisieckiemu, gdy pod
koniec 2015 r. zwrócił się do członków cechu o dofinansowanie prac związanych z naprawą
kurantów na wieży kościoła i figury św. Wojciecha.1263 Z upływem czasu sytuacja finansowa
cechu zaczęła stopniowo poprawiać się. Zaplanowany na rok 2017 budżet przewidywał
dochody wyższe od wydatków o 31 297 zł. Wzajemny stosunek dochodów i wydatków zaczął
się poprawiać, by w 2018 r. uzyskać równowagę.1264
Po 2000 r. stopniowo kształtowała się lista cyklicznie organizowanych imprez,
uroczystości i spotkań. Weszły one na stałe do kalendarza cechowego i nadal są
kontynuowane. Zazwyczaj rok rozpoczynają spotkania kolędowo – noworoczne. Na
przełomie lutego i marca mają miejsce spotkania sekcji branżowych cechu. Od 2001 r.
funkcjonowało ich pięć: rzemiosł metalowych, drzewnych, ogólnobudowlanych, instalacji
budowlanych i rzemiosł różnych. Corocznie w marcu uroczyście obchodzone jest święto
patrona rzemieślników św. Józefa. W dniu 19 marca odprawiana jest msza św. w kościele
farnym, a następnie odbywa się uroczyste spotkanie rzemieślników w Domu Rzemiosła. W
miesiącu kwietniu, odbywają się spotkania seniorów cechowych. We współpracy ze
Starostwem Powiatowym w tym samym czasie organizowany jest konkurs „Orły
Przedsiębiorczości” i Targi Pracy. W tym samym miesiącu poczty sztandarowe i starszyzna
cechowa w togach i insygniach biorą udział w procesji podczas uroczystości ku czci patrona
miasta św. Wojciecha. Pod koniec czerwca odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła
Polskiego na Jasną Górę, w której cech gnieźnieński często bierze udział. W lipcu rozpoczyna
się i trwa przez sierpień rekrutacja uczniów i spisywane są z nimi umowy o naukę zawodu.
Wrzesień, to czas egzaminów, gdy kończący naukę mają okazję zdobyć uprawnienia
czeladnicze. W pierwszą niedzielę września odbywa się również tradycyjny piknik
integracyjny rodzin rzemieślniczych lub wycieczki turystyczne. W październiku, z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, corocznie obchodzony jest Dzień Mistrza Szkolącego. Kolejny
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miesiąc, to czas zdawania egzaminów poprawkowych. W listopadzie i w grudniu odbywają
się skierowane do członków cechu szkolenia na temat zmian wprowadzonych w
przepisach.1265
Działalność cechu nie ogranicza się tylko do poczynań o charakterze cyklicznym.
Corocznie mają miejsce wydarzenia o charakterze jednorazowym, niepowtarzalnym, bądź
okazjonalnym. W maju 2003 r. Walne Zgromadzenie udzieliło w Domu Rzemiosła miejsca na
siedzibę Stowarzyszenia „Solidarni z bezrobotnymi”. Do władz miejskich zwrócono się z
apelem o zmianę zasad przyznawania ulg podatkowych dla zakładów zatrudniających nowych
pracowników. Dotychczas o ulgi takie występować mogli rzemieślnicy, którzy zatrudniali
przynajmniej 3 pracowników na okres nie krótszy niż 3 lata. W praktyce, niewiele zakładów
rzemieślniczych mogło spełnić takie kryteria. Starostę powiatu gnieźnieńskiego pytano o
celowość utrzymywania warsztatów szkolnych przy szkole zawodowej w sytuacji, gdy
najtańszą i najbardziej efektywną formą nauki zawodu są rzemieślnicze zakłady pracy.
Przedstawiciele samorządu obiecali wówczas zająć się zgłaszanymi problemami. W związku
ze zmianą nazwy cechu, podjęto uchwałę o sporządzeniu nowego sztandaru. Zobowiązano
Zarząd do powołania komitetu, uzgodnienia wzoru i zlecenia wykonania. Jego uroczystego
poświęcenia dokonano w kościele farnym w dniu św. Józefa rzemieślnika, 19 marca 2005
r.1266 W czasie uroczystości starszy cechu dziękując obecnym w kościele za udział w
ceremonii wskazał, że rzemieślnicy traktują akt poświęcenia sztandaru jako prośbę do Pana
Boga by szczęścił pracy rzemieślników i miał w opiece wszystkich którzy pod tym
sztandarem gromadzić się będą. Uroczystość poświęcenia odbyła się w obecności władz
miasta i powiatu, prezesa Izby Rzemieślniczej z Poznania, wielu członków gnieźnieńskiego
cechu oraz przedstawicieli bratnich organizacji z Konina i Wągrowca. Fundatorami było 38
rzemieślników z Gniezna, rzemieślnicy z Kiszkowa, Kłecka i Żydowa oraz członkowie
cechów w Koninie i Wągrowcu.
Podczas posiedzeń Zarządu niejednokrotnie poruszano sprawy wynajmu pomieszczeń
w Domu Rzemiosła. Czynsz pobierany od tych lokali stanowił ważne źródło finansowania
działalności.1267 Niektórzy spośród lokatorów nie zawsze terminowo wywiązywali się ze
swoich zobowiązań finansowych. W roku 2009 Zarząd zajmował się sprawą zadłużenia
CRiMP w Gnieźnie, Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 14.06.2013 r.
Kościół farny p.w. św. Trójcy tradycyjnie gromadził gnieźnieńskich rzemieślników w czasie
najważniejszych cechowych uroczystości, a proporce miejscowych cechów rzemieślniczych prezentowane są do
dziś na ścianach nawy głównej.
1267
W czerwcu 2018 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przegłosowano wprowadzenie zmian w
statucie cechu wpisując do niego możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu
pomieszczeń w Domu Rzemiosła i prowadzenie szkoleń, zob.: CRiMP w Gnieźnie, Protokół Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 8.06.2018 r.
1265
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księgarni usytuowanej na parterze budynku Domu Rzemiosła. W miesiącu lipcu wszczęto
wobec dłużnika postępowanie komornicze.1268 W drugiej połowie 2010 r. sprawą wynajmu
pomieszczeń Zarząd cechu zajmował się niemalże na każdym posiedzeniu. W roku 2012
przychody z czynszu nadal zmniejszały się . W roku następnym dochody z czynszów malały
w dalszym ciągu. Pomieszczenia na I i II piętrze przez pewien czas w ogóle nie były
wynajmowane. W roku 2014 sytuacja nie uległa poprawie. Mimo trudności finansowych,
Zarząd cechu w lutym 2015 r. jednogłośnie odrzucił ofertę wynajmu lokalu przez
przedsiębiorstwo zajmujące się grami hazardowymi.1269 W 2015 r., ze względu na
przedłużającą się trudną sytuację finansową, zdecydowano się podjąć trudne kroki
oszczędnościowe. W pierwszej kolejności postanowiono wycofać się z dotychczasowej formy
papierowej Biuletynu Informacyjnego. Z tych samych powodów podjęto decyzję o wysyłaniu
powiadomień i zaproszeń drogą e-mailową lub smsową, z wyjątkiem zaproszeń na Walne
Zgromadzenia.1270 W marcu 2015 r. podniesiono opłatę wpisową oraz taksę pobieraną przy
spisywaniu umowy o przygotowanie zawodowe. Wdrożone działania wkrótce zaczęły
przynosić oczekiwane rezultaty. Pod koniec 2015 r. sytuacja finansowa cechu zaczęła
stopniowo się poprawiać. Nie odnotowano, jak w latach poprzednich straty, a na dzień 31
grudnia kondycja finansowa organizacji była lepsza niż przed rokiem. W roku 2016 nastąpiła
dalsza jej sanacja. Już w listopadzie finanse cechu wykazały nadwyżkę dochodów nad
wydatkami w wysokości 24 816 zł 86 gr., a do końca roku koniunktura nadal się
polepszała.1271
Cech niejednokrotnie udostępniał na cele kulturalne swoją salę reprezentacyjną. W
kwietniu 2010 r. Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Konfraternia Teatralna zorganizowała tu swój
wernisaż.1272
Należący

do

cechu

budynek

Domu

Rzemiosła

wymagał

niejednokrotnie

przeprowadzenia niezbędnych remontów. Wiosną 2010 r. rozpoczęto przygotowania do
przeprowadzenia naprawy dachu, rynien, gzymsów oraz modernizacji systemu ogrzewania
budynku.1273 Odnowę dachu rozpoczęto w lipcu 2011 r. Jego przebieg przedstawiła
Zarządowi Anna Wegner na posiedzeniu w dniu 5 października.1274 W sierpniu 2015 r. po
intensywnych opadach deszczu podtopione zostały piwnice pod siedzibą cechu. Wymusiło to
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 13.07.2009 r.
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 12.02.2015 r.
1270
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 12.02.2015 r.
1271
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 8.11.2016 r.
1272
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 9.03.2010 r.
1273
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 27.04.2010 r.
1274
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 11.07.2011 r.; Protokół z posiedzenia Zarządu w
dniu 5.10.2011 r.
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podjęcie prac nad udrożnieniem rynien. W roku następnym Zarząd podjął decyzję o
przeprowadzeniu remontu elewacji budynku cechowego.
Dążąc do poprawy wyposażenia siedziby cechu, Zarząd w czerwcu 2010 r. podjął
decyzję o zakupie nowego nagłośnienia. Równocześnie wypowiedział się przeciwko
wywieszaniu w Domu Rzemiosła plakatów z kandydatami na prezydenta Rzeczypospolitej.
W opinii Zarządu byłoby to pogwałceniem zasady apolityczności cechu. 1275 W październiku
2013 r. Zarząd przychylił się do wniosku Towarzystwa Miłośników Miasta Gniezna o
umieszczenie na budynku Domu Rzemiosła tablicy poświęconej Janowi Pawłowi II.
Priorytetowym działaniem cechu były sprawy promocji rzemiosła i nauki w
rzemiośle.1276 W 2002 r., w zakładach zrzeszonych w przekształconym gnieźnieńskim cechu,
nauczano młodych ludzi w 23 zawodach. Wśród nich najwięcej było mechaników pojazdów
samochodowych (112), fryzjerów (91), piekarzy (72), stolarzy (88) i malarzy – tapeciarzy
(80). Najmniej – zaledwie po 1 uczniu poznawało zawód złotnika, jubilera, montera aparatury
radiowej i telewizyjnej, posadzkarza i blacharza. Po 10 latach z listy najpopularniejszych
zawodów zniknęli stolarze i piekarze. Malało zainteresowanie zawodami cieśli, cukiernika i
rzeźnika – wędliniarza. Wśród zawodów chętnie wybieranych przez kandydatów do nauki
znalazł się nie należący do tradycyjnych zawodów rzemieślniczych zawód handlowca. 1277 W
pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku liczba uczniów zdobywających zawód w zakładach
zrzeszonych w cechu nieznacznie, ale stale rosła, osiągając w latach 2009 – 2010 liczbę 885
uczniów.

Zajęcia

teoretyczne

odbywali

w

gnieźnieńskich

Zespołach

Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2, 3 i 4, w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie i
Witkowie, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie, Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie, w Ochotniczym Hufcu Pracy w Kłecku, w formie kursów
oraz w szkołach położonych poza terenem powiatu gnieźnieńskiego.
Prowadzone od 2008 r. prace nad reformą szkolnictwa zawodowego budziły wielkie
zaniepokojenie gnieźnieńskiego środowiska rzemieślniczego. Podczas posiedzenia Zarządu w
marcu 2010 r. przegłosowano podjęcie starań o niedopuszczenie do wejścia w życie nowej
reformy, której celem byłaby modernizacja szkolnictwa zawodowego.1278 Na przełomie
lutego i marca 2012 r., gdy założenia reformy przybrały już konkretne kształty, jej założenia
omawiano podczas zebrań branżowych. Miesiąc później, podczas posiedzenia Zarządu cechu
podkreślano, że planowane zmiany dotyczą ramowych planów nauczania, klasyfikacji
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 7.06.2010 r.
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 17.06.2016 r.
1277
CRiMP w Gnieźnie, Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 14.06.2013 r.
1278
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 9.03.2010 r.
1275
1276
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zawodów szkolnych oraz czasu trwania nauki. W trakcie prowadzonej w Wielkopolskiej
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu dyskusji nad tym tematem, wyłonił się pomysł
zorganizowania spotkań przedstawicieli Izby i gnieźnieńskiego cechu z dyrektorami szkół
zawodowych, w czasie których zamierzano dyskutować na temat realizacji nowych
przepisów, zgodnie z oczekiwaniami rzemieślników.1279 Już w kwietniu 2012 r. kierownik
biura cechu Anna Wegner przedstawiła Zarządowi efekty przeprowadzonego spotkania z
dyrektorami szkół zawodowych i organami prowadzącymi te szkoły. Głównym postulatem
mistrzów cechowych było wprowadzenie takiego podziału programu nauczania, by
młodociany pracownik mógł realizować zajęcia praktyczne u pracodawców w odpowiedniej
liczbie godzin. Po długiej, a czasami burzliwej dyskusji, dyrektorzy szkół zgodzili się
uwzględnić sugestie rzemieślników.1280
Równocześnie, jak co roku, cech brał udział w organizowanych w Gnieźnie Targach
Edukacyjnych. Podobnie jak w latach poprzednich rzemiosło miało wspólne stoisko z
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Cieszyło się ono ,jak zawsze, dużym
zainteresowaniem obecnej na Targach młodzieży. Cech został wpisany jako partner w
organizacji imprezy. Przedsięwzięciem o podobnym charakterze są Targi Pracy, których cech
jest współorganizatorem wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Powiatowym
Urzędem Pracy.1281 Miały one szczególnie ważne znaczenie w okresie, gdy bezrobocie w
powiecie gnieźnieńskim znacznie przekraczało średnią wojewódzką. Imprezą istotną dla
wskazania ważności edukacji zawodowej były obchodzone corocznie w październiku Dni
Mistrza Szkolącego.
Działacze gnieźnieńskiego Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości stali na
stanowisku, że dotychczasowe szkolnictwo zawodowe w istniejącym kształcie nie spełnia ich
oczekiwań. Z tego względu uważali za niezbędne powołanie własnej szkoły cechowej, w
której organizacja nauczania praktycznego i teoretycznego zostanie rozplanowana w inny,
zdaniem rzemieślników bardziej korzystny sposób. Przygotowania do uruchomienia takiej
placówki rozpoczęto w maju 2013 r. Zarząd przygotował wówczas propozycje zmian w
statucie, które w czerwcu zamierzano przedstawić do przyjęcia Walnemu Zgromadzeniu
Delegatów. W tekście statutu proponowano do § 2 ust.1 dopisać punkt „f” mówiący o tym, że
jednym z działań cechu jest „zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek
oświatowych, ośrodków szkoleniowych umożliwiających uzyskanie jak najlepszego

CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 26.03.2012 r.
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 17.04.2012 r.
1281
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 26.03.2012 r.
1279
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wykształcenia zawodowego i ogólnego”.1282 Dwa miesiące później podczas spotkania w
Starostwie Powiatowym (organie prowadzącym państwowe szkoły zawodowe), S. Pokładecki
złożył formalne oświadczenie, że cech zamierza powołać własną szkołę. Według jego
własnego określenia spotkało się to „z zainteresowaniem”.1283 W grudniu zwrócono się do
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie o wydanie opinii dotyczącej
przystosowania budynku Domu Rzemiosła do prowadzenia w nim placówki oświatowej.
Ponieważ adaptacja części pomieszczeń na cele edukacyjne byłaby zbyt kosztowna,
początkowo zamierzano poszukać innych odpowiednich pomieszczeń.
W roku 2013 wszystkie egzaminy czeladnicze odbyły się po raz pierwszy w Poznaniu.
Mimo początkowych obaw uczniów, mistrzów szkolących i samych członków komisji
egzaminacyjnej, gnieźnieńscy adepci rzemiosła wykazali się dobrym przygotowaniem.
Jedynie w grupie zawodowej fryzjerów była większa grupa osób, które nie zdały
egzaminu.1284
Na początku 2014 r. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie otwarcia placówki oświatowej
o nazwie Cechowy Ośrodek Dokształcania Kadr oraz przyjęto jej statut. W zamierzeniu
Ośrodek stanowić miał placówkę pozaszkolną, która dawałaby możliwość odpłatnego
uzyskania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, a dla cechu stanowiłaby nowe źródło
uzyskiwania dochodów.1285 Równocześnie Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 6/2014 w
sprawie powołania Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie i przyjął jej statut. Ponadto
upoważniono S. Pokładeckiego i A. Wegner do reprezentowania szkoły. 1286 W kwietniu 2014
r. rozpisano ankietę na temat potrzeby utworzenia szkoły cechowej i takiej organizacji
prowadzonych w niej zajęć, by rzemieślnicy mieli realny wpływ na sposób kształcenia jaki
będzie w niej realizowany. Co prawda większość respondentów opowiedziała się za
pozostawieniem dotychczasowego podziału czasu nauki teoretycznej w szkole i nauki
praktycznej w zakładzie pracy, ale prawie 38% spośród nich wskazało na projekt podziału
zajęć według naprzemiennie występujących tygodni nauki w szkole i pracy w zakładzie
pracy. Za najbardziej korzystny rodzaj szkolenia teoretycznego większość uznała klasy
zawodowe. Mniej jednoznaczne były odpowiedzi na pytanie gdzie powinno odbywać się
przygotowanie teoretyczne z przedmiotów zawodowych. Co prawda większość również
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 27.05.2013 r.
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 15.07.2013 r.
1284
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 23.09.2013 r.
1285
Jednym z pierwszych kursów przeprowadzonych przez Cechowy Ośrodek Doskonalenia Kadr w Gnieźnie
było szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dochód netto ze zorganizowanego kursu wyniósł
7070 zł – zob.: CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 1.06.2015 r.
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CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 20.01.2014 r.
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odpowiedziała, że powinno ono być prowadzone tylko w szkole, ale znaczna część
ankietowanych (37,5%) uważała, że zajęcia takie powinny mieć miejsce równocześnie w
szkole i w zakładzie pracy. Wyniki ankiety potwierdzały ponadto opinię ankietowanych o
istotnym znaczeniu w procesie kształcenia współpracy szkolnej kadry pedagogicznej z
mistrzami szkolącymi.1287 W dniu 28 sierpnia 2014 r. Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w
Gnieźnie została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem
2/2014, o czym starszy cechu poinformował Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 października
2014 r.1288
Sprawa uruchomienia szkoły zaczęła nieoczekiwanie przedłużać się. Placówka nie
miała swojej siedziby, nie uzyskała też dotacji na rok szkolny 2015/16. Wniosek o dotację na
rok 2016 złożono już w sierpniu 2015 r.1289 W lutym 2016 r. starszy cechu przedstawił
Zarządowi dr inż. Krystynę Jarosz jako kandydatkę na dyrektora Cechowej Szkoły
Rzemieślniczej. Propozycja została przyjęta jednomyślnie, ponieważ K. Jarosz większości
członkom Zarządu była znana jako osoba wcześniej współpracująca z cechem jako zastępca
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. W następnym miesiącu
zdecydowano się podjąć rozmowy z Instytutem Kultury Europejskiej w Gnieźnie o wynajęcie
sal dydaktycznych w należącym do niego gmachu przy ul. Kostrzewskiego. W kwietniu
zdecydowano o zorganizowaniu „Drzwi Otwartych Cechowej Szkoły Rzemieślniczej”, co
miało się stać istotnym elementem prowadzonej akcji rekrutacyjnej. Podejmowano także inne
działania, które miały wpłynąć na zwiększenie liczby chętnych do podjęcia nauki w szkole
cechowej. W czerwcu 2016 r. Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło uchwałę o
obowiązku złożenia przez rzemieślnika wyjaśnienia dlaczego uczeń, którego przyjął w naukę
zawodu od 1 września 2016 r. nie będzie uczęszczał do Cechowej Szkoły Rzemieślniczej.
Wynoszącą 140 zł opłatę za 3 letni nadzór nad przygotowaniem zawodowym w rzemiośle
postanowiono obniżyć dla uczniów szkoły cechowej o 50%. Przyjęto także uchwałę o
odmowie przyjęcia nowego rzemieślnika do cechu, jeśli jego przyszły uczeń nie chce
uczęszczać do szkoły prowadzonej prze tę organizację.1290
W okresie wakacji szkolnych 2016 roku stanowisko kierownika biura cechu przyjęła
Kamila Urbańska, która została powołana przez Zarząd również na ½ etatu na stanowisko
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 18.02.2014 r.
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 1.10.2014 r.
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zastępcy dyrektora Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie do spraw administracyjno –
gospodarczych.
Gnieźnieńskie powiatowe władze samorządowe stosunkowo chłodno powitały
utworzenie szkoły cechowej traktując ją jako konkurencję dla prowadzonych przez siebie
szkół zawodowych funkcjonujących w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas
zwyczajowych przemówień na otwarcie Walnych Zgromadzeń gratulacje z powodu
powołania szkoły składali przedstawiciele władz miejskich (które prowadziły tylko szkoły
podstawowe), oraz posłowie na Sejm.1291 W sporządzonej przez Starostwo Powiatowe w
Gnieźnie ofercie szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 zabrakło Cechowej
Szkoły Rzemieślniczej – placówki mającej uprawnienia szkoły publicznej. S. Pokładecki
podczas posiedzenia Zarządu w styczniu 2017 r. stwierdził, że szkołę cechową spotykają
nieustająco przeszkody. W jego opinii placówka ta jest konkurencją i zagrożeniem dla innych
szkół, stąd też ciągła próba ataków na nią i próby jej wyeliminowania.1292
Przez cały okres przygotowań do uruchomienia szkoły prowadzono zajęcia praktyczne
u pracodawców na wcześniejszych zasadach. Liczba uczniów zdobywających praktyczne
umiejętności w zakładach zrzeszonych w gnieźnieńskim cechu wykazywała tendencję
malejącą. W 2011 r. było ich jeszcze 856, a w roku 2018 już tylko 693. Zmniejszała się także
liczba osób uzyskujących tytuł czeladnika. W roku 2010 ten stopień kwalifikacji zawodowych
uzyskało 257 osób. W latach następnych liczba ta stopniowo się zmniejszała, aż w roku 2014
osiągnęła rekordowo niską wielkość 136. W kolejnych latach następowała poprawa. W roku
2015 uprawnienia czeladnicze uzyskało 181 osób, a w roku kolejnym 167.1293
W dniu 1 września 2016 r. rozpoczął się pierwszy rok szkolny w gnieźnieńskiej
Cechowej Szkole Rzemieślniczej. Zgłosiło się 47 uczniów. Zorganizowano dwie klasy
pierwsze. Szkoła otrzymała dotację w wysokości 537 zł 52 gr na jednego ucznia. Lekcje
odbywały się w salach wynajmowanych w Instytucie Kultury Europejskiej i w Domu
Rzemiosła. Uroczysta inauguracja wraz ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów odbyła się w
siedzibie Instytutu, a uroczystość Dnia Mistrza Szkolącego w siedzibie cechu.1294
W roku 2017 ponownie uruchomiono Cechowy Ośrodek Dokształcania w Gnieźnie.
Prowadzono szkolenia z zakresu pomocy przedlekarskiej, kursy BHP dla pracodawców, kursy
dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych oraz kursy przygotowujące do
Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 2.06.2017 r. inicjatywę utworzenia szkoły chwalił poseł
Paweł Arndt, a 8.06.2018 r. prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz – zob.: CRiMP w Gnieźnie, Protokoły
Walnych Zgromadzeń Delegatów.
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CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 31.01.2017 r.
1293
CRiMP w Gnieźnie, Protokoły Walnych Zgromadzeń Delegatów.
1294
CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 6.09.2016 r.
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egzaminów czeladniczych. Cech uzyskał z nich dochód w wysokości 26 670 zł.1295 W roku
następnym zorganizowano kursy spawania różnymi metodami, kurs dla operatorów wózków
widłowych oraz kurs z zakresu spawania gazowego.
W listopadzioe 2017 r. w szkole cechowej powołano Radę Szkoły. Z ramienia Zarządu
Cechu i pracodawców powołano 4 osoby: Piotra Gróźniaka, Marka Orlikowskiego,
Stanisława Przybylskiego i Agnieszkę Zygułę. Oprócz nich w skład Rady weszło 4
nauczycieli: Jolanta Bubacz, Bartosz Kanik, Maria Szeszycka i Krystyna Żok, 2 rodziców:
Ilona Kaczmarek i Maria Bartz, 2 uczniów: Mikołaj Kozioł i Martyna Toczkowska oraz
Kierownik Biura Cechu Kamila Urbańska. W roku szkolnym 2017/18 w szkole
zorganizowano 5 klas, a w kolejnym 8. W roku szkolny 2018/19 naukę pobierało w niej 171
uczniów. Kształcenie prowadzono w dwóch formach – dla grup liczących minimum 4 osoby
realizowano teoretyczne kształcenie zawodowe w grupach szkolnych, natomiast dla
pojedynczych uczniów w formie kursów organizowanych przez Cechowy Ośrodek
Dokształcania w Gnieźnie.1296 W czerwcu 2019 r. szkołę opuściło 47 pierwszych
absolwentów. W dniu 2 września 2019 r. szkoła rozpoczęła kolejny rok szkolny. Ze względu
na podwójną zwiększoną ilość absolwentów równocześnie szkół podstawowych i gimnazjów,
do szkoły cechowej przyjęto większą liczbę uczniów niż to pierwotnie planowano.
Początkowo zakładano, że szkoła będzie liczyć około 200 uczniów. W roku szkolnym
2019/20 jest ich 232 zorganizowanych w 11 klasach. Ponad połowa wszystkich uczniów
(121) uczęszcza do klas pierwszych. Oddziały szkolne w momencie ich utworzenia liczą po
około 25 osób. Spośród uczniów 23% stanowią dziewczęta, 77% chłopcy. Większość
pochodzi z okolicznych wiosek (124 osoby). W placówce zatrudnionych jest 29 nauczycieli,
11 spośród nich nie pracuje w innych szkołach. Przedmiotów ogólnych uczy 16 dydaktyków,
13 wykłada teoretyczne przedmioty zawodowe. Uczniowie uczęszczający do szkoły cechowej
uczą się 22 zawodów. Najbardziej popularne profesje to fryzjerstwo (43 uczniów na trzech
poziomach), mechanik pojazdów samochodowych (39 uczniów), elektryk (37 osób) i
elektromechanik

pojazdów

samochodowych

(28

osób

ze

wszystkich

roczników).

Najmniejszym zainteresowaniem młodzieży cieszą się takie zawody jak blacharz
samochodowy, elektromechanik, kowal, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
piekarz i wędliniarz. Na wszystkich trzech poziomach kształcenia jest po jednym uczniu tej
profesji. W roku szkolnym 2019/2020 do Cechowej Szkoły Rzemieślniczej swoich uczniów
skierowało 121 pracodawców zrzeszonych w cechu, natomiast do szkół prowadzonych przez
1295
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CRiMP w Gnieźnie, Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 9.11.2017 r.
CRiMP w Gnieźnie, Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16.11.2018 r.
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władze samorządowe – 314 spośród nich. W zamyśle pomysłodawców utworzenia szkoły –
starszego cechu Stefana Pokładeckiego oraz dyrektor szkoły Krystyny Jarosz, CSR ma
charakteryzować się innowacyjnym systemem kształcenia, polegającym na naprzemiennym
cyklu nauki teoretycznej i zajęć praktycznych realizowanych w zakładzie mistrza szkolącego
(tydzień zajęć szkolnych i tydzień zajęć u prawodawcy). To rozwiązanie umożliwić ma
uczniom pełne zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz efektywne rozwijanie
własnych

umiejętności

praktycznych.

Wymaga

to

od

młodych

ludzi

wysokiej

samodyscypliny, gdyż w praktyce w ciągu tygodnia zajęć szkolnych przyswoić on muszą
materiał nauczania, który uczniowie innych szkół przyswajają w ciągu dwóch tygodni. Osoba
terminująca u rzemieślnika jest jednak nie tylko uczniem, ale także młodocianym
pracownikiem, którego obowiązuje kodeks pracy. To on reguluje m.in. czas pracy jaki adept
zawodu winien przestrzegać. W szkole kładzie się duży nacisk na wykształcenie uczniów na
profesjonalistów w wybranych przez nich zawodach. Przygotowanie wyniesione ze szkoły
wyposażyć ich ma w umiejętność przystosowania się do wymogów dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy. W przyszłości wykonując wyuczony zawód, czerpiąc z
bogactwa cechowych tradycji, przekazać powinni wartości wpisane w etos polskiego
rzemieślnika następnemu pokoleniu. System kształcenia, choć niełatwy, zaczyna przynosić
pierwsze widoczne efekty. Działająca zaledwie kilka lat szkoła może już poszczycić się
znaczącymi sukcesami swoich wychowanków. W styczniu 2019 r. uczeń piekarski Krzysztof
Ścigocki zajął I miejsce w wojewódzkim etapie XXIV Ogólnopolskiego Turnieju na
Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz, był również finalistą etapu ogólnopolskiego.
Podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana
Siankowskiego uczniowie gnieźnieńskiej szkoły cechowej uzyskali w swoich kategoriach 4. i
5. miejsca. Społeczność szkolna celebruje i rozwija ceremoniał szkolny czerpiąc z bogatych
tradycji rzemiosła polskiego i lokalnego. Młodzi ludzie angażują się w akcje charytatywne,
biorą udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym i środowiskowym. Celem tych
działań, tak jak całego programu wychowawczego szkoły jest rozwijanie wśród uczniów
identyfikacji ze szkołą i wyrosłym z tradycji etosem rzemieślniczym. Za tak zorganizowane i
konsekwentne kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych oraz kształcenie w
innowacyjnym systemie kształcenia branżowego, w październiku 2019 r. Cechowa Szkoła
Rzemieślnicza w Gnieźnie otrzymała wyróżnienie w Konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”
organizowanym przez samorząd województwa wielkopolskiego. Dla placówki wchodzącej
dopiero na rynek edukacyjny, jest to znaczący sukces, który zarówno prze pracowników jak i
uczniów jest wysoko ceniony. Potwierdza także zasadność utworzenia szkoły powołanej i
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prowadzonej przez lokalnych rzemieślników, którzy mają realny wpływ na istotę działań
podejmowanych przez placówkę kształcącą przyszłe kadry dla potrzeb miejscowego rynku
pracy.1297

ZAKOŃCZENIE
Od czasów średniowiecza głównym obok handlu zajęciem mieszkańców miast, było
rzemiosło. Koncentrująca się w coraz częściej korzystających z uprawnień samorządowych
ośrodkach miejskich działalność rzemieślnicza, zorganizowana była w formie cechów.
Powstały one w Europie Zachodniej w X – XII w. Pierwsze wzmianki o ich istnieniu na
ziemiach polskich pochodzą z XIV w. Informacje o funkcjonujących w Gnieźnie
organizacjach rzemieślniczych pojawiają w pierwszej połowie XV w. Dotyczą one
zatwierdzanych w tym czasie statutów cechowych. W mieście królewskim jakim było
Gniezno, zatwierdzał je król jako właściciel miasta, co praktycznie uniemożliwiało ich
zmianę przez władze miejskie. Podobnie jak w innych ośrodkach miejskich, powodem
tworzenia cechów stała się konieczność reglamentacji zakupu surowców, wielkości produkcji
i jej zbytu. Oprócz funkcji gospodarczych, cechy pełniły także ważne role edukacyjne,
religijne, wojskowe, pożarnicze i towarzyskie. W przebadanym materiale źródłowym nie
uchwycono zauważalnego w innych ośrodkach miejskich wykonywania posług pocztowych
przez członków bractwa rzeźnickiego. Istotnym instrumentem, którym dysponowały cechy,
pozwalającym wypełniać im przede wszystkim zadania gospodarcze, był przymus cechowy.
W Gnieźnie, jak i w całej Wielkopolsce, obowiązek przynależności każdego rzemieślnika do
cechu utrzymał się aż do reform przeprowadzonych przez władze pruskie w I połowie XIX w.
Liczba funkcjonujących w Gnieźnie okresie obowiązywania przymusu organizacji
cechowych, wielokrotnie się zmieniała. W okresach prosperity ilość bractw zwiększała się,
natomiast w okresach wojen, towarzyszących im epidemii i kryzysów gospodarczych
zmniejszała się zarówno liczebność rzemieślników, jak i tworzonych przez nich organizacji.
Niejednokrotnie dochodziło do łączenia, przekształceń i podziałów miejscowych bractw
cechowych. Przedstawiciele poszczególnych profesji zmieniali przynależność cechową
przechodząc z jednych bractw do innych. Zmiany takie były udziałem m.in. gnieźnieńskich
stolarzy. Ilość działających w różnych latach gnieźnieńskich cechów, określono na podstawie
zapisów o wyborze starszych w miejskich księgach radzieckich. W oparciu o tę samą bazę
źródłową ustalono, że przez większość omawianego okresu istniały w Gnieźnie 2 cechy
Informacje na temat Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie uzyskane od Dyrektor dr inż. Krystyny
Jarosz, za co autor składa gorące podziękowania.
1297
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ogólne – jeden skupiający rzemieślników zajmujących się obróbką drewna i drugi, którego
członkowie wykonywali zawody związane z obróbką metali. Niejednokrotnie dochodziło do
łączenia, przekształceń i podziałów miejscowych bractw cechowych. Na podstawie
sporządzanych przy tej okazji zapisów przedstawiono hierarchię miejscowych bractw,
wykazującą zdumiewającą trwałość.
Kompetencje terytorialne miejscowych cechów ograniczały się w zasadzie do granic
miasta królewskiego. Już na terenie podgnieźnieńskich jurydyk, zwłaszcza mających
małomiasteczkowy charakter, działały odrębne cechy rzemieślnicze. Dopiero reformy
wprowadzane w drugiej połowie XVIII w. zaczęły wprowadzać w tym zakresie pewne
zmiany. Utworzony nowy Cech Młynarski obejmował właścicieli młynów, a zwłaszcza
wiatraków położonych poza Gnieznem, zaś po zniesieniu odrębności jurydyk, zlikwidowano
istniejące w nich cechy i przyłączono je do organizacji gnieźnieńskich.
W okresie zmian politycznych lat 1793 – 1815 zauważalne stają się próby,
podejmowane zwłaszcza przez władze pruskie, wprowadzania pewnych zmian do organizacji
działalności rzemiosła, ale istotnych zasad wówczas jeszcze nie zmieniono.
Rewolucję w zakresie organizacji działalności rzemieślniczej przyniosły pruskie
ustawy procederowe z lat 1833 i 1845. Wprowadzając tzw. „wolność rzemiosła”, czyli
dobrowolną przynależność do cechów i możliwość prowadzenia działalności praktycznie dla
każdego, zniosły przymus cechowy. Zlikwidowały tym samym istotny powód przystępowania
do cechów zarówno przez jednostki najbardziej przedsiębiorcze, dla których prawa cechowe
były krępującym ograniczeniem, jak i osoby, dla których korzyści płynące z przynależności
do bractwa nie rekompensowały związanych z tym wydatków. Najważniejsze zadanie jakie
pozostawiono istniejącym nadal cechom było kształcenie czeladników i uczniów. Postulat
przywrócenia obowiązku przynależności do cechu stanowił jedno z głównych żądań
środowiska w następnych latach. Warunki funkcjonowania rzemiosła dodatkowo znacznie
utrudniała narastająca konkurencja ze strony rozwijającego się coraz szybciej przemysłu.
Mimo sprzyjającej w drugiej połowie XIX w. koniunkturze gospodarczej, w Gnieźnie
zauważalna jest znaczna ilość bankructw, także w grupie stosunkowo dużych warsztatów.
Przełom XIX i XX w. przyniósł wzrost antagonizmów narodowościowych wśród
członków miejscowych cechów. Sprawa używania języka polskiego przez polską z zasady
większość członków, budziła emocje nie tyle wśród niemieckich majstrów, ile wśród
przedstawicieli miejscowych władz. Wszystkie gieźnieńskie cechy, które na początku lat
dwudziestych XX w. przeszły proces repolonizacji, do 1927 r. działały na podstawie nadal
obowiązujących pruskich przepisów prawnych. Wprowadzone wówczas polskie prawo
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przemysłowe utrzymało główne zasady funkcjonowania cechów rzemieślniczych, które
przetrwały do pierwszych lat powojennych.
Lata 1939 – 1945 to okres, w którym polskie organizacje rzemieślnicze nie istniały.
Ich majątek, podobnie jak wyposażenie polskich warsztatów rzemieślniczych, zostały przejęte
przez Niemców. Polskich właścicieli często wysiedlano poza tereny wcielone do Rzeszy,
głównie na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Nowi, niemieccy zarządcy warsztatów,
niekiedy zatrudniali polskich właścicieli, o ile nie wysiedlono ich z Gniezna. Nie wszyscy z
nich odnosili się wrogo do Polaków, o czym świadczy chociażby historia uratowania
sztandaru Cechu Piekarzy.
Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła spontaniczna odbudowa
ruchu rzemieślniczego. Następowała ona na dotychczasowych podstawach prawnych.
Funkcje starszych cechowych obejmowały osoby sprawujące je w okresie międzywojennym,
świadomie nawiązywano do międzywojennych wzorców działań. Wydawało się, że w
zrujnowanym przez wojnę kraju, w warunkach dużego zapotrzebowania na usługi i produkcję
rzemieślniczą, przy równoczesnym dużym braku wykwalifikowanych fachowców, otwiera się
przed tym działem gospodarki nowy okres pomyślnego rozwoju. Wkrótce jednak rzemiosło
stało się dla nowych władz wrogiem, którego ze względów ideologicznych należało zniszczyć
i dla którego nie miało być miejsca w nowej, socjalistycznej rzeczywistości.
Wprowadzony został ponownie przymus cechowy, a wkrótce rozpoczęto stopniową
likwidację samorządu rzemieślniczego. Zmianie uległy zadania cechów. Przestały one pełnić
funkcję obrońców interesów swoich członków, a stały się narzędziem ich kontrolowania i
inwigilacji. W 1948 r. wprowadzając odgórnie narzucone zarządy komisaryczne, pozbawiono
władze

cechowe

dotychczasowej

demokratycznej

legitymizacji.

Proces

odgórnego

ograniczania rzemiosła na płaszczyźnie organizacyjnej został przeprowadzony w 3 etapach –
w 1948, 1950 i 1953 r. O ile pierwszy z nich zachował jeszcze istniejące do tej pory cechy
jednostkowe, zmieniając jedynie ich zakres terytorialny, to drugi zdecydowanie ograniczył
liczbę cechów, poddając je wzmożonej kontroli i ograniczając uprawnienia. Ostatecznym
wynikiem było wprowadzenie jednego w okręgu Cechu Rzemiosł Różnych.
Narzędziem zwalczania rzemiosła jako reliktu gospodarki kapitalistycznej w latach
pięćdziesiątych XX w. stał się coraz bardziej restrykcyjny system fiskalny. Stosowane na
szeroką

skalę

"domiary

podatkowe"

dosięgły

niemal

wszystkich

gnieźnieńskich

rzemieślników. W tym samym czasie trwała akcja „uspółdzielniania” rzemiosła, której w
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Gnieźnie, przejściowym na szczęście efektem, była całkowita likwidacja w niektórych
branżach prywatnych warsztatów.
Ograniczona poprawa warunków funkcjonowania rzemiosła nastąpiła po 1956 r. –
złagodzono rygory polityki podatkowej, w latach 1965 i 1972 wprowadzono ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rzemieślników oraz obniżono wysokość opłat pobieranych przy
wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności. Wyraźny wzrost liczby członków cechu
nastąpił w latach osiemdziesiątych. Proces ten zauważalny jest nie tylko w Gnieźnie, ale w
całym kraju.
Okres ponownego funkcjonowania cechów w warunkach dobrowolnej przynależności
cechowej i wolnej konkurencji stanowi schyłek działalności Cechu Rzemiosł Różnych.
Wprowadzenie nowych reguł działalności cechów nie było łatwym doświadczeniem dla
środowiska rzemieślników w nich skupionych. Próby dostosowania się do powstałej sytuacji
przypadły już w znacznej mierze na okres działalności Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości. Zauważalne są natomiast zmiany zachodzące w tym czasie w
gnieźnieńskim rzemiośle. Niemalże do charakteru symbolu urasta dodanie do nazwy cechu
rzemieślniczego „małej przedsiębiorczości”. Już we wstępie wspomniano o zaniku w
obecnych czasach niektórych tradycyjnych zawodów rzemieślniczych i pojawieniu się na ich
miejsce nowych, takich jak na przykład mechanik samochodowy, instalator urządzeń
grzewczych, czy wreszcie informatyk lub operator sieci internetowej. Wymienione tytułem
przykładu profesje nie mają wiele wspólnego z dawnym rękodzielnictwem, a ich
wykonywanie wspierane jest coraz bardziej nowoczesnymi instrumentami. Z drugiej strony
działalność zawodowa prowadzona w tych dziedzinach wykonywana jest na ogół
indywidualnie, opiera się na wiedzy i doświadczeniu osoby uprawiającej dany zawód, często
przy wykorzystaniu narzędzi będących jej własnością. Wszystko to są elementy
charakterystyczne dla działalności rzemieślniczej. Tendencja do tego typu zmian zapewne
będzie się nadal rozwijać. Zjawiskiem nowym jest pojawienie się w szeregach rzemieślników
przedstawicieli profesji, którzy w szeregach gnieźnieńskich cechów skupiali się w odległych
czasach (kupców, czyli obecnych „handlowców”), lub nigdy do tego grona nie należeli
(rolnik). Elementem wspólnym dla wszystkich wpomnianych rodzajów członków cechu jest
pprowadenie przez nich działalności gospodarczej na wasny rachunek.
W okresie ponownej wolności cechowej, zrzeszają się niemalże głownie rzemieślnicy
szkolący uczniów i otrzymujący za to refundację finansową. Ci, którzy na takie korzyści
liczyć nie mogą, nie widzą też powodu z powodu którego mieliby przystąpić do cechu.
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Oprócz rzemieślników należących do cechów, przez lata funkcjonowali w Gnieźnie
także przedstawiciele na tyle rzadko reprezentowanych profesji, że restrykcyjne przepisy nie
pozwalały im na założenie własnego cechu miejscowego. W tych przypadkach najczęściej
byli oni członkami tzw. cechów naczelnych, działających na terenie rejencji lub
województwa. Spośród tradycyjnych zawodów rzemieślniczych do takiej organizacji należeli
gnieźnieńscy koszykarze, trudniący się wyplataniem koszy z wikliny. Po wystąpieniu z Cechu
Stolarzy należeli oni do Obowiązkowego Cechu Koszykarzy z siedzibą w Bydgoszczy. W
1901 r. na terenie Gniezna było 8 przedstawicieli tej profesji. Jeden z nich pracował wówczas
tylko tymczasowo, 2 następni zajmowali się tylko handlem, nie produkując nowych koszy.
Pozostałych 5 przygotowywało do zawodu 5 uczniów.1298 Zawód ten uznawano przez pewien
okres uprawiany głównie przez osoby niewidome.
Własnego cechu nie założyli w Gnieźnie również fotografowie, choć tradycje tego
rzemiosła sięgały tu połowy XIX w. Ci ostatni doczekali się opracowania przynajmniej
najstarszego okresu swojej działalności. Przedstawiciele innych zawodów na takie
opracowania jeszcze czekają.
Rzemiosło gnieźnieńskie w ciągu swojej kilkusetletniej działalności trale zapisało się
na kartach dziejów swojego miasta. Jego przedstawiciele strzegli etosu rzetelnej, solidnie i
terminowo wykonanej oraz uczciwie skalkulowanej pracy. W ciągu wieków mistrzowie
własnej profesji wykształcili tysiące swoich następców, a ci wpojone zasady i umiejętności
przekazywali kolejnym w długim łańcuchu pokoleń. Zawsze gotowi do ofiar na rzecz dobra
wspólnego niejednokrotnie stawali się wzorami patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny i
szczodrości dla potrzebujących.

1298

APB, Rejencja w Bydgoszczy 1815 – 1919, sygn. I/3738.

421
Dodatek I: Przekształcenia cechów gnieźnieńskich
Cech Bednarzy i Cieśli
1615 – po 1666
Cech Cieśli
1707 – po1730
Cech Kołodziejów
1615, 1642
Cech Ogólny I (stelmachów, stolarzy,
tokarzy, kołodziejów, bednarzy,
szklarzy)
*1580

Cech Stelmachski, Kołodziejski i Stolarski
razem skombinowane
poł. XIX w.

Cech Stolarzy, Stelmachów, Bednarzy,
Tokarzy, Pozłotników, Szklarzy i
Koszykarzy
1884

Cech Garncarzy
*1522

Cech Garncarski, Zduński i Mularski
1808

Cech Garncarski
1884

Cech Ogólny II (kowali, kotlarzy,
ślusarzy, rymarzy, powroźników,
mieczników)
*1535

Cech Kowalski i Skombinowane
(kołodziei, powroźników, cieśli, siodlarzy,
rymarzy i powroźników)
pocz. XIX w.

Cech Rymarzy (rymarzy, siodlarzy,
tapicerów, powroźników i farbiarzy)
1850

Połączony Cech Rymarzy, Siodlarzy,
Tapicerów, Powroźników i Farbiarzy
1884
Cech Szewców
1885

Skombinowany Cech Krawiecki
1807

Połączony Cech Krawców
1884

Cech Szewców
*1443
Cech Krawców
*1420

Cech Budowniczych, Murarzy, Cieśli,
Kamieniarzy i Dekarzy
1884
Cech Kowali
1884

Cech Kuśnierzy
*1474
Cech Młynarzy
1781

Cech Młynarzy
1884
Cech Piekarzy i Piernikarzy
1849

Cech Rzeźników
*1439

Cech Piekarzy
1884

Cech Rzeźników i Kiełbaśników
1884
Cech Golarzy i Fryzjerów
1884

Cech Piwowarów
*1456 – 1775
Cech Balwierzy i Cyrulików
1605 – po 1699
Cech Kupców
*1737 – po 1766
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Przymusowy Cech Kołodziei i
Powroźników
1920

Cech Powroźniczo – Kołodziejski
1928
Cech Stolarski
1928

Cech Malarzy
1924

Cech Malarzy, Pozłotników i
Lakierników
1928

.Połączony Cech Kowali i Ślusarzy
1908

Cech Kowalski
1928

Cech Garncarzy i Zdunów
1899

Cech Kowali, Ślusarzy, Konstruktorów
maszyn, Rusznikarzy, Hydraulików,
Szlifierzy, Złotników, Zegarmistrzów
1899

Cech Metalowców
1923

Chrześcijański Cech Obuwniczy
1923
Cech Krawców, Kuśnierzy, Płócienników,
Tkaczy, Kapeluszników, Czapników i
Rękawiczników
1899

Wolny Cech Krawiecki
1912

Cech Ślusarzy, Blacharzy i Kotlarzy
1928
Cech Rymarzy, Siodlarzy,
Tapicerów i Powroźników
1928
Chrześcijański Cech Szewski
1929
Chrześcijański Wolny Cech
Krawiecki
1928

Korporacja Młynarzy
1928
Cech Piekarzy i Cukierników
1902

Cech Mistrzów Piekarskich
1929

Cech Rzeźnicki
1928
Cech Golarzy, Fryzjerów i Perukarzy
1899

Cech Fryzjerów i Perukarzy
1928
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Cech Kołodziejski
1945
Cech Stolarzy i Pokrewnych
Zawodów
1946

Cech Kołodziei i
Bednarzy
1948
Cech Stolarzy
1948

Cech Rzemiosł
Drzewnych
1950

Cech Malarzy
1948

Cech Murarsko –
Ciesielski
1935

Cech Garncarsko – Zduński
1945

Cech Zdunów
1948

Przymusowy Cech MurarskoCiesielki i Dekarski1945

Cech Budowlany
1948

.

Cech Kowalski
1948

Cech Ślusarzu i Pokrewnych
Zawodów
1946

Cech Ślusarzy i
Blacharzy
1948

Cech Siodlarzy, Rymarzy\ i
Tapicerów
1945

Cech Rymarzy i
Garbarzy
1949
Cech Szewców i
Cholewkarzy
1948
Cech Krawców
1948

Cech SzewskoCholewkarski
1936
Cech Krawców Męskich,
Damskich i Pokrewnych
Zawodów
1946

Cech Rzemiosł
Budowlanych
1950

Cech Rzemiosł
Metalowych i
Elektrycznych
1950

Cech Rzemiosł
Skórzanych
1950
Cech Rzemiosł
Włókienniczych
1950

Cech Krawiectwa
Damskiego
1933
Cech Młynarzy
1948
Cech Piekarzy
1945

Cech RzeźnickoWędliniarski
1933

Cech Piekarzy
1948

Cech Wędliniarzy 1948
Cech Fryzjerów
1948

Cech Piekarzy,
Młynarzy i
Cukierników
1950
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Cech Rzemiosł Drzewnych
1950

Cech Rzemiosł
Budowlanych i
Drzewnych
1951
Cech Rzemiosł Budowlanych
1950

.

Cech Rzemiosł
Różnych
1953

Cech Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości
2002
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Dodatek II

Gnieźnieńscy starsi cechowi
Na początku wymieniono starszych Bractwa Kurkowego, które cechem w ścisłym tego słowa
znaczeniu nie było. Ponieważ na jego czele stali znani gnieźnieńscy rzemieślnicy, często
pełniący funkcje w zarządach swoich cechów wymieniono ich razem z innymi strszymi. W
dalszej kolejności podano starszych cechowych, wymieniając nazwy profesji (często
pokrywające się z nazwami cechów) w kolejności alfabetycznej: balwierze, bednarze,
budowniczowie, cieśle, fryzjerzy, garncarze, kołodzieje, krawcy, krawcy damscy, kupcy,
kuśnierze, malarze, młynarze, piekarze, piwowarzy, rzeźnicy, rymarze, siodlarze, szewcy,
ślusarze. W poszczególnych grupach znaleźli się też przedstawiciele innych profesji,
wchodzących w skład tych samych cechów. W dalszej kolejności wymieniono starszych
dwóch cechów ogólnych. Po nich następują starsi działających w latach 1950 – 1953 cechów
zjednoczonych a po nich starsi Cechu Rzemiosł Różnych.
W przypadku starsych cechowych z XVII i XVIII w. nie w każdym przypadku istnieje
całkowita pewność prawidłowego odczytania nazwiska. Stan fizyczny niektórych źródeł
znacznie utrudnia odczyt. Niekiedy to samo nazwisko, różni pisarze zapisywali w rozmaity
sposób. W przedstawionym Dodatku II podano formę nazwiska najczęściej występującą lub
najbardziej prawdopodobną. Niekiedy, w przypadku braku pewności, podano dla różnych dat
różne formy zapisu, choć prawdopodobnie chodzio tę samą osobę. Wieki XVII i XVIII, to
okres formowania się nazwisk mieszczańskich. Stąd niektóre osoby występują tylko pod
imieniem, lub pod imieniem i nazwą wykonywanego zawodu. Przedstawione nazwiska
mieszczańskie najczęściej posiadają końcówki –icz, zdarzają się jednak również takie, kóre
zakończone są na –ski. W tym przypadkach wyraźnie widoczne jest dążenie do zapisu z
pominięciem poprzedzjącej końcówkę litery „w”, co do XVIII w. uważano za należne
nazwiskom szlacheckim. Stąd pisano np. Marchleski zamiast Marchlewski, Frankoski a nie
Frankowski, czy Trafankoski, zamiast Trafankowski. Dopiero początek wieku XIX przyniósł
zmiany w tym zakresie i powszechne użycie końcówki –wski. Zauważalne to jest również w
prezentowanych spisach. Umieszczenie ich w formie Dodatku ma z jadnej strony wskazać
istniejące serie starszych cechowych, wskazujące na równoległe istnienie różnych cechów, z
drugiej zaś, uświadomić czytelnikowi bogactwo tradycji, z której czerpać mogą dzisiejsi
rzemieślnicy.
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Cech
Bractwo
Strzeleckie

starsi
Jakub Czapliński (kowal, piwowar), Adam Łęcki (krawiec)
Antoni Mielżewski, Wojciech Czechowicz
Benedykt Samsonowski, Józef Barełkiewicz
Józef Barełkiewicz, Jakub Czapliński
Józef Barełkiewicz, Wawrzyniec Czechowicz
Jakub Czapliński, Kazimierz Bednarkiewicz
Jakub Czapliński, Grzegorz Mielżewski
Wawrzyniec Beczyński, Szymon Kurowski
Wawrzyniec Beczyński
Kazimierz Bednarkiewicz, Szymon Kurowski
Kazimierz Badnarkiewicz, Tomasz Niestroński
Kazimierz Bednarkiewicz, Antoni Smakowski
Antoni Smakowski, Szymon Kurowski
Antoni Smakowski, Józef Chęciński

daty
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1744 – 1745
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1760 – 1762
1762 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1765
1765 – 1766

Balwierze i
cyrulicy
(chirurdzy)

Henryk Wilke, Piotr Barcholdth
Piotr Barcholdt, Walenty Albrecht
Walenty Albrecht, Piotr Barcholdt
Piotr Barcholdt, Walenty Albrecht
Piotr Barcholdt, Stefan Hibnerowicz
Walenty Sztumfoldt, Stefan Hibnerowicz
Stefan Hibnerowicz, Bartłomiej Hagen
Walenty Sztumfoldt, Stefan Hibnerowicz
Stefan Hibnerowicz, Bartłomiej Hagen
Bartłomiej Hagen
Walenty Sztumfoldt
Bartłomiej Hagen
Walenty Sztumfoldt
Walenty Sztumfoldt, Bartłomiej Hagen
Bartłomiej Hagen, Walenty Sztumfoldt
Bartłomiej Hagen
Walenty Foltyn, Bartłomiej Hagen,
Walenty Sztumfoldt, Bartłomiej Hagen
Adam Kryncz
Walenty Sztumfoldt, Adam Kryncz
Adam Kryncz, Stanisław Sztumfoldt
Adam Kryncz, Marcin Hagen
Adam Kryncz
Adam Kryncz
Adam Kryncz, Jakub Milden
Adam Kryncz, Jakub Milden
Adam Kryncz
Adam Kryncz
Paweł Popłodowski
Stanisław Szudowicz, Paweł Popłodowski
Piotr Mazurek, Witus
Piotr, Wit
Piotr, Łukasz
Łukasz, Tomasz

1605
1615
1621 – 1622
1622 – 1623
1624 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1636
1638 – 1639
1640 – 1641
1642 – 1643
1643 – 1644
1645 – 1646
1647 – 1648
1648 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 - 1656
1658 – 1660
1662 – 1664
1664 – 1666
1667 – 1670
1677 – 1681
1683 – 1684
1696 – 1697
1698 – 1699
1615
1621 – 1622
1622 – 1623
1624 – 1625

Bednarze i
cieśle
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Budowniczy

Cieśle

Fryzjerzy
(golarze,
perukarze

Piotr Mazurowicz, Łukasz Sielecki
Piotr Mazurowicz, Sebastian Jesionowski
Wojciech, Piotr
Piotr Mazurowicz, Wojciech Kropinowski
Łukasz Sielecki, Wojciech Kropinowski
Piotr Mazurowicz, Łukasz Sielecki
Piotr Mazurowicz, Wojciech Kropinowski
Wojciech Kropinowski, Jakub Sietecki
Piotr Mazurowicz, Wojciech Kropinowski
Piotr Mazurowicz, Jakub Sietecki
Piotr Mazurek [Mazurowicz ?], Wojciech Kszapiński
Jakub Kropinowski, Jan Osiecki
Piotr Mazurowicz, Jakub
Piotr, Łukasz
Jan Jasiński, Jakub Kropinowski
Jan Jasiński, Piotr Mazurowicz
Piotr Mazurowicz, Jakub Kropinowski
Piotr Mazurowicz, Jakub Kropinowski
Wawrzyniec Ćwikliński, Jan Białkowicz
Wawrzyniec Ćwikliński, Jakub Kropinowski
Wawrzyniec, Stanisław
Stanisław
Stanisław Majeranowski, Jakub Kropinowski
Stanisław Majeranowski, Jakub Kropinowski
Jakub Kropinowski, Wawrzyniec
Wawrzyniec Ćwikliński, Jakub Kropinowski
Ludwik Ballenstedt
Julius Preul
Hoffman
Julius Preul
Leon Śmielecki
M. Splonskowski
Wincenty Stołowski
Stanisław Maciaszczyk
Franciszek Sobański
Mateusz Ćwikliński, Marcin Gryff
Tomasz Sierszeń Grzegorz Trzeciakowicz, Andrzej
Łoboszewicz
Tomasz Sierszeń, Andrzej Łoboszewicz
Andrzej Łoboszewicz, Sebastian Molewicz
Józef Taszewski
Robert Mega
Józef Krzyślak
Kauser
Stanisław Matuszkiewicz
Albert Bräuer
Władysław Pawlicki
Jan Malinowski
Piotr Markiewicz (p.o.)
Władysław Skowroński

1626 – 1627
1627 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1635
1635 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1642
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1659
1659
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1666
1884
1889
1899
1899 – 1901
1923
1928
1935 – 1936 [?]
1945 – 1948
1948 – 1950
1707 – 1708
1721 – 1722
1724 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1887 – 1895 [?]
1898 – 1904
[1907]
1910 – 1913
1913 – 1917
1923
1925 – 1930
1930
1931 – 1932
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Władysław Mielcarek
Julian Eliks
Marian Malinowski
Marian Kiełbasiewicz
Garncarze
Stanisław Kula, Marcin Szyja
(zduni) (od
Paweł, Maciej
1808 mularze) Wojciech, Piotr Chudzik
Wojciech, Wit
Wojciech, Piotr Chudzik
Piotr Chudzik, Jan Skopek
Piotr Chudzik, Jan Skopek
[Jan] Skopek
Andrzej, Andrzej Skopek
Andrzej Skopek, Jan Skopek
Wojciech Lehwar, Jan Skopek
Wojciech Lehwar, Jan Skopek
Wojciech Lehwar, Jakub Wałkowicz
Wojciech Lehwar, Jan Kołodka
Wojciech Lehwar, Jan Kuzdebka
Jan Kuzdebka, Jakub Skopek
Jakub Wałkowicz, Jan Skopek
Jakub
Jakub, Mateusz Śliwa
Andrzej Czyprowicz, Paweł Kuzdebka
Andrzej Czyprowicz, Jakub Wałkowicz
Andrzej Czyprowicz, Mateusz Śliwa
Jakub Wałkowicz, Mateusz Śliwa
Jakub Wałkowicz, Paweł Kuzdebka
Jakub Wałkowicz, Paweł Kuzdebka
Paweł Kuzdebka, Jakub
Jakub Wałkowicz, Paweł Kuzdebka
Paweł Kuzdebka, Wojciech Skopek
Paweł Kuzdebka, Wojciech Skopek
Jan Niegardy, Piotr Grzemotka
Paweł Kuzdebka
Bartłomiej Klawkowicz, Stanisław Biedziński
Bartłomiej Klawkowicz, Paweł Kuzdebka
Bartłomiej Klawkowicz, Kozdejowicz
Stanisław Byczyński, Bartłomiej Klawkowicz
Stanisław Biedziński
Paweł Kuzdebka
Bartłomiej Klawkowicz, Maciej Drewnicki
Bartłomiej Klawkowicz, Maciej Drewnicki
Maciej Drewnicki
Maciej Drewnicki, Jakub Formankowicz
Jakub Formankowicz
Maciej Drewnicki
Jakub Formankowicz
Jakub Formankowicz, Stanisław Grzemotka
Tomasz Musiał, Melchior Wróblewicz

1933 – 1934
1934 – 1937
1945 – 1949
1949 – 1950
1522
1615
1621 – 1622
1622 – 1623
1624 – 1625
1626 – 1628
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1634
1634 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1642
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1666
1667 – 1670
1677 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1686
1686 – 1687
1687 – 1688
1688 – 1691
1692 – 1694
1696 – 1697
1698 – 1699
1699 – 1700
1700 – 1701
1703 – 1704
1707 – 1708
1717 – 1718
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Melchior Wróblewicz Tomasz Musiał
Tomasz Musiał, Melchior Wróblewicz
Tomasz Musiełowicz
Grzegorz Trzeciakowicz, Tomasz Musiełowicz
Tomasz Musiełowicz, Grzegorz Trzeciakowicz
Tomasz Musiełowicz, Tomasz Gankowicz
Grzegorz Trzeciakowicz, Sebastian Nagorniewicz
[Grzegorz] Trzeciakowicz, Tomasz Jaskowicz
Tomasz Gankowicz, Sebastian Musiełowicz
Sebastian Musiełowicz, Jakub Wróblewicz
Tomasz Gankowicz, Sebastian Musiełowicz
Tomasz Trzeciakowicz, Sebastian Musiełowicz
Sebastian Musiełowicz, Grzegorz Trzeciakowicz
Tomasz Gawałkowicz, Sebastian Musiełowicz
Szymon Musiełowicz, Grzegorz Trzeciakowicz
Szymon Musiełowicz, Wawrzyniec Kmiecikowski
Szymon Musiełowicz, Wawrzyniec Kmiecikowski
Szymon Musiełowicz, [Wawrzyniec] Kmiecikowski
Szymon Musiełowicz, Wawrzyniec Kmiecikowski
Szymon Musiełowicz, Andrzej Smuglewicz
Szymon Musiełowicz, Andrzej Smuglewicz
Szymon Musiełowicz, Walenty Nagórniewicz
Szymon Musiełowicz, Józef Trzeciakowicz
Szymon Buszyński, Kazimierz Dyczkiewicz
Szymon Buszczyński, Wawrzyniec Kmiecikowski
Szymon Buszczyński, Szymon Dyczkiewicz
Szymon Buszczyński, Szymon Musiełowicz
Szymon Musiełowicz, Paweł Kmiecikowski
Szymon Musiełowicz, Józef Małkowski
Józef Małkowski, Paweł Kmiecikowski
Paweł Kmiecikowski, Józef Trzeciakowicz
Wincenty Nagorniewicz, Augustyn Moraszkiewicz
Paweł Kmiecikowski, Wincenty Nagorniewicz
Augustyn Moraszkiewicz, Wincenty Nagorniewicz
Augustyn Moraszkiewicz, Paweł Kmiecikowski
Augustyn Moraszkiewicz, Józef Trzeciakowicz
Augustyn Moraszkiewicz, Antoni Wlekliński
Augustyn Moraszkiewicz, Paweł Kmiecikowski
Paweł Piasecki, Franciszek Betkowski
Stanisław Wlekliński, Augustyn Moraszkiewicz
Augustyn Moraszkiewicz, Stanisław Maliński
Stanisław Wlekliński, Wojciech Smuglewicz
Stanisław Wlekliński, Tomasz Bysikiewicz
Stanisław Wlekliński, Wojciech Smuglewicz
Stanisław Wlekliński, Tomasz Bysikiewicz
Stanisław Wlekliński, Józef Marchleski
Tomasz Bysikiewicz, Józef Marchleski
Tomasz Bysikiewicz, Bogumił Tygiel
Stanisław Wlekliński, Bogumił Tygiel
Stanisław Wlekliński, Gotlib Kiegiel

1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1731
1731 – 1734
1736 – 1737
1737 – 1738
1738 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1747 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1759 – 1760
1760 – 1761
1761 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1765
1765 – 1766
1769
1771 – 1772
1772 – 1773
1773 – 1776
1776
1780
1782 – 1783
1783 – 1784
1784 – 1786
1786 – 1787
1787 – 1788
1788 – 1789
1789 – 1790
1790 – 1793
1793 – 1795
1796
1797
1798 – 1799
1799 – 1801
1801 – 1802
1802 - 1803
1804 – 1805
1805 – 1807
1807 – 1808
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Tomasz Bysikiewicz, August Wilhelm Hannemann
Tomasz Bysikiewicz, Johann Georg Jerzy Brauer
Celestyn Kmiecikowski, Tomasz Bysikiewicz
Celestyn Kmiecikowski, Johann Georg Brauer
Tomasz Bysikiewicz, Stanisław Wlekliński
Tomasz Bysikiewicz, Stanisław Wlekliński
Celestyn Kmiecikowski, Johann Georg Brauer
Tomasz Bysikiewicz, Stanisław Wlekliński
Tomasz Bysikiewicz, Józef Wlekliński
Stanisław Wlekliński, Józef Wlekliński
Józe Wlekliński, Józef Pätzolt
Leurentius Meller, Józef Wlekliński
Józef Wlekliński, Johan Pätzolt
Łukasz Otrembowicz, Józef Ryfiński
Józef Ryfiński, Łukasz Otrembowicz
Józef Ryfiński, Paweł Różański
Józef Ryfiński, Mateusz Bysikiewicz
Józef Ryfiński, Fryderyk Knaack
Mateusz Bysikiewicz, Fryderyk Knaack
Józef Ryfiński, Mateusz Bysikiewicz
Józef Ryfiński, Andrzej Bysikiewicz
Mateusz Bysikiewicz, Paweł Różański
Mateusz Bysikiewicz
Mateusz Bysikiewicz, Daniel Dombrowski
Mateusz Bysikiewicz, Wawrzyn Urbański
Tomasz Smuglewicz, Andrzej Bysikiewicz
Tomasz Smuglewicz, Fryderyk Knaack
Mateusz Bysikiewicz, Stanisław Radomski
Wojciech Smuglewicz
Hennemann
Wojciech Smuglewicz
Wojciech Smuglewicz
Józef Bysikiewicz
Julius Arlt
Władysław Bysikiewicz
Malinowski
Kołodzieje i
Mikołaj, Wawrzyniec
powroźnicy
Kasper Czterman, Błażej Dolorek
Jan Gulcz, Józef Kraiński
Stanisław Śrama
Stanisław Ryczkowski
Krawcy (od
Łukasz Strochniad, Jan Malankowicz
1807
Mateusz Durowicz, Wit
skombinowany Sebastian Majerowicz, Jan Zolecki
cech kuśnierzy Jan Melankowicz, Sebastian Majerowicz
i krawców)
Sebastian Majerowicz, Wojciech Michałowicz
Michał Młynarski, Wojciech Michałowicz
Sebastian Majerowicz, Stanisław Traczyński
Sebastian Majeroowicz, Michał
Michał, Stanisław Rucki

1808 – 1809
1809 [?]
1810 – 1811
1811 – 1812
1812 – 1813
1814 – 1815
1818 [?] – 1819
1819 – 1821
1821 – 1822
1822 – 1823
1823 – 1824
1824 – 1825
1825 – 1826
1827 – 1832
1832 – 1833
1833 – 1834
1834 – 1835
1835 – 1836
1836 – 1837
1837 – 1838
1838 – 1839
1839 – 1841
1841 – 1842
1842 – 1845
1848 – 1850
1850 – 1851
1853 – 1854
1855 – 1856
1858 – 1866
1867 – 1868
1868 – [?]
1875 – 1876
1895 – 1903
1903
1923 – 1945
[1945]
1615
1642
1776
1922 – 1948
1948 – 1950
1615
1621 – 1622
1622 – 1623
1624 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
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Michał Młynarski, Stanisław Traczyński
Piotr Krzepicki, Stanisław Traczyński
Jan Melankowicz, Stanisław Traczyński
Nikodem Molkowic, Stanisław Traczyński
Stanisław Rucki, Brtłomiej Szocik
Jan Melankowicz, Piotr Krzepicki
Piotr Krzepicki, Bartłomiej Szocik
Jan Melankowicz, Jan Chudzicki
Mateusz Kolaficz, Piotr Krzepicki
Jan Koliński, Piotr Krzepicki
Jan Koliński, Jan Chudzicki
Jan Chudzicki, Piotr Krzepicki
Piotr Krzepicki, Łukasz
Jan Koliński, Piotr Krzepicki
Piotr Krzepicki, Paweł Czadzicki
Jakub Roskowic, Zachariasz Mrociszewicz
Jan Dombkowicz, Zachariasz Mrówkowicz
Jan Chudzicki, Piotr Krzepicki
Zachariasz Mrociszewicz, Piotr Krzepicki
Piotr Krzepicki, Franciszek Domagalicz
Jan Dombkowicz, Piotr Krzepicki
Franciszek Domagalicz, Błażej Świątkowicz
Franciszek Domagalicz, Marcin Kopciewicz
Błażej Szczygłowicz, Marcin Kopciewicz
Franciszek Domagalik, Błażej Świątkowicz
Marcin Kopciewicz, Łukasz Witowicz
Jakub Gnaciński, Łukasz Witowicz
Jakub Gnaciński
Jakub Gnaciński, Piotr Franciszkiewicz
Piotr Franciszkiewicz, Szymon Jerucki
Stanisław Kotkowicz, Piotr Franciszkiewicz
Piotr Franciszkiewicz, Stefan Pleszewicz
Piotr Franciszkiewicz
Jakub Gnaciński, Piotr Franciszkiewicz
Grzegorz Kujawczyk, Piotr Franciszkiewicz
Jakub Gnaciński, Piotr Franciszkiewicz
Piotr Franciszkiewicz, Piotr Pierzchalski
Piotr Franciszkiewicz
Piotr Pierzchalski, Stefan Pleszewicz
Kujawczyk
Stefan Pleszewicz, Piotr Franciszkiewicz
Mateusz Janowski, Jan Wardęczkiewicz
Piotr Franciszkiewicz, Stefan Pleszewicz
Piotr Franciszkiewicz, Jan Wardęczkiewicz
Jan Wardęczkiewicz, Stefan Pleszewicz
Stefan Pleszewicz, Jan Wardęczkiewicz
Jan Wardęczkowicz, Piotr Franciszkiewicz
[Łukasz] Cichowicz, [Piotr] Franciszkiewicz
Mateusz Zborowski, Mikołaj Frankoski
Łukasz Cichowicz, Łukasz Trafankoski

1631 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1641 – 1643
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
1668 – 1670
1677 – 1678
1678 – 1679
1679 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1686
1686 – 1687
1687 – 1688
1688 – 1689
1689 – 1690
1690 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1696 – 1697
1698 – 1699
1699 – 1700
1702 – 1703
1703 – 1704
1707 – 1708
1708 – 1709
1711 – 1712
1717 – 1718
1718 – 1719
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Wojciech Piekarski, Łukasz Trafankoski
Łukasz Trafankoski, Mateusz Zboroski
Wojciech Piekarski
Łukasz Trafankoski, Wojciech Piekarski
Wojciech Piekarski, Łukasz Cichowicz
Marcin Krzywda, Mateusz Zboroski
Mateusz Zboroski, Wojciech Ciechowicz
Mateusz Zboroski, Michał Wardyszkiewicz
Wojciech Czechowicz, Adam Łęcki
Mateusz Zboroski
Franciszek Maciński, Mateusz Zboroski
Mateusz Zboroski, Franciszek Komiński
Franciszek Maciński, Paweł Kasprzycki
Adam Łęcki, Michał Walewicz
Paweł Kasprzycki, Jerzy Brocki
Wojciech Czechowicz, Michał Walewicz
Jerzy Brocki, Jan Domski
Grzegorz Mielżewski, Adam Łęcki
Ignacy Nowicki, Jan Domski
Paweł Kasprzycki, Adam Łęski
Grzegorz Mielżewski, [Jan] Nowicki
Jan Nowicki, Wojciech Kwieciński
Adam Łęcki, Wojciech Kwieciński
Mateusz Domagalski, Jerzy Brocki
Jakub Jasieniecki, Józef Chęciński
Józef Chęciński, Mateusz Domagalski
Wojciech Czaiński
Wojciech Czaiński, Jan Oczkiewicz
Wojciech Czaiński, Kacper Mielżeski
Antoni Białkowski, Kacper Mielżeski
Wojciech Czaiński, Józef Kraszewski
Wojciech Czaiński, Maciej Zbierski
Jan Laskowski, Maciej Zbierski
Jan Oczkiewicz, Ignacy Zbierski
Jakub Soleczykiewicz, Jan Oczkiewicz
Jakub Soleczykiewicz, Feliks Gotowicki
Józef Plewkiewicz, Franciszek Czaiński
M. Strelitz
W. Ćwikliński
Filip Laudowicz
J. Żychliński
Filip Laudowicz
J. Żychliński
S. Kwieciński
J. Stankowski
Dutkiewicz
Franciszek Prosentowicz
Józef Stabrowski
Bolesław Kloba
Władysław Boroński

1720 – 1721
1721 – 1722
1723 – 1724
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1733
1733 – 1734
1734 – 1735
1735 – 1736
1737 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1766
1780
1785 – 1787
1787 – 1788
1788 – 1789
1789 – 1793
1793 – 1794
1794 – 1795
1806
1807 – 1808
1808 – 1809
1810
1871 – 1879
1879 – 1880
1880 – 1884 [?]
1887 – [?]
1894
[1898]
1900
1901 [?] – 1914
1914 – 1916
1916
1916 – 1920
1922 – 1930
1930 – 1947
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Krawcy
damscy
Kupcy
(Kramarze)

Ignacy Frąckowiak
Edward Tomczak
Wacław Nawrot
Stanisław Jerzak

1947 – 1948
1948
1948 – 1950
1934

Wojciech Gołek, Marcin aptekarz
Wojciech Gołek, Marcin aptekarz
Paweł Korzeniewski, Marcin aptekarz
Kacper Moron, Wojciech Stryj
Jan Melankowic, Wojciech Stryj
Mikołaj Odorowiusz, Jan Melankowic
Wojciech Pictor, Jan Melankowicz
Jan [Chudzicki] aptekarz, Wojciech Stryj
Jan Melankowicz, Grzegorz piekarz
Jan aptekarz, Grzegorz piekarz
Stanisław, Jan Melankowicz
Jan aptekarz, Jan Melankowicz
Jan i Jakub aptekarze
Jan Chudzicki, Jakub Biernacki
Jan Chudzicki, Kacper Moron
Kacper Moron, Jakub Biernacki
Jan Chudzicki aptekarz, Adam Wróbel
Paweł Żendzian, Jan Chudzicki
Jakub Biernacki. Kacper Osterman
Adam Wróbel
Jan Chudzicki, Kacper Osterman
Kacper Moron, Kacper Osterman
Jan Chudzicki, Jakub Biernacki
Adam Wróbel, Jan Chudzicki
Jan Brochman, Łukasz Sterman
Paweł Juszejski, Adam Wróbel
Jakub Biernacki, Marcin Majerowski
Walenty Stumpholdt, Jan Radosny
Marek Majerowski, Wojciech Szumowski
Kacper Osterman, Łukasz Chomecki
Stanisław Czaplic
Jan Dabkowicz, Adam Żniński
Mateusz Tuszyński, Michał stelmach
Piotr Czerniejewicz, Mateusz Tuszyński
Wojciech Chopmęski, Jan Dąbkowicz
Wojciech Chudzicki, Mateusz Tuszyński
Piotr Płaszawicz, Paweł Poliński
Bartłomiej Turoszka, Wojciech Moron
Stanisław Kaczkowicz, Paweł Poliński
Stanisław Kaczkowicz, Marcin Bartochowicz
Mateusz Tuszyński, Wojciech Moron
Wojciech Tuszyński, Burdowicz
Marcin Bartochowicz, Mateusz Tuszyński
Wojciech Tuszyński, Stanisław Kaczkowicz
Stanisław Kaczkowicz, Jan Fredo

1615
1621 – 1622
1622 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1637
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1641 – 1642
1642 – 1643
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 – 1650
1651 – 1652
1653 – 1654
1655 – 1656
1659 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
1668 – 1669
1669 – 1670
1677 – 1678
1678 – 1679
1679 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
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Kuśnierze

Mikołaj Wojciech Tuszyński, Jan Fredo
Stanisław Kaczkowicz
Paweł Poliński, Stanisław Kaczkowicz
Paweł Poliński, Jan Fredo
Paweł Poliński, Mateusz Bartochowicz
Wojciech Łotys, Tomasz Sempiński
Jan Fredo, Paweł Poliński
Paweł Poliński, Wojciech Łotys
Wojciech Ostafi
Wojciech Łotys
Marcin Bartochowicz, Wojciech Łotys
Jan Fredo, Wojciech Łotys
Stanisław Śmidowicz, Paweł Poliński
Jan Fredo, Paweł Poliński
Melchior Sępiński, Marcin Bartochowicz
Felicjan Błażejczyk, Paweł Niedzielski
Pliwecki, Żerakoski
Józef Lubiński
Mateusz Janowski, Stanisław Cienciewicz
Wawrzyniec Kepiński, Wojciech Piekarski
Wawrzyniec Kępiński
Wojciech Kępiński, Paweł Nowakoski
Paweł Nowakoski, Wojciech Klemecki
Paweł Nowakoski, Łukasz Trafankoski
Bartłomiej Rutkowski, Bartłomiej Szwarc
Bartłomiej Rutkowski, Jan Trafiński
Stanisław Niestroński, Jan Sikorski
Stanisław Niestroński, Krystian Szwac
[Szymon] Zarakowski, Michał Sypniewski
Stefan Trzepałkowicz, Stanisław Niestroński
Szymon Zarakowski, Franciszek Meciński, Paweł
Kasprzycki
Grzegorz Mielżewski, Szymon Zarakowski, Stanisław
Niestroński
Marcin Meciński, Piotr Zwierzchoński
Krystian Szwarc, Grzegorz Mielżewski
Benedykt Samsonowski, Stanisław Niestroński
Stanisław Niestroński, Józef Barełkiewicz
Mateusz Żerakowski, Benedykt Samsonowski
Józef Barełkiewicz, Stanisław Niestroński
Józef Barełkiewicz, Krzysztof Chęciński
Bogusław Rutka, Adam Łęcki
Bogusław Rutka, Wojciech Jelnicki
Tomasz Niestroński, Wawrzyniec Beczyński
Tomasz Niestroński, Wawrzyniec Beczyński
Tomasz Niestroński, Antoni Smokowski
Tomasz Niestroński, Ignacy Mirecki
Tomasz Niestroński, Antoni Smokowski
Wagner
Maciej Dubis, Piotr Fleta

1685 – 1686
1686 – 1687
1687 – 1688
1688 – 1689
1689 – 1690
1690 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1696 – 1697
1698 – 1699
1699 – 1700
1702 – 1703
1703 – 1704
1707 – 1708
1708 – 1709
1711 – 1712
1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1723 – 1724
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1733
1733 – 1734
1734 – 1735
1736 – 1737
1737 – 1738
1738 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1745
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1754 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1763
1763 – 1765
1765 – 1766
1808
1615
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Błażej Doktorek, Jan Ruchocki
Wojciech Rozmaza, Mateusz Dubis
Błażej Doktorek, Wojciech Rozmaza
Wojciech Rozmaza, Tomasz Szpawiński
Piotr Fleta, Mateusz Rozmaza
Wojciech Rozmaza, Kacper
Błażej Doktorek, Kacper Jantoszek
Kacper Jantoszek, Wojciech Rozmaza
Wojciech Rozmaza, Kacper Jantoszek
Błażej Doktorek, Wojciech Rozmaza
Wojciech Rozmaza, Szymon Koziełek
Jan Brochman, Wojciech Rozmaza
Jan Brochman, Szymon Koziołek
Wojciech Kodejczuch, Jakub Dubis, Jakub Fleta, Sebastian
Gapa, Maciej Szablik
Jakub Fleta, Wojciech Rozmaza
Wojciech Rozmaza, Szymon Koziołek
Wojciech Rozmaza, Szymon Koziołek
Jakub Fleta, Szymon Koziołek
Jakub Fleta, Łukasz Stelzyn
Jan Brochman, Jakub Fleta
Jan Brochman, Łukasz Stelzyn
Jakub Fleta, Szymon Koziołek
Jakub Fleta, Michał Fierek
Wojciech Kondejczyk, Mateusz Kobiałkowicz
Mateusz Kobiałkowicz, Wojciech Kondejczyk
Mateusz Kobiałkowicz, Wojciech Kondejczyk
Wojciech Kondejczyk, Jakub Dubis, Jakub Fleta,
Jakub Fleta, Wojciech Wolny, Szymon Fleta
Jan Szamotulski
Bartłomiej Turoszka, Grzegorz Zeznay
Wojciech Wolny, Grzegorz Leśny
Bartłomiej Turoszka, Sebastian Staszyński alias Gała
Paweł Poliński, Szymon Antoniewicz
Jan Szamotulski, Wojciech Wolny
Wojciech Wolny, Szymon Antoszyk
Wawrzyniec Grzymanowicz, Bartłomiej Łochocki
Wawrzyniec Grzymanowicz, Wojciech Wolny
Wojciech Wolny, Wawrzyniec Grzymanowicz
Paweł Poliński, Wojciech Wolny
Wojciech Wolny, Paweł Wiatrowicz
Wojciech Wolny
Paweł Poliński, Bartłomiej Łochocki
Paweł Poliński, Baltazar Szablikowoicz
Bartłomiej Łochocki, Jakub Zgorzalik
Bartłomiej Łochocki
Jakub Zgorzalik, Kazimierz Pawlikowicz
Wawrzyniec Grzywanowicz, Szymon Antoniewicz
Wawrzyniec Grzywanowicz, Jakub Zgorzalik
Jakub Zgorzalik, Szfranowicz

1621 – 1622
1622 – 1623
1624 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1637
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1642 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1657 – 1658
1658 – 1659
1659 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
1668 – 1669
1669 – 1670
1677 – 1678
1678 – 1679
1679 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1686
1686 – 1688
1688 – 1689
1689 – 1690
1690 – 1691
1692 – 1693
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Malarze

Młynarze

Wawrzyniec Grzywanowicz, Bartłomiej Łochocki
[Wawrzyniec] Grzywanowicz
Bartłomiej Łochocki, Wojciech Zgorzalik
Grzegorz Fabianowicz
Franciszek Świątkowicz, Szymon [?]
Bartłomiej Łochocki, [Wawrzyniec] Grzywanowicz
Wojciech Plewkowicz, Marcin Sobiesionek
[Walenty] Wleczykowicz, Szablikowicz
Walenty Wleczykowicz, Jan Trębarczyk
Michał Niedbalczyk, Jakub Plewkowicz
Walenty Wleczykowicz, Michał Niedbalczyk
Piotr Szafranowicz, M ichał Niedbalczyk
Piotr Szfranowicz, Michał Niedbalczyk
Wawrzyniec Więczkowicz, Michał Niedbalczyk
Walenty Wleczykowicz, Jakub Plewkowicz
Walenty Wleczykowicz, Michał Orowczyk
Walenty Wleczykowicz, Michał Niedbalczyk
Wawrzyniec Więczkowicz, Michał Orowczyk
Jakub Plewkowicz, Marcin Szkudliński
Michał Oroszczyk, Marcin Szkudliński
Marcin Szkudliński, Jakub Plewkowicz
Jakub Plewkowicz, Walenty Kobielski
Michał Oroszczyk, Józef Plewkowicz
Walenty Kobielski, Józef Plewkowicz
Michał Pękacik, Walenty Kobielski
Michał Pękacik, Michał Kobielski
Michał Ręklewski, Jan Leśniewski
Michał Rękawik, Jan Lesniewski
Michał Rękawik, Jan Leśniewski
Michał Rękawik, Wojciech Zebielski
Marcin Plewkowicz (Cierpięgi)
Jakub Wleczykiewicz, Piotr Plewkowicz
Bolesław Zwolski
Józef Przybyszewski
Józef Wiśniewski
Franciszek Łabędzki
Kazimierz Granecki
Wojciech Piasecki, Andrzej Kozicki
Roch Piasecki, Andrzej Kozicki
Andrzej Kozicki, Sebastian Piasecki
Jan Piasecki, Józef Pankowski
Karol Sarnowski, Jan Piasecki
Józef Urbański, Franciszek Betkoski
Franciszek Betkoski, Józef Urbański
Paweł Piasecki, Franciszek Betkoski
Franciszek Betkoski, Paweł Piasecki
Paweł Piasecki, Jan Kierszyński
Antoni Kowalski, Jan Kierszyński
Jan Kierszyński, Antoni Kowalski
Antoni Kowalski, Jan Kierczyński

1693 – 1694
1695 – 1696
1698 – 1699
1699 – 1700
1702 – 1703
1703 – 1704
1707 – 1708
1711 – 1712
1717 – 1718
1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1733 – 1734
1736 – 1738
1738 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1744
1747 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1760 – 1762
1765 – 1766
1782
1800
1923 – 1929
1929 – 1934
1936 – 1947
1947 – 1949
1949
1783 – 1784
1784
1784 – 1785
1785 – 1786
1786 – 1787
1787 – 1788
1788 – 1789
1789 – 1790
1790 – 1791
1791 – 1800
1800 – 1802
1802 – 1803
1803 – 1804
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Piekarze

Piwowarzy

Antoni Kowalski, Józef Laskoski
Jan Kierszyński, Maciej Wesołowski
Maciej Wesołowski, Jan Kierszyński
Antoni Kowalski, Walenty Piasecki
Bartłomiej Budzyński, Krystian Pall
Krystian Pall, Maciej Piasecki
Maciej Piasecki, Krystian Pall
Maciej Piasecki, Andrzej Cembrzyński
Maciej Piasecki, Andrzej Borkowski
Maciej Piasecki, Ferdynand Domski
Andrzej Borkowski, Ferdynand Domski
Ferdynand Domski, Jan Piasecki
Jan Piasecki Ferdynand Domski
Jan Piasecki, Ernst Thiel
Walenty Nakulski, Roch Lesicki
Józef Pokładecki, Roch Lesicki, Walenty Nakulski
Adam Borkowski
Józef Pokładecki
Franciszek Radomski
Antoni Nakulski
Józef Wolniewicz (1899 – 1945 Korporacja Młynarzy)
Józef Domagalski, W. Gramziński
Józef Domagalski
Antoni Jankowski
Johann Fürnrohr
Kitrscht [?]
Budny
Springer
Johann [?] Fürnrohr
Antoni Zarzycki
Praski
Johann [?] Fürnrohr
Samuel Gimkiewicz
Johann [?] Fürnrohr
Hein
Samuel Gimkiewicz
Alfred Soschinski
Gustav Adolph Hennig
Alfred Soschinski
Władysław Górski
Kazimierz Cerkaski
Antoni Giemza
Władysław Górski
Franciszek Słodzinka
Franciszek Streich
Michał Maliszewski
Franciszek Kozanecki
Ernest Stelter
Andrzej Stróżek, Jan Lioszek
Wojciech Gołek, Wojciech Rybiński

1804 – 1806
1806 – 1807
1807 – 1809
1809 – 1817
1817 – 1819
1819 – 1820
1820 – 1824 [?]
1826 [?] – 1833
1834
1835 – 1836 [?]
1839 – 1841
1841 – 1842
1842 – 1843 [?]
1851 – 1853
1854 – 1855
1855
1860 – 1862
1863 – 1866
1867 – 1869
1872 – 1889
1890 – 1906
1923
1929 – 1935
1948 – 1950
1849 – [?]
1850
1851
1852 – 1853
1853 – 1854
1854 – 1857
1858
1859
1859 – 1860
1860 –
1866 – 1869
1869
1884 – 1895
1895 – 1900
1900 – 1919
1919 – 1921
1921 – 1922
1922 – 1925
1925 – 1929
1929 – 1930
1930 – 1936
1936 [?] – 1948
1948
1948 – 1950
1512
1615
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Kaspar Morone, Marcin stelmach
Wojciech Gołek, Mateusz Durowicz
Mateusz Katlewski, Wojciech Pietor
Wawrzyniec Łukomski, Błażej Doktorek
Mateusz Katlewski, Stanisław Rybieński
Grzegorz, Samuel Heymanowicz
Błażej Doktorek, Stanisław Rybieński
Samuel Najmanowicz, Stanisław Rybieński
Feliks Kuczkowic, Stanisław Rybieński
Mateusz Katlewski, Szymon Bucha
Paweł Żendzian, Mateusz Katlewski
Mateusz Katlewski, Mikołaj Potkoński
Szymon Buta, Pawel Żendzian
Tomasz Lech, Jakub Biernacki
Jakub Biernacki, Wojciech Kęczeński
Paweł Zendzian, Mikołaj Podkoński
Jakub Biernacki, Mikołaj Podkoński
Mikołaj Kaczewski, Bartłomiej Hagen
Łukasz Lauranowicz, Łukasz Otomęcki
Dobrogost Ciemny, Kasper
Jan Ciurkowicz, Mateusz Trafała
Jakub Biernacki, Grzegorz Postrzygacz
Wojciech Kaczewski, Mikołaj Podkoński
Adam Burdowicz, Jakub Biernacki
Mikołaj Podkoński, Wojciech Kaczewski
Wojciech Kaczewski, Stanisław Czaplic
Wojciech Kaczewski, Kacper Ozgiusz
Wojciech Chomęski, Mateusz
Jan Radosny, Stanisław Czaplic
Wojciech Kaczewski, Adam Kryncz
Łukasz Loranowicz, Stanisław Praszotkowicz
Wojciech Kaczewski, Wojciech Moron
Piotr Płaszawicz, Wojciech Moron
Tomasz Semszon, Jan Szamotulski
Jan Dąbkowicz, Łukasz Juranowicz
Jan Dombkowicz, Tomasz Sempiński
Jan Dombkowicz, Jan Pierzchalski
Tomasz Sempiński, Stanisław Suski
Tomasz Sempiński, Wojciech Moron
Wojciech Moron, Paweł Bielawski
Franciszek Świątkowicz, Stanisław Katkowicz
Mateusz Tuszyński, Wojciech Moron
Adam Pierzchalski, Jan Obrus
Adam Pierzchalski, Bartłomiej Łochocki
Wojciech Moron, Bartłomiej Łochocki
Wojciech Moron, Franciszek Świątkowicz
Jakub Gnaciński
Mikołaj Kotkowski, Antoni Szabelkowicz
[Jakub] Gnaciński
Melchior Sempiński, Stanisław Rydelkowicz

1621 – 1622
1622 – 1625
1626 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1641 – 1642
1642 – 1643
1643 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1659
1659 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
1668 – 1669
1669 – 1670
1677 – 1678
1678 – 1679
1679 – 1680
1682 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1686
1686 – 1687
1687 – 1688
1688 – 1689
1689 – 1690
1690 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1698 – 1699
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Rzeźnicy

Stanisław Mikołaj Kotkowski
Mateusz Wieczorkowicz, Wojciech Zgorzalik
Wojciech Zgorzalik, Franciszek Świątkowicz
Wojciech Zgorzalik, Bartłomiej Łochocki
Jakub Urbankowicz, Andrzej Lewendowicz
[Franciszek] Świątkowicz, [Jakub] Plewkowicz
Walenty Wleczykowicz, Mateusz Murzynoski
Walenty Sypniewski, Jóżef Lubiński
Józef Lubiński, Wojciech Klemecki
Józef Lubiński
Walenty Wleczykowicz, Wojciech Klemecki
Józef Lubiński, Walenty Wleczykowicz
Antoni Mielżewski, Wojciech Lewendowicz
Antoni Mielżewski, Marcin Meciński
Antoni Mielżewski, Wojciech Ciniński
Kazimierz Zgórecki, Marcin Krzywda
Kazimierz Zgórecki, Michał Sypniewski
Antoni Mielżewski, Marcin Meciński
Wojciech Czechowicz, Wojciech Lewendowicz
Paweł Boguński, Kacper Gaworowicz
Piotr Zwierzchowski, Benedykr Samsonowski, Wojciech
Czechowicz
Franciszek Kamiński, Mateusz Zarakowski, Antoni
Mielżewski
Franciszek Kamiński, Tomasz Gankowicz
Franciszek Kamiński, Krystian Szwarc
Franciszek Kamiński, Mateusz Zarakowski
Jakub Czapliński, Krystian Szwarc
Grzegorz Mielżewski, Kazimierz Bednarkiewicz
Wawrzyniec Czechowicz, Kazimierz Bednarkiewicz
Kazimierz Bednarkiewicz, Wawrzyniec Czachowicz
Krzysztof Chęciński, Jakub Czapliński
Szymon Kurowski, Jakub Jasieniecki
Szymon Kurowski, Tomasz Bednarkiewicz
Wawrzyniec Beczyński, Grzegorz Mielżewski
Jakukb Jasieniecki, Kazimierz Bednarkiewicz
Kazimierz Bednarkiewicz, Jakub Jasiński
Szymon Kurowski, Józef Chęciński
Szymon Kurowski, Tomasz Bednarkiewicz
Wawrzyniec Skibski (Grzybowo Świętojańskie)
Jakub Toczkiewicz
Józef Gorczyński, Jan Balcerkiewicz(Grzybowo
Świętojańskie)
Piotr Żaczkiewicz, Wojciech Cienciewicz
Wawrzyniec Gurowski, Maciej Perzatka,
Błążej Łysy, Maciej Szczepanek
Bartłomiej Szeliga,, Aleksy rzeźnik
Kacper rzeźnik
Bartłomiej Szeliga, Jakub Młynek
Jakub Młynek, Aleksy

1701
1702 – 1703
1703 – 1704
1707 – 1708
1708 – 1709
1711 – 1712
1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1723 – 1724
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1733
1733 – 1734
1734 – 1735
1736 – 1737
1737 – 1738
1738 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1754 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1762
1762 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1765
1765 – 1766
1756
1764
1768
[przed
rozwiązaniem]
1569
1615
1621 - 1622
1622 – 1623
1624 – 1625
1626 – 1627

440
Tomasz Lech, Jakub Młynek
Tomasz Lech, Łukasz Slatka
Tomasz Lech, Jakub Warchołowicz
Tomasz Lech, Adam Burdowicz
Adam Burdowicz, Jakub Młynek
Tomasz Lech, Adam Burdowicz
Tomasz Lech
Andrzej Grygłowicz, Tomasz Lech
Tomasz Lech, Adam Burdowicz
Adam Burdowicz, Andrzej Mosiński
Adam Burdowicz, Tomasz Lech
Adam Burdowicz, Andrzej Mosiński
Andrzej Mosiński, Szymon Studzieńczyk
Adam Burdowicz, Szymon Studzieńczyk
Szymon Studzieńczyk, Jakub
Szymon Andrzejczyk, Jakub Muszkacz
Jan Musiałowicz, Stanisław Famfik
Stanisław Famfik, Wojciech Klawek
Mateusz Kościeński, Wojciech Klawek
Stanisław Famfik, Wojciech Klawek
Wojciech Klawek, Jan Serdeczny
Wojciech Klawek, Bartłomiej Urbankowicz
Bartłomiej Urbankowicz, Bartłomiej Bobolewicz
Bartłomiej Bobolewicz, Bartłomiej Urbankowicz
Bartłomiej Bobolewicz, Wojciech Klawkowicz
Bartłomiej Bobolewicz, Bartłomiej Urbankowicz
Józef Urbankowicz
Bartłomiej Bobolewicz, Bartłomiej Urbankowicz
Jan Bednarek, Bartłomiej Bobolewicz
Bartłomiej Bobolewicz, Bartłomiej Kiszkowicz
Bartłomiej Urbankowicz, Jan Bednarek
Bartłomiej Bobolewicz, Bartłomiej Urbankowicz
Bartłomiej Urbankowicz, Jan Bednarek
Bartłomiej Bobolewicz, Bartłomiej Urbankowicz
[Bartłomiej] Bobolewicz, [?] Urbankowicz
Bartłomiej Bobolewicz, Jakub Urbankowicz
Bartłomiej Józef Bobolewicz, Walenty Kalata
Jakub Urbankowicz
Jakub Urbankowicz
Bartłomiej Urbankowicz, Jakub Urbankowicz
Jan Jasiński, [Piotr ?] Brzyśkiewicz
Michał Cichowicz, Piotr Brzyśkiewicz
Jan Jasiński, Piotr Brzyśkiewicz
Michał Cichowicz, Piotr Brzyśkiewicz
Piotr Brzyśkiewicz, Jan Jasiński
Piotr Brzyśkiewicz, Andrzej Gryziński
Piotr Brzyśkiewicz, Michał Cichowicz
Michał Cichowicz, Józef Służewski
Piotr Brzyśkiewicz, Michał Cichowicz
Michał Cichowicz, Andrzej Kreziński

1627 – 1634
1634 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1642 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 - 1650
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1659
1659 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
1668 – 1670
1677 – 1678
1678 – 1679
1679 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1688
1688 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1696 – 1697
1698 – 1699
1699 – 1700
1703 – 1704
1707 – 1708
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1733
1733 – 1734
1734 – 1735
1736 – 1737
1737 – 1738
1738 – 1739
1739 – 1740
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Rymarze

Michał Cichowicz, Józef Służewski
Kazimierz Bednarkiewicz, Andrzej Kreziński
Michał Cichowicz, Marcin Łukaszewicz
Kazimierz Badnarkiewicz, Marcin Łukasiewicz
Kurowski, [Marcin] Łukasiewicz
Piotr Żaczkiewicz, Szymon Kurowski
Szymon Kurowski, Piotr Żaczkiewicz
Piotr Żaczkiewicz, Michał Łukasiewicz
Piotr Żaczkiewicz, Michał Łukasiewicz
Szymon Jerzewski, Michał Łukasiewicz
Tomasz Bednarkiewicz, Michał Łukasiewicz
Piotr Żaczkiewicz, Andrzej Ziembiński
Piotr Żaczkiewicz, Andrzej Stanowicz
Andrzej Stanowicz, Bonawentura Spiżewski
Tomasz Przyjemski
Piotr Żaczkiewicz
Antoni Tykociński (Cierpięgi)
Feliks Kryzicki, Jan Maciejewski
Jan Maciejewski, Tomasz Przyjemski
Tomasz Przyjemski, Feliks Kryzicki
Tomasz Przyjemski, Antoni Łukasiewicz
Feliks Kryzicki, Tomasz Przyjemski
Tomasz Przyjemski, Stanisław Irzykiewicz
Feliks Kryzicki, Antoni Łukasiewicz
Feliks Kryzicki, Leonard Bednarkiewicz
Tomasz Przyjemski, Leonard Bednarkiewicz
Tomasz Przyjemski, Wojciech Piasecki
Feliks Krzyżycki, Jan Szymański
Błażej Galantowicz, Ludwik Komorowski
Jan Jasiński, Szymański
Kazimierz Słuszewski, Jakub Lesicki
Ignacy Cabański, Maksymilian Galantowicz
Andrzej Galantowicz, Stanisław Wichliński
Tomasz Galantowicz, Jakob
Ignacy Cabański, G. Schoening
Hermann Karge, Jakob
Hermann Karge, G. Schoening
A. Hammling, G. Schoening
Władysław Fischer, Klatt
Andrzej Galantowicz, Klatt
Józef Sypniewski, Jan Pannert
Andrzej Galantowicz, Józef Bubacz
Andrzej Galantowicz, Władysław Fischer
Józef Bubacz, Andrzej Galantowicz
Marcin Alwin
Roman Nalewaj
Zado
Walenty Andrzejewski
Władysław Szymankiewicz
Władysław Białachowski

1740 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1762
1762 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1765
1765 – 1766
1778
1779
1785
1784 – 1785
1785 – 1786
1786 – 1787
1787 – 1788
1788 – 1789
1789 – 1790
1790 – 1792
1793 – 1794
1794 – 1795
1797 – 1798
1799
1807 – 1808
1808 – 1809
1844
1885 – 1892
1892 – 1894
1894 – 1898
1898 – 1899
1899 – 1904
1904 – 1913
1913 – 1922
1922 – 1923
1923 – 1924
1924 – 1930
1930 – 1931
1931 – 1932
1932 – 1937 [?]
1945 – 1948
1948 – 1950
[1853]
1881 – 1923
1928
1929 – 1934
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Siodlarze i
Tapicerzy
Szewcy
(Obuwnicy)

Edmund Sander
Czesław Pałasik
Edmund Sonder

1934 – 1948
1948 – 1950
1945 – 1948

Jan Kwapich, Wojciech Wieczorek
Jan Kwapich, , Bartłomiej Zaparty
Bartłomiej Zaparty, Baltazar Locath [?]
Jan Kwapich, Bartłomiej Zaparty
Andrzej Kamionka, Antoni Lizęda
Jan Kwapich, Andrzej Kamionka
Wojciech Grzegorzek, Grzegorz Sternik
Jan Kwapich, [Andrzej] Cybulski
Jan Kwapich, Wojciecj Wieczorek
Antoni Ligęza, Andrzej Cybulski
Wojciech Wieczorek, Marcin Zaparty
Jan Kwapich, Marcin Sternik
Wojciech Wieczorek, Mateusz Bielarski
Jan Kwapich, Mateusz Bielarski
Marcin Sternik, Jan Kwapich
Wojciech Wieczorek, Marcin Sternik
Andrzej Kamionka, Jan Kwapich
Marcin Sternik, Jan Kwapich
Andrzej Kamionka, Wojciech Wieczorek
Marcin Starnik, Mateusz Liczbarski
Wojciech Wieczorek, Andrzej Cybulski
Marcin Sternik, Wojciech Wieczorek
Marcin Sternik, Mateusz Liczbarski
Wojciech Wieczorek, Marcin Sternik
Jakub Smugowicz, Mateusz Liczbarski
Wojciech Wieczorek, Jakub Smugowicz
Marcin Sternik, Jakub Smugowicz
Andrzej Cybulski, Marcin Sternik
Szymon Stecz, Andrzej Kamionka
Andrzej Kamionka
Marcin Siecznik, Andrzej Kamionka
Andrzej Kamionka, Andrzej Rozenwal
Jan Wojciechowicz, Wojciech Smupałka
Andrzej Kamionka, Jan Wojciechowicz
Andrzej Kamionka, Walenty Pełczykowicz
Andrzej Kamionka, Jan Witowicz
Jan Offiara, Walenty Balczykowicz
Jan Offiara, Jan Witowicz
Jan Offiara, Jan Witowicz
Jan Witowicz, Grzegorz Jaksowicz
Jan Murowicz, Wojciech Wiśniewicz
Jan Murowicz
Wojciech Wiśniewicz, Marcin Czempiński
Marcin Czempiński, Tomasz Wyrwa
Wojciech Wiśniewicz, Jan Witowicz
Marcin Czempiński, Wojciech Wiśniewicz

1615
1621 – 1622
1622 – 1623
1624 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1641 – 1642
1642 – 1643
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1659
1659 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
1668 – 1669
1669 – 1670
1677 – 1678
1678 – 1679
1679 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1686
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Wojciech Wiśniewicz
Marcin Czempiński
Wojciech Wiśniewicz, Jan Witowicz
Wojciech Wiśniewicz, Tomasz Wyrwa
Wojciech Wiśniewicz, Jan Witowicz
Andrzej Pietruszka, Jan Witowicz
Wojciech Wiśniewicz, Jan Witowicz
[Wojciech] Wiśniewicz
Jakub Cyganek
Mateusz Czempiński, Wojciech Wiśniewicz
Wojciech Wiśniewicz, Jan Witowicz
Stefan Zręba, Wojciech Wiśniewicz
Jakub Niegardy, Ludwik Trunowicz
[Ludwik] Trunowicz, [Andrzej] Pietruszka
Wojciech Lewendowicz, Andrzej Pietruszka
Wojciech Lewendowicz, Jakub Niegardy
Wojciech Lewendowicz, Piotr Kominkowicz
Ludwik Trunowicz, Andrzej Trzeciakowicz
Ludwik Trunowicz, Łukasz Krotoski
Wawrzyniec Kempiński, Ludwik Trunowicz
Andrzej Trzeciakowicz, Piotr Kominkiewicz
Ludwik Trunowicz, Franciszek Dombrowicz
Tomasz Balcerkowicz, Antoni Rumieniewicz
Franciszek Dombrowicz
Piotr Kominkiewicz, Józef Zachęta
Franciszek Dombrowicz, Józef Łubiński
Kazimierz Koperski, Józef Zachęta
Jan Płaczykiewicz, Walenty Szadkiewicz
Jan Piechocki
Franciszek Domkiewicz, Jan Piechocki
Franciszek Dombrowicz, Józef Lachecki
Józef Lachecki
Antoni Koperski, Antoni Rytter
[?] Antosiewicz, [Antoni] Rytter
Antoni Koperski, [?] Antosiewicz
Antoni Rytter, Marcin Pudziewicz
Antoni Rytter, Jakub Heyna
Tomasz Dański, Jakub Heyna
Tomasz Dański, Szymon Igczyński
Antoni Koperski, Tomasz Dański
Antoni Rytter, Wawrzyniec Balcerkiewicz
Jakub Heyna, Mateusz Dresiewicz
Antoni Koperski, Antoni Szotkiewicz
Antoni Szotkiewicz, Jan Markwart
Antoni Koperski, Antoni Szotkiewicz
Wojciech Zapałowski, Antoni Szotkiewicz
Antoni Janowicz, Wojciech Zapałowski
Antoni Janowicz, Antoni Mieczyński
Wojciech Pawłowicz, Antoni Janowicz
Michał Konatowicz, Antoni Janowicz

1686 – 1687
1687 – 1688
1688 – 1689
1689 – 1690
1690 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1696 – 1697
1698 – 1700
1702 – 1703
1703 – 1704
1707 – 1708
1711 – 1712
1717 – 1718
1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1734
1734 – 1735
1736 – 1737
1737 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1762
1762 – 1763
1763 – 1765
1765 – 1766
1786 – 1787
1787 – 1789
1789 – 1790
1790 – 1791
1791 – 1792
1793 – 1794
1794 – 1795
1807 – 1808
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Ogólny I
(bednarze,
kołodzieje,
stelmachy,
stolarze,
szklarze,
tokarze

Michał Konatowicz, Antoni Szotkiewicz
Budny
Dobrowolski
Antoni Zarzycki
Praski
Franciszek Basiński
Franciszek Kortylewicz
Jgnacy Radwański
Max Krysztafkiewicz
Franciszek Neumann
Jan Śliwiński
Jan Horodyk
Bronisław Pejka
Edmund Roesler
Tomasz, Tomasz Kuczmusz, Łukasz Mieśniak, Sebastin,
Józef Zachul, Wojciech Zachul
Jan Balczerowicz, Adam Wieczorek
Jakub kołodziej, Wojciech stelmach
Jakub, Piotr Kolasik
Jakub, Kacper
Piotr Zminszczyk, Kacper Osterman
Kacper, Michał
Michał stelmach, Błażej kołodziej
Michał stelmach, Kacper
Michał stelmach, Kacper Osterman
Kacper Osterman, Szymon Pokora
Szymon Pokora, Michał stelmach
Szymon Pokora, Paweł Tuszyński
Kacper Ostermann, Wawrzyniec
Michał, Błażej
Błażej , Sebastian
Paweł Tuszyński, Michał
Błażej Pulasek, Sebastian
Walenty Foltyn
Paweł Justyński, Michał
Sebastian Fiołka
Sebastian Fiołka, Błaszek
Sebastian Fiołka, Piotr
Paweł Tyszyński, Michał
Kacper Osterman, Jan Lebiodka
Kacper Osterman, Jan Lebiodka
Jan Lebiodka, Piotr kołodziej
Piotr kołodziej, Michał stelmach
Jan Lebiodka, Tomasz Okoniewicz
Piotr Rydlik, Paweł Osterman
Jan Lebiodka, Piotr Rydlik
Paweł Osterman, Tomasz Okonek
Jan Lebiodka, Tomasz Okonek (w trakcie kadencji
J.Lebiodka zmarł, w jego miejsce: Paweł Osterman
Melchior Róża, Tomasz Okonek

1808 – 1809
1851
1854
1854 – 1857
1858
1895 – 1899
1899 – [?]
1901
1904 – 1913
1913 - 1920
1921 – 1932
1932 – 1936
1936 – 1948
1948 – 1950
1576
1615
1621 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1642 – 1643
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1646 – 1647
1647 – 1648
1648 – 1649
1649 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1659
1659 – 1660
1661 – 1662
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1667 – 1668
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Tomasz Okonek, Piotr Rydlik
Tomasz Okonek, Jakub Kropinowski
Wawrzyniec Ćwikliński, Mateusz Dolasek
Mateusz Dolasek
Mateusz Dolasek, Marcin Gryff
Stanisław Majerowicz, Mateusz Dolasek
Mateusz [?], Marcin Gryff
Stanisław Majerowicz, Marcin Gryff
Marcin Gryff, Jakub Rutkowicz
Marcin Gryff, Mateusz Dolasek
Marcin Gryff, Stanisław Chlebowski
[Mateusz] Dolasek
Marcin Gryff, Andrzej Łoboszewicz
Marcin Gryff, Stanisław Chlebowski (bednarz)
Mateusz Nagowicz, Franciszek Okonek
Mateusz Ćwikliński, Marcin Gryff
Miderski, Andrzej Łoboszewicz
Tomasz Sierszeń,
Tomasz Sierszeń, Andrzej Łoboszewicz
Tomasz Sierszeń, Andrzej Łoboszewicz
Tomasz Sierszeń, Grzegorz Trzeciakowicz, Andrzej
Łoboszewicz
Tomasz Sierszeń, Andrzej Łoboszewicz
Andrzej Łoboszewicz, Sebastian Molewicz
Łukasz Nowicki, Sebastian Molewicz
Tomasz Sierszeń, Sebastian Molewicz
Michał Sypniewski, Józef Taszewski (cieśle i trumniarze)
Józef Taszewski, Sebastian Molewicz (cieśle i trumniarze)
Tomasz Sierszeń, Sebastian Molewicz (cieśle i trumniarze)
Tomasz Sierszeń, Józef Taszewski (trumiarz e)
Sebastian Molewicz, Antoni Kwarciański (trumiarze)
Krzysztof Opicz, Antoni Kwarciański (trumiarze)
Krzysztof Opicz Józef Klacki (trumiarze)
Szymon Płoński, Antoni Kwarciański
Krzysztof Opicz, Szymon Płoński (trumniarz)
Krzysztof Opicz, Józef Paszkiewicz (trumiarze)
Ignacy Hinselman, Łukasz Janiszewski (trumiarze)
Ignacy Hinselman, Józef Paszkiewicz (kołodzieje)
Ignacy Kinecki, Franciszek Mernicki (trumiarze)
Jakub Krzymiński, Tomasz Kuszczyński (kołodziej)
Tomasz Kuszczyński, Franciszek Miernicki (kołodziej)
Franciszek Miernicki, Wojciech Ziembiński (kołodziej)
Andrzej Kaszyński, Wojciech Ziembiński (kołodziej)
Jan Gulcz, Tomasz Kuszczyński (kołodziej)
Jan Gulcz, Andrzej Kaszyński
Franciszek Wyczyński, Michał Miernicki
Wawrzyniec Balcerkiewicz, Antoni Koperski
Andrzej Kaszyński
Mateusz Cieślewicz (Cierpięgi)
Mateusz Trunowicz, Walenty Męclewski

1668 – 1669
1669 – 1670
1677 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1689
1689 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1698 – 1699
1699 – 1700
1703 – 1704
1707 – 1708
1711 – 1712
1717 – 1718
1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1724 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1733
1733 – 1735
1736 – 1737
1737 – 1738
1738 – 1739
1739 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1750 – 1751
1753 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1762
1762 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1765
1765 – 1766
1773
1776
1782
1783
1783
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Ogólny II
(kowale,

Wojciech Służewski (Cierpięgi)
Antoni Koperski
Franciszek Wyczyński, Michał Miernicki
Franciszek Wyczyński, Antoni Kupczyński
Antoni Kupczyński, Andrzej Kaszyński
Andrzej Kaszyński, Antoni Kupczyński
Antoni Kupczyński, Bartłomiej Kaszyński
Antoni Kuszczyński, Michał Szczepański
Michał Szczepański, Jakub Lisiecki
Tomasz Kaszyński, Jakub Lisiecki
Antoni Kuszczyński, Michał Miernicki
Antoni Kuszczyński, Antoni Utecht
Antoni Utecht, Michał Miernicki
Michał Miernicki, Bernard Goltz
Michał Miernicki, Antoni Utecht
Michał Miernicki, Bernard Goltz
Wojciech Dreżewski, Józef Marcher
Wojciech Dreżewski, Antoni Utecht
Wojciech Dreżewski, Józef Nowicki
Wojciech Dreżewski
Józef Marcher, Wojciech Dreżweski
Wojciech Dreżewski, Sylwester Jeżewski
Wojciech Dreżewski, Adam Kaszczyński
Wojciech Dreżewski, Sylwester Jeżewski
Jan Dreżewski, Johann Wolff
Jan Dreżewski, Karol Graff
Adam Kuszczyński, Wojciech Dreżewski
Adam Kuszczyński, Michał Ciszewski
Adam Kuszczyński, Fryderyk Lindcholm
Ignacy Derdowski, Johann Wolff
Johann Wolff, Franz Brunner
Marcin Morawski, Ignacy Derdowski
Ignacy Derdowski, Johann Wolff
Wojciech Kobrzyński, Leopold Fritz
Johann Wolff, Ignacy Derdowski
Ignacy Derdowski, Jan Adamkiewicz
Jan Dreżewski
Andrzej Pierzchalski
Jan Dreżewski
Edward Puciata
Ignacy Małecki
Stanisław Frankenberg
Józef Zakrzewski
Roman Zdrojewski
Józef Silski
F. Kubiak
Cyryl Rosiński
Józef Silski
Marcin Płocia, Bartłomiej pilarz
Wojciech pilarz, Marcin

1785
1785 – 1786
1786 – 1787
1787 – 1788
1788 – 1789
1789 – 1791
1791 – 1792
1792 – 1793
1793 – 1794
1794 – 1795
1795 – 1796
1796 – 1799
1800 – 1801
1801 – 1802
1802 – 1804
1804 – 1805
1805 – 1807
1807 – 1808
1808 – 1809
1809 – 1810
1810
1813 – 1814
1815 – 1816
1816 – 1822
1822 – 1825
1825 – 1829
1829 – 1834
1834 – 1838
1839 – 1842
1843
1844
1845 – 1848
1848 – 1849
1850 – 1851
1852 – 1854
1855 – 1857
1860 – 1864
[?] – 1868
1868 – 1871 [?]
1872 – 1876
1876 – 1901
1901 – 1909
1909
1909 – 1939
1945 – 1948
1948
1948 – 1949
1949 – 1950
1621 – 1622
1622 – 1623

447
ślusarze,
puszkarze,
siodlarze,
rymarze,
powroźnicy)

Wojciech, Jan Balcerowicz
Jan Balcerowicz, Jan
Wojciech, Marcin Płocia
Wojciech, Jakub
Jan, Mateusz
Jan Ciurek, Jan
Jan Balcurowicz, Jan Ciurek
Jan, Marcin pilarze
Jan pilarz, Mateusz Jesionkowicz
Piotr Szeliga, Bartłomiej
Piotr Szeliga, Jan Ciurek
Piotr Szeliga, Jan
Jan Ciurek, Piotr Szeliga
Bartłomiej Zieleniec, Piotr Szeliga
Jan, Jakub Szumkowic
Bartłomiej Zieleniec, Piotr Szeliga
Bartłomiej Zieleniec
Mateusz Kolaficz, Kotepicki
Jan Ciurek, Łukasz
Jan Ciurkowicz, Kacper
Łukasz Chomęcki, Łukasz Muranowicz
Kacper Chlebaradzik, Wojciech Melankowicz
Łukasz Łukanowicz, Jan Ciurkowicz
Łukasz Lukanowicz, Łukasz Chomecki
Łukasz Lukanowicz, Szymon miecznik
Wojciech Chomecki, Bartłomiej Gembaszewicz
Łukasz Lukanowicz, Wojciech Chomecki
Bartłomiej Gembaszewicz, Jan Turkiewicz
Bartłomiej Gembaszewicz, Grzegorz Brochocki
Piotr Pankowicz, Mateusz Wróblewski
Wiktoryn Żuromski, Bartłomiej Gembaszewicz
Stanisław Kątkowicz, Mateusz Wróblewicz
Wiktoryn Żuromski
Franciszek Świątkiewicz, Stanisław Rybałtowicz
Mateusz Wróblewski, Franciszek Świątkowicz
Wiktoryn Żuromski, Franciszek Świątkowicz
Wiktoryn Żuromski, Stanisław Rybałtowicz
Stanisław Rybałtowicz, Bartłomiej Gembaszewicz
Wiktoryn Żuromski, Bartłomiej Gembaszewicz
Bartłomiej Gembaszewicz, Jan Lenkiewicz
Franciszek Świątkowicz, Bartłomiej Gembaszewicz
Stanisław Rybałtowicz, Bartłomiej Gembaszewicz
Stanisław Rybałtowicz
Wiktoryn Żuromski, Bartłomiej Gembaszewicz
[Bartłomiej] Gembaszewicz
Jan Lenkiewicz, Szymon Szewtejowicz
Franciszek Świątkowicz, Szymon Szewtejowicz
Franciszek Świątkowicz
Franciszek Świątkowicz, Szymon Szewtejowicz
Jan Lenkiewicz, Feliks Błażejewski

1624 – 1625
1626 – 1627
1627 – 1628
1628 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1631
1631 – 1632
1632 – 1633
1633 – 1634
1634 – 1635
1635 – 1636
1638 – 1639
1639 – 1640
1640 – 1641
1641 – 1642
1642 – 1643
1643 – 1644
1644 – 1645
1645 – 1646
1649 – 1650
1650 – 1651
1653 – 1654
1655 – 1656
1658 – 1659
1659 – 1660
1662 – 1663
1663 – 1664
1664 – 1665
1665 – 1666
1668 – 1670
1677 – 1679
1679 – 1680
1680 – 1681
1682 – 1683
1683 – 1684
1684 – 1685
1685 – 1686
1686 – 1687
1687 – 1688
1688 – 1689
1689 – 1690
1690 – 1691
1692 – 1693
1693 – 1694
1695 – 1696
1696 – 1697
1698 – 1699
1699 – 1700
1702 – 1703
1703 – 1704
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Andrzej Lewendowicz, Ignacy Kaczorkowicz
[?] Szeląszkowicz, [Ignacy] Kaczorkowicz
Mikołaj Śmigowicz, Ignacy Kaczorkowicz
Jakub Boruc, Stefan Trzepałkowicz
Stefan Trzepałkowicz, Jakub Boruc
Mikołaj Śmigowicz, Ignacy Kaczorkowicz
Jakub Boruc, Mikołaj Śmigowicz
Marcin Meciński, Mikołaj Śmigowicz
Marcin Meciński, Ignacy Kaczorkowicz
Mikołaj Śmigowicz, Ignacy Kaczorkowicz
Mikołaj Śmigowicz, Andrzej Albrecht
Marcin Meciński, Andrzej Albrecht
Stefan Trzepałkowicz, Marcin Meciński
Stefan Trzepałkowicz, Andrzej Albrecht
Andrzej Albrecht, Mikołaj Śmigowicz
Andrzej Albrecht, Jakub Czapliński
Wojciech Hańka, Jakub Czapliński
Jakub Czapliński, Wojciech Kankiewicz
Wojciech Kankiewicz, Roch Wasielewski
Marcin Mieczykiewicz, Wojciech Dłużewski
Wojciech Kankiewicz, Wojciech Ołtarzewski
Wojciech Ołtarzewski, Stanisław Waroczyński
[Wojciech] Ołtarzewski, [Stanisław] Waroczyński
[Wojciech] Kankiewicz, [Stanisław] Waroczyński
Józef Zajdel, Antoni Murzynowski
Jakub Czapliński, Józef Zajdel
Wojciech Kankiewicz, Antoni Murzynowski
Antoni Murzynowski, Józef Zaybel
Antoni Murzynowski, Benedykt Haczkiewicz
Wojciech Kankiewicz, Benedykt Haczkiewicz
Krzysztof Zencha, Józef Zajdel
Józef Gorczyński, Melchior Meciński
Melchior Meciński, Józef Górczyński
Franciszek Jadecki, Mateusz Brzeziński
Franciszek Jadecki, Jan Kłopowski
Mateusz Brzeziński, Franciszek Jadecki
Franciszek Jadecki, Zygmunt Henryk
Józef Niedzielski, Zygmunt Henryk
Józef Niedzielski, Stanisław Waraczyński
Franciszek Jadecki, Skowroński
Józef Niedzielski, Stanisław Waraczyński
Jan Heyn, Michał Bysikiewicz
Michał Bisikiewicz, Jan Heyna
Jan Heyna, Chryzostom Worociński
Jan Heyna, Franciszek Haler
Chryzostom Worociński, Franciszek Haler
Michał Bysikiewicz, Jan Heyna
Michał Bysikiewicz, Tomasz Chojnacki
Tomasz Chojnacki, Jan Heyna
Tomasz Chojnacki, Chryzostom Worociński

1707 – 1708
1711 – 1712
1717 – 1718
1718 – 1719
1720 – 1721
1721 – 1722
1724 – 1725
1725 – 1726
1726 – 1727
1729 – 1730
1730 – 1731
1731 – 1732
1732 – 1733
1733 – 1734
1734 – 1735
1736 – 1737
1737 – 1738
1738 – 1740
1740 – 1741
1741 – 1742
1742 – 1743
1743 – 1744
1747 – 1748
1748 – 1749
1750 – 1751
1753 – 1754
1754 – 1755
1760 – 1761
1761 – 1762
1762 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1766
1778
1785 – 1787
1787 – 1788
1788 – 1789
1789 – 1790
1790 – 1791
1791 – 1792
1793 – 1794
1794 – 1795
1806
1807 – 1809
1813 – 1814
1814 – 1815
1815
1815 – 1816
1816 – 1817
1817 – 1818
1818 – 1819
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Józef Łukowski, Tomasz Chojnacki
1819 – 1820
Józef Łukowski, Franciszek Chudzicki
1820
Józef Łukowski, Chryzostom Worociński
1820
Józef Łukowski, Jan Heyna
1820 – 1822
Józef Łukowski, Franciszek Chudzicki
1822
Józef Łukowski, Chryzostom Worociński
1823 – 1827
Józef Łukowski, Walenty Nowicki
1827 – 1831
Walenty Nowicki, Stanisław Jadecki
1831 – 1832
Walenty Nowicki, Jan Paczyński
1832 – 1833
Walenty Nowicki, Franciszek Haler
1833
Walenty Nowicki, Ambroży Sosiński
1833 – 1837
Walenty Nowicki, Karol Kossowski
1837 – 1839
Walenty Nowicki, Friedrich Zadow
1839 – 1840
Walenty Nowicki, Karol Kossowski
1840 – 1842
Karol Kossowski, Ephraim Stolz
1842 – 1843
Walenty Nowicki, Mority Märlender
1843 – 1846
Walenty Nowicki, Michał Marcinkowski
1846 – 1847
Walenty Nowicki, Moritz Märlender
1847 – 1850
Walenty Nowicki
1850
Moritz Märlender
1854
Gotlib Wilm
1857 – 1858
L. Wojciechowski
1859
Szymański
1876 – 1879
Józef Haller
1879 – 1892
Józef Chojnacki
1892 – 1903
Paul Schostag
?
- 1907
M. Nieczkowski
1907 – 1911
M. Osmólski
1911
Paul Schostag
1913
Marcin Sieczkowski
? – 1931
Wacław Gończyński (p.o.)
1931 – 1932
Marcin Sieczkowski
1932 – 1948
Franciszek Szymoniak
1948 – 1950
Płócienników Blinkiewicz
[1854]
Ślusarze (od
Stanisław Czerniak
1923 – 1933
1923)
Jan Cieślewicz
1933 – 1948
Stefan Ciesielski
1948 – 1949
Jan Cieślewicz
1949 – 1950
Cechy Zjednoczone 1950 - 1953
Cech Rzemiosł Budowlanych (do 1951)
Stanisław Maciaszczyk
Cech Rzemiosł Drzewnych (do 1951)
Stanisław Śrama
Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych
Stanisław Śrama 1951
(od 1951)
Stanisław Maciaszczyk 1951 - 1953
Cech Rzemiosł Metalowych i
Edmund Amborski
Elektrotechnicznych
Cech Piekarzy, Młynarzy i Cukierników
Antoni Nitka
Cech Rzemiosł Skórzanych
Jakub Suplicki
Cech Rzemiosł Włókienniczych
Edward Tomczak
Cech Rzemiosł Różnych 1953 – 2002
Arkadiusz Tymczewski
1953 – 1955
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Stanisław Rolewicz
1955 – 1956
Edmund Starczewski
1956 – 1962
Wincenty Wittek
1962 – 1976
Tadeusz Perczyński
1977 – 1981
Leszek Dopierała
1981 – 1987
Zdzisław Pankowski
1987 – 1996
Stefan Pokładecki
1997 – 2002
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości 2002 - nadal
Stefan Pokładecki
2002 – nadal

Dodatek III
Statut Cechu Garncarzy z roku 1522, odnowiony w 1700 r.
APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 3, [Artykuły Bractwa Garncarskiego]
Za pilnym i usilnym staraniem a osobliwie sławetnego pana Macieja Drewnickiego
starszego cechmistrza, także sławetnych panów Jakuba Formankowicza wtórego cechmistrza
Walentego Wanatowicza, Jana Walewicza, Stanisława Grzemotki stołowych, młodszych
Wojciecha Naropicha, Andrzeja te artykuły bractwa całego garncarskiego znowu przepisane
w tej księdze stanowione w roku wzwyż opisanym 1700.
W imię Pańskie amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Należyta rzecz jest wszelakie
akta dzieje albo ustawy ludzkie które za starożytnością upadać mogą i za czasami
następującymi w zapomnienie idą, tym pilnie przez pisma i świadectw fundamenta
wieczności zalecać i podawać, które to akta albo dzieje gdy jakoby jedyną strażą pisma
ustanowione będą, żadnymi czasy upadać nie mogą, ale owszem w świeżej pamięci luki
nieodmiennie chowane będą. Dlaczego My Jan Rybiński burmistrz, Jan Grzymysławski, Jan
Piprzyk, Marcin Gośliński, Wacław Wojnicki, Wilhelm Złotnik i Kasper Kowalski rajcy
miasta Gniezna wiadomo to czynimy do kogo to należy wszystkim teraźniejszym urzędom i
przyszłym wiekom jako gdy w roku pańskim tysięcznym pięćsetnym dwudziestym wtórym w
poniedziałek po święcie świętej Małgorzaty i męczenniczki na ratuszu miasta Gniezna
radzący my o pewnych sprawach tegoż miasta tam gdyśmy zasiedli miejsca. W tym czasie
przychodzą do nas sławetni panowie Stanisław Kula i Marcin Szyca mieszczanie
gnieźnieńscy cechmistrze Bractwa Garncarskiego. Swoimi i całego Bractwa imionami
pokorną do nas suplikę wnosili, abyśmy na pewne konstytucje albo obrządki bractwa tego
jakoby w sposób przywilejów przez nas i przodków naszych onym dane i pozwolone, a zaś
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przez pożar ogniowy zniesione i zniszczone, wydali i onych pozwolili. My jednak stosując się
do ich prośby i oraz chcąc tego aby toż Bractwo do lepszej przyjść mogło kondycyji stanu i
ustanowienia się a przeto aby toż Bractwo do doskonalszego i lepszego skutku przyjść mogło.
Naprzód tedy i osobliwie za jednostajną zgodą i wolą tegoż Bractwa stanowimy.
Iż kiedy który towarzysz tegoż rzemiosła majstrem chciałby zostać i robotę tegoż
rzemiosła jako drugi majster robi, taki towarzysz, jako już w tym rzemiośle wyuczony winien
będzie sztukę nauki swojej której się wyuczył, przed stanami magistrami starszymi i wszystką
bracią pokazać i wystawić sztukę rzemiosła swego jako garnek wielki na wysokość łokcia
jednego albo na trzech albo na trzech piędziach i jednym członku palca także donice, któraby
była sposobem albo mogła być należyta do smażenia olejnikom. A przy tym pokazania sztuki
rzemiosła swojego tymże panom starszym cechmistrzom i braci powinien dać wystawić
beczkę piwa i kolację podług zwyczaju uczyni.
Nadto jeżeliby tenże towarzysz w pokazaniu sztuki swojej nie był doskonały i onej nie
wiadomy, tedy za to powinien oddać panom starszym cechmistrzom i braci złoty polski
monety co gdy uczyni będzie wolny od pokazania sztuki rzemiosła swego.
Także stanowimy to aby żaden na naukę do bractwa tegoż nie był przypuszczony ani
przyjęty póki by słusznego świadectwa zanim nie było gdzie się i z jakich rodziców
poczciwie urodził i jako w dobrym słowie od tychże rodziców jest wychowany.
Także każdy syn rodzica bractwa tego urodzony albo i córa wstępnego do bractwa
tego nie powinien dać tylko połowę.
Także stanowimy jeżeliby który brat na brata o jaki występek albo krzywdy sobie
uczynione albo też i dług i inne rzeczy tym podobne przed starszymi cechmistrzami w
bractwie skarżył się i gdyby zaś tenże brat obwiniony bratu skarżącemu się z rozkazu i
dekretu panów starszych cechmistrzów naznaczonego według czasu zadosyć nie uczynił, taki
brat powinien być karany funtem wosku a krom tej kary powinien srome podług dekretu
skarżący się uczynić zadosyć.
Także stanowimy jeżeliby który towarzysz albo majster tegoż rzemiosła córkę
któregoś majstra za małżonkę sobie wziąć miał, taki połowicę bractwa otrzyma względem
pojęcia w stan małżeński

tejże małżonki swojej. Jednak tenże majster albo towarzysz

powinien będzie sztukę nauki swojej przed majstrami pokazać.
Także gdy zaś który brat młodszy już wyuczony albo w tym rzemiośle doświadczony
chciałby zostać majstrem i rzemiosło jako inni magistrowie robić, taki do bractwa wstępnego
dać powinien groszy sześć polskich a zaś we dwie niedziele beczkę piwa, pół grzywny
pieniędzy pół grzywny pieniędzy do skrzynki brackiej i dwanaście funtów wosku. Jednak
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tenże brat gdy już będzie przez starszych cechmistrzów i braci

w tymże rzemiośle

doświadczony i za majstra uznany powinien będzie tenże majster punkt temuż bractwu jako
zawsze w usługach i wierności swojej będzie usłużny i wierny ślubu albo juramenta uczynić.
Taki zaś majster młody powinien majstrom starszym i całemu bractwu z rozkazu starszych
wszystkie usługi którekolwiek zależą do osoby jego czynić i odprawiać. Jeżeli taki
nieposłusznym będzie powinien być karany ośmią trojaków.
Także gdyby się trafiło żeby przystąpił inny magister na owego magistra który
bractwu usługi odprawował ten tedy magistrom starszym od przyjęcia drugiego magistra
wystawi dwie ćwierci piwa a odtąd już magistrom służyć i od usług wolnym zostawać będzie.
Także stanowimy, iż gdyby którykolwiek z magistrów z jakimkolwiek człowiekiem
jakiegokolwiek byłby stanu o jakąkolwiek robotę rzemiosła tego zgodził się i zawarłszy
kontrakt na tęż robotę wziąłby od tegoż człowieka grosz świętojańskiego albo zadatek a
gdyby zaś inny magister zazdrością wiedziony na tę robotę wstąpił i onych się podjął na
szkodę owegoż magistra, który pierwszy kontrakt zawarł, który gdy w tym będzie
przeświadczony ile razy to uczyni tyle razy będzie karan od starszych magistrów i całego
bractwa sześcią funtów wosku i sześcią dzbanów piwa.
Także stanowimy jeżeliby który brat glinę którą już sobie inny brat wykopał i już onę
do domu swego zwozić miał z dołu ją na wierzch wyrzuciwszy tęż glinę pobrał a byłby w tym
przeświadczony powinien być w tym winowany sześcią groszy do bractwa. Ten zaś brat
obwiniony powinien będzie inną glinę kopać i z dołu na wierzch wyrzucać tyle ile owej było
ile bratu zabrał pod takowąż winą.
Także jeżeliby który brat przez nieostrożność albo nieuwagę swoją świecę kościelną
bracką pogrzebową złamał albo jakimkolwiek innym sposobem zepsuł powinien być karan
dwiema ćwierciami piwa. Mniejszą zaś świecę gdyby złamał jedną ćwiercią piwa karany
będzie. Jednak ten co złamie powinien tę świecę dać naprawić.
Także stanowimy iż którykolwiek by brat do święcenia świec w kościele farskim Trójcy
Świętej naznaczony był tak na dni niedzielne jako i też święta który tez usługę swoją
odprawiać będzie powinien na godziny należyte podczas mszów świętych sprawowanych od
pierwszego aż do wtórego nieszporów, taki gdy w tej powinności swojej niedbałym by był
wiele razy by świec nie zapalał, każdy majster w tym cechu zostający powinien go karać wina
grosza jednego. Podobnym sposobem gdyby bracia młodsi na ofiarę za zmarłych braci iść nie
chcieli ze świecą powinni być karani jednym groszem. Który by też brat na Wilię nie
przyszedł tąż karą powinien być karany. Starsi też cechmistrzowie gdy na mszy za zmarłych
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albo Wiliach albo też i ofierze nie będą co się przy pogrzebach odprawiać zwykło, będą
powinni być karani dwiema groszami a młodsi jednym groszem.
Także czterech magistrów młodszych którzy należą do noszenia ciała umarłego
człowieka z tych którykolwiek onego nie chciał nieść powinien być karany jednym groszem.
Także stanowimy jeżeliby starsi magistrowie zaniedbaliby iść na pogrzeb lub przez się
albo w niebytności swojej gdyby czeladnika albo służebnicy swojej w miejsce swoje nie
posłali powinni być karani dwiema groszami. Młodsi zaś magistrowie jeżeliby w tym niedbali
byli powinni być karani czterema trojakami.
Także stanowimy, że żaden magister albo magistrowa tegoż rzemiosła nie powinien
albo powinna iść za swego towarzysza na ofiarę pod winą jednego dzbana piwa.
Także stanowimy, iż jeżeliby który tak z majstrów starszych jako i młodszych
małżonkę którego magistra w którymkolwiek zgromadzeniu w bractwie zostającą słowami
nieuczciwymi albo rzeczy nieprzystojnymi lub też i biciem zelżył ten który to uczyni w tym
poświadczon będzie powinien być karany pół kamieniem wosku i beczką piwa. Za rany zaś,
jeżeliby się takie pokazały starsi magistrowie osądzą według ich dyskrecyjej.
Także stanowimy iż gdy cecha bracka przez młodszego majstra będzie wysłana aby
bracia do bractwa się zeszli wedle zwyczaju a któryby nie miał przyjść do bractwa, za cechą
nie opowiedziawszy się, karan będzie półgroszem. Także jeżeliby starszy cechmistrz obesłał
braną do bractwa za wysłaniem cechy za którą gdy się bracia zejdą do jego domu a on by nie
był na ten czas zastany, tego powinni karać majstrowie i bracia wszyscy dwiema funtami
wosku. Także i bracia nie rychło za cechą przychodzący jednym funtem wosku karani być
powinni.
Także stanowimy iż gdyby który brat z cechą zmudził albo jej pobliższemu bratu nie
oddał chcąc mu przez to szkodę uczynić, będzie karan w bractwie funtem wosku.
Także stanowimy aby żaden brat albo siostra jeden drugiemu kupca swojego któryby
do niego przyszedł odwoływać publicznie do siebie nie ważył się do kupowania [...] albo
towaru, tak żeby kupiec kupił gdzie mu się podoba bez przeszkody i odwoływania inaczej tak
majstrowie jako i mistrzynie w tym przeświadczone będą karani albo karane dwiema
ćwierciami piwa.
Także stanowimy iż jeżeliby który majster majstrowi towarzysza przemówił albo go
odwabił powinien być karan dwiema funtami wosku.
Także stanowimy iż każdy młodzian któryby w tymże rzemiośle chciał być wyuczony
powinien u magistra swego dwie niedziele próbować za co magister jeżeliby się tenże
młodzian dłużej zabawiał i zaczęcie nauki swojej kończyć by chciał powinien dać do bractwa
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wyuczonego wiardunk, a gdy zaś ten młodzian wyuczony będzie, powinien dać magistrom
dwie ćwierci piwa.
Także stanowimy jeżeliby który majster robotę swoją jako to garnce, kafle albo cegłę i
inną tym podobną wypalał więcej niż do trzeciej w noc godziny1299 dni sobotnich albo we
wilie świętych pańskich w tym będzie przeświadczony, powinien dać funtów wosku dwa do
bractwa.
Także stanowimy iż gdyby którykolwiek tego rzemiosła chciał bractwo otrzymać albo
być wstępień, taki naprzód powinien dać groszy ośm do skrzynki i inne ciężary i usługi
odprawiać i podług zwyczaju bractwa powinien ofiarować dwa kwartunki i ółgrosza do
bractwa na każdy kwartał jednak któryby chciał ofiarować da na każdy kwartał cztery trojaki.
Jeżeliby jaka przekupka między bracią była króraby chciała kupować garnce i inne dla
zysku swego, taka niewiasta nie tylko u jednego, ale i u drugich kupować powinna a nie
inaczej.
Także stanowimy iż jeżeliby który z braci psa zabił karan będzie kamieniem wosku i
jedną beczką piwa. Jednak tenże brat powinien żebrać łaski u panów starszych cechmistrzów
która przy bractwie wedle upodobania starszych magistrów i braci wszystkich powinna mu
być pokazana.
Także gdyby kiedykolwiek przez Radę Gnieźnieńską którykolwiek z magistrów za
starszego cechmistrza był obran niemiawszy jeszcze tego urzędu na sobie, tedy zaraz po
obraniu jego całe bractwo skarb swój do niego przeniesie a ten zaś straszy cechmistrz przy
przeniesieniu tegoż skarbu powinien całemu bractwu dać dwie konwie piwa. A zaś na ten
czas panowie starsi magistrowie bracia któryby z nich w czym wykroczył łaskę swoją
pokazać i połowę win jako i innych rzeczy opuścić a za tym większą łaskę gdy ich wola
będzie mogą im świadczyć.
Także stanowimy iż gdyby który brat albo siostra towar rzemiosła swego kupił do
przedania, taki nie powinien towaru tego tylko jeden dzień targowy przedawać na inszy zaś
dzień targowy, jeżeliby innych garncy albo towaru nie kupił u innego majstra, nie może tegoż
towaru więcej przedawać na potym, ale gdzie indziej może towar przedawać dobrowolnie i
siłę razy go kupi może przedawać.
Także aby się żaden nie ważył w mieście pieców stawiać który nie jest w tym bractwie
albo który też nie będzie w tym rzemiośle wyuczony bo taki partacz przez sługi miejskie
imany przez bractwo za występek być karany.

1299

Do godz. 2100
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Także gdyby któremu magistrowi klucz od świec kościelnych mającemu odjechać
trafiło się, powinien drugiemu majstrowi w domu zostającemu klucz zostawić a zaś od niego
odebrać pod winą jednego grosza.
Także jeżeliby który majster z młodszych czter majstrów nie wysłużywszy się w ich
bractwie przez radę za starszego był obrany, temu nie przecząc że starszym zostanie i
chciałby być wolen od usług, które powinien tenże wszystkie usługi pełnić wedle zwyczaju
miasta powinien.
Jeżeliby który magister za wysłaną cechą bywszy uwiedziony jaką dumą albo swoją
lekkomyślnością przeciwko majstrom starszym do nichże przyjść nie chciał, powinien być
karany funtem wosku i jednym dzbanem piwa.
Także stanowimy iż kiedy towarzysz magistrowi swemu przed dwiema niedzielami
roboty nie wypowie jaką muż dali u niego robić nie chce, karan będzie funtem wosku.
Także jeżeliby który towarzysz rzemiosła tego drugiego towarzysza od którego
magistra odmówił albo go poruszył takiego każdy towarzysz karać będzie funtem wosku.
Także wszelaki towarzysz w każdy poniedziałek albo innego dnia jeżeliby u magistra
swego nie robił albo i przez tydzień karan będzie funtem wosku. A zaś majster gdyby tego
swego towarzysza nie odniósł do majstrów też w winę popada. Także jeżeliby który brat brata
w bractwie źle traktował, bił albo go też ranił do krwi, powinien być karan szycią funtów
wosku i beczką piwa.
Także jeżeli który brat z bractwa bez pozwolenia odjedzie będzie karan szejścią
groszy.
Także stanowimy aby żaden brat tak większych jako i mniejszych sprawach o które by
w bractwie obwiniony był, nie uciekał się do wójta albo Rady Gnieźnieńskiej dla wydatków i
kosztów wielkich pieniężnych, albowiem tacy występni przez bractwo snadniej i lżej mogą
być poskromieni.
Także aby żaden brat do bractwa z bronią nie chodził pod winą sześcią groszy nie
opuszczonych.
Także stanowimy iż jeżeliby który magister albo brat w bractwie w sprawie z innej
jusytycji drugiego brata zeznawszy był przez majstrów starszych karany i winny o tę rzecz na
się włożony nie chciałby przysiąc ale się lekkomyślną uwagą do Rady udał, taki będzie karan
półbeczką piwa i dwiema funtami wosku bez opuszczenia. A tacy zaś występnicy którzy już
będą skarani względem ich nieposłuszeństwa będą powinni rękojmców stawić jako powinni
zadosyć uczynić pod winą dwóch funtów wosku a nie więcej.
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Także aby żaden z braci albo sióstr nie ważyli się roboty swojej po gospodach nosić
pod wina funta wosku i jednej konwi piwa gdy w tym przeświadczeni będą.
Także aby żaden brat nie ważył się sekretów brackich nikomu zajawiać albo
opowiadać pod winą pół kamienia wosku i beczka piwa.
Także każda matrona tegoż rzemiosła mając męża a potem by tenże mąż od niej
odszedł a ona by towarzysza chowała i rzemiosło robiła w niebytności tegoż męża swego,
tedy powinna do bractwa wszystkie ciężary podejmować, czego gdyby uczynić nie chciała,
powinna być karana jako ją bracia osądzą .
Także jeżeliby który z braci upomniany i nie ukarany była przy wiele co oni temu
występku swoim sprzeciwiał się aby winy bractwu nie przyznawał się, takowemu bratu ma
być czeladź złożoną przez bracią w bractwie będącą tak długo pókiby za on wystepek o który
jest obwiniony braci za dosyć nie uczynił i towaru swego w targi wykładać nie ma póki się z
bracią nie zgodzi. Także każda wdowa po śmierci męża swego rzemiosło robić może będzieli
chciała.
Także aby żaden garncarz na jurysdycyjej lubo duchownej lubo i na różnej
mieszkający nie ważył się rzemiosła garncarskiego przy Gnieźnie we dwie mili robić, aż by
się do tego cechu według przywileju temu bractwu danego wkupił i wkupnym jako inni bracia
dosyć uczynił.
Także jeżeliby który w stanie małżeństwa występny był i cudzołóstwo popełnił a
doświadczono by to było na niego, takowy ma być karany przez bracią jednym kamieniem
wosku i beczką piwa.
Które wszystkie i osobliwe rzeczy tym sposobem przed nami ustanowione za miłe i
wdzięczne przyjęliśmy i oraz osądziliśmy aby te ustanowienia albo konstytucje moc i wagę
wieczności miały do których pieczęć naszą przykładamy.

Dodatek IV
Zapis ucznia Mateusza Bysikiewicza na profesję kowalską dnia 16 maja 1833.
APP, Cechy miasta Gniezna, sygn. 30 [Księga przyjęć uczniów na naukę i wyzwolin na
czeladników rzemiosła kowalskiego, ślusarskiego, puszkarskiego, siodlarskiego, rymarskiego
i powroźniczego w Gnieźnie] 1813 – 1850, s.186
Za urzędu cechmistrzów Walentego Nowickiego pierwszego, Franciszka Halera
drugiego, Kossowskiego podskarbiego, tak stołowych jako i młodszych. Zapisanie. Pan
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Walenty Nowicki majster tej profesji, wyżej wymienionego ucznia, podług ugody z Panem
Bysikiewiczem, obywatelem i ojcem pomienionego Mateusza, na lat dwa, zaczynające się od
dnia 16 maja 1833, kończąc się na ten sam dnia 16 maja roku 1835. Z tą kondycją Pan
Bisikiewicz deklaruje zapis i wypis swym kosztem i przyodziewek, pranie przez przeciąg
terminu, jak i do wyzwolenia, a zaś Pan Nowicki wikt i wydoskonalić w swej profesji, na co
się własną ręką podpisują. Działo się dnia i roku jako wyżej.

Dodatek V
Wypis ucznia Mateusza Bysikiewicza na profesję kowalską dnia 17 maja 1835.
APP, Cechy miasta Gniezna, sygn. 30 [Księga przyjęć uczniów na naukę i wyzwolin na
czeladników rzemiosła kowalskiego, ślusarskiego, puszkarskiego, siodlarskiego, rymarskiego
i powroźniczego w Gnieźnie] 1813 – 1850, s. 204
Gniezno, d. 17 maja 1835. Za urzędu szanownych Cechmistrzów
pierwszego Imci Pana Nowickiego, drugiego Imci Pana Sosińskiego, podskarbiego Imci Pana
Franciszka Halera i asystencji dwóch braci stołowych Imci Pana Kossowskiego pierwszego,
Imci Pana Bigałke drugiego. Imci Pan Nowicki jako Majster Starszy Stołowy wypisując
wzwyż wspomnianego Mateusza Bysikiewicza, jako tenże zachował się trzeźwo, wiernie,
pilnie przez cały termin, co też Cech uważywszy, takowego uwalnia z terminu i imię
Towarzyskie nadaje w przytomności dwóch towarzyszów pierwszego Jana Chojnackiego
drugiego Mateusza Sosińskiego. Koszta wypisu zaspokojone, co dla lepszej wiary
własnoręcznie się podpisują. Datum ut supra. Na żądanie całkiego zgromadzenia panów
majstrów, tak starszych stołowych, jako i młodszych, aby tenże terminator u Imci Pana
Nowickiego, jako u swego Lehrmajstra sześcio niedzielną ceytówkę bezpłatnie odrobił, na co
się własnoręcznie podpisują.
[Podpisy]

Dodatek VI
Przyjęcie na Brata Imieniem Mateusza Czarneckiego na Profesją Kowalską.

APP, Cechy miasta Gniezna, sygn. 28, [Acta der Schmiede- und Kombinierten Innung
betreffend die Meister Prüfungen, 1664 - 1858
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Za urzędu Szanownych Cechmistrzów pierwszego
Nowickiego,

drugiego

Pana

Moritz

Merlendera

i

Pana Walentego

podskarbiego

Pana

Michał

Marcinkowskiego, w asystencji dwóch Panów Braci, pierwszego Pana Józefa Rychtera,
drugiego Pan Józefa Krzywdzińskiego, tak w przytomności starszych i młodszych stanął
przed stołem naszym Mateusz Czarnecki Profesji Kowalskiej i żąda, aby Szanowny Cech
Kowalski na Brata [przyjął]. Przeto Szanowny Cech wniosek jego zważywszy i za Brata
przyjmuje, pod taką kondycją, iż przez czas nauki płaci na Sumę podług prawa dnia
dzisiejszego talarów 3, a 2 talary obowiązuje się złożyć w 14 dniach, a resztę na sesję. 2 talary
zastrzega się tu, gdyby pan Czarnecki nie wypłacił podług umowy i listu wyzwolenia nie
stawił pod przepadkiem już złożonych pieniędzy i wykluczeniem z Bractwa. Służbę kościelną
także podług prawa pełnić. Co wszystko Mateusz Czarnecki przyrzeka jak najakuratniej
wszystko pełnić. Panu Czarneckiemu było przeczytano, który polski język dobrze rozumie i
na wszystko własnoręcznie się podpisuje. Gniezno, dnia 19 października 1847 roku [podpisy].

Dodatek VII
Jednostki miar, wag, odległości i jednostki monetarne
Beczka – miara objętości płynów używane do XVIII w.; do roku 1598 liczyła 72 garnce,
później 62 garnce, czyli ok. 134 – 140 litrów; garniec (ok. 0,56 – 0,54 litra) dzielił się na 4
kwarty; dwa garnce dawały jeden rozmiarek
Cetnar – jednostka masy, w Prusach ok. 51,45 kg, cetnar polski zwany też centnarem, w
Wielkopolsce zwyczajowo używany w okresie międzywojennym, ok.koło 0,5 kg
Ćwiertnia – jednostka masy w zakresie miar nasypowych; ¼ korca; ok. 13 – 13,5 litra
Dukat – zob.: złoty polski
Floren – zob.: złoty polski
Funt – od 1565 r. jednostka masy, 1/32 kamienia; według współcześnie stosowanych
jednostek ok. 405 g; w Wielkopolsce używany zwyczajowo w okresie międzywojennym, ok.
0,5 kg.
Garniec – miara objętości płynów, ok. 0,56 – 0,54 litra; dzielił się na 4 kwarty
Grosz – w Prusach do 1826 r. jako tzw. dobry grosz stanowił 1/24 talara, dzielił się na 12
fenigów; w latach 1826 – 1876, jako grosz srebrny, stanowił 1/30 talara, nadal dzieląc się na
12 fenigów
Grzywna (grzywna krakowska) – liczyła 48 groszy, czyli 1,6 złotego
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Kamień – od 1565 r. jednostka masy, liczył 32 funty; według współcześnie stosowanych
jednostek ok. 12 kg 960 g
Korzec – jednostka masy w zakresie miar nasypowych, dzielił się na dwie ćwiertnie;
odpowiadał ok. 52 – 54 litrom
Kwarta – miara objętości płynów, ok. 0,14 – 0,135 litra
Mila – jednostka odległości; w XVII w. mila mała liczyła ok. 6250 m, średnia ok. 7030m i
wielka ok. 7810 m
Rozmiarek – miara objętości płynów; wynosiła dwa garnce, ok.1,12 – 1,08 litra
Talar – od 1766 r. najwyższa polska srebrna jednostka monetarna, odpowiadał 8 złotym
Talar pruski – do 1826 r. dzielił się na 24 dobre grosze (gute Groschen), czyli 288 fenigów; w
latach 1826 – 1876 dzielił się na 30 srebrnych groszy (Silbergroschen), czyli 360 fenigów
Złoty polski – zwany także dukatem lub florenem. Wprowadzony do obiegu w 1528 r., liczył
30 groszy
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Wykaz skrótów

APB

- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

APP

- Archiwum Państwowe w Poznaniu

APP OG

- Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźie

bdb

- bardzo dobry

BHP

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

bm

- bez miejsca wydania

CRiMP

- Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości

CRR

- Cech Rzemiosł Różnych

CSR

- Cechowa Szkoła Rzemieślnicza

db

- dobry

dkg

- dekagram

dst

- dostateczny

Dz. Urz. WRN – Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej
Dz. U.

- Dziennik Ustaw

G.m.b.H.
godz.

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
- godzina

gr

- grosz

GSP

- Gnieźnieńska Spółdzielnia Pracy

j.w.

- jak wyżej

k.

- karta

k.v.

- karta verte

kg

- kilogram

KM PZPR

- Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Mk

- marka

mln

- milion

MRN

- Miejska Rada Narodowa

NChZR

- Narodowe Chrześcijańskie Zjednoczenie Rzemiosła

np.

- na przykład

nr

-numer

NSDAP

- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpertei (Narodowosocjalistyczna
Niemiecka Partia Robotników
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OZC

- Okręgowy Związek Cechów

p.w.

- pod wezwaniem

PGR

- Państwowe Gospodarstwo Rolne

PMRN

- Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

por.

- porównaj

poz.

- pozycja

Pozn. Dz. Woj. – Poznański Dziennik Wojewódzki
PPR

- Polska Partia Robotnicza

PPRN

- Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

PPS

- Polska Partia Socjalistyczna

przyp.

- przypis

PWRN

- Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

r.

- rok

s.

- strona

SD

- Stronnictwo Demokratyczne

sr gr

- srebrbny grosz

sygn..

- sygnatura

św.

- święty

T.z.o.p.

- Towarzystwo z ograniczoną poręką

TPPR

- Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej

ul.

- ulica

WRN

- Wojewódzka Rada Narodowa

z odp. udz.

- z odpowiednim udziałem

ZCSWP

- Związek Cechów Szewskich Województwa Poznańskiego

zł

- złoty

zob.

- zobacz

ZUS

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

462
Spis tabel
1. Liczba członków przyjmowanych do Cechu Garncarzy w Gnieźnie
w latach 1808 – 1820

s. 40

2. Liczba uczniów przyjmowanych do Cechu Garncarzy w Gnieźnie
w latach 1798 – 1821

s. 42

3. Ilość członków gnieźnieńskiego Cechu Młynarzy w latach 1804 – 1832 s. 54 – 55
4. Ilość mistrzów, czeladników i uczniów w poszczególnych zawodach
skupionych w gnieźnieńskim Cechu Ogólnym II w roku 1808

s. 73

5. Rzemieślnicy poszczególnych branż w miejscowościach powiatu
gnieźnieńskiego i witkowskiego w1901 r.

s. 99 – 100

6. Liczba mistrzów gnieźnieńskich cechów w poszczególnych profesjach
w 1934 r.

s. 112

7. Liczba członków Cechu Kołodziei i Powroźników w Gnieźnie
w latach 1922 – 1937.

s. 147

8. Budżet Cechu Kołodziejsko – Powroźniczego w Gnieźnie
w latach 1923 – 1936.

s. 147

9. Liczba uczniów Cechu Kołodziei i Powroźnikóww Gnieźnie
w latach 1924 – 1937.

s. 150

10. Dochody i rozchody kasy Cechu Kołodziejskiego w Gnieźnie
w latach 1945 – 1947.
11. Liczba kowali w powiatach gnieźnieńskim i witkowskim w 1909 r.

s. 157
s. 170

12. Liczba członków Cechu Kowalskiego w Gnieźnie w latach 1927 – 1939. s. 175
13. Dochody i rozchody kasy Cechu Kowalskiego w Gnieźnie
w latach 1922 – 1938.
14. Uczniowie kowalscy wyzwoleni w latach 1919 – 1929.

s. 176
s. 180 – 181

15. Liczba uczniów zdających egzamin czeladniczy dla pozłotników
i szklarzy w latach 1924 – 1933.

s. 220

16. Liczba członków Cechu Młynarzy w latach od zniesienia przymusu
cechowego do 1865 r.

s. 225

17. Liczba nowoprzyjętych uczniów do Cechu Piekarzy w latach 1849 – 1860. s. 236
18. Wzrost cen pieczywa w markach polskich w Gnieźnie od grudnia
1922 do stycznia 1924 r.
19. Wzrost cen pieczywa w groszach w latach 1924 – 1925.

s. 241 – 242
s. 243 – 244

463
20. Dochody i rozchody kasy Cechu Cechu Mistrzów Piekarskich w Gnieźnie
w latach 1926 – 1934.

s. 246

21. Liczba nowych członków Cechu Mistrzów Piekarskich w Gnieźnie
przyjętych w latach 1923 – 1933.

s. 246

22. Liczba uczniów przyjmowanych i kończących naukę zawodu piekarskiego
w Gnieźnie w latach 1930 – 1935.

s. 251

23. Ceny 1 kg chleba i 40 dkg bułki w złotych w latach 1945 – 1948.

s. 259 – 260

24. Budżet kasy Cechu Piekarzy w latach 1945 – 1949.

s. 262

25. Podania o zapomogi i sposób ich załatwiania.

s. 279

26. Stan kapitału Kasy Pogrzebowej Cechu Szewców.

s. 280

27. Budżet Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w latach 1931/32 – 1938/39. s. 297
28. Przychody i rozchody Cechu Szewsko – Cholewkarskiego i Cechu
Szewców i Cholewkarzy.

s. 307 – 308

29. Stan rzemiosła w Gnieźnie w latach 1979 – 1988.

s. 387

30. Liczba członków rzemiosła gnieźnieńskiego w latach 1984 – 2002.

s. 396

31. Ilość członków Cechu Rzemiosłąw i Małej Przedsiębiorczości
w Gnieźnie

s. 397 – 398

32. Stan organizacyjny Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
w Gnieźnie

s. 398 – 399

464
Spis ilustracji:
Dokumenty królewskie
1. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 17. Władze miasta Gniezna zatwierdzają Cechowi
Szewców gnieźnieńskich statut uprzednio im zatwierdzony w dniu 30 grudnia 1443 r.
Rok 1515.
s. 464
2. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 18. Zygmunt August król polski zatwierdza Cechowi
Szewców w Gnieźnie statut cechowy przedstawiony surrogatorowi starosty generalnego
Wielkopolski w dniu 3 lipca 1568 r. przez sławetnego Bartłomieja reprezentującego cech
szewski Gniezna, a zatwierdzony uprzednio przez władze miejskie Gniezna w dniu 30
grudnia 1443 r. i ponownie w dniu 20 maja 1515 r.
Rok 1568.
s. 465
3. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 34. Burmistrz i rajcy miasta Gniezna zatwierdzają
wilkierz Cechowi Kołodziejów, Stelmachów i Stolarzy.
Rok 1580.
s. 466
4. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 19. Zygmunt III Waza król polski potwierdza Cechowi
Szewców w Gnieźnie jego statut cechowy zatwierdzony przez władze miejskie Gniezna po
pożarze miasta w dniu 18 marca 1615 r.
Rok 1615.
s. 467
5. APP, Cechy miasta Gniezna, sygn. 1. Władysław IV król polski, zatwierdza ekscerpt
grodzki z dnia 10 stycznia 1606 r., obejmujący transumpt dokumentu Zygmunta III wydanego
w Krakowie w dniu 15 listopada 1605 r., którym król zatwierdził polski wilkierz Bractwa
Balwierskiego albo Cyrulickiego w Gnieźnie przyjęty przez burmistrza i rajców miejskich w
dniu 27 czerwca 1605 r.
Rok 1638.
s. 468
6. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 20. Władysław IV król polski powołując się na
poprzednie zatwierdzenie przez Zygmunta III Wazę, potwierdza Cechowi Szewców w
Gnieźnie jego statut na nowo zatwierdzony przez władze miejskie Gniezna w dniu 11
kwietnia 1642 r.
Rok 1642.
s. 469
7. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 22, s. 1. Jan III Sobieski król polski potwierdza
szewcom gnieźnieńskim ich statut zatwierdzony uprzednio przez Władysława IV w dniu 7
maja 1643 r., radę miejską w Gnieźnie w dniu 27 marca 1642 r. oraz Zygmunta III Wazę [w
dniu 3 kwietnia 1615 r.].
Rok 1685.
s. 470
8. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 6, s. 1. Rejestr bracki rzemiosła garncarskiego z lat
1717 – 1759.
s. 471
9. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 3, s. 1. Strona tytułowa artykułów Bractwa
Garncarskiego przyjętych w 1522 r., odnowionych w 1728 r.
Rok 1728.
s. 472

465
10. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 4, s. 1. August II król polski, zatwierdza w
transumpcie podany tekst wilkierza Cechu Garncarzy w Gnieźnie, przyjęty przez burmistrza i
rajców w dniu 14 lipca 1522 r.
Rok 1728.
s. 473
11. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 8, s. 1. Księga przyjęć uczniów na naukę i wyzwolin
na czeladników rzemiosła garncarskiego w Gnieźnie z lat 1732 – 1797.
s. 474
12. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 36. Kapituła katedralna gnieźnieńska transumuje i
zatwierdza Cechowi Kowalskiemu, Złotniczemu, Ślusarskiemu, Kotlarskiemu,
Siodlarskiemu, Rymarskiemu, Powroźniczemu, Mieczniczemu, Garncarskiemu,
Kołodziejskiemu, Stolarskiemu i Bednarskiemu w miasteczku Jędrzejowie albo Cierpięgach
statuty poprzednio już zatwierdzone przez tamtejszego burmistrza i rajców.
Rok. 1741.
s. 475
13. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 24. Karta tytułowa księgi Cechu Szewców w
Gnieźnie.
Rok 1747.

s. 476

Odciski tłoków pieczęci cechowych
14. 14. Cech Murarsko-Ciesielski w Gnieźnie [1935 – 1939].

s. 477

15. Cech Fryzjerski i Perukarski w Gnieźnie [1928 – 1948]

s. 477

16. Cech Fryzjerów i Perukarzy w Gnieźnie. Sekretariat. [1928 – 1948].

s. 477

17. Cech [Przymusowy] Powroźniczo – Kołodziejski w Gnieźnie. [1928 – 1945].

s. 477

18. Cech Kowalski w Gnieźnie [1928 – 1950].

s. 478

19. Chrześcijański Wolny Cech Krawiecki w Gnieźnie [1928 – 1946].

s. 478

20. Cech Krawiecki Gniezno [1938 – 1939].

s. 478

21. Cech Krawiectwa Damskiego w Gnieźnie [1933 – 1946].

s. 478

22. Cech Malarzy, Pozłotników i Lakierników w Gnieźnie [1928 – 1948].

s. 478

23. Maler-Verein zu Gnesen [Stowarzyszenie Malarzy w Gnieźnie] [1909 – 1914].

s. 478

24. Pieczęć Bractwa Młynarskiego J.K. M. Miasta Gniezna 1784.

s. 479

25. Pieczęć Bractwa Młynarskiego Miasta Gniezna 1783.

s. 479

26. Cech Piekarski w Gnieźnie [1930 – 1948].

s. 479

27. Towarzystwo Czeladzi Piekarskiej w Gnieźnie 1896.

s. 479

28. Chrz.[eścijański] Cech Rymarzy, Siodlarzy, Tapicerów i Powroźników w Gnieźnie

466
[1928 – 1939].

s. 479

29. Sig[illum] Curifi[cis] Rotific[is] Mensari [Mensatoris] Frate[rnitatis] Gnesni
[Gnesnensis] 1588. Pieczęć gnieźnieńskiego Cechu Stelmachów Kołodziejów Stolarzy
1588.
s. 479
30. Sig[illum] Curifi[cis] Rotific[is] Mensari [Mensatoris] Frate[rnitatis] Gnesne
[Gnesnensis] 1588. Pieczęć Gnieźnieńskiego Cechu Stelmachów Kołodziejów Stolarzy
1588 (nowsza wersja).
s. 480
31. Freie Schuhmacher-Innung Gnesen. Wolny Cech Szewski w Gnieźnie [Przed 1919]. s. 480
32. Prüfungs-Ausschuss des Schuhmacher zu Gnesen [Komisja Egzaminacyjna Szewców w
Gnieźnie] [przed 1919].
s. 480
33. Pieczęć Cechu Szewskiego m[iasta] Gniezna. 1893 Siegel des Schuhmacher Gew.[erbe]
Gnesen [przed 1919].
s. 480
34. Cech Szewski w Gnieźnie [1929 – 1936].

s. 480

35. Cech Szewsko-Cholewkarski w Gnieźnie [1936 – 1948].

s. 480

36. Przymusowy Cech Metalowców w Gnieźnie [1923 – 1928].

s. 481

37. Cech Ślusarzy w Gnieźnie [1928 – 1946].

s. 481

38. Cech Rzeźnicko-Wędliniarski Gniezno [1933 – 1948].

s. 481

39. Cech Garncarski w Gnieźnie [1930 – 1939].

s. 481

40. Towarzystwo Przemysłowców i Rzemieślników Katolików w Gnieźnie
[przed 1918 r.].

s. 481

41. Powiatowy Związek Cechów w Gnieźnie [1945 – 1948].

s. 481

Sztandary cechowe
42 – 43. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Fryzjerskiego w Gnieźnie 1931 r. Foto
Sypniewski Konin. Awers, rewers.

s.482

44 – 45. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Powroźniczo – Kołodziejskiego w Gnieźnie.
Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 483
46 – 47. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Kowali w Gnieźnie 1946 r. Foto Sypniewski
Konin. Awers, rewers.
s. 484
48 – 49. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Blacharzy i Kotlarzy w Gnieźnie 1938 r. Foto
Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 485

467
50 – 51. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Krawieckiego w Gnieźnie 1922 r. Foto
Sypniewski Konin. Awers, rewers.

s. 486

52 – 53. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Malarzy, Pozłotników i Lakierników w
Gnieźnie 1946 r. Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.

s. 487

54 – 55. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Piekarzy w Gnieźnie 1946 r. Foto Sypniewski
Konin. Awers, rewers.
s. 488
56 – 57. Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku: Sztandar Cechu Rzeźników w Gnieźnie
1890r. Foto: Ilona Zielonacka. Awers, rewers.
s. 489
58 – 59. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Siodlarzy, Rymarzy, Tapicerów i Powroźników
w Gnieźnie 1946 r. Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 490
60 – 61. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Stolarzy i Pokrewnych Rzemiosł w Gnieźnie
1947 r. Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 491
62 – 63. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w Gnieźnie 1946
r. Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 492
64 – 65. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie 1973 r. Foto
Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 493
66 – 67. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w
Gnieźnie [2005 r.]. Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 494
68 – 69. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Stowarzyszenia Czeladzi Piekarskiej w Gnieźnie. Foto
Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 495
70 – 71. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Budowlanej w
Gnieźnie. Foto Sypniewski Konin. Awers, rewers.
s. 496
Gwoździe pamiątkowe
72. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez Cech
Mistrzów Piekarskich w Gnieźnie, 1931 r. Foto Sypniewski Konin.
s. 497
73. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez Cech
Rzeźników w Gnieźnie, 1931 r. Foto Sypniewski Konin.
s. 497
74. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez Cech
Malarzy, Pozłotników i Lakierników w Gnieźnie, 1931 r. Foto Sypniewski Konin.
s. 498

468
75. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez
Towarzystwo Pomocników Fryzjerskich w Gnieźnie, 1931 r. Foto Sypniewski Konin. s. 498
76. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Krawców
ufundowany z okazji jubileuszu 500 – lecia otrzymania pierwszego statutu, ufundowany przez
Cech Krawców w Wilnie, 1931 r. Foto Sypniewski Konin.
s. 499
77. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Krawców
ufundowany z okazji jubileuszu 500 – lecia otrzymania pierwszego statutu, ufundowany przez
Cech Krawiecki w Poznaniu, 1931 r. Foto Sypniewski Konin.
s. 499
78 – 79. Insygnia cechowe. Projekt i wykonanie Marek Cichocki z Poznania, 1998 r.
Foto Sypniewski Konin.

s. 500

Nagrody i odznaczenia
80. „Szabla Kilińskiego” przyznana Stefanowi Pokładeckiemu w 2014 r. Foto Sypniewski
Konin.
81. Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Egzemplarz nadany S. Pokładeckiemu w
2010 r. Foto Sypniewski Konin.
82. Plakieta okolicznościowa dla Józefa Zakrzewskiego z okazji 25 – lecia pracy na
stanowisku starszego Cechu Stolarzy i Pokrewnych Zawodów, 1934 r. Foto Sypniewski
Konin.
Władze cechowe, członkowie cechu
83. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 80. Cech Rymarzy i Garbarzy w Gnieźnie.Pośrodku
siedzi proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie w latach 1945 – 1963, ks.
Mieczysław Bogacz. Foto. Stanisław Birecki.
84. Ostatni Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i pierwszy Zarząd Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Gnieźnie, kadencja 2001 – 2005. Siedzą od lewej: Kazimierz Majorczyk
podstarszy cechu, Stefan Pokładecki starszy cechu, Czesław Szalaty podstarszy cechu. Stoją
od lewej: Paweł Czudowski, Tadeusz Miękiszak, Henryk Kaczor, Ryszard Jankowski,
Grzegorz Kaczmarek, Jerzy Pankowski. Foto: Mirosław Skrzypkowski.
85. Prezydent Gniezna Bogdan Trepiński nakłada insygnia starszemu cechu Stefanowi
Pokładeckiemu, asystuje prezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzy Bartnik. Gniezno 19
marca 1998. Foto: Mirosław Skrzypkowski

469
Ilustracje

1. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 17. Władze miasta Gniezna zatwierdzają Cechowi
Szewców gnieźnieńskich statut uprzednio im zatwierdzony w dniu 30 grudnia 1443 r.
Rok 1515.

470

2. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 18. Zygmunt August król polski zatwierdza Cechowi
Szewców w Gnieźnie statut cechowy przedstawiony surrogatorowi starosty generalnego
Wielkopolski w dniu 3 lipca 1568 r. przez sławetnego Bartłomieja reprezentującego cech
szewski Gniezna, a zatwierdzony uprzednio przez władze miejskie Gniezna w dniu 30
grudnia 1443 r. i ponownie w dniu 20 maja 1515 r.
Rok 1568.

471

3. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 34. Burmistrz i rajcy miasta Gniezna zatwierdzają
wilkierz Cechowi Kołodziejów, Stelmachów i Stolarzy.
Rok 1580.

472

4. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 19. Zygmunt III Waza król polski potwierdza Cechowi
Szewców w Gnieźnie jego statut cechowy zatwierdzony przez władze miejskie Gniezna po
pożarze miasta w dniu 18 marca 1615 r.
Rok 1615.

473

5. APP, Cechy miasta Gniezna, sygn. 1. Władysław IV król polski, zatwierdza ekscerpt
grodzki z dnia 10 stycznia 1606 r., obejmujący transumpt dokumentu Zygmunta III wydanego
w Krakowie w dniu 15 listopada 1605 r., którym król zatwierdził polski wilkierz Bractwa
Balwierskiego albo Cyrulickiego w Gnieźnie przyjęty przez burmistrza i rajców miejskich w
dniu 27 czerwca 1605 r.
Rok 1638.

474

6. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 20. Władysław IV król polski powołując się na
poprzednie zatwierdzenie przez Zygmunta III Wazę, potwierdza Cechowi Szewców w
Gnieźnie jego statut na nowo zatwierdzony przez władze miejskie Gniezna w dniu 11
kwietnia 1642 r.
Rok 1642.

475

7. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 22, s. 1. Jan III Sobieski król polski potwierdza
szewcom gnieźnieńskim ich statut zatwierdzony uprzednio przez Władysława IV w dniu 7
maja 1643 r., radę miejską w Gnieźnie w dniu 27 marca 1642 r. oraz Zygmunta III Wazę [w
dniu 3 kwietnia 1615 r.].
Rok 1685.

476

8. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 6, s. 1. Rejestr bracki rzemiosła garncarskiego z lat
1717 – 1759.

477

9. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 3, s. 1. Strona tytułowa artykułów Bractwa
Garncarskiego przyjętych w 1522 r., odnowionych w 1728 r.
Rok 1728.

478

10. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 4, s. 1. August II król polski, zatwierdza w
transumpcie podany tekst wilkierza Cechu Garncarzy w Gnieźnie, przyjęty przez burmistrza i
rajców w dniu 14 lipca 1522 r.
Rok 1728.

479

11. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 8, s. 1. Księga przyjęć uczniów na naukę i wyzwolin
na czeladników rzemiosła garncarskiego w Gnieźnie z lat 1732 – 1797.

480

12. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 36. Kapituła katedralna gnieźnieńska transumuje i
zatwierdza Cechowi Kowalskiemu, Złotniczemu, Ślusarskiemu, Kotlarskiemu,
Siodlarskiemu, Rymarskiemu, Powroźniczemu, Mieczniczemu, Garncarskiemu,
Kołodziejskiemu, Stolarskiemu i Bednarskiemu w miasteczku Jędrzejowie albo Cierpięgach
statuty poprzednio już zatwierdzone przez tamtejszego burmistrza i rajców.
Rok. 1741.

481

13. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 24. Karta tytułowa księgi Cechu Szewców w
Gnieźnie.
Rok 1747.
Odciski gnieźnieńskich cechowych tłoków pieczętnych.

482
Odciski pieczęci cechowych.
Pod podobiznami podano napisy w otoku w brzmieniu oryginalnym oraz w przypadku
napisów obcojęzycznych w tłumaczeniach. Nazwy cechów widoczne na odciskach
pieczętnych nie zawsze były całkowicie zgodne i oficjalną pełną nazwą cechu. W nawiasach
kwadratowych podano odnotowany daty skrajne stosowania danych pieczęci (noszą one
wyłącznie orientacyjny charakter).
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[Stowarzyszenie Malarzy w Gnieźnie]
[1909 – 1914]
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24. Pieczęć Bractwa Młynarskiego J.K. M.
Miasta Gniezna 1784

25. Pieczęć Bractwa Młynarskiego
Miasta Gniezna 1783

26. Cech Piekarski w Gnieźnie
[1930 – 1948]

27. Towarzystwo Czeladzi Piekarskiej
w Gnieźnie 1896

28. Chrz.[eścijański] Cech Rymarzy, Siodlarzy,
Tapicerów i Powroźników w Gnieźnie
Gnesni
[1928 – 1939]

29. Sig[illum] Curifi[cis] Rotific[is]
Mensari [Mensatoris] Frate[rnitatis]
Gnesni [Gnesnensis] 1588. Pieczęć
gnieżnieńskiegoCechu Stelmachów
Kołodziejów Stolarzy 1588
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30. Sig[illum] Curifi[cis] Rotific[is] Mensari
[Mensatoris] Frate[rnitatis] Gnesne
[Gnesnensis] 1588. Pieczęć Gnieźnieńskiego
Cechu Stelmachów Kołodziejów Stolarzy
1588 (nowsza wersja)

31. Freie Schuhmacher-Innung Gnesen.
Wolny Cech Szewski w Gnieźnie
[Przed 1919]

32. Prüfungs-Ausschuss des Schuhmacher
zu Gnesen [Komisja Egzaminacyjna
Szewców w Gnieźnie]
[przed 1919]

33. Pieczęć Cechu Szewskiego m[iasta]
Gniezna. 1893 Siegel des Schuhmacher
Gew.[erbe] Gnesen [przed 1919]

34. Cech Szewski w Gnieźnie
[1929 – 1936]

35. Cech Szewsko-Cholewkarski w
Gnieźnie
[1936 – 1948]
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36. Przymusowy Cech Metalowców
w Gnieźnie [1923 – 1928]

37. Cech Ślusarzy w Gnieźnie
[1928 – 1946]

38. Cech Rzeźnicko-Wędliniarski
Gniezno [1933 – 1948]

39. Cech Garncarski w Gnieźnie
[1930 – 1939]

40. Towarzystwo Przemysłowców
i Rzemieślników Katolików
w Gnieźnie. [przed 1918 r.]

41. Powiatowy Związek Cechów
w Gnieźnie [1945 – 1948]
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Sztandary cechowe
42 – 43. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Fryzjerskiego w Gnieźnie 1931 r.
Foto Sypniewski Konin

Awers

Rewers
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44 – 45. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Powroźniczo – Kołodziejskiego w Gnieźnie.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers
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46 – 47. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Kowali w Gnieźnie 1946 r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers
.

Rewers
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48 – 49. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Blacharzy i Kotlarzy w Gnieźnie 1938 r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers
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50 – 51. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Krawieckiego w Gnieźnie 1922 r.
Foto Sypniewski Konin

Awers

Rewers
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52 – 53. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Malarzy, Pozłotników i Lakierników w
Gnieźnie 1946 r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers
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54 – 55. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Piekarzy w Gnieźnie 1946 r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers

494
56 – 57. Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku: Sztandar Cechu Rzeźników w Gnieźnie
1890r.
Foto: Ilona Zielonacka

Awers

Rewers
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58 – 59. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Siodlarzy, Rymarzy, Tapicerów i Powroźników
w Gnieźnie 1946 r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers.

496
60 – 61. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Stolarzy i Pokrewnych Rzemiosł w Gnieźnie
1947 r.
Foto Sypniewski Konin

Awers

Rewers
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62 – 63. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Szewsko – Cholewkarskiego w Gnieźnie 1946
r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers

498
64 – 65. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie 1973 r.
Foto Sypniewski Konin.

Awers.

Rewers

499
66 – 67. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w
Gnieźnie [2005 r.].
Foto Sypniewski Konin.

Awers

500
Rewers
68 – 69. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Stowarzyszenia Czeladzi Piekarskiej w Gnieźnie.
Foto Sypniewski Konin

Awers

Rewers

501

70 – 71. CRiMP w Gnieźnie: Sztandar Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Budowlanej w
Gnieźnie.
Foto Sypniewski Konin.

Awers

Rewers
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Gwożdzie pamiątkowe

72. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez Cech
Mistrzów Piekarskich w Gnieźnie, 1931 r.

73. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez Cech
Rzeźników w Gnieźnie, 1931 r.
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74. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez Cech
Malarzy, Pozłotników i Lakierników w Gnieźnie, 1931 r.

75. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Fryzjerów
ufundowany z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia organizacji, ufundowany przez
Towarzystwo Pomocników Fryzjerskich w Gnieźnie, 1931 r.

504

76. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Krawców
ufundowany z okazji jubileuszu 500 – lecia otrzymania pierwszego statutu, ufundowany przez
Cech Krawców w Wilnie, 1931 r.

77. Okolicznościowy gwóźdź na drzewcu sztandaru gnieźnieńskiego Cechu Krawców
ufundowany z okazji jubileuszu 500 – lecia otrzymania pierwszego statutu, ufundowany przez
Cech Krawiecki w Poznaniu, 1931 r.

505
78 – 79. Insygnia cechowe. Projekt i wykonanie Marek Cichocki z Poznania, 1998 r.

Łańcuch starszego cechu.

Łańcuch podstarszego cechu.
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Nagrody i odznaczenia

80. „Szabla Kilińskiego” przyznana Stefanowi Pokładeckiemu w 2014 r.

81. Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Egzemplarz nadany S. Pokładeckiemu w
2010 r.

507

82. Plakieta okolicznościowa dla Józefa Zakrzewskiego z okazji 25 – lecia pracy na
stanowisku starszego Cechu Stolarzy i Pokrewnych Zawodów, 1934 r.

508
Władze cechowe, członkowie cechu

83. APP, Cechy miasta Gniezno, sygn. 80. Cech Rymarzy i Garbarzy w Gnieźnie.Pośrodku
siedzi proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie w latach 1945 – 1963, ks.
Mieczysław Bogacz. Foto. Stanisław Birecki.

84. Ostatni Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i pierwszy Zarząd Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Gnieźnie, kadencja 2001 – 2005. Siedzą od lewej: Kazimierz Majorczyk
podstarszy cechu, Stefan Pokładecki starszy cechu, Czesław Szalaty podstarszy cechu. Stoją
od lewej: Paweł Czudowski, Tadeusz Miękiszak, Henryk Kaczor, Ryszard Jankowski,
Grzegorz Kaczmarek, Jerzy Pankowski.
Foto: Mirosław Skrzypkowski.
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85. Prezydent Gniezna Bogdan Trepiński nakłada insygnia starszemu cechu Stefanowi
Pokładeckiemu, asystuje prezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzy Bartnik. Gniezno 19
marca 1998.
Foto: Mirosław Skrzypkowski
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