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Streszczenie 

Pogórze Dynowskie jest obszarem typowo rolniczym, dlatego też na tym terenie funk-
cjonowało wiele spółdzielni związanych z obsługą wsi i rolnictwa. Najstarszymi organi-
zacjami działającymi na terenie Dynowa były Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa 
oraz Kółko Rolnicze. Założycielem wielu stowarzyszeń i organizacji na ziemi dynowskiej 
był ksiądz Jan Śmietana. Między innymi z jego inicjatywy oraz księdza Michała Bara po-
wstało w 1918 r. pierwsze Kółko Rolnicze, które kilkakrotnie przekształcano, doprowa-
dzając w 1948 r. do powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia 
bardzo szybko się rozwijała pod względem gospodarczym. W latach 70. GS „SCh”  
w Dynowie posiadała 50 sklepów, prowadziła również działalność społeczno-wycho-
wawczą. W ostatnich latach sytuacja gospodarcza wielu gminnych spółdzielni, w tym  
GS „SCh” w Dynowie, zmuszała do rezygnacji z niektórych rodzajów działalności. Aktu-
alnie Spółdzielnia prowadzi handel w 14 placówkach oraz piekarnię, która wytwarza  
produkty w tradycyjny sposób. Spółdzielnia podejmuje wiele inicjatyw w zakresie rozwo-
ju. W 2008 r. m.in. z inicjatywy Prezesa Zarządu GS „SCh” w Dynowie – Jana Nosala – 
założono Spółkę pod nazwą Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc” z siedzibą  
w Przeworsku. Społeczność lokalna często nie dostrzega korzyści społecznych i ekono-
micznych, jakie osiąga dzięki temu, że na danym terenie funkcjonują spółdzielnie, takie  
jak gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” czy banki spółdzielcze. Dlatego jest 
konieczne właściwe wykorzystanie spółdzielczej formy gospodarowania do rozwiązy-
wania wielu problemów społecznych i gospodarczych przy współpracy z samorządem 
lokalnym. 

Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
ruch spółdzielczy 
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COOPERATIVE MOVEMENT ON THE AREA  
OF POGÓRZE DYNOWSKIE ON THE EXAMPLE  

OF A COMMUNAL CO-OPERATIVE "PEASANTS’  
SELF-HELP" IN DYNÓW 

 
 

Summary 

Pogórze Dynowskie is a typically agricultural area, which is why there were many 
cooperatives in the area related to village and agricultural services. The oldest cooperative 
operating in Dynów was the Loan and Savings Cooperative and the Farmers' Circle. The 
founder of many associations and organizations in the area of Dynów was Father Jan 
Śmietana. Among others, on his and Father Michał Bar initiative, in 1918, the first Farmers' 
Circle was created, which have been transformed several times, leading in 1948 to the 
foundation of the Communal Cooperative "Peasants’ Self-help". The co-operative was 
developing very quickly in economical terms. In the 1970, the Communal Cooperative 
"Peasants’ Self-help" in Dynów had 50 stores, and also conducted social and educational 
activities. In recent years, the economic situation of many municipal cooperatives, includ-
ing the Communal Cooperative "Peasants’ Self-help", forced it to resign from certain 
activities. Currently, the Cooperative conducts trade in 14 branches and a bakery, which 
produces products in a traditional way. The cooperative undertakes many development 
initiatives. In 2008, on the initiative of the President of the Management Board of the 
Communal Cooperative "Peasants’ Self-help" in Dynów, Jan Nosal, a cooperative was 
established under the name Cooperative Trade Group “Self-help” with its registered office 
in Przeworsk. The local community often does not see the social and economic benefits 
that it achieves due to the fact that cooperatives like Communal Cooperative "Peasants’ 
Self-help", cooperative banks operate in a given area. Therefore, it is necessary to properly 
use the cooperative form of management to solve many social and economic problems  
 in cooperation with local self-government. 

Keywords: Pogórze Dynowskie, Communal Cooperative "Peasants’ Self-help", coope-
rative movement 

1. Wprowadzenie 

Spółdzielczość funkcjonuje w wielu dziedzinach życia, dlatego ważne jest 
zrozumienie właściwości charakteryzujących istotę i rolę, jaką pełnią spółdziel- 
nie w życiu społeczno-gospodarczym na danym terenie. Przez ruch spółdzielczy 
rozumie się „całokształt dążeń i działań ekonomicznych, społecznych, kulturalnych  
i organizatorskich na szczeblu lokalnym, regionalnym, w ramach danego kraju  
lub w skali międzynarodowej, zmierzających do rozwoju spółdzielczości i popra- 
wy jakości życia lokalnych społeczności [Boczar 1986, s. 22]. W spółdzielni  
najważniejsza jest idea współdziałania, przeciwstawiana egoizmowi dominują-
cemu w świecie interesu prywatnego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów 
obrony interesów producentów rolnych zawsze było i jest zakładanie spółdzielni. 
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Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju ruchu spółdzielczego na terenie 
Pogórza Dynowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie, która funkcjonuje z powodzeniem od sie-
demdziesięciu lat, służąc lokalnej społeczności. 

2. Ruch spółdzielczy na ziemiach polskich 

Przedspółdzielcze formy współdziałania występowały już w XVI w., kiedy 
zaczęły powstawać w Polsce tzw. banki pobożne, które miały udzielać kredytu 
ubogiej ludności, aby uchronić ją przed wysokimi odsetkami za drobne pożyczki 
naliczanymi przez lichwiarzy. Pierwszą tego rodzaju instytucją była Fundacja 
Ostrołęcka Taniego Kredytu, założona w 1577 r. przez ks. Wawrzyńca Bia-
łobrzeskiego. Kolejny bank pobożny powstał z inicjatywy ks. Piotra Skargi  
w 1585 r. [Spółdzielczość Gminna „Samopomoc Chłopska” 2001, s. 3]. 

Za prekursora rozwoju spółdzielczości w naszym kraju uważa się Hrubie-
szowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, 
które zostało założone w 1816 r. przez ks. Stanisława Staszica. 

Zasadnicze przeobrażenia polityczne i ekonomiczne w XIX w. stworzyły 
korzystne warunki rozwoju spółdzielczości. Chłopi odzyskali wolność osobistą,  
a także prawo własności użytkowanej ziemi. 

Rozwój gospodarki rynkowej, również w dziedzinie rolnictwa, spowodował, 
że chłopi czuli się całkowicie bezbronni i szukali sposobów obrony własnych 
interesów. Producent rolny, dawniej prawie całkowicie samowystarczalny, wsku-
tek specjalizacji musiał nabywać na rynku znaczną część środków produkcji  
i zbywać na nim swoje produkty [Boczar 1986, s. 50–52]. 

Spółdzielnie na ziemiach polskich w XIX w. powstały, opierając się na do-
świadczeniach spółdzielni w Niemczech. H. Schulze oraz F.W. Raiffeisen są 
uważani za prekursorów bankowości spółdzielczej. Z kolei koncepcja W. Hassa 
była najbliższa powojennej formie gminnych spółdzielni, gdyż koncentrowała się 
na obrocie produktami rolnymi i środkami produkcji dla rolnictwa [Spółdziel-
czość Gminna „Samopomoc Chłopska” 2001, s. 5]. 

Pierwsza spółdzielnia rolniczo-handlowa powstała w 1865 r. w Gniewie –  
przy Kółku Rolniczym. Nową formą spółdzielni na początku XX w. stały się 
”Rolniki”, które działały głównie w najbogatszej prowincji, czyli w Poznań- 
skiem. W 1900 r. ks. Piotr Wawrzyniak, mimo początkowej nieufności, założył 
pierwszą spółdzielnię „Rolnik” w Mogilnie, która miała dostarczać rolnikom 
nawozów sztucznych, nasion i pasz oraz ułatwiać zbyt zboża. 

Sytuacja gospodarcza Polski po I wojnie światowej była bardzo trudna. Wy-
nikała między innymi ze zniszczeń wojennych, nierównomiernego rozwoju 
przemysłu oraz bardzo niskiego rozwoju rolnictwa, z którego utrzymywało się 
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63,8% ludności [Spółdzielczość Gminna w Polsce 2012, s. 7]. Ogólna liczba 
spółdzielni zapisana w rejestrach handlowych w 1921 r. wynosiła 12 258.  
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, w miarę stabilizacji sytuacji 
ekonomicznej kraju, nastąpił szybki rozwój spółdzielni wiejskich. Do 1924 r. 
powstało ogółem 877, w tym 688 spółdzielni rolniczo-spożywczych [Spółdziel-
czość Gminna „Samopomoc Chłopska” 2001, s. 11]. Lata 1926–1929 były dla 
spółdzielczości rolniczej okresem pomyślnego rozwoju. W przypadku spółdziel-
czości rolniczo-handlowej polegał on na znacznym rozszerzeniu działalności 
gospodarczej. 

Większość spółdzielni zaopatrzenia i zbytu powstała po II wojnie światowej, 
jako Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, które w praktyce zmonopo-
lizowały obsługę wsi i rolnictwa. Zaopatrywały ludność w środki do produkcji 
rolnej, artykuły spożywczo-przemysłowe, prowadziły skup płodów rolnych, or-
ganizowały przetwórstwo i produkcję żywności, świadczyły usługi bytowe dla 
ludności, prowadziły gastronomię oraz działalność kulturalno-oświatową dzięki 
klubom rolnika i ośrodkom „Nowoczesna Gospodyni”. W 2013 r. było 1198 
czynnie działających spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Posiadały one około  
9 tys. sklepów detalicznych, 400 hurtowni, 500 zakładów produkcyjno-prze-
twórczych (m.in. piekarnie, mieszalnie pasz, zakłady mięsne, wytwórnie wód 
mineralnych, 1800 magazynów, 4 sanatoria i ośrodki wypoczynkowe oraz 6 
ośrodków szkoleniowych [Boguta, Gumkowski, Martynowski, Piechowski 2014,  
s. 50]. Obecnie Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” znacznie zredu-
kowały swoją działalność. Jedynie co piąta gminna spółdzielnia prowadzi tzw. 
obrót rolny, czyli zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa w środki do produkcji 
rolnej oraz skupem płodów i produktów rolnych. 

3. Spółdzielczość na Pogórzu Dynowskim 

Gmina Dynów leży w środkowej części województwa podkarpackiego, na 
pograniczu Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. Pogórze Dynowskie jest ob-
szarem typowo rolniczym, dlatego też na tym terenie funkcjonowało wiele spół-
dzielni związanych z obsługą wsi i rolnictwa. 

Najstarszymi organizacjami działającymi na terenie Dynowa były Spół-
dzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa oraz Kółko Rolnicze. Założycielem  
wielu stowarzyszeń i organizacji na ziemi dynowskiej był ks. Jan Śmietana (ryc. 1). 

W 1918 r z ks. Jana Śmietany oraz księdza Michała Bara powstało  
pierwsze Kółko Rolnicze, które zostało przekształcone w 1935 r. w Składnicę. 
Członkowie Składnicy Kółek Rolniczych pochodzili z Dynowa, a także ze wsi: 
Bartkówka, Harta, Łubno, Wara, Wesoła, Hłudno, Nozdrzec, Dylągowa, Siedli-
ska, Bachórz, Ulanica, Dąbrówka Starzeńska, Chodorówka. Członkiem Składni- 
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cy było też Towarzystwo Zaliczkowe w Dynowie. W 1940 r. Składnicę prze-
kształcono w Spółdzielnię Rolniczo-Handlową, doprowadzając w 1948 r.  
do powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” [Nosal 2013, s. 11]. 
 

 

Ryc. 1. Ks. Jan Śmietana 
Źródło: http://zjazd.lodynow.pl/ksiadz-dyrektorem-szkoly/, dostęp: 10.05.2018 

 

W latach 1930–1950 na Dynowszczyźnie funkcjonowały następujące Spół-
dzielnie Spożywców: 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Postęp” z odpowiedzialnością udziałami  
w Ulanicy, 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka” z odpowiedzialnością udziałami  
w Łubnie, 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Rolnik” z odpowiedzialnością udziałami  
w Harcie, 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Jedność” z odpowiedzialnością udziałami  
w Lipniku, 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość” z odpowiedzialnością udziałami  
w Szklarach, 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Jedność” z odpowiedzialnością udziałami  
w Jaworniku Polskim, 

♦ Spółdzielnia Spożywców „Odnowienie” w Laskówce [Domin, Cukrzyń-
ska, 2013, s. 25]. 

W latach pięćdziesiątych na terenie Dynowa istniało 5 spółdzielni: 
♦ Spółdzielnia Inwalidów, 
♦ Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych, 
♦ Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa, 
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♦ Spółdzielnia Mleczarska, 
♦ Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu pod nazwą „Samopomoc Chłopska” 

[Wiśniewska, 2013, s. 110]. 
Na terenie Pogórza Dynowskiego Gminne Spółdzielnie „Samopomoc 

Chłopska” działają w Dynowie, Dydni, Dubiecku, Tyczynie, Strzyżowie, Czud- 
cu, Brzozowie, Domaradzu, Jasienicy Rosielnej, Wielopolu Skrzyńskim, Bogu-
chwale, Pruchniku, Jaworniku Polskim. Na tym terenie funkcjonuje również 
Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej. 

Pozostałe organizacje spółdzielcze działające na Pogórzu Dynowskim to  
m.in.: Bank Spółdzielczy w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Tyczynie, Bank 
Spółdzielczy w Strzyżowie, Bank Spółdzielczy w Błażowej, Spółdzielnia Inwali-
dów im. Jana Kilińskiego Dynów, Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST w Ty-
czynie, Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana” w Strzyżowie, Spółdzielnia 
”ASPROD”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej. 

4. Uwarunkowania rozwoju i działalności Gminnej  
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie została założona  
w 1948 r. W dniu 15 stycznia 1948 r. połączono Spółdzielnię Rolniczo-Handlo- 
wą z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Baza materiałowa i finan-
sowa w chwili tworzenia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dy-
nowie była bardzo skromna. 

W 1951 r. w skład Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dyno- 
wie weszły Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” w Harcie, Spółdzielnia Spożyw- 
ców „Jedność” w Łubnie oraz Spółdzielnia Spożywców „Postęp” w Ulanicy. 
Działalność spółdzielni rozszerzała się. W latach 50. prowadziła ona 13 sklepów, 
piekarnię, masarnię, wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa, przemiał 
zbóż, restaurację, wybudowano magazyn na nawozy sztuczne i materiały budow-
lane, otworzono również gręplarnię wełny. W latach 60. utworzono punkt na-
prawy sprzętu radiowo-telewizyjnego, punkt szklarski w Dynowie i Bachórzu, 
punkt przewijania silników elektrycznych i usługi transportowe [Kędzierski  
1998, s. 80]. 

W latach 1948–1989 spółdzielczość została włączona w system gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej i podporządkowana pod politykę państwa. W tym okresie 
spółdzielnie przeżywały kryzys tożsamości, przestały być demokratycznymi 
organizacjami, zarządzanymi przez władze spółdzielni oraz członków. Stały się 
„przedsiębiorstwami państwowymi”. 
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Od strony gospodarczej spółdzielnie rozwijały się bardzo szybko. W latach  
70. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie posiadała już 50 
sklepów, zwiększono liczbę punktów skupu, prowadzono zakłady produkcyjne 
oraz punkty usługowe. Spółdzielnia prowadziła również działalność społeczno- 
-wychowawczą w 4 klubach Młodego Rolnika i ośrodek „Nowoczesna Gospo-
dyni” w Bachórzu. W szkołach organizowano Spółdzielnie Uczniowskie, które 
zaopatrywały uczniów w artykuły spożywcze i pomoce szkolne. W 1970 r. ist-
niało 5 takich spółdzielni. W ramach działalności inwestycyjnej wybudowano 
magazyn przy stacji kolejowej, pawilon handlowy i meblowy w Dynowie, 9 bu-
dynków z przeznaczeniem na sklepy we wsiach: Łubno, Ulanica, Bachórz, La-
skówka, Dąbrówka, Wyręby, Harta, Pawłokoma. Wybudowano nowoczesną 
piekarnię, wytwórnię wód gazowanych, punkt skupu żywca. W 1974 r. od 
Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni w Brzozowie przejęto mieszalnię 
pasz. Z każdym rokiem spółdzielnia poszerzała swoją działalność, wypracowując 
zyski i zwiększając zatrudnienie. W 1974 r. stan zatrudnienia wynosił 275 osób.  
W 1975 r. spółdzielnia zrzeszała powyżej 3500 członków [Kędzierski 1998,  
s. 82–84].   

W kolejnych latach po 1980 r. rozbudowano bazę magazynową, dom han-
dlowy, restauracje i kawiarnie oraz budynek administracyjny. W 1984 r. oddano 
do użytku pawilon handlowy w Dylągowej. Spółdzielnia przez wiele lat prowa-
dziła i nadal prowadzi sprawną obsługę ludności i gospodarstw rolnych. 

Po 1990 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu, skupu, 
kontraktacji oraz produkcyjno-usługowym było znacznie utrudnione przez prze-
pisy i ograniczenia. W latach 1989–2017 spółdzielnie musiały się zmierzyć ze 
zmianami gospodarczymi, które nie ułatwiały rozwoju i nie służyły poprawie 
finansowo-gospodarczej spółdzielni. Ponadto w obawie przed konkurencją ze 
strony zachodnich supermarketów konieczna była modernizacja placówek han-
dlowych, co wiązało się z ogromnym nakładem finansowym. Dobrym rozwiąza-
niem, które wprowadziła GS ”SCh” w Dynowie, było przyłączenie do sieci skle-
pów Delikatesy Centrum oraz Jedynka BIS. Za kolejne znaczące osiągnięcie  
należy uznać zmodernizowanie budynku przy ul. Karolówka w Dynowie oraz 
otwarcie samoobsługowego lokalu handlowego o nazwie „Delikatesy Nad Sa-
nem” [Domin, Cukrzyńska 2013, s. 28]. 

Sytuacja gospodarcza wielu gminnych spółdzielni, w tym Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie, wymusza rezygnację z niektórych 
rodzajów działalności, zamknięcie a nawet sprzedaży placówek handlowych. 
Sytuacja prawna i ekonomiczna zmusiła Spółdzielnię do oddania Urzędowi 
Gminy młynu gospodarczego, który nie był własnością Spółdzielni. Wydzierża-
wiono ciastkarnię, mieszalnię pasz oraz sklep meblowy. Zrezygnowano z pro-
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dukcji i wyrobu wód gazowanych. Sprzedano sklepy na Wyrębach, w Laskówce  
i sklep nr 15 w Dynowie. 

Aktualnie Spółdzielnia prowadzi handel w 14 placówkach, z tego na terenie 
miasta Dynowa 6 sklepów, a na terenie Gminy Dynów 8 sklepów oraz magazyn 
towarów masowych. W 9 placówkach przeprowadzono modernizację, wymie-
niono na nowe urządzenia sklepowe i zmieniono sprzedaż tradycyjną na samoob-
sługową [http://gsdynow.com/nasze-sklepy/, dostęp: 10.05.2018]. 

Piekarnia produkuje 11 rodzajów pieczywa podstawowego, 18 rodzajów 
pieczywa drobnego oraz 42 rodzaje ciast, a także suche wafle. Wyroby wypieka 
się w sposób tradycyjny, bez stosowania spulchniaczy, polepszaczy. Wynika to  
z ogromnej troski nie tylko o ekologię, ale przede wszystkim o zdrowie klientów. 
Specjalnością piekarni jest chleb żytni tradycyjny na zakwasie. Posiada on wy-
jątkową jakość, która wynika z jego składu. Jest pieczony tylko z podstawowych 
składników: mąki, wody i soli – bez dodatku drożdży i ulepszaczy. Jego sekre- 
tem i istotną zaletą są bardzo starannie prowadzony zakwas i technologia wypie-
ku stosowana przez piekarzy w piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Dynowie. Piekarnia uzyskała na chleb żytni tradycyjny na zakwasie 
certyfikat jakości oraz znak towarowy gwarancyjny „JAKOŚĆ TRADYCJA”. 
Wyroby piekarni przedstawia ryc. 2. 
 

     
Ryc. 2. Tradycyjne pieczywo Piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie 
Źródło: https://www.google.pl/search?q=Piekarnia+GS%E2%80%9DSCh%E2%80%9D+w+Dynowie. 

& source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk5KIipnbAhWH1SwKHcTaBn4Q_AUIDCgD&biw= 
1034&bih=747#imgrc=_Q6J0ioS21qElM, dostęp: 10.05.2018 

 

Mieszalnia pasz wytwarzająca mieszanki paszowe została wydzierżawiona. 
Spółdzielnia prowadzi obecnie skup płodów rolnych i owoców na małą skalę. 
Działy: administracji, finansowo-księgowy i transportu spełniają usługową funk-
cję dla pozostałych działów. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie wynajmuje lub 
wydzierżawia wiele obiektów. Wprowadza szereg inicjatyw w zakresie rozwoju 
świadczy m.in. usługę archiwizacji dokumentów. 

Podjęcie wspólnych działań to najlepsze i najwłaściwsze rozwiązanie, które 
oznacza mądrość i wizję przyszłości dla rozwoju gminnych spółdzielni. Świad- 
czy również o praktycznej realizacji zasady współpracy międzyspółdzielczej na 
szczeblu lokalnym i regionalnym. W dniu 18 grudnia 2008 r. z inicjatywy Preze- 
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sa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Medyce – Stanisła- 
wa Grodeckiego i Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Dynowie – Jana Nosala – siedem zarządów Gminnych Spółdzielni postanowi- 
ło założyć Spółkę pod nazwą Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc”  
z siedzibą w Przeworsku. Spółka zrzesza obecnie 9 Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”, są to: GS „SCh” w Dynowie, Leżajsku, Medyce, Prze-
worsku, Sieniawie, Żurawicy, Birczy oraz SZZ Nowa Sarzyna, , SUH Halicz 
Ustrzyki Dolne. 

Celem spółki jest integracja i promowanie działalności spółdzielczości sa-
mopomocowej oraz dokonywanie wspólnych zakupów. Oprócz negocjacji wa-
runków zakupu towarów promuje się sprzedaż przez wprowadzenie programów 
lojalnościowych, jak również programu własnego, nazwanego „Ziarenkiem”. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” może poszczycić się wieloma 
sukcesami i osiągnięciami. W 2013 r. Spółdzielnia uzyskała wyróżnienie „Złoty 
Laur Spółdzielczości” (ryc. 3.). 
 

 
Ryc. 2. Złoty Laur Spółdzielczości 

Źródło: https://www gsdynow.com/spoldzielnie/, dostęp: 10.05.2018 

 

Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu Pana Prezesa Jana Nosala, 
członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich Pracowników  
GS ”SCh” w Dynowie nadal prowadzi działalność gospodarczą, służąc lokalnej 
społeczności. W 2018 r. obchodziła ona piękny jubileusz 70-lecia istnienia. 

Biorąc pod uwagę fakt, że pierwowzorem Gminnej Spółdzielni „SCh”  
w Dynowie było Kółko Rolnicze, które powstało w 1918 r., można przyjąć, że 
spółdzielczość handlowa obchodzi 100-lecie, wpisując się w wielki jubileusz  
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie wspiera wiele 
lokalnych inicjatyw. Objęła patronatem kapelę ludową „Dynowianie”, gdzie 
dzięki dobrej współpracy doprowadziła do serii udanych koncertów oraz promo-
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cji Pogórza Dynowskiego (fot. 1.). Kapela zrzesza autentycznych muzyków lu-
dowych, dla których folklor jest pasją życiową. Kultywuje rodzimy folklor mu-
zyczny, pochodzący głównie z Pogórza Dynowskiego. Uświetnia ona swoimi 
występami Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzeniach Wspólników. Kapelę 
współfinansuje również Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc” w Prze-
worsku. 
 

 

Fot. 1. Kapela Ludowa „Dynowianie” 
Źródło: Fot. Archiwum Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie  

 

Lokalna ludność często nie docenia i nie dostrzega korzyści społecznych  
i ekonomicznych, jakie osiąga dzięki istnieniu spółdzielni, takich jak: gminne 
spółdzielnie, banki spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie kółek 
rolniczych, spółdzielnie mleczarskie. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie 
całych społeczności lokalnych bez różnych podmiotów spółdzielczych. Dlatego 
jest konieczne właściwe wykorzystanie tej formy gospodarowania do rozwiązy-
wania wielu problemów społecznych i gospodarczych przy współpracy z samo-
rządem lokalnym. Aby spółdzielczość wzmocniła swoją rolę w rozwoju społecz-
no-gospodarczym, potrzebne są zmiany w prawodawstwie spółdzielczym, a także 
stworzenie mechanizmów umożliwiających spółdzielniom łatwiejsze pozyskanie 
kapitału na rozwój [Kata, 2016, s.84]. 

5. Zakończenie 

Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego rozwijał się pomyślnie 
przez dziesięciolecia. Najstarsze formy spółdzielcze, działające na tym obszarze  
to Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa oraz Kółko Rolnicze, założone  
w 1918 r. Większość Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, podobnie  
jak GS „SCh” w Dynowie, powstały po II wojnie światowej i zmonopolizowały 
obsługę wsi i rolnictwa. Po 1989 r. sytuacja gospodarcza wielu gminnych spół-
dzielni znacznie się pogorszyła, zmuszając je do rezygnacji z niektórych rodza- 



Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego… 

135 

jów działalności. Obecnie w ramach spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” 
sprawdziły się i dobrze funkcjonują spółdzielcze sieci handlowe i grupy zakupo-
we. Oprócz działalności typowo handlowej spółdzielnie te rozwijają działalność  
w zakresie produkcji żywności. Szczególnie wysoko jest oceniana przez klientów 
produkcja piekarnicza i ciastkarska, oparta na tradycyjnych recepturach i techno-
logii. 

Istniejące spółdzielnie, samorząd lokalny oraz różne instytucje funkcjonują- 
ce na danym terenie powinny upowszechniać i promować ideę spółdzielczego 
działania, wskazywać zalety spółdzielni oraz korzyści społeczne i ekonomiczne 
dla członków spółdzielni oraz społeczności lokalnej. 

Bibliografia 

1. Boczar K., Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Państwowe Wy- 
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986. 
2. Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M., Piechowski A., Spółdzielczość wiejska  
jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, Wydawca Kra- 
jowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2014. 
3. Domin H., Cukrzyńska B., Poczet Ojców polskiej spółdzielczości, [w:] 50 lat Gminnej  
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie (1948–1998), 15 lat później (1998–2013),  
Wydawca Expertdruk, Dynów 2013. 
4. Kata R., Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan  
i współczesne wyzwania, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyż- 
szej w Bydgoszczy, nr 9, Bydgoszcz 2016. 
5. Kędzierski M., Zarys gospodarczy Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie  
w okresie od wyzwolenia do 1975 roku [w:] 50 lat Gminnej Spółdzielni „Samopomoc  
Chłopska” w Dynowie (1948–1998), Wydawnictwo Mitel, Dynów 1998. 
6. Nosal J., Poczet Ojców polskiej spółdzielczości, [w:] 15 lat później. Jubileusz Gminnej  
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie (1948–2013), Wydawca Expertdruk, Dynów 
2013. 
7. Spółdzielczość Gminna „Samopomoc Chłopska”, Wydawnictwo Czarno-Biała, t. 5, 
Bydgoszcz 2001. 
8. Spółdzielczość Gminna w Polsce, Wydawnictwo Czarno-Biała, t. 2, Bydgoszcz 2012. 
9. Wiśniewska M., W zastępstwie wywiadu. Zarys gospodarczy Spółdzielni „Samopomoc  
Chłopska” w Dynowie w okresie od wyzwolenia do 1975 r. włącznie, [w:] 15 lat póź- 
niej. Jubileusz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie (1948–2013), Wydawca 
Expertdruk, Dynów 2013. 

Strony internetowe 

10. https://www gsdynow.com/spoldzielnie/ (dostęp: 10.05.2018). 
11. http://zjazd.lodynow.pl/ksiadz-dyrektorem-szkoly/ (dostęp: 10.05.2018). 
12. https://www.google.pl/search?q=Piekarnia+GS%E2%80%9DSCh%E2%80%9D+w+Dynowie.&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk5 (dostęp: 10.05.2018). 
13. http://gsdynow.com/nasze-sklepy/ (dostęp: 10.05.2018). 


