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Krotoszyn. Położenie nasze w obecnym czasie zimowym jest bardzo opłakane. W tak 
małym mieście jak Krotoszyn jest nas robotników bez zajęcia około 500. Ilość to nadzwyczaj 
wielka,  rzec  można,  wprost  przerażająca,  kiedy  się  pomyśli,  że  miasto  zaledwie  13  tys. 
mieszkańców liczy i że nie są tu włączeni tacy robotnicy, którzy czasowo tylko z okolicznych 
wiosek lub Śląska na robotę przyszli. Większość tych robotników to ceglarze: latem pracują 
oni od 5 rano, a czasem i wcześniej, aż do 7-8 wieczór, zimową porą zaś stoją te fabryki 
bezczynnie.  Pomimo  tak  długiego  czasu  pracy  zarabiają  ci  biedacy  7,50  do  9  marek 
tygodniowo, a tacy co 12 lub 13 marek zarabiają, stanowią wyjątek. Toteż za tak nędzny 
zarobek ledwie latem się opędzą z biedy, a o zaoszczędzeniu kilku marek na zimę to już 
mowy być nie może.

Jak oni  teraz  żyją,  to  przechodzi  wszelką  wyobraźnię:  dochodzi  do tego,  że żony 
chodzą po mieście z drzewem, które mężowie w nocy z lasu przynoszą, sprzedają je za co 
bądź,  aby  móc  cokolwiek  do  zjedzenia  kupić  zgłodniałym  dzieciom.  Słowem,  ta  nędza 
popycha tych biedaków nawet do grzechu. [...] Jednakże gdy borowy czasem męża w lesie 
schwyci, to czeka go wielka kara. Już nie dość na tym, że musi przykre więzienie ponosić, ale 
zamiast zimą ich karać, kiedy pracy nie mają, to biorą ich dopiero latem, wyrywając ich z 
takowej, a po opuszczeniu więzienia pracodawcy pogardzają nimi i nie przyjmują ich więcej. 
[...]

Jak straszna panuje tu nędza, najlepiej można było poznać w czasie łamania lodu [dla] 
tutejszych browaru. Do tego zajęcia zebrało się tyle ochotników, iż ich przejrzeć nie było 
można. A były to wszystkie chude i wynędzniałe postacie z smutną twarzą, trzęsące się z 
zimna. [...] Przy rąbaniu lodu znalazło zaledwie 100 robotników zatrudnienie, których sobie 
panowie  pracodawcy wybrali,  inni  zaś  musieli  odejść  z  niczym.  Ci  wybrani  szczęśliwcy 
muszą pracować od 7 rano do 5 wieczorem za l markę dziennie. Ale cóż się z tymi stanie, co 
nie dostali pracy! [...]

Teraz zaczęto też budować kilka domów, a także i piły parowe w bieg puszczono. 
Mylą się jednakowoż ci, co myślą, że tu zamieszkali robotnicy pracę dostaną. Właściciele 
przyjmują tylko robotników ze wsi i to takich, co mają zwykle kawałek roli i chałupę, dlatego 
mogą oni o wiele taniej pracować niż robotnik miejski. [...] Nic dziwnego, [że] wobec tej 
nędzy robotnicy z Krotoszyna, żyjąc w rozpaczy, rozgniewani na konkurentów, rzucają się na 
nich i tak często można widzieć, jak jedni bracia z drugimi bójki staczają.

Nie  tylko  jednak  prostym robotnikom źle  idzie,  ale  też  fachowym nie  lepiej.  Np. 
stolarze zarabiają najwięcej 10 do 12 marek tygodniowo, szewcy od 3-9 marek, krawcy także 
tyle,  piekarze  5  marek.  W  olejarniach  i  fabrykach  machin  otrzymują  12  marek,  a  w 
browarniach  9  marek  tygodniowo.  Mieszkania  zaś  bardzo  drogie,  żywność  tak  samo  i 
podatki, a przyodziewek to już tylko sporządzany, o nowym myśleć nie można. [...]

Nędzy  tej  zaradzić  może  tylko  socjalizm.  Starajmy  się  też  przysporzyć  mu  jak 
najwięcej wyznawców. Kończę tym te parę słów w nadziei, że my walcząc dzieciom swoim 
lepszą zgotujemy przyszłość niż nam nasi ojcowie.

Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski


