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WSTĘP

Aparat informacyjny StraŜy Granicznej odgrywał w II Rzeczypospolitej istotną rolę w pro-
wadzeniu działalności wywiadowczej. Formacja, przeznaczona do ochrony północno-zachod-
nich i południowych granic państwa polskiego, została powołana na podstawie rozporządzenia
prezydenta RP z 22 marca 1928 r.1 Dokument ten regulował jednocześnie jej kompetencje oraz
ustrój wewnętrzny. StraŜ Graniczna, o charakterze policyjno-wojskowym, miała szerokie upraw-
nienia w zakresie zwalczania przestępczości skarbowo-celnej nie tylko w pasie granicznym, ale
równieŜ na terytorium całego kraju. Do głównych zadań tej formacji naleŜało:
  – niedopuszczanie do nielegalnego przekraczania granicy i przemycania towarów oraz do

nielegalnego ruchu towarowego i osobowego na wodach granicznych,
  – śledzenie i ujawnianie przemytnictwa oraz innych przekroczeń obowiązujących przepi-

sów skarbowo-celnych i postanowień o granicach,
  – pełnienie w urzędach celnych słuŜby wartowniczej, konwojowej, słuŜby posterunkowej

na drogach celnych oraz współdziałanie w postępowaniu celnym,
  – strzeŜenie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych,
  – współdziałanie z właściwymi organami przy wykonywaniu zarządzeń mających na celu

bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie szkodom, zagraŜającym interesowi publicznemu,
  – współpraca z organami wojska w zakresie obrony państwa2.

Na czele StraŜy Granicznej stał komendant mianowany przez prezydenta RP na wniosek
Rady Ministrów. Podlegała mu Komenda StraŜy Granicznej, której z kolei były podporząd-
kowane w połowie lat trzydziestych następujące jednostki organizacyjne: sześć inspektora-
tów okręgowych (Mazowiecki z siedzibą w Ciechanowie, Pomorski w Bydgoszczy, Wielko-
polski w Poznaniu, Śląski w Katowicach, Zachodniomałopolski w Krakowie i Wschodnio-
małopolski we Lwowie), Centralna Szkoła StraŜy Granicznej i Zakład Tresury Psów w Ra-
wie Ruskiej, a takŜe Ekspozytura Inspektoratu Ceł w Wolnym Mieście Gdańsku3.

W skład inspektoratów okręgowych wchodziło od trzech do pięciu inspektoratów gra-
nicznych, stanowiących jednostki administracyjne oraz szkoleniowe. KaŜdemu z nich pod-

————————
1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o StraŜy Granicznej, DzU RP, 1928, nr

37, poz. 349. StraŜ Graniczna powstała w miejsce StraŜy Celnej. Z uwagi na jej zadania została podpo-
rządkowana: ministrowi skarbu z tytułu przynaleŜności organizacyjnej i bezpośredniego kierownictwa,
ministrowi spraw wewnętrznych jako organ wykonawczy władz administracyjnych w zakresie ochrony
granic, a takŜe ministrowi spraw wojskowych w związku m.in. z prowadzoną działalnością wywiadowczą
– zob. H.M. Kula, Polska StraŜ Graniczna w latach 1928-1939, Warszawa 1994, s. 46-49; S. Mańkowski,
Zarys historii ochrony granicy morskiej w Polsce, Warszawa 1967, s. 47 i n.

2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o StraŜy Granicznej...
3 R. Techman, Wywiad gospodarczy StraŜy Granicznej na polskim wybrzeŜu w latach 1928-1939, [w:] 80.

rocznica powstania StraŜy Granicznej II Rzeczypospolitej, pod red. A. Gosławskiej-Hrychorczuk, War-
szawa-Kętrzyn 2008, t. 1, s. 140.
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porządkowano cztery lub pięć komisariatów, będących właściwymi ogniwami bezpośredniej
słuŜby granicznej4. Pracą komisariatu kierował kierownik, którego wspierał zastępca bądź
pomocnik. Stan osobowy komisariatu wynosił zatem 1-2 oficerów StraŜy Granicznej oraz od
30 do 70 szeregowych – w zaleŜności od długości przydzielonego odcinka, a takŜe natęŜenia
działań na jego terenie. Komisariatowi podlegały placówki, będące najmniejszymi jednost-
kami organizacyjnymi. Wśród nich znajdowało się 4 lub 5 placówek tzw. I linii, zabezpie-
czających bezpośrednio granicę oraz 1 lub 2 – II linii, usytuowane na zapleczu i zajmujące
się działalnością wywiadowczą5.

Z zadań oraz struktury organizacyjnej StraŜy Granicznej wynikał jej główny cel, jakim
była ochrona granicy, zarówno fizyczna, jak i wywiadowcza. Działania te wiązały się ściśle
ze sobą, a często wzajemnie uzupełniały; ich wykonywanie uzaleŜnione było od stosowania
charakterystycznych dla nich metod, określonych środków technicznych i dostępnych sił
ludzkich. Wpływ bowiem miała na to niemoŜność szczelnego zamknięcia granicy państwo-
wej z powodu niedostatecznej liczby pracowników tej formacji.

SłuŜba informacyjna StraŜy Granicznej miała charakter powszechny i nastawiona była
głównie na wywiad gospodarczy, który obejmował zwalczanie przemytnictwa oraz rozpo-
znawanie występujących przestępstw skarbowo-celnych. Istotną w tym rolę odgrywały pra-
ce studialne dotyczące rodzajów przestępstw oraz metod stosowanych przez środowiska
przestępcze6.

Celem wywiadu przeciwprzemytniczego było uzyskiwanie informacji o nielegalnym
przerzucie towarów przez granicę państwa. Szczególnie interesowano się tym, jakie artykuły
zagraniczne nielegalnego pochodzenia pojawiały się na terytorium II Rzeczypospolitej,
a takŜe sposobami i drogami, którymi docierały na rynek krajowy. DąŜono do rozpracowania
osób zajmujących się kontrabandą oraz odbiorców towarów. Wywiad StraŜy Granicznej
starał się zdobywać równieŜ wiadomości o planach i zamiarach przemytników co do czasu
i miejsca przekroczenia granicy. Zwalczanie przestępstw karno-skarbowych polegało z kolei
na wykrywaniu osób oraz firm naruszających przepisy o monopolach państwowych (tyto-
niowym, spirytusowym, solnym i zapałczanym) oraz akcyzie (od piwa, wina, cukru i miodu
syconego), a takŜe o podatkach od olejów mineralnych i ich przetworów, węgla, kart do gry
oraz zapalniczek. Do zadań wywiadu naleŜało równieŜ ustalanie przestępstw dewizowych
oraz przeciwdziałanie łamaniu przepisów dotyczących wyrobu, sprzedaŜy i uŜywania
sztucznych substancji słodkich (sacharyny), patentów akcyzowych oraz obrotu towarowego
z Wolnym Miastem Gdańskiem. W jego gestii leŜało tropienie takich przestępstw, jak uchy-
lanie się od opłat stemplowych od rachunków i innych dokumentów handlowych. Zajmowa-
no się teŜ  wykrywaniem nielegalnej produkcji spirytusu, zapalniczek oraz upraw tytoniu7.
Dla wywiadu StraŜy Granicznej waŜne było niedopuszczanie do nielegalnego przekraczania
————————
 4 H.M. Kula, Polska StraŜ Graniczna…, s. 60-62.
 5 Ibidem.
 6 Archiwum StraŜy Granicznej w Szczecinie (dalej: ASG), Komenda StraŜy Granicznej (dalej: KSG), sygn.

1045/101, Tymczasowa organizacja słuŜby wywiadowczej StraŜy Granicznej nr 2 z czerwca 1933 r.;
A. Misiuk, SłuŜby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 134.

 7 ASG, KSG, sygn. 1045/99, Projekt instrukcji słuŜby wywiadowczej, b.d.; R. Techman, Wywiad gospodar-
czy…, s. 141; M. Baniewicz, Wybrane problemy wywiadu StraŜy Granicznej w latach 1934-1935, „Pro-
blemy Ochrony Granic” 2000, nr 12, s. 8 i n.
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granicy, w tym na przykład przez agentów obcych słuŜb informacyjnych oraz osoby prowa-
dzące działalność antypaństwową.

StraŜ Graniczna prowadziła ponadto działalność wywiadowczą na rzecz Oddziału II Sztabu
Głównego WP. Był to wywiad płytki, sięgający w głąb państw ościennych od 15 do 30 km.
W pasie tym dokonywano rozpoznania na potrzeby wojska. Działania te StraŜ Graniczna organi-
zowała w ramach ścisłej współpracy z terenowymi ekspozyturami Oddziału II. Ich szefowie
utrzymywali bezpośredni kontakt z oficerami informacyjnymi inspektoratów okręgowych.

JuŜ w instrukcji o współpracy StraŜy Granicznej z Oddziałem II z 3 lipca 1929 r. stwier-
dzono, iŜ „celem wywiadu wojskowego prowadzonego przez StraŜ Graniczną jest uzyskanie
na jej najbliŜszym przedpolu wiadomości potrzebnych do oceny siły bojowej i moŜliwości
wojennych sąsiada”8. W związku z tym do zadań formacji naleŜało: 1) rozpoznanie terenu
(drogi, linie kolejowe, urządzenia elektryfikacyjne, budowle i prace specjalne mające zna-
czenie wojskowe), 2) wywiad narodowościowy (charakterystyka stosunków narodowościo-
wych, kolonizacja pasa przygranicznego), 3) wywiad ekonomiczny (opis zakładów przemy-
słowych) i 4) zagadnienia związane z osłoną, polegające na uzyskiwaniu informacji o poli-
cji, straŜy granicznej oraz organizacjach paramilitarnych9. Według natomiast tymczasowej
instrukcji z 27 listopada 1936 r. współdziałanie wywiadowcze z wywiadem wojskowym
polegało na: 1) rozpoznaniu działalności obcych słuŜb informacyjnych w pasie działania
StraŜy Granicznej; 2) przystosowaniu do tego zadania własnego aparatu wywiadowczego
i organizowaniu specjalnego aparatu agencyjnego i konfidencyjnego dla celów kontrwywia-
dowczych; 3) współdziałaniu w rozpracowywaniu afer kontrwywiadowczych w pasie dzia-
łania StraŜy Granicznej; 4) obserwacji nielegalnego ruchu granicznego pod kątem kontrwy-
wiadowczym; 5) współpracy z organami wywiadu wojskowego (ofensywnego) Oddziału II
Sztabu Głównego przez ułatwianie tym organom ich czynności wywiadowczych na pograni-
czu i współpracę informacyjną10.

SłuŜba wywiadowcza StraŜy Granicznej uzyskiwała na rzecz wywiadu wojskowego in-
formacje o ruchach i ćwiczeniach wojsk niemieckich i czechosłowackich przy granicy pol-
skiej. Zwracano uwagę na obsadę personalną jednostek, ich uzbrojenie, wyposaŜenie Ŝołnie-
rzy, a takŜe wznoszone umocnienia i fortyfikacje, lotniska oraz koszary. Interesowano się
rozbudową dróg, mostów, liniami i stacjami kolejowymi. W kręgu zainteresowania wywiadu
StraŜy Granicznej znajdowały się teŜ zakłady przemysłowe produkujące na potrzeby sił
zbrojnych. Rozpoznawano informacyjnie obce formacje graniczne, policyjne i organizacje
paramilitarne. Odnotowywano wszelkie przejawy represji władz niemieckich i czechosło-
wackich wobec Polaków11.

————————
 8 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Pol-

skiego (dalej: Oddział II SGWP), sygn. I. 303.4.77, Instrukcja współpracy StraŜy Granicznej z Oddziałem
II z 3 lipca 1929 r.

 9 Ibidem.
10 Ibidem, sygn. I. 303.4.255, Tymczasowa instrukcja o współpracy StraŜy Granicznej z Oddziałem II z 27

listopada 1936 r.
11 ASG, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy StraŜy Granicznej, sygn. 952/712, Sprawozdanie z wiadomo-

ści uzyskanych z przedpola Inspektoratów Granicznych od 14 listopada 1934 r. do 12 grudnia 1934 r. (12
grudnia 1934); P. Kołakowski, Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-
-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007 (wyd. II 2009), s. 392.



8

Jednym z najwaŜniejszych zadań aparatu informacyjnego StraŜy Granicznej było infor-
mowanie placówek kontrwywiadowczych o wszelkich przejawach aktywności obcych wy-
wiadów12. „Kontrwywiad StraŜy Granicznej – napisał w projekcie instrukcji słuŜby wywia-
dowczej podkomisarz Wojciech WiŜyn-Jastrzębski – ma za zadanie zdobywanie wiadomości
o wywiadzie państwa ościennego i chronić tajemnice własnego państwa na pograniczu.
W szczególności zadaniem kontrwywiadu StraŜy Granicznej jest zapobieganie przenikaniu
przez granicę akcji szpiegowskiej i dywersyjnej państwa ościennego”13. Prowadził on rów-
nieŜ wzmoŜoną działalność mającą na celu rozpoznanie organizacji zajmujących się działal-
nością antypaństwową oraz wywrotową. W tym wypadku do głównych zadań naleŜało
ustalenie ich przywódców, tras przerzutu broni, amunicji, materiałów wybuchowych i niele-
galnej prasy. Uzyskiwano równieŜ wiadomości o planowanych zamachach terrorystycznych
i zakłóceniach polskich uroczystości państwowych14.

Kierownictwo Oddziału II miało wiele zastrzeŜeń do działań specjalnych StraŜy Gra-
nicznej, co wynikało z braku odpowiednio przeszkolonej kadry oraz trudności technicznych
i finansowych. DąŜono jednak systematycznie do poprawy efektywności pracy wywiadow-
czej oraz kontrwywiadowczej organów informacyjnych tej formacji. Oficer polskiej „dwój-
ki”, ppłk Ludwik Sadowski, w opracowaniu z 1940 r. poświęconym rezultatom pracy Od-
działu II Sztabu Głównego, stwierdzał – oceniając wywiad StraŜy Granicznej – Ŝe: „Wiado-
mości z tego źródła mimo iŜ powierzchowne i drobne, były jednak dość obfite i miały odno-
śnie rozpoznania przedpola, duŜą wartość zwłaszcza przy porównywaniu i sprawdzaniu
wiadomości z innych źródeł”15.

Oficerowie informacyjni i wywiadowczy oraz kierownicy placówek II linii StraŜy Gra-
nicznej utrzymywali stałą współpracę z Policją Państwową, organami celnymi i kontrolą
skarbową, ponadto z władzami administracji ogólnej, słuŜbą pocztową, kolejową, portową,
leśną, a takŜe z organami władzy komunalnej. Polegała ona przede wszystkim na „Ŝyczli-
wym udzielaniu sobie nawzajem wiadomości z wykluczeniem źle rozumianej rywalizacji
słuŜbowej”16.

Całym aparatem wywiadu StraŜy Granicznej kierował komendant, przez szefa Oddziału
Informacyjnego Komendy SG. Działalność wywiadowczą w terenie organizowały komisa-
riaty, w gestii których znajdowały się podstawowe ogniwa pracy informacyjnej – placówki
II linii. Ponadto zajmowały się nią komórki wywiadowcze inspektoratów granicznych –
oficerowie wywiadowczy oraz inspektoratów okręgowych – oficerowie informacyjni. Pracę
wywiadowczą prowadziły teŜ placówki i komisariaty w głębi kraju, kierowane centralnie

————————
12 CAW, Oddział II SGWP, sygn. I. 303.4.255, Tymczasowa instrukcja o współpracy StraŜy Granicznej

z Oddziałem II z 27 listopada 1936 r.; H. Ćwięk, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s. 124.
13 ASG, KSG, sygn. 1045/99, Projekt instrukcji słuŜby wywiadowczej oprac. przez podkom. W. WiŜyn-

-Jastrzębskiego, oficera wywiadowczego Inspektoratu Granicznego Nakło, b.d.
14 P. Kozłowski, Sprawy ukraińskie w świetle materiałów Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy

Granicznej w latach 1928-1934, „Biuletyn Centralnego Ośrodka StraŜy Granicznej w Koszalinie” 2004,
nr 2, s. 133-154.

15 Pracownia Dokumentacji Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych w Warszawie, sygn. I/3/60,
Ppłk L. Sadowski, Oddział II Sztabu Głównego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniach
do wojny, s. 50.

16 ASG, KSG, sygn. 1045/99, Projekt instrukcji słuŜby wywiadowczej opracowany przez podkom. W. Wi-
Ŝyn-Jastrzębskiego, oficera wywiadowczego Inspektoratu Granicznego Nakło, b.d.
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przez Oddział Informacyjny Komendy StraŜy Granicznej. Według tymczasowej instrukcji
organizacji słuŜby wywiadowczej nr 2 z czerwca 1933 r. do tego typu działań zobowiązane
były de facto wszystkie jednostki organizacyjne i wszyscy bez wyjątku oficerowie i szere-
gowi tej formacji17.

Jak juŜ wspomniano, podstawową jednostką pracy wywiadowczej StraŜy Granicznej
były placówki II linii. Na ich czele stali kierownicy w stopniu przodownika lub starszego
przodownika. Zdarzało się, iŜ w waŜnych miejscach lub z istotnych powodów słuŜbowych
kierowali nimi oficerowie i wówczas placówki takie nosiły nazwę: „placówki oficerskiej II
linii”. Dowódca placówki był jednocześnie zastępcą kierownika komisariatu w sprawach
wywiadowczych. Od niego otrzymywał wytyczne, które uzgadniał z oficerem wywiadow-
czym inspektoratu granicznego. Ten ostatni mógł jednak przekazywać je bezpośrednio jako
fachowy przełoŜony w zakresie pracy informacyjnej18. Do zadań kierowników placówek II
linii, na które spadał obowiązek rozpoznania podległego terenu, naleŜało m.in. organizowa-
nie i kontrola pracy podwładnych, kierowanie siecią konfidentów oraz dokonywanie ich
werbunku, prowadzenie wykazu osób podejrzanych i poszukiwanych, ewidencjonowanie
aktualnych wiadomości z przedpola, prowadzenie dochodzeń i likwidowanie popełnianych
przestępstw, a takŜe współpraca z placówkami I linii w zakresie wymiany informacji. Do-
starczali oni dowódcy komisariatu danych dotyczących organizacji i charakteru przemyt-
nictwa, kierunków szlaków nielegalnego przemytu towarów i ludzi oraz osób uprawiających
ten proceder. Liczbę i siedziby placówek II linii ustalał komendant StraŜy Granicznej na
wniosek właściwego inspektora okręgowego. Na terenie ich działania, w miejscach gdzie
znajdowało się kilka waŜnych ośrodków handlowych, węzłów komunikacyjnych i miejsco-
wości koncentrujących ruch graniczny, wyodrębniano z nich oddzielne posterunki19.

Niejednokrotnie w celu wzmocnienia aparatu wywiadowczego powoływano w placów-
kach I linii podoficerów wywiadowczych. Byli nimi przewaŜnie zastępcy kierownika,
ewentualnie najlepiej zorientowani straŜnicy, którzy mieli dobrą orientację w sytuacji panu-
jącej na zapleczu oraz najbliŜszym przedpolu placówki.

 WaŜną rolę w pracy wywiadu StraŜy Granicznej odgrywał kierownik komisariatu, który
sprawował nadzór i kontrolę nad działalnością wywiadowczą na swoim obszarze. Mimo Ŝe
słuŜbowo podlegał inspektorowi granicznemu, to w sprawach informacyjnych otrzymywał
wytyczne od oficera wywiadowczego inspektoratu granicznego. Kierownik komisariatu
informował go o rozpracowywanych aferach przemytniczych oraz przekazywał informacje
z przedpola, a takŜe koordynował pracę placówek I i II linii. Prowadził równieŜ w niewiel-
kim zakresie pracę analityczną, wykorzystując otrzymane raporty i meldunki oraz ewidencję
aparatu wywiadowczego pozostającego na usługach podległych mu placówek20.

W sztabie inspektoratu granicznego znajdował się oficer wywiadowczy, który podlegał
bezpośrednio i słuŜbowo kierownikowi tej jednostki organizacyjnej. Pod względem prowa-

————————
17 Ibidem, sygn. 1045/101, Tymczasowa instrukcja organizacji słuŜby wywiadowczej StraŜy Granicznej nr 2

z 2 czerwca 1933 r.
18 H.M. Kula, Polska StraŜ Graniczna…, s. 68; R. Techman, Wywiad gospodarczy…, s. 143-144.
19 Ibidem.
20 ASG, KSG, sygn. 1045/101, Tymczasowa organizacja słuŜby wywiadowczej StraŜy Granicznej nr 2

z 2 czerwca 1933 r.
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dzenia działalności wywiadowczej był on jednak podporządkowany oficerowi informacyj-
nemu inspektoratu okręgowego StraŜy Granicznej. Oficer wywiadowczy kierował  pracą
organów wywiadu na całym terenie działania i koordynował ją. Dysponował i administrował
funduszem wywiadowczym otrzymanym z inspektoratu okręgowego oraz odpowiadał za
szkolenie personelu wywiadowczego. Prowadził teŜ ewidencję osób podległych oraz konfi-
dentów i informatorów, gromadził informacje dotyczące przestępczości przemytniczej,
a takŜe opracowywał raporty i sprawozdania21.

Za działalność i całokształt prac wywiadowczych na obszarze całego inspektoratu okręgo-
wego StraŜy Granicznej był odpowiedzialny oficer informacyjny. Pełnił on de facto funkcję
referenta inspektora, któremu podlegał słuŜbowo w sprawach wywiadu i zwalczania przemytu,
będąc jednocześnie zwierzchnikiem placówek II linii znajdujących się na terenie bezpośred-
niego działania. Pod względem fachowym podporządkowany był szefowi Oddziału Informa-
cyjnego Komendy StraŜy Granicznej. Oficer informacyjny miał prawo wydawania zarządzeń
w zakresie słuŜby wywiadowczej, dysponował i administrował funduszem wywiadowczym
inspektoratu okręgowego, który przydzielał na potrzeby poszczególnych organów wywiadow-
czych, nadzorował i koordynował działalność wywiadu, odpowiadał za dobór personelu do
słuŜby wywiadowczej, opracowywał program szkoleniowy i kierował nim, kontrolował za-
bezpieczanie i zachowanie tajemnicy słuŜbowej, a takŜe prowadził ewidencję personalną
i rzeczową oraz opracowywał sprawozdania i raporty. W celu nadzorowania prac wywiadow-
czych odbywał z ramienia inspektora okręgowego objazdy inspekcyjne22.

Poza funkcjonariuszami StraŜy Granicznej, szczególnie istotną rolę w zwalczaniu przemyt-
nictwa, naduŜyć celno-skarbowych i nielegalnego przekraczania granicy odgrywali konfidenci,
informatorzy oraz osoby współpracujące z organami informacyjnymi tej formacji. Główne
źródło róŜnego rodzaju wiadomości stanowiła sieć konfidentów, ściśle zakonspirowanych,
którzy wykonywali pracę niewzbudzającą podejrzeń. Byli na przykład pracownikami przed-
siębiorstw, urzędów, instytucji lub prowadzili własną działalność gospodarczą. Ich umiejsco-
wienie w wielu środowiskach pozwalało na uzyskiwanie róŜnorodnych cennych informacji.
Zakres pracy konfidentów uzaleŜniony był od moŜliwości zdobywania przez nich określonych
wiadomości oraz od zadań stawianych przez organa wywiadu StraŜy Granicznej. Konkretne
zadania zlecał im do realizacji kierownik komórki wywiadowczej funkcjonującej na danym
terenie, który był odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie konfidenta oraz jego konspira-
cję. NaleŜy podkreślić, iŜ dane pochodzące z tego źródła nie stanowiły podstawowego mate-
riału dowodowego w sprawie, bowiem musiały być potwierdzone przez oficjalne dochodzenie
bądź przez uzyskanie konkretnych dowodów przestępstwa czy teŜ naduŜyć. Do najlepszych
konfidentów naleŜeli ci, którzy dostarczali informacji z pobudek ideowych. Najliczniejszą
jednak grupę stanowiły osoby spodziewające się duŜego zarobku, zdarzały się i takie, które
kierowały się chęcią zemsty lub wyeliminowania konkurencji23.
————————
21 Ibidem; R. Techman, Wywiad gospodarczy..., s. 142. Stanowisko oficera wywiadowczego w Inspektoracie

Granicznym w Gdyni pełnili kolejno: Jan Dzięciołowski, Piotr Stando, Józef Bocheński, Roman Sza-
błowski, Władysław Przybylski, Lucjan Świderski i Bogusław Plutecki – ibidem, s. 157.

22 ASG, KSG, sygn. 1045/101, Tymczasowa organizacja słuŜby wywiadowczej StraŜy Granicznej nr 2
z czerwca 1933 r.

23 Ibidem, sygn. 1045/34, Wytyczne słuŜby wywiadowczej przeciwprzemytniczej opracowane przez pod-
kom. Wróblewskiego z 1935 r.; sygn. 1045/181, Instrukcja dla prowadzenia dossier i kart ewidencyjnych
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Informatorzy współpracowali z wywiadem gospodarczym StraŜy Granicznej w zakresie
węŜszym niŜ konfidenci. Praca ich nie miała charakteru stałego, gdyŜ byli wykorzystywani
tylko w zaleŜności od potrzeb. Z usług informatorów korzystano najczęściej w celu uzyska-
nia wiadomości o poszczególnych osobach, firmach, środowiskach oraz sprawach specjal-
nych. Działali z podobnych pobudek co konfidenci, stanowiąc waŜne źródło informacji apa-
ratu wywiadowczego placówek I i II linii24.

StraŜ Graniczna korzystała równieŜ z pomocy osób stale lub doraźnie z nią współpracu-
jących, które nie były zaliczane do grupy konfidentów ani informatorów. Osoby te przeka-
zywały drobne informacje, czyniąc to bezinteresownie albo za opłatą25.

Tereny polskiego WybrzeŜa znajdowały się w gestii Pomorskiego Inspektoratu Okręgo-
wego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy26. Na podległym obszarze działania, który rozciągał
się od linii Wisły na wschodzie do miejscowości Ujście w powiecie chodzieskim na zacho-
dzie, podporządkowanych mu było pięć inspektoratów granicznych. Znajdowały się one
w Chojnicach, Kościerzynie, Nakle, Tczewie i Gdyni. Temu ostatniemu, którego początki
sięgają wiosny 1928 r., podlegały z kolei cztery komisariaty StraŜy Granicznej, w: Pucku,
Helu, Goszczynie i Gdyni. Jego obszar działania obejmował całe WybrzeŜe, sięgając na
południu Wolnego Miasta Gdańska, na wschodzie Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego,
na północy Morza Bałtyckiego, a na zachodzie granicy lądowej z Niemcami27.

Pod koniec 1937 r. Inspektorat Graniczny Gdynia dysponował czterema placówkami II
linii usytuowanymi w siedzibach komisariatów i trzema posterunkami zewnętrznymi w
Chyloni, Nadolu i Świecinie, a takŜe osiemnastoma placówkami I linii. Obsadę personalną
inspektoratu z podległymi jednostkami organizacyjnymi stanowiło 9 oficerów, 237 szerego-
wych i 1 pracownik cywilny. Ponad połowa stanu osobowego pracowała w komisariacie
gdyńskim, któremu podlegały port i miasto. Na czele inspektoratu (od 1938 r. komendy
obwodu) kolejno stali: Antoni Wilk (1928-1929), Julian Mamczyński (1929-1932), Stefan
Świda (1932-1935), Karol Bacz (1935-1937) i Franciszek Burian (1937-1939)28.

Gdyński inspektorat graniczny róŜnił się od pozostałych, gdyŜ poza typowymi działa-
niami charakterystycznymi dla całej tej formacji realizował zadania związane z ochroną
wybrzeŜa morskiego. Niewielki pas nadbrzeŜy, z dynamicznie rozwijającą się Gdynią oraz
portem, a takŜe bliskość Wolnego Miasta Gdańska, z jego dobrze rozbudowaną infrastruktu-
rą portowo-handlową, stanowiły dogodne warunki do rozwoju przemytu oraz naduŜyć kar-
no-skarbowych. Gdynia była najbardziej aktywnym ośrodkiem kontrabandy na obszarze
działania Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy Granicznej – wpływ na taką sytu-
ację miały powstające tam liczne przedsiębiorstwa, rozwój floty handlowej i rybołówstwa
————————

w wywiadzie StraŜy Granicznej z 1936 r.; sygn. 1045/129, Referat kom. Kuźmińskiego na odprawę ofice-
rów informacyjnych z 15 grudnia 1936 r.

24 R. Techman, Wywiad gospodarczy..., s. 145-146.
25 Ibidem.
26 Do 1931 r. siedziba Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy Granicznej mieściła się w Czersku –

zob. G. Goryński, Pomorski Inspektorat Okręgowy StraŜy Granicznej 1928-1939. Wybrane problemy or-
ganizacyjne, [w:] 80. rocznica powstania StraŜy Granicznej II Rzeczypospolitej, pod red. A. Gosławskiej-
Hrychorczuk, Warszawa-Kętrzyn 2008, t. II, s. 90 i n.

27 ASG, KSG, sygn. 1045/30, Sprawozdanie z walki z przemytnictwem skarbowo-celnym w 1935 r.;
R. Techman, Wywiad gospodarczy..., s. 147.

28 Ibidem, s. 154.
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dalekomorskiego. Poza firmami spedycyjnymi, maklerskimi i handlowymi, przemytem zaj-
mowały się załogi statków, bezrobotni marynarze, prostytutki, a takŜe szeregowi Marynarki
Wojennej. Wywiad gospodarczy StraŜy Granicznej wyodrębnił trzy najwaŜniejsze rejony
uprawiania tego procederu: port handlowy, port wojenny na Oksywiu oraz granica lądowa
i morska z Wolnym Miastem Gdańskiem. Kontrabanda kwitła teŜ na Półwyspie Helskim,
gdzie zajmowali się nią głównie rybacy. Mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska oraz działa-
jące tam firmy równieŜ były zainteresowane rentownym przemytem towarów do Polski29.

Od samego początku istnienia Inspektoratu Granicznego Gdynia waŜną rolę w jego
działaniu odgrywała słuŜba portowa. Jej rola polegała głównie na walce z nielegalnym
przemytem towarów ze statków na ląd. Natomiast ochronę wód terytorialnych, zapobieganie
naruszaniu granicy przez obce statki, a takŜe ściganie przestępstw celnych zapewniała utwo-
rzona 15 lipca 1932 r. flotylla morska StraŜy Granicznej30, która podlegała kierownikowi
inspektoratu gdyńskiego. Tworzyły ją trzy łodzie motorowe: „Kaszub”, „Mazur” i „Ślązak”
oraz kuter pościgowy „Batory”. Były one wykorzystywane do patrolowania, obserwacji
ruchu jednostek pływających wzdłuŜ polskich wód terytorialnych i wewnętrznych oraz śle-
dzenia statków podejrzanych o przemyt31.

Istotnym elementem ochrony granicy morskiej było zorganizowanie w latach 1932-1933
systemu patrolowo-obserwacyjnego oraz łączności na WybrzeŜu. Składały się nań nad-
brzeŜne straŜnice wybudowane w Dąbkach, Karwi, Rozewiu, Wielkiej Wsi (obecne Włady-
sławowo) i Jastarni, które zostały włączone do placówek I linii. Ich zadanie polegało na
obserwowaniu morza i przestrzeni powietrznej, a takŜe patrolowaniu brzegu między po-
szczególnymi placówkami32.

NajwaŜniejszą jednak rolę w zwalczaniu przestępstw gospodarczych na WybrzeŜu od-
grywał aparat wywiadowczy StraŜy Granicznej. W maju 1931 r. komenda bydgoska okre-
śliła następujące kierunki działania wywiadu gdyńskiego inspektoratu:

1. Rozpracowanie spraw kontyngentowych i obserwacja transportów wychodzących
z Gdyni w głąb kraju, wcześniej awizowanych jako podejrzane. Miasto miało być podzielo-
ne na odcinki, przydzielone poszczególnym wywiadowcom II linii, zaznajomionym
z tabelami towarów, których wwóz był zakazany, którzy kontrolowaliby przesyłki na sta-
cjach kolejowych i pocztowych, otrzymując równocześnie polecenie zwerbowania informa-
torów pośród personelu handlowego.

2. Śledzenie, czy towary monopolowe, wysyłane za granicę, nie wracały do kraju.
Z uwagi na to, Ŝe wwóz spirytualiów przeznaczonych na eksport mógł być dokonywany

————————
29 Ibidem, s. 170-171; H.M. Kula, Ochrona granicy morskiej 1920-1939, „Rocznik Gdyński” 1991, nr 10,

s. 269; S. Mańkowski, Zarys historii ochrony granicy..., s. 56 i n.
30 Gdyński inspektorat graniczny otrzymał po StraŜy Celnej jedynie jeden kuter motorowy „StraŜnik I”,

który w Ŝaden sposób nie mógł rozwiązać problemu walki z kontrabandą na morzu a takŜe ochrony wód
terytorialnych państwa polskiego – zob. I. Bieniecki, Jednostki pływające polskich formacji ochrony gra-
nicy morskiej w latach 1918-1939, [w:] 80. rocznica powstania StraŜy Granicznej II Rzeczypospolitej,
pod red. A. Gosławskiej-Hrychorczuk, Warszawa-Kętrzyn 2008, t. II, s. 53 i n.

31 ASG, Pomorski Inspektorat Okręgowy StraŜy Granicznej (dalej: PIOSG), sygn. 489/281, Rozkaz organi-
zacyjny nr 1 Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy Granicznej z 4 lipca 1932 r.; H.M. Kula, Pol-
ska StraŜ Graniczna..., s. 141-142.

32 ASG, PIOSG, sygn. 489/276, Rozkaz organizacyjny nr 1 z 25 listopada 1933 r.; H.M. Kula, Ochrona
granicy morskiej..., s. 268.
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w większych ilościach, naleŜało dąŜyć do konfidencjonalnego opanowania instytucji trud-
niących się ekspedycją tych artykułów, biur transportowych, obsługi statków itp.

3. Zwalczanie przemytu wynoszonego ze statków, którym w całości miał zająć się Komi-
sariat StraŜy Granicznej w Gdyni.

4. Ustalenie, czy istnieją zorganizowane szajki uprawiające przemyt, gdyŜ  odpowiedź
oficera wywiadowczego, Ŝe ich nie ma, względnie, Ŝe nie natrafił on na ich ślad, nie przeko-
nała jego przełoŜonego z Bydgoszczy.

5. Całkowite opanowanie przydzielonego terenu, polegające nie tylko na obserwacji ru-
chu kołowego i osobowego na szosach, stacjach kolejowych itp., ale na rozpoznaniu osiedli
i dzielnic przez wywiadowców, którzy przy pomocy zwerbowanych źródeł mieli informo-
wać o wszystkich sprawach handlowych, społecznych, kontrwywiadowczych itp.33

Rozpoznanie przemytnictwa i przestępstw karno-skarbowych zaleŜało przede wszystkim
od odpowiedniego przygotowania własnej kadry zawodowej oraz zorganizowania sieci
agenturalnej. Ta ostatnia w pierwszych latach istnienia Inspektoratu Granicznego Gdynia nie
funkcjonowała najlepiej, co wynikało z podejmowania głównie doraźnych działań w tym
zakresie. Nie udało się bowiem zbudować trwałej sieci informacyjnej, która pozwoliłaby na
systematyczne napływanie miarodajnych danych. Przełom nastąpił dopiero w połowie lat
trzydziestych, kiedy kierownikiem gdyńskiego inspektoratu został Karol Bacz, zdolny orga-
nizator i zasłuŜony dowódca StraŜy Granicznej. Doprowadził on do znacznego rozbudowa-
nia i umocnienia sieci agenturalnej34.

W połowie 1936 r. gdyński inspektorat współpracował z 9 konfidentami i 12 informato-
rami ideowymi. K. Bacz zakładał, iŜ do opanowania wywiadowczego całego terenu po-
trzebnych było jeszcze kilku konfidentów oraz dalsi bezinteresowni informatorzy. Chodziło
głównie o rozpoznanie firm spedycyjnych, przeładunkowych, przemysłowo-handlowych,
magazynów portowych, statków, agencji celnych, prasy, poczty, a takŜe ruchu kolejowego
i kołowego. Szczególną wagę przykładał on do pozyskania do współpracy informatorów
ideowych, wysoko oceniając ich przydatność w zwalczaniu kontrabandy i przestępstw kar-
no-skarbowych35.

Jesienią 1937 r. na 2292 osoby zaangaŜowane w wywiadzie przeciwprzemytniczym
w Pomorskim Inspektoracie Okręgowym StraŜy Granicznej, 408 – czyli blisko 20 procent –
było w Gdyni. Zajmowała ona drugie miejsce w liczbie wywiadowców wśród placówek II
linii (32 na 166), pierwsze pod względem konfidentów (10 na 13, pozostałych 3 zaangaŜo-
wanych było w Tczewie) oraz informatorów (59 ze 157). W przypadku osób współpracują-
cych Inspektorat Graniczny Gdynia był trzeci (307 z 1956, za Kościerzyną i Tczewem)36.
————————
33 ASG, PIOSG, sygn. 490/6, Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy Granicznej z 28 maja

1931 r.
34 Ibidem, sygn. I/93, Pismo K. Bacza do poszczególnych komisariatów z 21 grudnia 1935 r.
35 Ibidem, sygn. I/180, Sprawozdanie Inspektoratu Granicznego StraŜy Granicznej w Gdyni z 14 sierpnia

1936 r.; sygn. I/117, Sprawozdanie Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy Granicznej dla Ko-
mendy StraŜy Granicznej z listopada 1936 r.

36 Ibidem, sygn. 952/680, Sprawozdanie Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy Granicznej z wy-
wiadu przeciwprzemytniczego za IV kwartał 1937; Sprawozdanie Pomorskiego Inspektoratu Okręgowe-
go StraŜy Granicznej z wywiadu przeciwprzemytniczego za I kwartał 1938 r. W 1937 r. gdyński inspekto-
rat graniczny dysponował równieŜ kilkoma źródłami informacji w Niemczech oraz na obszarze Wolnego
Miasta Gdańska – zob. R. Techman, Wywiad gospodarczy..., s. 166.
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Wynika z tego, iŜ jego aparat informacyjny wykorzystywał do działań wywiadowczych,
mających na celu rozpoznanie kontrabandy i przestępstw karno-skarbowych głównie konfi-
dentów i informatorów, czyli osoby najwyŜej usytuowane w hierarchii źródeł osobowych.
Taka sytuacja miała wpływ na osiągane wyniki, gdyŜ pod tym względem gdyński inspekto-
rat zdecydowanie wyprzedzał pozostałe jednostki organizacyjne. Na przykład w 1938 r. jego
funkcjonariusze zatrzymali 652 przemytników na ogólną liczbę 1345, a wartość zarekwiro-
wanego towaru osiągnęła 65% wartości w całym Pomorskim Inspektoracie Okręgowym
StraŜy Granicznej (84 270 zł ze 129 248 zł)37.

Inspektorat Graniczny Gdynia systematycznie rozszerzał sieć agenturalną o kolejne oso-
by. Najczęściej wywodziły się one ze środowisk i grup zawodowych, których rozpoznanie
interesowało wywiad gospodarczy StraŜy Granicznej. Zaliczali się do nich m.in. kolejarze,
celnicy, pocztowcy, pracownicy Ŝeglugi i portów, przedsiębiorstw przemysłowo-handlo-
wych, organizacji kupieckich oraz giełdy. Starano się pozyskiwać osoby dobrze zorientowa-
ne w miejscowych stosunkach, mające rozległe znajomości i kontakty towarzyskie, a takŜe
dysponujące bogatymi informacjami o swojej branŜy38.

KaŜdego miesiąca konfidenci stali otrzymywali wynagrodzenie ze specjalnego funduszu
przeznaczonego na walkę z przemytnictwem. Sumy te wahały się od 20-30 złotych do 100 zło-
tych dla najlepszych. Ci, którzy nie potrafili wykazać się, a takŜe nie spełnili oczekiwań z powo-
du ograniczonego pola działania bądź nieumiejętności, byli przesuwani z uposaŜenia miesięcz-
nego do kategorii opłacanych dorywczo za konkretnie wykonane zadanie. Stosownie do osiąga-
nych efektów róŜnicowano zapłatę – osobom poŜytecznym i solidnym podwyŜszano, natomiast
mniej skutecznym obniŜano39. Poza siecią konfidentów gdyński inspektorat współpracował
z kilkunastoma informatorami ideowymi. W jednym ze sprawozdań napisano, iŜ była to grupa
„jednostek wybitnie inteligentnych, ideowych i wypróbowanych, zajmujących powaŜne stanowi-
ska na terenie portu i miasta Gdyni. Są to ludzie niezwykle poŜyteczni, wyświadczający nieoce-
nione usługi, na prawdziwości informacyjnej których i gotowości udzielania informacji moŜna
zawsze polegać. Pracują oni z poczucia obowiązku obywatelskiego bezinteresownie”40.

Poszczególne firmy, przedsiębiorstwa, instytucje, którymi zainteresowany był wywiad
gospodarczy gdyńskiego inspektoratu, miały pozakładane teczki. Trafiały do nich materiały
uzyskiwane od konfidentów i informatorów. Do końca 1937 r. zebrano w ten sposób wiado-
mości o 131 firmach, a kolejne 172 znajdowały się w kręgu zainteresowania aparatu wywia-
dowczego StraŜy Granicznej41.

Niektóre informacje gospodarcze uzyskiwane przez wywiad Inspektoratu Granicznego
Gdynia były przesyłane do Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty oraz
————————
37 ASG, PIOSG, sygn. 489/66, Wykazy ilościowe przemytników i osób przyłapanych na nielegalnym prze-

kraczaniu granicy oraz wartości przejętego i udowodnionego przemytu w 1938 r.
38 Ibidem, sygn. I/117, Pismo kierownika Inspektoratu Okręgowego do Inspektoratu Granicznego w Gdyni

z 7 października 1936 r.; Meldunek kierownika Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego w sprawie orga-
nizacji sieci konfidencjonalnej z 2 listopada 1936 r.

39 Ibidem, sygn. I/180, Sprawozdanie Inspektoratu Granicznego StraŜy Granicznej w Gdyni z 1 październi-
ka 1936 r.; R. Techman, Wywiad gospodarczy..., s. 167.

40 ASG, PIOSG, sygn. I/180, Sprawozdanie Inspektoratu Granicznego StraŜy Granicznej w Gdyni z 30
listopada 1936 r.

41 Ibidem, sygn. 152/681, Sprawozdanie z działalności wywiadu Inspektoratu Granicznego w Gdyni za IV
kwartał 1937 r.
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Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu.
Dostarczano tam przede wszystkim wiadomości o firmach z kapitałem niemieckim, których
właścicielami bądź prokurentami były osoby związane z wojskiem lub wywiadem. Wśród
informacji przekazywanych organom kontrwywiadu wojskowego znajdowały się równieŜ
dane dotyczące przywozu i wywozu amunicji oraz materiałów wojskowych, nielegalnego
przekraczania granicy, a takŜe ruchu w portach niektórych statków czy teŜ poszczególnych
osób i przedsiębiorstw42.

NaleŜy podkreślić, iŜ oprócz gdyńskiej jednostki organizacyjnej StraŜy Granicznej, istotne
znaczenie w zwalczaniu przemytnictwa na WybrzeŜu miała powołana 29 listopada 1928 r.
Ekspozytura Inspektoratu Ceł w Gdańsku, który wraz z portem odgrywał wyjątkową rolę
w szerzeniu kontrabandy. Wolne Miasto na mocy postanowień traktatu wersalskiego (1919 r.),
a takŜe późniejszych rozstrzygnięć (konwencja paryska – 1920 r., umowa warszawska –
1921 r.) zostało włączone do obszaru celnego II Rzeczypospolitej. Sytuacja ta oznaczała
jego podporządkowanie prawodawstwu celnemu i taryfie celnej państwa polskiego. Zabez-
pieczenie granicy powierzono jednak gdańskiej administracji, przewidując jedynie działania
kontrolne ze strony polskich inspektorów. Przywilej Wolnego Miasta, wynikający
z jego odrębności  politycznej, by dysponować własną słuŜbą graniczną i celną pomimo
zespolenia z obszarem celnym II Rzeczypospolitej, rzutował negatywnie na stosunki polsko-
-gdańskie43.

Wpływ na rozwój przemytnictwa, które przybrało niespotykane rozmiary w Wolnym
Mieście Gdańsku, zwłaszcza po opanowaniu jego władz przez hitlerowców44, miały róŜno-
rakie czynniki, z których moŜna wskazać na: zaludnienie pasa granicznego i przedpola oraz
wzrost zapotrzebowania na pewne towary, sytuacja przemysłowa i gospodarcza po obu stro-
nach granicy, dogodne połączenia komunikacyjne zarówno lądowe, jak i morskie, a takŜe
róŜnice w cenie i jakości niektórych artykułów, które powodowały duŜą rentowność upra-
wianego procederu. WaŜną rolę odgrywało równieŜ przyzwyczajenie ludności do artykułów
pochodzenia niemieckiego, co było popierane ze względów politycznych przez władze
gdańskie45.

Aktywność przemytnicza była odczuwalna de facto na całym obszarze Wolnego Miasta,
niemniej szczególne jej nasilenie przypadało na tutejszy port, skąd towary ze statków tra-
fiały do miasta, a część z nich dostawała się do Gdyni. Równie waŜny kanał przemytu pro-
wadził do Gdańska z Elbląga przez Zalew Wiślany lub Nogat46. Trzeba zauwaŜyć, iŜ kontra-
banda przez zieloną granicę była mniejsza niŜ przez gdańskie urzędy celne, gdzie występo-

————————
42 R. Techman, Wywiad gospodarczy..., s. 184-185.
43 Zob. B. Hajduk, Wolne Miasto Gdańsk w polityce celnej Polski 1922-1934, Wrocław-Warszawa-Kraków

1981; H.M. Kula, Gdańska „Dziura Celna”. Polscy inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku
1920-1939, Gdańsk 1999, i nowe wyd. tegoŜ pt. Polscy inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-
-1939, Gdańsk 2009.

44 Władze nazistowskie czynnie współdziałały w dopuszczaniu do swobodnego bezcłowego obrotu towarów
między Gdańskiem a Niemcami. Na obszar Wolnego Miasta przemycano drogą morską lub lądową z Prus
Wschodnich broń, mundury, sprzęt i ekwipunek wojskowy.

45 ASG, KSG, sygn. 1045/29, Sprawozdanie ze zwalczania przestępczości skarbowo-celnej w 1934 r.
46 R. Techman, Przemyt na granicy gdańsko-pruskiej w połowie lat trzydziestych XX wieku w raporcie

Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” 2008, z. 47, s. 160
i n.
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wała na przykład w formie stosowania niŜszych stawek celnych, fałszywego deklarowania
czy teŜ zaniŜania wagi towarów47.

Konieczność walki z kontrabandą, która powaŜnie uszczuplała dochody państwa pol-
skiego spowodowała, Ŝe podjęto decyzję o uszczelnieniu granicy przy pomocy wywiadu
przeciwprzemytniczego. W związku z tym, iŜ StraŜ Graniczna nie mogła prowadzić działal-
ności na terenie Wolnego Miasta, zdecydowano o utworzeniu zakonspirowanej placówki.
Była nią wspomniana juŜ Ekspozytura Inspektoratu Ceł w Gdańsku, którą obsadzono
w znacznej części oficerami tej formacji. Otrzymała ona obowiązki i kompetencje identycz-
ne jak inspektoraty graniczne StraŜy Granicznej. Pod względem administracyjnym oraz
gospodarczym została podporządkowana Pomorskiemu Inspektoratowi Okręgowemu, for-
malnie jednak, ze względu na obowiązujące przepisy, stanowiła integralną część Naczelnego
Inspektoratu Ceł Rzeczypospolitej, który był instytucją kontrolną w zakresie spraw celnych
na obszarze Wolnego Miasta48.

Rola Inspektoratu Ceł ograniczała się głównie do nadzoru nad działalnością gdańskich urzę-
dów i placówek celnych oraz granicznych,  a takŜe zapobiegania nielegalnemu obrotowi towa-
rowemu z zagranicą. Jego zadaniem było teŜ informowanie Ministerstwa Skarbu o sytuacji pa-
nującej na tamtejszym obszarze celnym oraz podejmowanie bezpośrednich kroków wobec władz
celnych Wolnego Miasta w kwestiach spornych. Kontroli Naczelnego Inspektoratu Ceł nie pod-
legały jednak władze celno-graniczne na politycznej granicy polsko-gdańskiej. Polscy inspekto-
rzy celni dysponowali jedynie uprawnieniami obserwatorów, bez praw wykonawczych. Nie
mogli na przykład dokonywać zatrzymań osób, przeprowadzać rewizji osobistej oraz sprawdzać
towarów i pomieszczeń. W przypadku natknięcia się na przemytnika, ich działania mogły spro-
wadzić się tylko do wezwania urzędników celnych, policjantów lub Ŝandarmerii gdańskiej49.

Zadania Ekspozytury Inspektoratu Ceł polegały na kontroli ochrony celnej portu gdań-
skiego, WybrzeŜa oraz granicy gdańsko-pruskiej i walce z kontrabandą na tym obszarze. Jej
funkcjonariusze mieli prawo kontrolować jedynie placówki graniczno-celne wzdłuŜ linii
granicznej z Prusami Wschodnimi. Nie mieli natomiast takich uprawnień w odniesieniu do
placówek znajdujących się na granicy z II Rzeczpospolitą, bowiem państwo polskie i Wolne
Miasto stanowiły ten sam obszar celno-gospodarczy50.

W lipcu 1937 r. stan osobowy Ekspozytury Inspektoratu Ceł wynosił 37 funkcjonariuszy,
z których aŜ 29 było zaangaŜowanych w ochronę granicy między Wolnym Miastem Gdańskiem
a Prusami Wschodnimi. Wstępna organizacja tej placówki została powierzona podkomisarzowi
Arturowi Tarnowieckiemu, natomiast jej szefami byli kolejno: Wiktor Zakliński (1929-1930),
Henryk Królikowski-Muszkiet (1930-1935), Stefan Świda (1935-1939) i Wacław Spilczyński
(od 30 czerwca 1939 r.)51. Jednocześnie pełnili oni obowiązki oficera informacyjnego.

————————
47 ASG, KSG, sygn. 1045/29, Sprawozdanie ze zwalczania przestępczości skarbowo-celnej w 1934 r.; H.M.

Kula, Gdańska „Dziura Celna”..., s. 55.
48 ASG, PIOSG, sygn. 489/399, Pismo Ekspozytury Inspektoratu Ceł z 8 grudnia 1928 r.; H.M. Kula, Gdań-

ska „Dziura Celna”..., s. 69-70.
49 Ibidem, s. 43, 63-68; B. Hajduk, Wolne Miasto Gdańsk..., s. 94-95.
50 Ibidem, s. 170-171; ASG, PIOSG, sygn. 489/393, Projekt organizacji Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdań-

sku, b.d.
51 ASG, KSG, sygn. 3003/1, sygn. 3003/2; ibidem, PIOSG, sygn. 489/246, 489/248, Rozkazy personalne

KSG; H.M. Kula, Gdańska „Dziura Celna”..., s. 116.
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Na początku lat trzydziestych struktura organizacyjna ekspozytury wyglądała następują-
co: kierownik, sztab oraz placówki kontrolne. Kierownikowi powierzono utrzymywanie
kontaktów z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi StraŜy Granicznej, nadzór nad
podległymi mu funkcjonariuszami oraz przygotowywanie wniosków w kwestiach celnych.
Z kolei sztab ekspozytury dzielił się na trzy referaty: wywiadowczy, handlowy i studiów
oraz kancelarię. Pierwszy z nich prowadził działalność polegającą na pilnowaniu czynności
celników gdańskich. Obserwował równieŜ ruch towarowy na obszarze Wolnego Miasta oraz
zwalczał przemytnictwo na zielonej granicy. W gestii Referatu Handlowego znajdował się
nadzór nad sprawami kontyngentowymi i prowadzenie ewidencji firm oraz towarów, nato-
miast Referat Studiów gromadził materiały do prac nad umowami polsko-gdańskimi oraz
przedstawiał kierownikowi Ekspozytury Inspektoratu Ceł sprawy bieŜące. Zadaniem placó-
wek działających w terenie było kontrolowanie gdańskich komisariatów, przejść granicz-
nych i urzędów celnych, a takŜe patrolowanie wybrzeŜa morskiego, Zalewu Wiślanego oraz
dolnego biegu Wisły i Nogatu. Ich funkcjonariusze sprawdzali teŜ dokumenty celne oraz
czuwali nad przestrzeganiem polskiego ustawodawstwa i taryfy celnej52.

Ekspozytura Inspektoratu Ceł w Gdańsku prowadziła działania antyprzemytnicze głów-
nie opierając się na wywiadzie. Polegał on na obserwowaniu przede wszystkim portu, dwor-
ców, urzędów pocztowych, magazynów, firm i osób sprowadzających towary z zagranicy.
Wywiad ekspozytury napotykał powaŜne przeszkody z powodu paraliŜowania jego pracy
przez ujawnianie obecności polskich inspektorów, stałą ich inwigilację oraz niechęć miej-
scowej ludności. Pomimo to jednak placówka ta wykryła w latach 1928-1934 52 afery na
ogólną sumę 13 mln złotych53.

Dla celów słuŜbowych oraz do uŜytku innych władz (np. urzędów skarbowych) jednostki
organizacyjne StraŜy Granicznej prowadziły ewidencję firm oraz osób podejrzewanych,
poszukiwanych, zatrzymywanych i karanych, zwłaszcza za przestępstwa objęte  ustawą
karno-skarbową oraz przepisami o granicach państwa. Pierwotnie dla kaŜdej firmy i wszyst-
kich osób odpowiedzialnych za jej czynności sporządzano arkusze ewidencyjne i karty sko-
rowidzowe tworzące kartotekę. Miała być ona „podstawą pracy wywiadowczej” i nosić
charakter „idealnego skorowidza personalnego i rzeczowego”. Arkusze ewidencyjne obej-
mowały takie zapisy, jak: nazwę firmy, jej dokładny adres, posiadane filie (nazwy, siedziby,
charakter, zaleŜności), nazwiska i imiona osób, które sądownie odpowiadały za działalność
firmy, ze specjalnym wyszczególnieniem tych z nich, które były wcześniej pociągnięte do
odpowiedzialności karnej.

W połowie lat trzydziestych opracowany został nowy kwestionariusz ewidencyjny, któ-
rym posługiwała się zwłaszcza sieć konfidencjonalna przy zbieraniu materiałów. Obejmował
on dwie podstawowe części: pierwsza dotyczyła róŜnorakich danych o samej firmie, druga
zaś personaliów i charakterystyki jej pracowników. Konfident więc, rozpracowując daną
jednostkę organizacyjną, zobowiązany był podać: nazwę firmy (w skrócie i pełnym brzmie-
niu), datę jej powstania (ze wszystkimi dotychczasowymi siedzibami i wcześniejszym cha-
————————
52 Ibidem, s. 72-73; ASG, PIOSG, sygn. 489/244, Instrukcja o organizacji wewnętrznej Ekspozytury In-

spektoratu Ceł w Gdańsku z września 1932 r.
53 ASG, KSG, sygn. 1045/29, Sprawozdanie z działalności StraŜy Granicznej w walce z przestępczością

skarbowo-celną w 1934 r.
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rakterem), adresy centrali i oddziałów, charakter (czym się zajmowała), nazwiska właścicie-
li, członków zarządu i udziałowców (z wysokością udziałów), wielkość kapitału zakładowe-
go (z jego strukturą), główne i poboczne dochody firmy (źródła), bilans handlowy (stosunek
zysku bilansowego do zysku ukrytego), posiadane koncesje (celne, akcyzowo-monopolowe,
przewozowe itp.), wyszczególnić magazyny, składnice, place i inne nieruchomości (własne
i dzierŜawione), organ nadzorczy (przez kogo i jak była kontrolowana), wskazać z kim
współpracowała (stosunki handlowe i zaleŜność finansową) i kto ją popierał (utajeni współ-
pracownicy, sfery rządowe i osoby wpływowe), ocenić działalność z uwzględnieniem lojal-
ności wobec państwa, Skarbu Państwa, sposobu ewentualnego obchodzenia istniejących
przepisów i ustaw oraz rzetelność handlową firmy.  W części dotyczącej personaliów i cha-
rakterystyki pracowników firmy kwestionariusz przewidywał następujące rubryki: szczegó-
łowe informacje o personelu kierowniczym i osobach wpływowych, w tym: imię i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, obywatelstwo, narodowość, wyznanie,
stan rodzinny, zawód, podstawowe dane o rodzicach, wykształcenie, stosunek do słuŜby
wojskowej, znajomość języków obcych, pokrewieństwo i stosunki towarzyskie w środowi-
sku własnym oraz w sferach urzędowych, a takŜe przejawiane skłonności (pijaństwo, ha-
zard, narkomania, erotomania, zaciąganie długów i inne) i tryb Ŝycia (rozrzutny, oszczędny).
Na koniec tej części występowała charakterystyka wartości poszczególnych osób pod
względem moralnym, zawodowym oraz społecznym i politycznym.

Najczęściej na podstawie takiego właśnie wzorca, w sposób mniej lub bardziej pełny,
powstały dokumenty, które poniŜej prezentujemy – najwaŜniejsze, jakie są przechowywane
w Archiwum StraŜy Granicznej w Szczecinie. Dotyczą one działalności róŜnych firm por-
towych Gdyni oraz Wolnego Miasta Gdańska: armatorskich, maklerskich, spedycyjnych,
ubezpieczeń morskich, cumowniczych, przeładunkowych, składowania i magazynowania
(niekiedy o zakresie działalności łączącym kilka z tych dziedzin). Wytworzyła je przede
wszystkim sieć informacyjna Inspektoratu Granicznego Gdynia i – w zdecydowanie mniej-
szym stopniu, co wynika z nielicznych zachowanych przekazów źródłowych – Ekspozytury
Inspektoratu Ceł w Gdańsku. Większość zawartych w dokumentach informacji pochodzi od
konfidenta o pseudonimie „Morski”, który – moŜna zaryzykować twierdzenie – był najbar-
dziej pracowitym i najpłodniejszym współpracownikiem gdyńskiej jednostki organizacyjnej
SG. Dostarczył on bowiem danych o co najmniej połowie instytucji i przedsiębiorstw, które
były „rozpracowywane” przez tę formację graniczną. Trzeba zauwaŜyć, iŜ ze względu na
objętość publikacji pewna liczba dokumentów nie mogła zostać zamieszczona, jednak po-
minięte nie dotyczą firm o większych rozmiarach i waŜniejszym ekonomicznym znaczeniu.

Przygotowując poniŜsze dokumenty do druku, brano pod uwagę przede wszystkim ich
wartość badawczą, choć nie bez znaczenia była nietypowość źródeł wywiadu gospodarczego
i niedostateczna wiedza na ten temat historyków zajmujących się dziejami Polski w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Wybrany zbiór stanowi cenny i ciekawy materiał, pogłębia-
jący wiedzę o stosunkach gospodarczych w Wolnym Mieście Gdańsku, a przede wszystkim
w Gdyni, o randze i znaczeniu której decydował nowo wybudowany port ze swą infrastruk-
turą handlowo-przemysłową i usługową oraz zapleczem miejskim. Dla historyka wartość
prezentowanych przekazów polega nie tylko na moŜliwości uzyskania danych o kapitałach
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firm, ich koncesjach, zarządach, udziałowcach, bilansach czy zyskach i stratach, ale przede
wszystkim na zobrazowaniu mechanizmów ich działania na kapitalistycznym rynku. Mamy
tu głównie na myśli powiązania osobowe kierownictwa firm z decydentami politycznymi
i gospodarczymi oraz ich wpływ na rentowność prowadzonych przedsiębiorstw. Siłę bodaj
największą stanowiły nie tyle moŜe kwalifikacje dyrektorów zarządów lub rad nadzorczych,
ile ich tzw. układy, czyli znajomości towarzysko-zawodowe, które pozwalały im zdobyć
lepsze lub gorsze kontrakty, zawrzeć korzystniejsze umowy, zdobyć nowe rynki usług, roz-
budować dotychczasowe działy pracy. Rzecz warta zauwaŜenia, iŜ konfidenci i informato-
rzy, którzy – kierując się nadrzędnym celem ochrony Skarbu Państwa – doszukiwali się
nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm, nie czynili cnoty z faktu bogacenia się oraz walki
konkurencyjnej o zarobek.

Szkoda tylko, iŜ materiały tego rodzaju zachowały się w głównej mierze dla okresu
1935-1937, wcześniejsze bowiem i późniejsze występują znacznie rzadziej, co nie pozwala
na pełne poznanie dróg rozwojowych poszczególnych firm (taka moŜliwość występowałaby,
gdyby materiał na ich temat spływał cyklicznie), ewentualnie głębsze porównania. Przekazy
z początku lat trzydziestych były sporządzane rzadziej, gdyŜ – jak wspomniano – sieć konfi-
dencjonalna, dzięki której powstawały, właściwie dopiero się kształtowała.

 Wiarygodność danych zawartych w dokumentach była zaleŜna od rzetelności i uczciwo-
ści osoby, która je pozyskiwała, odpowiedzialnego podejścia do zlecanych prac, a takŜe
dostępu do informacji interesujących wywiad gospodarczy StraŜy Granicznej. W przypadku
głównego „wytwórcy” zapisów źródłowych (konfident „Morski”) oceny są – jak moŜna
sądzić – miarodajne i raczej pewne. Był to oficer marynarki handlowej – osoba wykształco-
na, władająca kilkoma językami obcymi, dobrze znająca problematykę, od lat pracująca
w kilku instytucjach morskich i w takich kręgach się obracająca, towarzyska i aktywna za-
wodowo, świetnie zorientowana w gospodarce morskiej Gdyni. MoŜna wnioskować, iŜ
„Morski” opierał się na dokumentach urzędowych, bezpośredniej obserwacji, ale takŜe
wielu danych pozyskiwanych od innych osób. Czy w swoich ocenach konfident ten był
obiektywny? – wydaje się, Ŝe tak. Mamy pozytywne i negatywne oceny działalności firm
oraz ich kierownictwa, raczej rzadko się zauwaŜa raŜąco pejoratywne nastawienie do wystę-
pujących w dokumentach osób, trudno więc podejrzewać konfidenta bądź o stronniczość,
bądź uprzedzenie do nich. MoŜe w stosunku do kilku prominentnych działaczy gospodar-
czych sądy są bardziej nieprzychylne niŜ wobec innych, niemniej trudno wyrokować czy
taka opinia była wynikiem obiektywnych spostrzeŜeń, osobistych urazów i niechęci, czy
moŜe obiegowych opinii, które z pewnością zawierały przynajmniej część prawdy.

Warto dodać, iŜ przełoŜeni sieci informacyjnej w Pomorskim Inspektoracie Okręgowym
StraŜy Granicznej zwracali uwagę na konieczność rzetelnego, obiektywnego i sprawiedli-
wego wydawania sądów o firmach i osobach w nich pracujących. Opinia ujemna miała być
szczegółowo uzasadniona, z podaniem powodów i opisaniem wszystkich okoliczności, które
składały się na taki jej charakter. Co więcej, podkreślano, iŜ lekkomyślne i niczym nieuza-
sadnione wystawianie negatywnych ocen nie tylko wyrządza szkodę moralną opiniowane-
mu, ale i dyskredytuje jednostkę opiniodawczą, psując dobre imię StraŜy Granicznej.

Przypomnijmy, Ŝe oprócz podstawowych danych osobowych, prezentowane dokumenty
zawierają takŜe ocenę zawodową, opinię o fachowych uzdolnieniach i ich praktycznej reali-
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zacji, nierzadko polityczne zapatrywania. Konfident nie unikał opinii o stronie moralnej
i tzw. prowadzeniu się danej osoby, niekiedy mocno negatywnych, które trudno zweryfiko-
wać, gdyŜ tego rodzaju informacje rzadko występują w innych źródłach. Ta personifikacja
działalności czy poczynań, by nie powiedzieć sądy nad charakterami prominentnych osób
Ŝycia gospodarczego Gdyni, wydaje się – przy całej delikatności problemu i zawsze jakiejś
subiektywności piszącego – waŜnym źródłem informacji. Badacz musi jednak ostroŜnie
podchodzić do pewnych ocen wobec niektórych osób, w gruncie rzeczy typowych dla języka
instytucji wywiadowczych, gdyŜ były one formułowane na podstawie niesprawdzonych do
końca faktów lub pogłosek, czego autorzy nie są w stanie sprawdzić. Stawiane w sposób
jednoznaczny twierdzenia czy nawet oskarŜenia są niekiedy nieprecyzyjne, a czasami wręcz
wykluczają się.  Mając to na uwadze z jednej strony, z drugiej natomiast troskę o to, by nie
pociąć nadmiernie tekstów, autorzy zrezygnowali jedynie z tych charakterystyk, które doty-
czyły najbardziej wraŜliwych spraw etycznych, przede wszystkim ludzkich skłonności
i słabości. Tego rodzaju negatywne opinie, być moŜe krzywdzące osoby zasłuŜone dla go-
spodarki morskiej, zostały opuszczone, a w ich miejsce wstawiono znak usunięcia [...].

Trzeba równieŜ zauwaŜyć, Ŝe informacje o firmach były kierowane niekiedy do kilku
odbiorców i w pewnym stopniu ich treść modyfikowano w stosunku do pierwotnego źródła
– zapisu konfidenta. Dla przykładu: dane o firmie „Polska Agencja Morska” sp. z o.o.
w Gdyni otrzymał (uzyskiwał je wedle ogólnego rozdzielnika bądź na ustny rozkaz) komen-
dant Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w Bydgoszczy i były one dla tego adresata
najpełniejsze, podobnie obszerny materiał przesłano do Samodzielnego Referatu Informa-
cyjnego Dowództwa Floty w Gdyni. Z kolei w wersji dla tutejszego Urzędu Skarbowego
pominięto oceny strony moralnej pracowników, natomiast akcent połoŜono na fakt nie-
stwierdzenia szkodliwej działalności tej firmy dla Skarbu Państwa i moŜliwości regulowania
przez nią naleŜności podatkowych z posiadanego majątku oraz uzyskiwanych dochodów.

Przygotowując tekst do druku, starano się zachować zasady stosowane przy edycji źródeł
współczesnych, czyli akt z XIX i XX wieku. Dokumenty zostały ułoŜone chronologicznie,
a w przypadku, gdy kilka z nich nosiło tę samą datę, o kolejności występowania decydowała
alfabetyczna kolejność nazw firm. Skróty rozwijano w nawiasach kwadratowych, ale tylko
przy pierwszym ich pojawieniu się, gdyŜ wszystkie znalazły swe miejsce w stosownym
wykazie, zamieszczonym po publikowanych dokumentach. Zrezygnowano z podkreśleń,
występujących w oryginalnych przekazach, gdyŜ stosowano je od przypadku do przypadku,
niekonsekwentnie, właściwie jako ozdobniki, w Ŝaden sposób nie akcentujące wagi zazna-
czonych wyrazów. Zabiegom edytorskim poddana została pisownia firm i nazwisk – na-
gminnie stosowane, nie zawsze jednolicie, duŜe litery zamieniono na małe. Do niezbędnego
minimum ograniczono równieŜ korektę stylistyczną, a zabiegi redakcyjne obejmowały jedy-
nie usunięcie błędów interpunkcyjnych, ortograficznych bądź niewątpliwych – maszyno-
wych, istotnie utrudniających percepcję. Szło tu o to, by zachować teksty jak najbliŜsze
pierwowzorom, choćby ze względu na specyfikę działalności formacji, która dokumenty
tworzyła. Innymi słowy, chodziło o moŜliwie pełne oddanie typowego języka, którym po-
sługiwał się wywiad gospodarczy, poza tym całkowite uwspółcześnienie i poprawność styli-
styczna wymagałaby niekiedy przebudowy niemałych fragmentów w niektórych dokumen-
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tach. Incydentalne opuszczenia tekstu, wynikające z powtórzenia się identycznej treści
w innym przekazie,  sygnalizowano poprzez zastosowanie nawiasu kwadratowego, dając
przy tym odpowiednie wyjaśnienie. Wszystkie zresztą zapisy w nawiasach kwadratowych
pochodzą od autorów.

Dokumenty zostały zaopatrzone w niezbędny aparat naukowy – przypisy rzeczowe, tek-
stowych nie stosowano, gdyŜ nie było takiej potrzeby. Rozpoczynając pracę nad publikacją
zakładano, Ŝe kaŜda z osób występujących w publikowanych źródłach otrzyma notkę bio-
graficzną, jednak w praktyce, gdy ich liczba sięgnęła kilkuset, nie o wszystkich takie dane
moŜna było uzyskać. Dla ułatwienia poszukiwań w tekście przygotowano indeksy – osobo-
wy oraz firm i organizacji, których dotyczyły prezentowane dokumenty.
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1

1932 grudzień 20, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o pracownikach firmy
„Morze Północne” Towarzystwo dla Połowu Śledzi w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/132

Melduję, Ŝe do zarządu spółki „Morze Północne” [Polskie] Tow[arzystwo]. dla Połowu
Śledzi Sp[ółka]. Akc[yjna]. „Mopol” w Gdyni1 naleŜą:

1) Jan Korwin-Kamieński, członek zarządu (dyrektor) zam[ieszkały]. w Warszawie
ul[ica]. Mokotowska 51,

2) Dirk Korneli[u]s Muhring, członek zarządu (dyrektor generalny) prokurent zam.
w Rotterdamie,

3) Henryk van Toor2, członek zarządu (dyrektor) prokurent zam. w Vlaardingen, Co-
sthavenkade 89.

W biurze wymienionej spółki w Gdyni są zatrudnieni:
1) Henryk śebrowski3, kierownik biura, zam. w Gdyni, Kamienna Góra, willa „Hanka”,

poprzednio w Warszawie, Filtrowa 59/9,
2) Łucja Myszkierówna, urzędniczka zam. w Gdyni, Kamienna Góra, willa „Henryka”,
3) Marta Szylkówna, urzędniczka zam. w Gdyni-Grabówek,
4) Maria Zimmermann, urzędniczka zam. w Gdyni, ul. Świętojańska,
5) Irena Imbierowicz, urzędniczka zam. w Gdyni, ul. Świętojańska,
6) Walerian Korzeniewski, urzędnik, zam. w Gdyni, ul. Portowa,
7) Bronisław Rulaf, urzędnik, zam. w Gdyni 4, Szosa Gdańska.
Magazynierami spółki są:
1) Leon Walkowski, zam. w Gdyni, ul. Portowa,
2) Jan Łukowicz, zam. w Gdyni, ul. NadbrzeŜna,
3) Bolesław Urbaniak, zam. w Gdyni, ul. Portowa.
Według przeprowadzonego na miejscu wywiadu, wyŜej zapodani pracownicy za-

mieszkali w Gdyni, uchodzą za lojalnych obywateli Państwa Polskiego, nikt z nich nie był
karany, jak równieŜ nie jest podejrzany o naduŜycia na niekorzyść Skarbu [Państwa].

 1 Pierwsze gdyńskie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich – właściwie było przedsiębiorstwem ho-
lenderskim pod polskim szyldem. Powstało 22 V 1931 r., załogę kilku starych lugrów („Halina”, „Korne-
lia”, „Maria”, „Wanda”), które eksploatowało, stanowili przewaŜnie Holendrzy. W 1933 r. jego działal-
ność została wstrzymana z powodu wszczętego karnego postępowania z tytułu uszczuplenia podatku na
rzecz Skarbu Państwa oraz zajętego w związku z tym majątku i wpływów. Dwa lata później „Mopol”
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przestał istnieć, w jego miejsce powstała spółka „Mewa” Towarzystwo Okrętowe Połowów Dalekomor-
skich SA.

 2 Według Encyklopedii Gdyni (dalej: EG), Gdynia 2006, s. 469 nazwisko to brzmi: Johannes van der Toorn.
 3 Później jeden ze współorganizatorów pierwszego przedsiębiorstwa połowowego o wyłącznie polskim

kapitale: Towarzystwa Połowów Dalekomorskich „Korab” sp. z o.o. (załoŜone 1 II 1938 r.), którego zo-
stał dyrektorem.

2

1933 styczeń 10, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Między-
narodowe Towarzystwo Handlowe” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Melduję: drogą wywiadu ustalono, Ŝe współwłaścicielami firmy „Międzynarodowe Towarzy-
stwo dla Handlu Morskiego” sp[ółka]. z o[graniczoną].o[dpowiedzialnością]. w Gdyni1 są:

1) Dr Józef Kulikowski2, zam. Warszawa, ul. Jesionowa 7, kierownik Instytutu Ekspor-
towego w Warszawie. Miał pracować kiedyś jako naczelnik jednego z wydziałów
w Ministerstwie Skarbu. Obecnie jest rzekomo popierany przy otwieraniu powyŜszej
firmy przez wiceministra [Wincentego] Jastrzębskiego3,

2) Dr Jakub Goldin, zam. Warszawa, Marszałkowska 6,
3) Markus Ryzman, zam. Warszawa, Wspólna 53, kupiec drzewny,
4) Tadeusz SieluŜycki4, zam. Gdynia – b[yły]. dyrektor Instytutu Handlu Morskiego

[i Techniki Portowej] w Gdyni, rzekomo obywatel ziemski na Wileńczyźnie. W Gdy-
ni ma być równieŜ współwłaścicielem firmy: „Nadbałtyckie Towarzystwo Handlo-
we”, które nie przejawia Ŝadnej Ŝywotności handlowej. Do 1930 r. prezes BBWR5 na
terenie Gdyni. Posiada wyŜsze wykształcenie handlowe,

5) Zakres działania firmy: aprowizacja statków oraz eksport i import towarów,
6) Firma ustala swoją egzystencję do 1936 r. o ile nie zostanie działalność jej przedłuŜona,
7) Współwłaściciele mają zamiar utworzyć filię w Warszawie,
8) Kapitał zakładowy 20 tysięcy zł, z tego mają wnieść: T. SieluŜycki – 10 tysięcy zł, dr

[J.]Kulikowski – 4 tysiące zł, dr [J.]Goldin – 3 tysiące zł, M. Ryzman – 3 tysiące zł,
9) Kierownikami firmy mają być: SieluŜycki i Kulikowski,

10) Ponadto uzyskano informację, której nie moŜna było potwierdzić i ustalić ściśle: Ŝe
finansować ma powyŜszą firmę jakiś śyd, bankier amerykański,

11) Firma zakupiła w porcie [gdyńskim] budynek na magazyny za sumę 55 tys[ięcy]. zł
od Banku Międzynarodowego w Warszawie, ul. Marszałkowska. Pośredniczyć miał
przy kupnie domu na magazyny dla firmy niejaki inŜynier Dawidson, zam. w War-
szawie (były zięć bankiera Sieroszewskiego), na czym miał zarobić 25 tysięcy zł.
Ostatnio Dawidson miał być aresztowany za róŜne kombinacje wekslowe na nieko-
rzyść „Sowpoltorgu”, przy dostawie lub sprzedaŜy futer. Według informacji otrzyma-
nych, Dawidsona podejrzewają o sympatię, a nawet ściślejszą współpracę z Sowieta-
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mi. Równolegle z otwarciem i mającą nastąpić działalnością firmy powyŜszej, zawią-
zana została w Gdyni druga jawna spółka handlowa, której współwłaścicielami są
[poz. 12 i 13]:

12) Władysław Malinowski, brat względnie bratanek posła [Mariana] Malinowskiego
(Wojtka)6, zam. prawdopodobnie w Lublinie. Wł. Malinowski brał udział w pracach
niepodległościowych PPS,

13) Jan Skorupka, zam. do niedawna w Gdyni, obecnie wyjechał w niewiadomym kie-
runku, b[yły]. właściciel sklepu w Gdyni p[od].f[irmą]. „Przemysł Ludowy”. Typ
ujemny, hochstapler i kanciarz. Dokonał całej masy długów na terenie Gdyni, po
czym wyjechał nagle. W roku mniej więcej 1931, [J.] Skorupka miał dokonać w ho-
telu „Victoria” w Lublinie defraudacji na sumę 30 tysięcy zł na niekorzyść właściciela
Budnego. Wł. Malinowski i Skorupka otrzymali koncesję na towary monopolowe,
które eksploatować będzie firma „Międzynarodowe Tow. dla Handlu Morskiego”.
W związku z powyŜszym firma „Międzynarodowe Tow. dla Handlu Morskiego”
przysłała na teren Gdyni zaufanego człowieka, który miał zatrzeć złe wraŜenie po
Skorupce, zapłacić za niego wszelkie długi, wynoszące około 10 tysięcy zł. Regulują-
cym długi Skorupki był prawdopodobnie adwokat Zawadzki z Warszawy,

14) Firma Wł. Malinowski i Jan Skorupka ma prowadzić skład wolnocłowy, eksploato-
wany przez firmę jak wyŜej,

15) Kapitał zakładowy 1.000 zł, z czego wpłacają: Wł. Malinowski – 900 zł, J. Skorupka
– 100 zł,

16) Prokurentami firmy są [poz. 16,17,18]:
Leokadia Zakrzewska zam. w Warszawie, według informacji b. działaczka PPS i wywia-
dowczyni w I Brygadzie Legionów w czasie [I] wojny światowej. Odznaczona KrzyŜem
Niepodległości. Była kiedyś radną miejską w Lublinie. Zakrzewska jest prawdopodobnie
Ŝoną posła Malinowskiego (Wojtka), występującą pod panieńskiem nazwiskiem lub pseu-
donimem, pod którym znana była równieŜ w I Brygadzie Legionów,

17)  Tadeusz SieluŜycki (vide pkt 4.) i
18)  Jerzy Jakub Ryzman (brat spod pkt 3.)
Odnośnie [do] braci Ryzmanów, to mają to być b[ardzo]. zamoŜni i uczciwi kupcy

drzewni, zam. w Warszawie. Ryzmanowie mieli prowadzić kiedyś na duŜą skalę handel
drzewny z Rosją.

 1 Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe „Emteha” SA Oddział w Gdyni (taką nazwę podaje EG)
zakończyło działalność juŜ w 1934 r.

 2 Kulikowski Józef (1898-1963), ekonomista, działacz gospodarczy, naukowiec; w okresie międzywojen-
nym: doktor nauk ekonomicznych i politycznych Uniwersytetu Poznańskiego (1922), gdzie przez jakiś
czas wykładał (potem na Uniwersytecie Warszawskim), w latach 1924-1927 naczelnik Wydziału Polityki
Kredytowej Ministerstwa Skarbu, następnie w Polskim Towarzystwie Handlu z Rosją „Polros”, dyrektor
Oddziału Warszawskiego SA „Sowpoltorg”, organizator Towarzystwa „Pol-or”, zajmującego się ekspor-
tem na Bliski Wschód, dyrektor i prezes Polskiego Towarzystwa Handlu Kompensacyjnego, od 1936 r.
dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, dwa lata później takŜe członek Morskiego Instytutu
Rybackiego i Instytutu Bałtyckiego; okres okupacji przeŜył w Warszawie, po powstaniu warszawskim
w Zakopanem; po wojnie przez trzy lata kierował Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni i aktywnie
działał w tutejszej Izbie Przemysłowo-Handlowej, jednocześnie od roku akademickiego 1945/1946 był
wykładowcą w WyŜszej Szkole Handlu Morskiego, gdzie później kierował przez kilkanaście lat pierwszą
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w Polsce Katedrą Ekonomiki Przemysłu Rybnego; prof. zwycz. WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Sopo-
cie (następczyni WSHM), dziekan jej Wydziału Morskiego.

 3 Jastrzębski Wincenty (1885-1977), ekonomista, działacz polityczny i społeczny, od 1904 r. w PPS, następ-
nie związany z PPS Frakcja Rewolucyjna, uczestnik Organizacji Bojowej tej partii, w latach 1907-1915
w więzieniu rosyjskim, w latach 1917-1919 brał udział w rewolucji rosyjskiej, po powrocie do kraju zajął
się działalnością naukową w dziedzinie organizacji pracy, od 1930 r. do 1934 r. wiceminister skarbu,
a następnie (do 1937 r.) wiceminister opieki społecznej, od 1939 r. do 1945 r. na terenie Francji, potem
w Polsce, w latach 1945-1948 wiceminister komunikacji, później (do 1956 r.) wiceminister finansów, od
1948 r. w PZPR.

 4 SieluŜycki Tadeusz (1899-?), ukończył WyŜszą Szkołę Handlową w Warszawie, której był przez jakiś
czas asystentem, organizator i pierwszy dyrektor Szkoły Handlowej w Skierniewicach (1924), od 1929 r.
w Gdyni, gdzie powołano go (od 1 X) na stanowisko dyrektora Szkoły Handlu Morskiego i Techniki
Portowej na Grabówku, przekształconej po dwóch latach w Instytut Handlu Morskiego i Techniki Porto-
wej; wykazywał się w tym czasie aktywną działalnością społeczną, będąc członkiem zarządu kilku orga-
nizacji. W 1932 r. współzałoŜyciel spółki Nadbałtyckie Towarzystwo Handlowe sp. z o.o. w Gdyni, a nie-
cały rok później Compagne Commerciale pour l'Importation et l'Exportation sp. z o.o., prowadzącej han-
del towarami kolonialnymi, w następnym roku „Emteha”, potem „Bon Marche” Polski Dom Towarowy
sp. z o.o., w Gdyni, istniejący do wybuchu wojny. Późniejsze jego losy nie są znane.  Krótka charaktery-
styka zob. dok. nr 54; EG, t. II, s. 166.

 5 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – ugrupowanie polityczne (1928-1935) skupiające zwolenników
rządów Józefa Piłsudskiego; najbardziej wpływowe w tym czasie w Gdyni; program BBWR zapowiadał
wzmocnienie władzy wykonawczej i niezaleŜność prezydenta od izb ustawodawczych; w wyborach do
Sejmu 1930 r. uzyskał większość mandatów (55,6%) i utworzył najsilniejsze ugrupowanie polityczne.

 6 Malinowski Marian (1876-1948), pseudonim „Wojtek”, działacz socjalistyczny i niepodległościowy,
członek Organizacji Bojowej PPS, zesłany na Sybir, skąd uciekł, legionista, minister robót publicznych
w Tymczasowym Rządzie Ludowym Ignacego Daszyńskiego oraz minister bez teki w rządzie Jędrzeja
Moraczewskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I, II i III kadencji, a takŜe senator IV ka-
dencji (1935-1938) w Drugiej Rzeczypospolitej, w czasie II wojny światowej internowany w Rumunii,
powrócił po wojnie do Radomia, gdzie ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem, tu zmarł.

3

1933 marzec 10, Bydgoszcz – Informacje Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Stra-
Ŝy Granicznej w Bydgoszczy dla Komendanta StraŜy Granicznej w Warszawie o pra-
cownikach gdyńskich sfer handlowo-przemysłowych „Krupski i inni”.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Według zebranych informacji, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni [Henryk]
Krupski1 wzorem innych wpływowych osób usiłuje zapewnić sobie stałe większe dochody
przez zaczepienie się w jakimkolwiek charakterze w dobrze prosperującej firmie lub zdobycie
koncesji dającej dobre dochody. Potwierdzeniem tego jest fakt, Ŝe [H.]Krupski jest członkiem
„Komisji Rewiz[yjnej].” olbrzymiej suszarni śliwek firmy „Fetter”2 w porcie gdyńskim.

Na terenie Gdyni istnieje „Duńsko-Polska Centrala Owoców”3, która czyni starania, by
otrzymać koncesję na załoŜenie dojrzewalni bananów. Podczas zabiegów o otrzymanie koncesji
na dojrzewalnię, Krupski przy pomocy wiceprezesa Izby, [Władysława] Smolenia4, obiecywał
„Duńsko-Polskiej Cenrali Owoców” wyrobić koncesję, jeŜeli w zamian za to otrzyma odpo-
wiedni udział. W sprawę tę wmieszał się L[ucjan]. Byczkowski5, właściciel „Warszawskiego
Towarzystwa Transportowego”, konsul honorowy duński i szwagier dyrektora Departamentu
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Morskiego [Ministerstwa Przemysłu i Handlu] dr. [Feliksa] Hilchena6 – stając przeciwko zamia-
rom Krupskiego. Krupski zorientował się w sytuacji, Ŝe [L.]Byczkowski moŜe mu powaŜnie
zaszkodzić w Warszawie, i zaczął się stopniowo wycofywać. W międzyczasie wyjeŜdŜał do
Danii z ramienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni – prawdopodobnie w celu zapoznania
się z urządzeniami dojrzewalni bananów – wicedyrektor Izby – [Józef] Kawczyński7.

Właścicielami firmy „Duńsko-Polska Centrala Owoców” są:
1) Artein Georg Niels Rand,
2) John Niels Rand, obydwaj Duńczycy, zamieszkali w Kopenhadze8.
Kierownikiem firmy jest Kałuźnicki Roman. Kapitał zakładowy firmy wynosi 20.000 zło-

tych.
Obydwaj Duńczycy mieli się skarŜyć w sferach handlowych, Ŝe w Warszawie moŜna

bardzo cięŜko „coś przyzwoicie załatwić” i Ŝe na kaŜdym kroku napotyka się na  trudności
i pośredników, chcących zarabiać na kupcach.

W czasie zbierania informacji wymieniane było nazwisko mało znanego na terenie Gdyni
Królikowskiego, który miał zwrócić uwagę starającym się o koncesję Duńczykom na istnie-
nie juŜ powaŜnej firmy „Banan” na terenie Warszawy, z którą naleŜałoby nawiązać ściślej-
szy kontakt zamiast tworzenia nowej firmy. Królikowski ma być naczelnikiem jednego
z wydziałów w Ministerstwie Przemysłu i Handlu9.

W Gdyni zamierzał załoŜyć dojrzewalnię bananów niejaki Fajws, cudzoziemiec, posia-
dający prawdopodobnie własne plantacje bananów, na przeszkodzie stanęła jednak firma
warszawska „Banan”, która obecnie stara się o to, by Fajws nie zakładał w Polsce w ogóle
dojrzewalni, lecz oddał jej przedstawicielstwo na te owoce.

JeŜeli informacje powyŜsze odpowiadałyby ściśle co do czasu i przedmiotu sprawy, to
wiadomości dotyczące dr. [F.]Hilchena wyjaśniałyby powód zwalczania Krupskiego, który
chciałby usadowić się przy okazji zdobycia intratnej koncesji, krzyŜującej zamiary Bycz-
kowskiego przy pomocy innych osób wpływowych.

Nazwisko Kandel nie jest znane na terenie Gdyni, sfery kupieckie informują, Ŝe jest to
dyrektor Wydziału Polityczno-Handlowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Na po-
czątku marca lub w końcu lutego b[ieŜącego]r[oku]. dyrektor Kandel był w Gdyni u dyrek-
tora Krupskiego. Jakie stosunki łączą tych dwóch dyrektorów nie zdołałem ustalić, poniewaŜ
wszelkie znajomości na terenie Warszawy, posiadane przez osoby wpływowe z Gdyni, ota-
czane są tajemnicą, szczególnie po ostatnich procesach sądowych w Gdyni10.

Ustalono, Ŝe w Kowlu jest kupiec owoców Kandlew, a we Włoszech firma owocowa Kandel.
[W.]Smoleń, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, przyjaźnił się do pew-

nego czasu z dyrektorem Krupskim, obecny wzajemny ich stosunek nie jest wyjaśniony, na
zewnątrz wygląda poprawnie. Smoleń jest ponadto:

1) Dyrektorem względnie członkiem zarządu firmy „Wielkopolski Skład Kawy w Gdy-
ni” (firma ta jest spokrewniona z „Kaisers Kaffee Geschäft” w Gdańsku),

2) WspółzałoŜycielem firmy gdyńskiej „Polska Centrala Importu Kawy”, sp. akc.,
3) Członkiem BB[WR] i koncernu prasowego, który wydaje: a) Gazetę Morską,

b) Dzien[nik] Pomorski, c) Dzien[nik] Grudziądzki, d) Dzien[nik] Kaszubski,
e) Dzien[nik] Kujawski,
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4) Był dyrektorem lub współwłaścicielem firmy ekspedycyjnej „Speed” w Gdyni11.
Wymienionemu w pkt. 3 koncernowi prasowemu wpłaca Smoleń 500 złotych miesięcz-

nie, za co przy pomocy Klubu BB[WR] miał otrzymać w czasie 1930-1931 r. pozwolenie na
przywóz 60-80 wagonów pomarańczy z cłem ulgowym oraz inne zniŜki związane z opłata-
mi przywozowymi. Pozwolenie na przywóz pomarańczy Smoleń miał sprzedać śydom
i zarobić na tym znaczną sumę [pieniędzy]. Brat Smolenia [Leon?] prowadził w Gdyni
w roku 1932 handel owocami zagranicznymi. Handel ten jest obecnie w likwidacji. O bracie
Smolenia wyraŜają się, Ŝe jest krętaczem. Ustalono, Ŝe wspomniany w poprzednim ustępie
brat Smolenia pozostawał w stosunkach handlowych z Kuschelem z Gdańska, wymienio-
nym w piśmie K.S.G.II.594/33, który ma uprawiać przemyt owoców południowych w poro-
zumieniu z gdańskimi urzędnikami celnymi.

 1 Krupski Henryk Stefan (1877-?), magister prawa, b. kapitan armii austriackiej w czasie I wojny świato-
wej, wyŜszy urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu w początkach lat dwudziestych, od 1924 r. syn-
dyk-dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu (od 1931 r. IPH w Gdyni), rzecznik udziału
samorządu gospodarczego w budowie portu gdyńskiego i rozwoju połączeń kolejowych Pomorza z resztą
kraju, udziałowiec (1925) spółki akcyjnej „Lloyd Bałtycki” mającej na celu zapoczątkowanie polskiej
floty handlowej, współorganizator Ekspozytury IPH w Gdyni (1927), członek Tymczasowej Rady Porto-
wej przy Urzędzie Morskim w Gdyni, członek zarządu Związku Ekspedytorów Portowych, współorgani-
zator i uczestnik wielu konferencji gospodarczych na Pomorzu i w Polsce, współzałoŜyciel Klubu „Rota-
ry”. Ze stanowiska dyrektora IPH w Gdyni ustąpił w czerwcu 1935 r., do wybuchu wojny wspólnik firmy
„Spedopol” Biuro Ekspedycyjno-Transportowe. Późniejsze jego losy nie są znane, EG, t. II, s. 89.

 2 „Józef Fetter” Dom Przemysłowo-Towarowy Spółka Akcyjna w Gdyni, zarejestrowana 16 III 1932 r.,
w styczniu 1937 r. przekształcona w spółkę komandytową. Kapitał zakładowy 500 000 złotych, główny-
mi udziałowcami byli: Józef Fetter, Wolf Birnbaum i Jakub Goldraj z Warszawy, Izrael Reich z Gdańska
i Chaskiel Fass z Łodzi. Wybudowała wielkie i nowoczesne magazyny, posiadała zakład uszlachetniania
śliwek suszonych, łuszczarnię pestek morelowych i dojrzewalnię bananów. Roczne dochody firmy sta-
wiały ją w gronie najbogatszych na Pomorzu. Była członkiem Zrzeszenia Właścicieli i DzierŜawców Ma-
gazynów Portowych w Gdyni – zob. dok. nr 102.

 3 Spółka z o.o., wpisana do rejestru handlowego 26 IX 1932 r., której załoŜycielami byli – jak podaje EG,
t. II, s. 34 – kupcy: Artom, Georg i John Niels Randowie z Kopenhagi. Za cel stawiali sobie import owo-
ców południowych z Danii i innych krajów, jak teŜ eksport produktów polskiego pochodzenia do państw
skandynawskich. Firma uruchomiła najprawdopodobniej pierwszą w porcie gdyńskim dojrzewalnię ba-
nanów, co znacznie ułatwiło transport i przechowywanie tych owoców. Współpracowała z polskim prze-
woźnikiem „śegluga Polska”, duńskim towarzystwem okrętowym J. Lauritzen oraz innymi skandynaw-
skimi armatorami.

 4 Smoleń Władysław Andrzej (1879-1939), kupiec, doktor prawa; ukończył Akademię Handlową w Wied-
niu, do 1917 r. pracował w administracji celnej w Galicji, załoŜyciel w Gdańsku Pomorsko-Kaszubskiego
Syndykatu Jajczarskiego (1921), prezes Kaszubskiej Hurtowni Rolniczo-Kolonialnej w Gdyni (1925),
organizator i dyrektor Wielkopolskiego Składu Kawy w Poznaniu, której centralę utworzył wkrótce
w Gdyni, współzałoŜyciel Towarzystwa Transportowego Morskiego „Speed” (1927), jeden z załoŜycieli
Syndykatu Handlowego „Gdynia” Przedsiębiorstwa Bagrowania, Eksploatacji świru i Kamieni sp. z o.o.,
prezes zarządu (1932-1936) spółki „Banan” Pierwsza Dojrzewalnia Bananów w Gdyni, od 1926 r. do
wybuchu II wojny światowej wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, zamordowany przez
hitlerowców w Piaśnicy 11 XI 1939 r. – EG, s. 714.

 5 Byczkowski-Topór Lucjan Tadeusz (1892-?), kupiec, działacz gospodarczy, honorowy konsul; ukończył
Akademię Handlową w Antwerpii, od 1922 r. do 1927 r. był zastępcą dyrektora Towarzystwa Eksporto-
wego w Belgii, 1928 r. współorganizator i przez wiele lat kierownik Warszawskiego Towarzystwa Trans-
portowego w Gdyni, członek Magistratu, organu wykonawczego i zarządzającego tym miastem, wicepre-
zes Rady Interesantów Portu, członek zarządu Organizacji Zagranicznych Eksporterów Polskich w Gdy-
ni, prezes Izby Handlowej Polsko-Węgierskiej (oddział morski), sędzia handlowy, radca i biegły rewident
Izby Przemysłowo-Handlowej, członek-załoŜyciel Klubu „Rotary”, konsul honorowy Królestwa Danii
i Islandii; po II wojnie światowej mieszkał w Londynie, potem w Kanadzie.
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 6 Hilchen Feliks Stanisław (1886-1943), ekonomista, działacz gospodarczy, pracownik administracji mor-
skiej, profesor szkół wyŜszych, autor prac z dziedziny Ŝeglugi; jeden z bardziej zasłuŜonych pracowni-
ków związanych z gospodarką morską w międzywojniu, w latach 1926-1927 dyr. oddz. gdańskiego firmy
„Elibor” (przeładunek i eksport węgla), w latach 1928-1930 przewodniczący Polskiej Delegacji w Radzie
Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku, od 1930 do 1933 dyr. Departamentu Morskiego Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu, potem poświęcił się pracy naukowej i dydaktycznej w szkolnictwie wyŜ-
szym oraz działalności publicystycznej. Zmarł w Warszawie w czasie okupacji hitlerowskiej.

 7 Kawczyński Józef (1892-1957), działacz gospodarczy i polityczny, absolwent Wydziału Prawno-
-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego; po I wojnie światowej redaktor „Gazety Polskiej” w Kwi-
dzynie oraz instruktor Macierzy Szkolnej na teren Pomorza, w latach 1921-1924 zastępca attaché emigra-
cyjnego przy Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku, od 1926 r. do 1928 r. pracował w przedsiębior-
stwach Ŝeglugowych w kraju i zagranicą, kierownik Ekspozytury Izby Przemysłowo-Handlowej w Gru-
dziądzu (od 1928 r.), z chwilą jej przeniesienia do Gdyni w 1932 r. został wicedyrektorem IPH (podlegały
mu sprawy Ŝeglugi portowej), a po kilku latach (1938-1939) dyrektorem; radny miejski przez dziesięć lat,
prezes Rady Grodzkiej BBWR (1928-1935), a po jej rozwiązaniu członek Rady Grodzkiej Obozu Zjed-
noczenia Narodowego, członek-załoŜyciel Klubu „Rotary”, autor licznych artykułów i rozpraw ekono-
miczno-morskich, podczas okupacji w Warszawie, w latach 1945-1950 dyrektor IPH w Gdyni i przez kil-
ka lat wykładowca WSHM, po 1950 r. organista w kościele oo. jezuitów w Warszawie, gdzie zmarł potrą-
cony przez samochód.

 8 Dostępna literatura podaje trzech braci: Artom, Georg i John Niels Randowie – EG, t. II, s. 34.
 9 Dotyczy to najpewniej Stefana Franciszka Królikowskiego, naczelnika Wydziału Handlu Zagranicznego

w Departamencie Handlowym MPiH.
10 Najprawdopodobniej chodzi tu o głośną sprawę nieprawidłowości i naduŜyć kierownictwa spółki z o.o.

„Atlantic” Towarzystwo Transportowe.
11 Towarzystwo Transportowe Morskie „Speed” (siedziba na nabrzeŜu Śląskim), którego przedmiotem

działania był eksport węgla, koksu i innych materiałów górniczych, czynności maklerskie związane z kla-
rowaniem, frachtowaniem i załadowywaniem statków, istniało w latach 1927-1937 – EG, s. 867.

4

1933 kwiecień 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o pracownikach
gdyńskich sfer handlowo-przemysłowych „Smoleń i inni”.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Melduję, Ŝe na tut[ejszym]. terenie organizuje się firma p[od].n[azwą]. „Polskie Towa-
rzystwo dla Handlu Bananami”, sp. z ogr. poręką1.

Właścicielami firmy tej są:
1) Seweryn Silbergleit, Warszawa,
2) Jakub Kohn, Lwów,
3) Abraham Urbach, Katowice,
4) Dr Benedykt Hepner, Warszawa,
5) Chil Gelbhart, Warszawa.
Na prokurentów powołani zostali:
1) Stefan Jordan ppłk emer[ytowany]. Warszawa,
2) Joachim Hammer, Lwów,
3) Józef Urbach, Katowice.
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Kapitał zakładowy firmy ma wynosić 20.000 zł.
W pierwotnym projekcie współwłaścicielami tej firmy miał być dr [Władysław] Smoleń,

wicedyrektor Izby Przemysł[owo]. – Handl[owej]. w Gdyni, i S. Mehler kupiec z Katowic,
którzy z przyczyn natury finansowej i procentowego podziału udziałów, wycofali się z za-
miarem utworzenia nowej firmy.

W dniu 20 III [19]33 r. firma „Polskie Tow. dla Handlu Bananami” złoŜyła podanie do
Min[isterstwa]. Skarbu, z prośbą o przyspieszenie udzielenia koncesji, poniewaŜ w dniu 30-
-31 III br. miał juŜ nadejść do Gdyni pierwszy transport bananów. Z powyŜszego wynika, Ŝe
firma koncesji dotychczas nie otrzymała.

W dniu 22 III [19]33 r. zaszedł następujący charakterystyczny moment w Izbie Prze-
mysł.-Handl. w Gdyni. Do dyrektora Izby Przemysł.-Handl. [Henryka] Krupskiego zgłosił
się ppłk [S.]Jordan. Podczas przedstawiania się dyr. Krupskiemu, ppłk Jordan dodał „jestem
przyjacielem ministra Zarzyckiego”2. W poczekalni czekał na rozmowę z dyr. Krupskim
[Roman] Kałuźnicki – kierownik Dojrzewalni Bananów w Gdyni (juŜ czynna, pierwszy
transport zielonych bananów nadszedł w dniu 23 III [19]33 r.), który słyszał przedstawienie
się ppłk. Jordana, wobec czego wszedł równieŜ do gabinetu dyr. [H] Krupskiego i przedsta-
wił się w obecności ppłk. Jordana „jestem… osobisty przyjaciel Marszałka”. Dalszy prze-
bieg rozmowy nie jest znany.

[S.]Silbergleit jest prezesem „Związku Eksporterów Owoców” w Warszawie. Na dyrektora
tego związku Silbergleit miał powołać jakiegoś pana Klawe’go, szwagra [Stefana Franciszka]
Królikowskiego z M[inisterstwa]. P[rzemysłu]. i H[andlu]. Wszelkie interesy firmy Silber-
gleita mają być załatwiane w MPiH z p[anem]. [S.F.]Królikowskim przez p. Klawe’go.

W międzyczasie, gdy „Polskie Tow. dla Handlu Bananami” ustalało skład współwłaści-
cieli projektowanej firmy, ze strony: Kuschela (współwłaściciela kina w [Gdańsku] Nowym
Porcie i w Sopocie3 oraz właściciela hurtowni owoców w Gdańsku), braci Mazur z Gdańska
(mają prowadzić handel ryŜem względnie coś w rodzaju łuszczarni ryŜu) i Tyczewski[ego]
z Sopot[u], Seestrasse4, właściciel[a] owocarni, wyszła inicjatywa zmonopolizowania im-
portu bananów, na wzór firmy „Fettera”, tzw. „pralni śliwek” w porcie w Gdyni.

Podczas wstępnych wywiadów na terenie MPiH w Warszawie przez ww., i starania się
o koncesję, wskazano tam (osoba z nazwiska dotychczas nieznana, prawdopodobnie p. Króli-
kowski) na osobę dr. [W.]Smolenia z Gdyni, jako tę, która moŜe duŜo w tej sprawie pomóc
pod względem fachowym itd. Przy czym, ze względów zasadniczych „poŜądane jest”, by do
firmy takiej wchodziły osoby polskie. Dr Smoleń na koszty związane z uruchomieniem
firmy miał pobrać od ww. kilkanaście tysięcy złotych. Do chwili obecnej firma koncesji
jeszcze nie otrzymała. W związku z powyŜszą kombinacją, Silbergleit poczynił odpowiednie
starania, by zamiary dr. Smolenia pokrzyŜować.

Według wiadomości ze sfer kupieckich, Silbergleit prowadzenie własnych interesów na
terenie Gdyni miał powierzyć L[ucjanowi]. Byczkowskiemu, współwłaścicielowi firmy
eksped[ycyjnej]. „Wartrans”. [L.]Byczkowski w porozumieniu z Silbergleitem miał na tere-
nie Gdyni przez Izbę Przemysł.-Handl. paraliŜować akcję dr. Smolenia, usiłującego popierać
zamiary Kuschela i spółki. Stąd prawdopodobnie bierze swój początek wyraŜenie „familia”,
jakiego uŜył Krupski w Warszawie w odniesieniu do osoby Byczkowskiego.
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Według wiadomości z tych samych źródeł, osoby: 1) Krupski dyr. Izby Przemysł.-Handl.
w Gdyni, 2) Kandel z MPiH, 3) dr Smoleń wiceprezes Izby Przemysł.-Handl. w Gdyni,
4) [Józef] Kawczyński wicedyr[ektor]. Izby Przemysł.-Handl. w Gdyni, 5) [Stefan Franci-
szek] Królikowski z MPiH i 6) [Michał] Królikowski dyr. Banku Zachodniego w Gdyni5,
stanowili do pewnego czasu tzw. „jedną rękę”. Dlatego prawdopodobne byłoby zaangaŜo-
wanie przez Silbergleita na stanowisko dyrektora „Związku Eksporterów Owoców” w War-
szawie p. Klawe’go, który ma być szwagrem p. [S.F.] Królikowskiego, aby w ten sposób
mieć równieŜ dostęp do p. Kr[ólikowskiego]. na terenie MPiH i przeciwstawić się zamiarom
innej kliki. Naturalnie, Ŝe popieranie się wzajemne przez ww. panów nie wynika z ich wza-
jemnego do siebie stosunku głębokiej przyjaźni, lecz z interesów wybitnie materialnych  –
dających im moŜliwość wykorzystywania zaistniałych synekur. Znający bliŜej stosunki mię-
dzy Krupskim a Kawczyńskim twierdzą, Ŝe panowie ci czują do siebie wzajemne urazy, co
nie przeszkadza im jednak brania wspólnie udziału w róŜnych interesach.

Na terenie Sopot[u] zamieszkuje obywatel belgijski, niejaki Egide C. Mertens, trudniący
się eksportem szynek i kartofli z Polski. Mertens w r. 1932 wszedł w kontakt z jakimś Ame-
rykaninem w celu utworzenia handlu owocami południowymi (który do chwili obecnej
na terenie Polski powaŜniejszej firmy takiej nie ma). Handel owocami miał się odbywać na
wzór innych portów na zasadach tzw. aukcji, tj. sprowadzone owoce sprzedawane są w dro-
dze licytacji w dowolnej ilości, zaś płaci nabywca kupionej partii owoców.

W sprawie tej Mertens i Amerykanin mieli konferować z premierem [Aleksandrem] Pry-
storem6, który wniosek miał poprzeć z warunkiem jednak, Ŝe udział będą mieli równieŜ
i obywatele polscy. Mertens i Amerykanin mieli się zgodzić na 40% udziałów dla obywateli
polskich. Nie ustalono dotychczas w jaki sposób i przez kogo, Mertens i Amerykanin ze-
tknęli się na terenie Warszawy z Silbergleitem po powyŜszej rozmowie z premierem.
W związku z powyŜszym S[ilbergleit]. miał stworzyć grupę kapitalistów polskich jako przy-
szłych udziałowców firmy. W celu zorientowania mniejszych kupców o projekcie załoŜenia
nowej placówki handlu owocami nieznanej na terenie Polski, Silbergleit zwołał zebranie, na
którym omówił zasady pracy firmy tzw. aukcyjnej.

Wobec istniejącego wśród kupiectwa polskiego niezadowolenia z firmy „Fetter” w Gdy-
ni, która zmonopolizowała handel śliwkami na Polskę, drobni kupcy mieli sprzeciwić się
zamiarowi Silbergleita, i wszcząć przez posłów Ŝydowskich, jak [Wacław] Wiślicki7 i inni,
by nie dopuścili do Ŝadnych monopoli owocami (Wiślicki miał być równieŜ kontra  projek-
towi, poniewaŜ otrzymuje jakoby zniŜki celne na sprowadzanie pomarańczy). Wskutek sta-
rań drobnych kupców i posłów Ŝydowskich, projekt powstania takiej firmy upadł. Prawdo-
podobnie projekt ten podchwycił dr Smoleń, poniewaŜ otrzymano wiadomość na terenie
Gdyni, Ŝe dr Smoleń sprzedał za bezcen drogą aukcji 5000 skrzyń cytryn w tut. porcie, na
czym jakaś firma kupiecka dająca do sprzedaŜy owoce miała stracić powaŜną sumę.

Sprawa ta przedstawia się następująco: „Powszechny Bank Związkowy w Polsce” War-
szawa, ul. Zgoda 11, przekazał konosament i wszelkie zlecenia na firmę spedycyjną w Gdy-
ni p.n. „Bergenske”8. Firma „Bergenske” odstąpiła konosament i wszelkie uprawnienia
związane ze sprzedaŜą 5000 skrzyń cytryn firmie spedycyjnej w Gdyni „Expedblok”9 bez
pokrycia pienięŜnego. Aukcjonatorem (kierującym licytacją) był brat dr. Smolenia – Leon.
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Do licytacji mieli stanąć jako wspólnicy zmowy: [Aleksander] Goraj kier[ownik]. firmy
„Expedblok”, [T.]Munk z Gdyni, [A.]Urbach z Katowic i Turka, właściciel firmy „Owoc-
pol” w Gdyni10. Cytryny sprzedano od razu całą partią w ilości 4984 skrzyń. Licytację za-
częto od 1 zł za skrzynkę, sprzedano zaś po 1 zł 60 gr za skrzynkę. Normalnie 1 skrzynia
cytryn kosztuje w handlu bez cła ok. 20 zł. Z sumy osiągniętej na licytacji pokryto koszty
licytacyjne, ekspedytorskie i składowe, które wyniosły do 13 XII 1932 r. 3759 zł.

Straty poniosła firma „Toufic Traboulsy i Co.” w Tripoli. Firma ta straciła: towar, za któ-
ry nie zwrócono pieniędzy i zapłacony fracht morski, który wynosił do Gdyni 687 funtów
ang[ielskich]. 11 szylingów i 6 pensów (mniej więcej 22.000 złotych). Akta przeprowadzo-
nej licytacji powinny się znajdować w Pow[szechnym]. Banku Związkowym w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Kontroli (siedziba nieznana) było męŜem zaufania Pow. Banku
Związk[owego]., które miało strzec interesów tego Banku i firmy podczas licytacji. Sprawa
powyŜsza miała juŜ być poruszona w prasie zagranicznej, z ujemnymi komentarzami dla
portu i kupiectwa polskiego. Odpis z odpisu pism dr. Smolenia do U[rzędu].C[elnego]. Gdy-
nia i ogłoszeń licytacji przedkładam11. Równocześnie melduję, Ŝe sprawa ta zostanie przeka-
zana do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego.

W początkach roku 1932 zwrócił  się w MPiH do p. Królikowskiego ww. Mertens
w sprawie uzyskania koncesji na import owoców. Królikowski miał radzić, by załoŜyć firmę
polską i jako kandydata na ewent[ualnie]. przyszłego współwłaściciela takiej firmy wskazał
na terenie Gdyni osobę dr. Smolenia i, jako drogę do załatwienie tej sprawy – Izbę Przy-
mysł.-Handl. w Gdyni.

Po zetknięciu się z dr. Smoleniem, Mertens jako fachowiec, wygłosił w Hotelu Central-
nym w Gdyni – referat na temat organizacji handlu owocami itd. Na referacie tym między
innymi był równieŜ wicedyr. Izby Przemysł.-Handl. [J.]Kawczyński, który dziękując Mer-
tensowi za referat w rozmowie o załoŜeniu firmy, wskazał równieŜ osobę dr. Smolenia. Po
upływie pewnego czasu, dyrektor Banku Zachodniego w Gdyni [M.]Królikowski, (przy-
puszczalnie brat Królikowskiego z MPiH) [po]prosił telefonicznie Mertensa do siebie.
W czasie omawiania spraw natury finansowej w związku z zamiarem uruchomienia firmy,
Królikowski podkreślił, Ŝe „najlepiej interesy robić z dr. Smoleniem”. Po paru minutach
rozmowy Mertensa z Królikowskim, przybył do Banku Zachodniego dr Smoleń, gdzie roz-
poczęły się pertraktacje tego rodzaju, Ŝe dr Smoleń za wyrobienie wszelkich ułatwień
w sprowadzaniu owoców i otrzymaniu koncesji Ŝądał 50% udziałów gratis. Mertens jednak
upierał się przy 34%, co wreszcie dr Smoleń przyjął.

Umowę spisano u notariusza [Władysława] Łaby. Do spisania umowy dr Smoleń nie sta-
nął sam, lecz podstawił brata swego Leona, motywując to tym, Ŝe i tak przez swoje stosunki
na terenie Gdyni i Warszawy będzie popierać firmę, a przy tym lepiej będzie, gdy nie będzie
oficjalnie jej współwłaścicielem. ZałoŜono firmę p.n. „Haza”. Stosownie do umowy, rozpo-
częto działalność, przy czym Mertens w pierwszych dniach maja 1932 r. wpłacił do Banku
Zachodniego w Gdyni 30 tys. zł do dyspozycji firmy, sam zaś wyjechał w sprawach han-
dlowych do Belgii. Wkrótce po wyjeździe Mertensa, Leon Smoleń przelał z sumy 30 tys. zł
na swoje konto 10 tys. zł, a na resztę pieniędzy w ilości 20 tys. zł, gdy po dłuŜszej nieobec-
ności wrócił Mertens, przedstawił mu nadmierne rachunki rozchodu, z czym Mertens się
zgodzić nie chciał. Firma w ogóle zarejestrowana nie była.
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Ponadto dr Smoleń był współwłaścicielem dwóch innych firm p.n. Syndykat Handlowy
„Gdynia”, które uległy likwidacji12. Wskutek likwidacji tych firm, pozostały równieŜ nie-
wypłacone naleŜności w ilości około 20.000 zł.

Mertens zwracał się o poradę prawną do adwokata [Mariana] Zięciaka w Gdyni. Wobec
duŜych kosztów procesu i małej nadziei wyegzekwowania swych pretensji – ze skargą cy-
wilną na razie się wstrzymał. O powyŜszym fakcie Mertens miał powiadomić konsula bel-
gijskiego w Gdańsku.

Według dalszych informacji, dr Smoleń zajmuje się handlem pozwoleniami przywozu,
wobec czego przy tych transakcjach miał wraz z [Leonem] Galadetz’em drogą brania zali-
czek oszukać paru kupców z Warszawy i Lwowa na parę tysięcy dolarów. Nazwiska oszu-
kanych kupców nie są znane. Na terenie Warszawy dr Smoleń posiada swego zaufanego
człowieka, z którym ma współpracować w róŜnych kombinacjach; jest nim niejaki Leon
Galadetz, śyd  rosyjski, rzekomo attaché handlowy Kolumbii. [L.]Galadetz miał powaŜnie
oszukać swego brata, posiadającego handel zboŜowy w Hamburgu. Oszukaństwo polegało
jakoby na tym, Ŝe zboŜe przeznaczone dla określonego odbiorcy, Galadetz z Warszawy
sprzedał innemu kupcowi.

Na terenie Sopotu ma zamieszkiwać niejaki Irsa d’Irsey, stały bywalec kasyna, podobno
aferzysta międzynarodowy, z którym dr Smoleń jest w w stałym kontakcie. Ponadto dr
Smoleń ma posiadać wielu innych swych współpracowników – pośredników, którzy uła-
twiają mu załatwienie róŜnych spraw w MPiH oraz sprzedaŜ pozwoleń.

Odnośnie [do] osoby wicedyr. Izby Przemysł.-Handl. i prezesa BBWR w Gdyni –
[J.]Kawczyńskiego, otrzymano informacje, Ŝe jest w bliskich stosunkach z dr. Smoleniem
i wie o jego wszystkich prowadzonych sprawach. Poza tym Kawczyński ma być zdecydo-
wanym karierowiczem.

 1 Spółka zarejestrowana 13 III 1933 r., miała swą siedzibę przy NabrzeŜu Francuskim. ZałoŜyciele i udzia-
łowcy: Ignacy Gerber, Jakub Kohn, Abraham Urbach, dr Benedykt i Seweryn Hepnerowie, Chil Gelbhart,
Seweryn Silbergleit, Chaim Czaban, Szloma Ajerman, Szymon Goldfarb, Jakub Gałązka, Natan Ejbu-
szyc, Chaim-Symcha Flancreich, Szymon i Estera Ornsteinowie, Chaja Ryfka Mildwurm, Józef i Ida Ani-
sowie, Salomon i Feiga Merjen Methowie, Dawid Choczner, Klara Lantner i Michał Mallerman. Spółka
organizowała import jamajskich bananów z Rotterdamu do Gdyni na statku „Taernan”, który kursował co
14 dni. W 1938 r. spółka jako pierwsza wprowadziła na rynek krajowy tańsze banany z Somalii i Kame-
runu – zob. dok. nr 127; EG, s. 601.

 2 Zarzycki Ferdynand (1888-1959), legionista, wojskowy, gen. brygady (1924), w latach 1927-1931 zastęp-
ca szefa Administracji Armii, od V 1931 r. do V 1934 r. minister przemysłu i handlu w gabinetach pre-
mierów: A. Prystora i J. Jędrzejewicza, po odejściu z rządu – senator (1935-1939), w czasie II wojny
światowej we Francji i Anglii, ostatecznie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie uczest-
niczył w Ŝyciu Polonii, organizując szkolnictwo polskie na wychodźstwie. Zmarł w Chicago.

 3 W oryginalnych dokumentach występuje niemiecka nazwa Sopotu – Zoppot.
 4 Seestrasse – obecnie: Bohaterów Monte Cassino.
 5 Królikowski Michał (1892-?), działacz gospodarczy i społeczny, dyrektor oddziału Polskiego Banku

Przemysłowego w Gdyni, załoŜonego w 1929 r., współzałoŜyciel w tym samym roku spółki „Pantarei” –
Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe SA (był członkiem zarządu), dyrektor oddziału
gdyńskiego Polskiego Banku Zachodniego SA (1931), aktywny działacz wielu organizacji i towarzystw,
członek-załoŜyciel Towarzystwa Przyjaciół Gdyni oraz Klubu „Rotary”, od 1938 r. wiceprezes Izby
Przemysłowo-Handlowej, sędzia honorowy Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego, członek, a następ-
nie wiceprezes Korporacji Kupieckiej. Jego losy po wybuchu II wojny światowej nie są znane – EG,
s. 89.
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 6 Prystor Aleksander (1874-1941), działacz PPS w okresie niewoli carskiej, zesłany na kilkuletnią katorgę
w najcięŜszym więzieniu rosyjskim w Orle (1912-1917), po uzyskaniu niepodległości krótko podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, potem w słuŜbie wojskowej (do 1929 r.), w latach
1929-1930  minister pracy i opieki społecznej, następnie minister przemysłu i handlu, od V 1931 r. do
V 1933 r. – premier, w latach 1935-1939 senator i marszałek senatu, w czasie II wojny światowej
w Kownie, po włączeniu Litwy do Związku Sowieckiego aresztowany i osadzony na Łubiance w Mo-
skwie, gdzie zmarł po cięŜkiej chorobie pod koniec lipca 1941 r.

 7 Wiślicki Wacław (1882-1935), polityk, działacz społeczny i gospodarczy, przemysłowiec Ŝydowskiego
pochodzenia, absolwent Wydziału Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie w Brukseli, poseł na Sejm kaden-
cji I, II, III i IV (1922-1935), najpierw z listy Bloku Mniejszości Narodowych, a następnie BBWR,
obrońca praw ludności Ŝydowskiej, walczył z narastającym w latach 30. XX wieku antysemityzmem,
działał w licznych organizacjach gospodarczych: był prezesem Centrali Związków Kupców śydowskich,
wiceprezesem IPH w Warszawie, członkiem zarządu Rady Państwowego Instytutu Eksportowego, człon-
kiem Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej i Związku Kupców Wyznania MojŜeszowego; jemu przypi-
suje się powiedzenie (w odpowiedzi na przemówienie min. E. Kwiatkowskiego): „JeŜeli jest tak dobrze,
to dlaczego jest tak źle?”.

 8 „Bergenske” Baltic Transports Ltd. – przedsiębiorstwo maklerskie zarejestrowane 2 X 1928 r. Trzon
działalności stanowiły przedstawicielstwa ok. dwudziestu linii skandynawskich, niemieckich i angiel-
skich. Pod względem tonaŜu statków obsługiwanych firma ta stała na pierwszym miejscu w Gdańsku i na
trzecim w Gdyni. Dyrektorem był Jens Ejbol. PoniewaŜ dominacja obcego przedsiębiorstwa w obsłudze
polskiego handlu zagranicznego nie była dobra, dlatego strona polska przejęła w maju 1937 r. większość
udziałów i czynności, dokonując zmiany nazwy na „Bergtrans” Towarzystwo śeglugowe, którego dyrek-
torem został Bohdan Nagórski. Firma odprawiała miesięcznie po około sto statków w Gdyni i w Gdań-
sku. Po II wojnie przywrócono prawa posiadania przedsiębiorstwa i nieruchomości w 1948 r. (zarząd sta-
nowili: Jens Ejbol, inŜ. Bohdan Nagórski, a jego pełnomocnikiem na terenie Polski został Franciszek
Marszał), ale, nie mając faktycznie szans na prowadzenie działalności, firma została zlikwidowana – EG,
s. 60-61.

 9 „Expedblok” Dom Ekspedycyjno-Transportowy – spółka handlowa zarejestrowana 7 II 1935 r., której
siedziba mieściła się przy ul. Świętojańskiej 40. ZałoŜyli ją i byli jej udziałowcami: Aleksander i Aleksy
Gorajowie oraz Abram-Michał Baumberg – wszyscy z Warszawy. Firma szybko się rozwijała, zakładając
wiele przedstawicielstw w kraju i zagranicą. Działała do wybuchu II wojny światowej – zob. dok. nr 82.

10 „Owocpol” – spółka zarejestrowana 27 VI 1933 r., zajmowała się importem świeŜych owoców południo-
wych i towarów kolonialnych. Siedziba mieściła się przy ul. Portowej 3. ZałoŜycielami i udziałowcami
byli: Tosia Munk-Berwald i Chaskiel Choczner, którzy przed przybyciem do Gdyni mieli spore doświad-
czenie w sprzedaŜy cytrusów na terenie Krakowa i Nowego Sącza. Działalność „Owocpolu” przerwała II
wojna światowa – EG, s. 536.

11 Nie publikuje się.
12 Określenie niefortunnie, gdyŜ wskazano właściwie jedno przedsiębiorstwo: Syndykat Handlowy „Gdy-

nia” Przedsiębiorstwo Bagrowania, Eksploatacji świru i Kamieni, sp. z o.o., które faktycznie istniało bar-
dzo krótko. Trudno powiedzieć, o jaką drugą firmę chodziło.

5

1933 kwiecień 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Henner
B. i E. Hermann” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/135

Melduję, Ŝe Henner Bronisław ur. 18 XII 1897 r. w Jaworowie, wyznania rzym[sko].-
kat[olickiego]., Ŝonaty, zamieszkały w Gdyni ul. Starowiejska, dom Schrödera, przez miej-
scowe władze sądowe ani skarbowe nie był karany.
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Nazwany od 1922 r. do 1929 r. był zatrudniony w charakterze kierownika firmy „War-
szawskie Towarzystwo Spedycyjne” w Tczewie. Przez ten czas formalności celne wymie-
nionej firmy prowadził bez zarzutu. Po zlikwidowaniu wspomnianej firmy w Tczewie prze-
niósł się do Gdyni i tu objął kierownictwo firmy spedycyjnej „Prowe”. Firma ta za przestęp-
stwo celne nie była karana; w miejscowym urzędzie celnym posiada dobrą opinię.

Co do Hermanna Eliasza, zamieszkałego w Warszawie, to wspomniany na tutejszym te-
renie nie jest znany1.

 1 W dostępnej literaturze nazwisko Herman pisane jest przez jedno n na końcu. W 1939 r. obaj załoŜyli
i byli udziałowcami firmy „Sztauer” Towarzystwo Przeładunkowe i Sztauerskie, której rozwój przerwała
II wojna światowa.

6

1933 maj 15, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomorskiego
Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy dotycząca wydania firmie
„Atlantic” w Gdyni koncesji na załatwianie formalności celnych.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/132

Melduję, Ŝe wydanie firmie „Atlantic” [Towarzystwo Transportowe sp. z o.o.]1 koncesji
na załatwianie formalności celnych jest niepoŜądane z następujących powodów:

1) Koncesję na załatwianie formalności celnych firma utraciła wskutek dokonanych nad-
uŜyć, które są obecnie rozpatrywane przez sędziego śledczego i zaprzysięgłego rzeczoznawcę.
Poza sprawą celną wyraŜającą się w przekroczeniach przy przedstawianiu nieoryginalnych
faktur przy deklarowaniu złomu, za co firma ukarana została grzywną 360.605 zł tytułem na-
leŜności akcydencjonalnych, firma „Atlantic” dokonała całego innego szeregu naduŜyć, jak:
przy eksporcie węgla, przekupstwo urzędników państwowych, fikcyjne księgowanie docho-
dów, fałszywe zgłaszanie dochodów urzędowi skarbowemu itp. PoniewaŜ firma za te przestęp-
stwa utraciła koncesję – zaś samo rozpatrywanie spraw powyŜszych jest w toku badania władz
sądowych śledczych, a naleŜności celnych na drodze egzekucji – przeto wydanie jej koncesji
w tym stanie rzeczy stworzyłoby na zewnątrz pojęcie rehabilitacji firmy, pomimo istnienia
niezbitych dowodów jej olbrzymich naduŜyć, które skłoniły władze sądowe do osadzenia
w więzieniu b. dyrektora i współwłaściciela firmy „Atlantic” W[itolda]. Mosiewicza2.

2) Zmiana personelu firmy nie daje kompletnie Ŝadnej gwarancji, Ŝe firma ta nie dokona
w przyszłości nowych naduŜyć. Nazwisko obecnego dyrektora i współwłaściciela firmy
„Atlantic” [Zdzisława] śegiestowskiego3 nie daje jeszcze Ŝadnych podstaw do zmiany stopnia
zaufania, gdyŜ ten sam [Z.]śegiestowski był do czasu aresztowania [W.]Mosiewicza, współ-
pracownikiem firmy „Atlantic” w Gdańsku, która brała udział w kombinacjach prowadzonych
przez firmę „Atlantic” w Gdyni, i bodajŜe – wszystkie najbardziej kompromitujące dowody
firmy „Atlantic” znajdują się na terenie Gdańska w rękach [Leona] Gronkowskiego, który
zarazem jak był poprzednio, tak i jest obecnie współwłaścicielem firmy „Atlantic” w Gdyni
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i w Gdańsku. Osoba [L.]Gronkowskiego w świetle obecnego śledztwa, nie daje absolutnie
Ŝadnych gwarancji, Ŝe człowiek ten nie dokona jeszcze większych w przyszłości naduŜyć
aniŜeli zostały one obecnie ujawnione. Gronkowski od chwili ujawnienia naduŜyć w fir[mie].
„Atlantic” nie przyjeŜdŜa zupełnie na terytorium Polski, z czego naleŜy wnioskować, Ŝe
orientuje się w materiale, jakim moŜe być obciąŜony. Ponadto Gronkowski, pomimo Ŝe z po-
chodzenia jest Polakiem urodzonym w powiecie kartuskim, przyjął obywatelstwo gdańskie.

3) Ze względów proceduralnych i ciąŜących na firmie naleŜności skarbowych, niepoŜą-
danym byłoby, by firma w celu uzyskania koncesji zmieniła nazwę firmy, przed zapadnię-
ciem prawomocnego wyroku sądowego.

4) Wobec nieobecności w Gdyni rzeczoznawcy sądowego (zajęty jest przy procesie
Ruszczewskiego w Warszawie) badającego księgi firmy „Atlantic”, nie mogłem uzyskać
danych juŜ ujawnionych w księgach, w jakiej wysokości ciąŜą naleŜności skarbowe na fir-
mie „Atlantic”, która fałszowała pozycje przychodowe w księgach i przedstawiała Urzędowi
Skarbowemu fikcyjne bilanse. Wszelkich danych w tej sprawie mógłby urzędowo udzielić
sędzia śledczy w Gdyni – po powrocie rzeczoznawcy z Warszawy.

5) Według danych rejestracyjnych w Wydziale Handl[owym]. Sądu w Gdyni, kapitał za-
kładowy firmy „Atlantic” w Gdyni ma wynosić 350 tys. zł, który stanowi w równych czę-
ściach własność śegiestowskiego, jako nabywcy udziału po [W.]Mosiewiczu w dniu
5 względnie 6 stycznia 1933 r. (mniej więcej data aresztowania i wypuszczenia na krótki
czas Mosiewicza, z czego śegiestowski, Gronkowski i Mosiewicz skorzystali i dokonali
rejentalnie sprzedaŜy udziału w firmie), i Gronkowskiego.

PowyŜsza suma kapitału zakładowego firmy „Atlantic” nie jest zgodna z sumą wykazaną
w piśmie Dyr. Ceł Poznań z dnia 14 III 1933 r. Wobec powyŜszego naleŜy przypuszczać, Ŝe
Dyr. Ceł przy ustalaniu kapitału zakładowego firmy na 100 tys. zł posługiwała się innymi,
nieznanym bliŜej, źródłami.

 1 Przedmiotem działania „Atlanticu” były: spedycja, maklerka okrętowa, sprzedaŜ materiałów opałowych,
materiałów instalacyjnych i rur. Siedziba mieściła się najpierw na ul. Portowej (dom Scheiby), a następnie
na ul. Jana z Kolna 2. Kierownikiem był Witold Mosiewicz, odwołany w 1933 r. po wykryciu naduŜyć
i nieprawidłowości, a w jego miejsce powołano Zdzisława śegiestowskiego. Pomimo powaŜnego kryzysu
związanego z procesem sądowym i utratą dobrego imienia, firma przetrwała najgorsze dni i działała do
wybuchu wojny – zob. dok. nr 17; EG, s. 33.

 2 Ostatecznie został uniewinniony.
 3 W oryginale pisany jako Zegiestowski.

7

1933 lipiec 8, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomorskiego
Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy dotycząca wydania firmie
„Zalewski i S-ka” w Gdyni koncesji na załatwianie formalności celnych.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Melduję: wywiadem ustaliłem, Ŝe Zalewski Wincenty, ur. 8 sierpnia 1899 r. w Kępnie,
porucznik rezerwy, wyznania rzym.-kat., zamieszkały w Gdyni od 11 VIII 1923 r., obecnie
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zamieszkuje w Gdyni ul. Śląska, willa „Martensa”. Wymieniony przez tut. władze sądowe
ani skarbowe nie jest karany ani podejrzany1.

[W.]Zalewski był zatrudniony od roku 1923 do września 1932 r. w firmie eksportowej
„Boismine” w Gdyni. Ostatnie cztery lata pełnił on funkcję dyrektora. W ciągu 9-letniej
pracy wywiązywał się co do spraw celnych nienagannie. Zwolniony został z firmy „Boismi-
ne” z powodu likwidacji firmy.

Wspólnikiem Zalewskiego jest Kozłowski Andrzej, ur. 11 października 1894 r. w powie-
cie grodziskim, woj[ewództwo]. poznańskie, porucznik rezerwy, zawód kupiec, Ŝonaty, zam.
w Gdyni od 1 IX 1930 r. do marca 1933 r., obecnie zamieszkuje w Sopocie. Przez cały czas
pobytu w Gdyni aŜ do likwidacji firmy „Boismine” zajmował stanowisko kierownika biu-
rowego wymienionej firmy. Wymieniony przez władze sądowe ani skarbowe nie jest noto-
wany ani podejrzany.

W czasie przeprowadzonego wywiadu – Ŝadnych przeszkód w związku z wydaniem po-
zwolenia na załatwienie formalności celnych – nie ustalono.

1 Zalewski Wincenty Bernard (1899-1939), powstaniec wielkopolski, kawalerzysta 18. Pułku Ułanów Po-
morskich w wojnie polsko-bolszewickiej, od 1922 r. do 1934 r. w Gdyni, radny pierwszej miejskiej rady,
związany przez wiele lat z eksploatacją portu gdyńskiego. Po 1934 r. przeprowadził się do majątku Ŝony
pod Bydgoszczą, zmobilizowany przed wybuchem wojny z Niemcami, zginął jako Ŝołnierz pod Zamo-
ściem 24 IX 1939 r. – EG, t. II, s. 216.

8

1933 sierpień 19, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o współpracownikach
firmy „Towarzystwo Ekspedycyjno-Kontrolne Bawełny” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Przedkładając załączniki rozkazu I.0. L. dz. 1641/II/33 z dnia 26 lipca br. melduję, Ŝe
współpracownikami firmy „Towarzystwo Ekspedycyjno-Kontrolne Bawełny” sp. z o.o.1

w Gdyni są:
1) Tkaczuk Michał, kierownik firmy, ur. 11 VIII 1885 r. w Kijowie, wyzn[ania]. rzym.-

kat., Ŝonaty, przybył do Gdyni z Łodzi w dniu 6 VIII br.
2) Res[s]el Maksymilian, zastępca kierownika firmy, ur. 12 X 1893 r. w Łodzi, wyzn.

rzym.-kat., Ŝonaty, przybył do Gdyni z Łodzi w miesiącu styczniu br. i od tego czasu
do miesiąca lipca br. był zatrudniony w miejscowej firmie „Warta”, skąd się zwolnił
na własne Ŝądanie.

3) Traichel Eryk, pracownik biurowy, urodzony 17 II 1915 r. w Sumówku, powiatu rypiń-
skiego, wyzn. ewangelickiego, kawaler, przybył do Gdyni z Łodzi w dniu 3 lipca br.

WyŜej wymienieni przez miejscowe władze sądowe i skarbowe nie byli karani, jak rów-
nieŜ nie są podejrzani o przestępstwa skarbowe. Ze względu na krótki czas pobytu w Gdyni,
szczegółowszej o nich opinii zebrać nie było moŜna.
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Firma „Towarzystwo Ekspedycyjno-Kontrolne Bawełny” została załoŜona w ubiegłym
miesiącu, więc o jej działalności nic konkretnego jeszcze powiedzieć nie moŜna. Ujemnego
nic nie stwierdzono.

 1 Zarejestrowane 26 VI 1933 r., siedziba ul. Starowiejska 16, udziałowcami byli: Michał Tkaczuk i Maksy-
milian Ressel, po roku ten pierwszy wykupił wszystkie akcje. W wyniku usilnych starań firma w maju
1934 r. przyjęta została w poczet Związku Ekspedytorów Bawełny w Gdyni, co pozwoliło jej korzystać
z przywilejów wywalczonych przez ten Związek i podjąć walkę konkurencyjną. Istniała do wybuchu
II wojny światowej, po jej zakończeniu nie została reaktywowana – EG, s. 858.

9

1933 sierpień 24, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Eksport-
-Import” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Melduję, Ŝe przedstawicielem firmy „Eksport-Import” na Gdynię i Gdańsk jest Seifert
(zięć Winkelhausena ze Starogardu) a pracownikami wymienionej firmy w Gdyni są:

1) Dyrektor Myszkowski Emil1, zamieszkały w Gdyni,
2) Prokurent Ortmann Karl zamieszkały w Sopocie, obywatel gdański,
3) Deklarant Sorgenfrei Walter, zamieszkały w Sopocie, obywatel niemiecki,
4) Deklarant Uspilewicz Józef, zamieszkały w Gdyni,
5) Makler Hickiewicz Stanisław zamieszkały w Sopocie i
6) Magazynier Bendykowski Paweł zamieszkały w Sopocie.
WyŜej nazwani, oprócz [K.]Ortmanna i [W.]Sorgenfrei’a, o których poniŜej, przez miej-

scowe władze za przestępstwa skarbowe nie byli karani, jak równieŜ nie są o nie podejrzani.
Natomiast Walter Sorgenfrei ur. 1 XII 1887 r. w Neu-Münster2 w rejestrze karnym gdań-

skiego Urzędu Celnego jest wielokrotnie notowany. Ostatnio został on ukarany przez gdań-
skie władze celne grzywną w kwocie 4836 g[u]ld[enów]. i miesiącem więzienia za udowod-
niony mu przemyt 280 paczek tytoniu i 8 litrów spirytusu, którego dopuścił się w dniu
4 lipca 1932 r. W sprawie tej Sorgenfrei uchodzi za herszta szajki przemytniczej. Jeden
z członków tej szajki niejaki Piechowski, podczas pościgu został zabity przez policję porto-
wą w Gdańsku. Sorgenfrei ponadto jest znany jako osobnik wrogo odnoszący się do wszyst-
kiego co polskie. Wśród załóg statków zagranicznych uprawia agitację, by podczas postoju
w porcie gdyńskim nie kupowali artykułów względnie towarów wyrobu lub pochodzenia
polskiego.

Pismem L.dz. 369/inf/33 z dnia 13 VII br. I[nspektorat].G[raniczny]. zwrócił się do Ko-
misarza Rządu w Gdyni3 z wnioskiem o wzbronienie Walterowi Sorgenfrei’owi zamieszki-
wania i pobytu w pasie granicznym jako karanemu za przemytnictwo. O Ortmannie przedło-
Ŝono do I[nspektoratu].O[kręgowego]. meldunek za L.dz. 391/inf/33 z dnia 8 III br. – Ort-
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mann podobno jest niemieckim majorem rezerwy i miał pracować w wywiadzie niemiec-
kim.

Wobec zatrudniania pracowników w rodzaju Sorgenfrei’a i Ortmanna, firma „Eksport-
-Import” w Gdyni nie cieszy się pochlebną opinią.

 1 Poprawnie Mieszkowski Emil – charakterystyka zob. dok. nr 40.
 2 Neu-Münster – być moŜe chodzi o Neumünster – miasto na prawach powiatu w północnych Niemczech

(Szlezwik-Holsztyn).
 3 Był nim od 10 II 1933 r. Stefan Franciszek Sokół – obszerna biografia: M. Kardas, Stefan Franciszek

Sokół Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002.

10

1933 listopad 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „France-
sco Parisi”.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/133

Melduję: firma „Francesco Parisi” w Gdyni ma swoją centralę w Trieście. Właścicielem
fir. w Trieście jest baron dr Rudolf Parisi, syn Józefa. śona dr. R. Parisi z domu Bächer, jest
z pochodzenia Niemką. Bächer miał być swego czasu bankierem w Berlinie. Naczelnym
dyrektorem i posiadającym równieŜ prokurę tejŜe firmy jest Maksymilian Weiss – kupiec
w Trieście. Weiss jest przeciwnikiem obsadzania firmy personelem polskim.

Firma w Trieście załoŜona została w 1807 r. Na mocy aktu rejentalnego sporządzonego
przez barona dr. Rudolfa Parisi u rejenta dr. Bruna Sandrin, Triest, ul. Spiridione nr 1,
p[iętro?]. II, tel. 80-14, nr aktu 3039 w Gdyni zostaje utworzona filia z daleko idącymi peł-
nomocnictwami.Baron Francesco Parisi, junior syn Rudolfa, i Maksymilian Weiss, naczelny
dyrektor i prokurent fir. w Trieście, otrzymali prokury w oddziale gdyńskim. Zarówno Fr.
Parisi jak i Weiss w Gdyni nie zamieszkują. Oddział w Gdyni rozpoczął swe czynności
z dniem 1 VII 1933.

Personel oddziału w Gdyni jest następujący:
1) Merz Emil, kierownik fir. i trzeci prokurent, stale urzędujący w Gdyni, lat 40, oby-

watel czechosłowacki (z pochodzenia Niemiec). W tej samej firmie pracował około 25 lat
w Hamburgu. Do Gdyni przeniesiony jako fachowiec w branŜy bawełnianej na okres 2-3 lat,
po czym wracać ma do centrali w Trieście lub do oddz[iału]. w Hamburgu. Językiem pol-
skim nie włada. Zamieszkuje w Sopocie w środowisku antypolskiem. Okoliczność ta nasu-
wa tego rodzaju moŜliwość, Ŝe Merz wszelką korespondencję kompromitującą fir. moŜe
trzymać u siebie w Sopocie. Jako człowiek obcej narodowości i nieznany na tutejszym tere-
nie – nie moŜe zasługiwać na zupełne zaufanie władz polskich. Tak samo pozostali dwaj
prokurenci, tj. Fr. Parisi i M. Weiss.

2) Grudowski Jerzy, uwaŜany za kierownika działu ogólnego, lat 37, ob. polski, zam.
w Gdyni1. Pracować miał poprzednio w charakterze buchaltera w Konsulacie Rzeczpospo-
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litej w Berlinie i fir. „Grumach”. Opinia Konsulatu dotycz[ąca]. G[rudowskiego]. nie jest
znana. Człowiek na terenie Gdyni mało znany. W Ŝadnych pracach społecznych lub w Ŝyciu
przemysł.-handl. na tut. terenie udziału nie brał.

3) Maniewski Jan, lat 30, ob. polski. Oficer rez[erwy]. WP, na razie nic ujemnego o nim
powiedzieć nie moŜna. Funkcja nieokreślona. Obecnie ma powierzone: tłumaczenie kore-
spondencji handlowej z języka niemieckiego na polski i załatwianie formalności przedła-
dunkowych towaru tranzytowego.

4) Hinz Artur Karol, lat 38, zam. w Sopocie (kiper, ekspert próbek bawełny), obywatel
niemiecki, sprowadzony przez firmę z Hamburga. Przebywa tylko w środowiskach niemiec-
kich. BliŜej nie jest znany.

5) Regliński Franciszek, lat 35, obywatel polski, emer. wachmistrz Ŝandarmerii, zam.
w Gdyni; pomocnik kipera.

Wymienieni na tutejszym terenie nie byli karani za przestępstwa celne.
Przed paroma tygodniami w sprawach handlowych fir. zaczął występować niejaki Izydor

Rappaport, wg otrzymanych wiadomości, kilkuletni pracownik fir. Schenker we Lwowie.
Ostatnio Rappaport przed przybyciem do Gdyni miał przebywać w Wiedniu. R[appaport].
posiada paszport zagraniczny. We wszelkich sprawach dotyczących fir. Merz zwraca się do
Rappaporta. Z obecnego stosunku fir. do Rappaporta oraz nieobecności w Polsce Fr. Parisi
i Weissa, naleŜy przypuszczać, Ŝe fir. „Parisi” w Gdyni po załatwieniu formalności natury
prawnej i otrzymaniu koncesji, pozostawi prowadzenie tej placówki śydom lub Niemcom.
Za tym przemawiają równieŜ i te okoliczności, Ŝe cały prawie przemysł włókienniczy
w Polsce pozostaje w rękach Ŝydowskich i niemieckich.

Niektórzy kupcy i ekspedytorzy na terenie Gdyni są zdania, Ŝe fir. „Parisi” zakłada swoją
filię w tym celu, by utrudnić rozwój polskich firm bawełnianych, a następnie po opanowaniu
rynku bawełnianego polskiego, kierować transporty bawełny do portów obcych. Podobno
fir. Fr. Parisi poniosła znaczne straty wskutek przerzucenia czeskich transportów bawełny
z Morza Adriatyckiego do Gdyni. Transporty bawełny idącej poprzednio przez Adriatyk
załatwiać miała fir. „Fr. Parisi”.

W związku z powyŜszym – stawiam wniosek o nieudzielenie firmie „Francesco Parisi”
koncesji na załatwianie formalności celnych aŜ do czasu, gdy jedną z prokur otrzyma uczci-
wy i lojalny obywatel polski. W chwili obecnej wszelkie pretensje Skarbu Państwa z tytułu
popełnionych przez fir. ewent. naduŜyć, byłyby niemoŜliwe do wyegzekwowania lub ścią-
gania, poniewaŜ osoby odpowiedzialne za firmę przebywają i zamieszkują poza granicami
Państwa, a następnie nie są obywatelami polskimi. Ponadto na terenie Gdyni firma Ŝadnego
majątku nieruchomego nie posiada.

 1 Po II wojnie światowej był jednym z załoŜycieli i udziałowców firmy „Portsped” Powszechne Towarzy-
stwo Spedycyjne sp. z o.o., które istniało w Gdyni  w latach 1946-1949.
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1934 styczeń 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o przedsiębior-
stwie armatorskim „śegluga Polska” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/93

Melduję, Ŝe otrzymałem informacje o „śegludze Polskiej” w Gdyni1, które charaktery-
zują działalność tak waŜnej dla naszego Ŝycia państwowego i gospodarczego placówki.

1) Coraz częściej słyszy się w Gdyni narzekania na niecelową gospodarkę „śeglugi Pol-
skiej” i tendencyjnie złą politykę dyrektora [Feliksa] Kollata2. Był okres kiedy [F.]Kollat
usilnie zabiegał o scentralizowanie towarzystw Ŝeglugowych i subsydiowanych przez rząd.
Usiłowania te mu się powiodły, bowiem scentralizowane zostały „śegluga Polska”, „Pol-
sko-Brytyjskie Towarzystwo [śeglugowe]” (grupa angielska „Ellerman Wilson Line” Lon-
dyn, przedstawicielem tej grupy w Polsce jest [Cecil] Jeffrey, wicekonsul angielski w Gdy-
ni)3 i „Towarzystwo Transatlantyckie Gdynia–Ameryka”4. Na czele dwu pierwszych towa-
rzystw Ŝeglugowych stoi obecnie Kollat, na czele zaś Transatlantyckiego Towarzystwa
z centralą w Warszawie i oddziałem w Gdyni – [Aleksander] Leszczyński5. „Towarzystwo
Polsko-Brytyjskie” i „śegluga Polska”, którego kierownikiem jest [Konstanty] Jacynicz6,
scentralizowane są w całym tego słowa znaczeniu, zaś Towarzystwo Transatlantyckie posia-
da tylko wspólną kasę i dział zakupów. Poza tym Towarzystwo Transatlantyckie prowadzi
gospodarkę samodzielną. Obecnie w łonie scentralizowanych towarzystw Ŝeglugowych
ponownie kiełkuje myśl decentralizacji. Prawdopodobnie przez decentralizację chcą niektó-
rzy panowie uzyskać moŜność zwiększenia personelu administracyjnego, który i tak juŜ
w chwili obecnej pochłania olbrzymie sumy, przyczyniając się do wielkich deficytów scen-
tralizowanych przedsiębiorstw Ŝeglugowych, które zmuszony jest pokrywać rząd.

2) Scentralizowane towarzystwa Ŝeglugowe są systematycznie subwencjonowane przez
rząd. Według informacji p. min. [Ferdynand] Zarzycki proponować miał Kollatowi jednora-
zową dotację w wysokości 200.000 zł na uruchomienie stojących od szeregu miesięcy
w porcie statków towarowych. Podobno p. min. Zarzycki dał się Kollatowi przekonać. Oso-
by znające się na warunkach płac i pracy marynarzy, twierdzą, Ŝe Kollat wychodzi z błędne-
go załoŜenia, poniewaŜ dla uruchomienia rdzewiejących obecnie statków potrzeba najwyŜej
120 ludzi, zaś ogólna ilość marynarzy zatrudnionych na wszystkich statkach w porcie gdyń-
skim wynosi 850 ludzi. Dlatego związki zawodowe marynarzy nie zgodzą się na obniŜenie
płac, jedynie z tej racji, Ŝe chciałby tego Kollat. Polityka Kollata, zmierzająca do obniŜenia
płac marynarzy, moŜe się skończyć bardzo niekorzystnie dla portu gdyńskiego, poniewaŜ
element marynarski jest bardzo burzliwy i skłonny do strajków. Tym więcej, Ŝe na wiosnę
zwykle ze strony marynarzy wyłaniają się nieporozumienia na tle płac.

3) Kierownikiem działu zakupów w „Polbrycie” jest niejaki Mikoszewski, o którym oso-
by znające tego pana i wtajemniczone w gospodarkę „Polbrytu”, wyraŜają się wielce ujem-
nie. Mikoszewski ma pobierać łapówki w formie [...]0%7 ukrytych w rachunkach dla niego
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rabatów od materiałów, które w danej firmie zakupuje. Zyski w ten sposób czerpane są ol-
brzymie, poniewaŜ obroty sięgają setek tysięcy złotych rocznie. Do niedawna, Mikoszewski
czynił zakupy materiałów w gdańskiej firmie Emil A. Bauss. Mikoszewski popierany jest
przez Kollata, którego podejrzewają, Ŝe dzieli się zyskami ubocznymi z Mikoszewskim.

4) „śegluga Polska” ubezpiecza swe jednostki wyłącznie w Towarzystwie Ubezpieczeń
Morskich p.n. „Gdynika”8. Dyrektorem tej ubezpieczalni i współwłaścicielem jest b.
kom[an]d[o]r [Hugon] Pistel9, wicedyrektorem i faktycznym kierownikiem – [Wacław]
Fedorowicz10. Fedorowicz pracuje równocześnie i w „śegludze Polskiej”, właściwie nic nie
robi, a pobiera tylko pensję. Kollat popiera interesy „Gdyniki”. Utarło się we właściwych
sferach, Ŝe „Gdynika” ma monopol na ubezpieczanie statków „śeglugi Polskiej”. KrąŜą
równieŜ pogłoski, Ŝe i z tego źródła Kollat czerpie zyski.

5) Tytułem premii asekuracyjnej za zatonięcie s/s „Niemen”11, „śegluga” otrzymała oko-
ło 600.000 zł. Za sprzedanie s/s „Warta”12, „śegluga” równieŜ otrzymała około 600.000 zł.
W myśl powyŜszej gospodarki w liniach okrętowych sumy asekuracyjne i ze sprzedaŜy
okrętów obracane są wyłącznie na zakup nowych statków. W „śegludze Polskiej” obie te
sumy obrócono jakoby na wydatki bieŜące. Byłby to jeden z wielu szczegółów, świadczą-
cych o wadliwej gospodarce „śeglugi Polskiej”.

6) Ministerstwo Skarbu miało polecić Państwowemu Mon[opolowi]. Tyt[oniowemu]. by
nie kupował tytoniu „cif” Gdynia, lecz „fob” port zagraniczny. Na skutek tego polecenia
PMT zakupił tytoń „fob” porty Morza Śródziemnego. Transport tytoniu ma wynosić parę
tysięcy ton. PMT umowę na dostawę tytoniu zawarł z „śeglugą Polską”. Umowa zaopatrzo-
na jest w klauzulę, Ŝe tytoń musi być przywieziony statkami polskimi. Stawki frachtowe
ustalone w umowie są dla „śeglugi Polskiej” b. korzystne.

Po pewnym czasie Kollat miał udać się do Warszawy i wymusił na dyrekcji PMT po-
prawkę tego rodzaju, Ŝe przed wyrazami „statkami polskimi” wstawiono „w miarę moŜno-
ści”. Po powrocie z Warszawy, Kollat polecił „Polskiej Agencji Morskiej”13 w Gdyni za-
frachtować tonaŜ obcy. Zatem tytoń przyjdzie do Gdyni prawdopodobnie na statku obcym.
Gdyby Kollat faktycznie polecił zafrachtować tonaŜ obcy, wtedy zupełnie zrozumiałą jest
wymieniona poprawka w Warszawie z PMT, poniewaŜ fracht PMT dla „śeglugi Pol[skiej]”
jest wyŜszy od frachtów zawieranych dzisiaj z armatorami obcymi. Sens z tego byłby taki,
Ŝe róŜnica wynikająca z frachtu wyŜszego (PMT) i niŜszego (armator zagraniczny) pójdzie
do kieszeni PAM i Kollata.

 1 „śegluga Polska” – przedsiębiorstwo państwowe utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów 13 V 1927 r.
Dysponowało statkami wybudowanymi we Francji (potocznie nazywane „Francuzami”): „Kraków”,
„Poznań”, „Toruń”, „Wilno”. Dyrektorem zarządzającym został w XI 1926 r. inŜ. Julian Rummel. Zaj-
mowało się głównie przewozami towarów masowych, zwłaszcza węgla, w Ŝegludze nieregularnej po
Bałtyku i Morzu Północnym. W 1932 r. „śP” stała się spółką akcyjną, której 100% udziałów objął skarb
państwa. Dyrektorem został dotychczasowy dyrektor „Polbrytu” Feliks Kollat, który odtąd łączył obie
funkcje. Po wybuchu wojny „śegluga Polska” wraz z „Polbrytem” przeszły pod zarząd Polskiej Agencji
Statków Parowych (PSAL) w Wielkiej Brytanii, a od połowy 1944 r. pod zarząd GAL-u w Londynie. Po
wojnie wznowiła działalność, dysponując kilkunastoma statkami róŜnej proweniencji, a w miejsce
przedwojennego zarządu ustanowiono przymusowego zarządcę państwowego Tadeusza Teppera (później
zarządcami zostali Hilary Sarnecki i Stanisław Sierpiński). Z dniem 1 I 1951 r. zaprzestała eksploatacji,
a statki przejęły nowo powstałe przedsiębiorstwa armatorskie: Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni i Polska
śegluga Morska w Szczecinie – EG, s. 981-982.
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 2 Kollat Feliks (1895-1975), działacz gospodarczy, dyrektor polskich przedsiębiorstw Ŝeglugowych; po
odzyskaniu niepodległości przez Polskę osiedlił się w Gdańsku i był współtwórcą firm zajmujących się
importem, a następnie przedsiębiorstw eksportujących drewno, od 1927 r. dyrektor gdańskiego oddziału
Polskiej Agencji Morskiej, a następnie Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego z siedzibą w Gdy-
ni, zaś od 1932 r. (po ustąpieniu Juliana Rummla) równieŜ i „śeglugi Polskiej”. Od 1934 r. drugi wice-
prezes Rady Interesantów Portu, był takŜe wiceprezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, człon-
kiem Rady Portowej przy Urzędzie Morskim, prezesem Związku Armatorów Polskich; podczas wojny
przebywał na emigracji, gdzie jako prezes Związku Armatorów Gdyńskich w Londynie został szefem
Polish Steamship Agency Limited (PSAL). Pracował później jako dyrektor do spraw europejskich wiel-
kiego armatorskiego przedsiębiorstwa japońskiego Mitsui Line. Zmarł w Londynie.

 3 „Polbryt” Polsko-Brytyjskie Towarzystwo śeglugowe SA w Gdyni – zarejestrowane 21 XII 1928 r.
z przedmiotem działania: przewoŜenie pasaŜerów i wszelkich ładunków drogą morską, wykonywanie
wszelkich, łączących się z tym celem, czynności handlowych i finansowych oraz prowadzenie przedsię-
biorstw przemysłowych. ZałoŜycielami byli: inŜ. Teodozy Nosowicz (dyr. Dep. Mor. MPiH), dr Leon Ba-
rański (dyr. Dep. Obrotu PienięŜ. Min. Skarbu), Ives Lancelot Manby Metcalfe (dyr. Towarzystwa Okrę-
towego z Londynu Ellerman's Wilson Line Ltd.), Peter Henry Hoblyn (naczelny buchalter EWL), Julian
Rummel (dyr. „śP”), kmdr Hugon Pistel (nacz. Wydz. śeglugi MPiH), kmdr Stanisław Witkowski,
dr Bolesław Bator (z-ca dyr. „śP”). „śegluga Polska” miała 10 114 akcji, Ellerman’s Wilson Line Ltd.
3371 i tyleŜ głosów. Dyrektorem zarządzającym został kmdr Stanisław Witkowski, naczelnik Urzędu
Marynarki Handlowej w Gdańsku, dyrektorem handlowym  był Cecil Harold Jeffrey. Otwarto oddział
w Warszawie, agentury w Gdańsku, Londynie i Hull. „Polbryt” dysponował następującymi statkami pa-
saŜersko-towarowymi: „Premier”, „Warszawa”, „Łódź”, „Rewa” (wycofany w 1932 r.), „Lech”, „Lublin”
i „Lwów”. Utrzymywał stałą, pasaŜersko-towarową komunikację Gdyni z portami angielskimi i francu-
skimi. Po wojnie ustanowiono przymusowy zarząd państwowy (zarządcą został Tadeusz Cieślak),
a w lutym 1947 r. formalnie przywrócono dawny zarząd (Cecil Harold Jeffrey i Feliks Kollat, udzielając
prokury Jerzemu Fink-Finowickiemu). Z końcem 1950 r. „Polbryt” został zlikwidowany, a jego statki tra-
fiły do PLO i PśM – EG, s. 582-583. Zob. dok. nr 49, w którym równieŜ charakterystyka Cecila Harolda
Jeffreya.

 4 Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe SA (GAL) – polsko-duńska spółka utworzona 29 III 1930 r. jako
Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe Linia Gdynia–Ameryka SA do „przewoŜenia pasaŜe-
rów, emigrantów, imigrantów i wszelkich ładunków drogą morską”. Strona polska miała 27 tysięcy
udziałów, duńska – 9 tysięcy. Dyrektorem zarządzającym został Julian Rummel. Duńczycy wnieśli apor-
tem statki: „Polonia”, „Estonia”, „Lituania”, a takŜe oddziały i agentury linii bałtycko-amerykańskiej,
kontrakty tej linii, umowy najmu przystani i lokali biurowych. W 1935 r. firma zmieniła nazwę na Gdy-
nia–Ameryka Linie śeglugowe SA, a jej dyrektorem mianowano Aleksandra R. Leszczyńskiego, jego
zastępcą Mariusa Pliniusa, członkiem zarządu – Romana Kutyłowskiego. W sierpniu 1939 r. GAL dys-
ponował 8 statkami (m.in. „Kościuszko”, „Pułaski”, „Piłsudski”, „Batory”, „Chrobry”, „Sobieski”).
W pierwszych latach działalności armator ten koncentrował się na przewozach pasaŜerskich między Eu-
ropą a USA i Kanadą, od września 1935 r. funkcjonowała linia palestyńska, w roku następnym otworzono
dwie nowe: do Ameryki Płd. (pasaŜerską) i do Zatoki Meksykańskiej (towarową). Dzięki temu, Ŝe pod-
czas wybuchu II wojny światowej statki GAL znajdowały się poza granicami Polski, mógł on prowadzić
działalność w Wielkiej Brytanii. Po wojnie ustanowiony został przymusowy zarząd państwowy (pierw-
szym zarządcą Marius Plinius), kontynuowano eksploatację posiadanej floty w kraju (biura centrali wró-
ciły z Londynu w 1946 r., armator sprawował równieŜ zarząd nad „śeglugą Polską” i „Polbrytem”) do
końca 1950 r., kiedy to GAL został zlikwidowany, a jego jednostki pływające zasiliły nowo powstałe
przedsiębiorstwa armatorskie PLO i PśM – zob. dok. nr 131; EG, s. 200.

 5 Leszczyński Aleksander (1894-1939) – przedstawiciel fabryki maszyn do pisania i samochodów osobo-
wych w Warszawie, dzięki koneksjom z politykami obozu sanacyjnego i rządem II RP wyznaczony został
dyrektorem naczelnym Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe (GAL), którą to funkcję pełnił od 9 VII 1932 r.
do 1 IX 1939 r. Za jego kadencji GAL był największym armatorem PMH, zwłaszcza w Ŝegludze pasaŜer-
skiej (oddano do eksploatacji nowe transatlantyki: „Piłsudski”, „Batory”, „Sobieski” i „Chrobry”). Nie
będąc nigdy związany z gospodarką morską, nie orientował się w zagadnieniach Ŝeglugowych, ale jego
zastępcą i doradcą był Marius Plinius, wybitny znawca tej problematyki. Zmobilizowany do udziału
w wojnie obronnej 1939 r. pełnił A. Leszczyński słuŜbę jako kierowca aut wojskowych – zginął w nie-
wyjaśnionych okolicznościach, zastrzelony na początku września pod Warszawą – EG, s. 398.

 6 Jacynicz Konstanty (1890-1970), oficer Marynarki Wojennej rosyjskiej i polskiej, uczestnik wojny pol-
sko-bolszewickiej oraz III powstania śląskiego, w latach 1922-1929 pełnił obowiązki zastępcy, a następ-
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nie szefa Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku, od 1929 r. do 1931 r. komi-
sarz Polskiej Delegacji Rady Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku, następnie naczelnik
Urzędu Marynarki Handlowej w tym mieście, od połowy 1932 r. do wybuchu wojny z Niemcami dyrek-
tor Biura Portowego GAL, okres wojny przeŜył w Warszawie, gdzie był Ŝołnierzem Polski Podziemnej
(pseud. „śmudzin”, „Leśniczy”), kierując ekspozyturą Wydziału Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy
Głównej AK, od czerwca 1945 r. w Koszalinie i Szczecinie, naczelnik Wydziału Morskiego Urzędu Peł-
nomocnika Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie, pionier usług portowych w Szczecinie: załoŜyciel i kie-
rownik firm maklerskich „Atom” i „Union”, represjonowany przez UB, w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych pracownik spółdzielczości pracy – propagator jej aktywnego udziału w gospodarce morskiej.
Zmarł w Warszawie.

 7 Pełna wysokość procentu nie jest moŜliwa do ustalenia z powodu uszkodzenia w tym miejscu oryginału.
 8 „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich sp. z o.o., siedziba ul. Świętojańska 66. Pierwsze w Polsce

towarzystwo morskiego maklerstwa ubezpieczeniowego (z udziałem kapitału państwowego), zorganizo-
wane przez kmdr. Hugona Pistla. Objęło działalnością większość polskiej floty handlowej, flotę rybacką,
portowy tabor pływający oraz pokaźną ilość ładunków. W 1936 r. Morski Instytut Rybacki zawiązał
spółkę z „Gdyniką” i zarejestrował przedsiębiorstwo pomocnicze Stocznia Rybacka. Rok później firma
zbudowała własną siedzibę przy ul. Sienkiewicza 39 – EG, s. 203.

 9 Pistel Hugon Teofil (1890-1954), komandor porucznik, ukończył Szkołę Aspirantów Morskich w Fiume
(Rijeka), do 1918 r. słuŜył w marynarce austriackiej, a w latach 1918-1921 w Wojsku Polskim, od 1925 r.
do 1930 r. był naczelnikiem Wydziału śeglugi w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; członek rady nad-
zorczej „śeglugi Polskiej” i „Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego”, w latach 1930-1934 prze-
wodniczący rady nadzorczej Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, organizator pierwszego w Polsce to-
warzystwa morskiego maklerstwa ubezpieczeniowego „Gdynika”, współzałoŜyciel „Yacht Klub Polski”,
dyrektor Ligi Morskiej i Kolonialnej; okres wojny na emigracji, wysłany przez Rygę do Sztokholmu ce-
lem zorganizowania statku-bazy dla okrętów podwodnych, przez jakiś czas attaché morski w Sztokhol-
mie, szef Wydziału MH w ParyŜu, następnie w Londynie, gdzie pozostał i zmarł – EG, s. 567.

10 Fedorowicz Wacław – charakterystyka zob. dok. nr 33.
11 Odkupiony przez „śeglugę Polską” w trakcie budowy dla innego armatora s/s „Niemen” przybył do

Gdyni 28 IV 1928 r. UŜywany był przewaŜnie w trampingu, m.in. śródziemnomorskim i oceanicznym.
Zatonął 1 X 1932 r. na wodach Kattegatu w kilka minut po zderzeniu przy złej widoczności z wielkim
fińskim Ŝaglowcem „Lawhill”, który uderzył „Niemen” w lewą burtę. Cała załoga uratowała się.

12 „Warta”, masowiec zbudowany w 1916 r. w USA (2478 BRT, 1509 NRT), w latach 1924-1927 w Pol-
skiej Marynarce Wojennej przebudowany na transportowiec wojenny, od 1927 r. w PMH, gdzie w „śe-
gludze Polskiej” pływał w trampingu, przewaŜnie do portów Morza Śródziemnego. Jako mało odpowied-
ni dla PMH został sprzedany włoskiemu armatorowi O. Rossiniemu z Genui – opuścił Gdynię 4 X 1933 r.
pod włoską banderą.

13 Polska Agencja Morska sp. z o.o. – pierwsza polska firma maklerska, załoŜona 1 VI 1926 r. Przedmiotem
działania miało być: pośrednictwo w Ŝegludze morskiej, odprawa okrętów w Gdyni i Gdańsku, udział
w przedsiębiorstwach związanych z Ŝeglugą i handlem morskim, frachtowanie okrętów. ZałoŜyli spółkę:
Stanisław Grabski (ziemianin z poznańskiego, członek Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku), Feliks
Hilchen (równieŜ członek RPiDW), Stanisław Wirpsza – kupiec. W 1927 r. dyrektorem został Andrzej
Cienciała. Spółka była przedstawicielem wielu linii zagranicznych: angielskich, fińskich, szwedzkich,
duńskich czy holenderskich. Przed wybuchem II wojny światowej gros udziałów kupiła firma „Polska-
rob”, po 1945 r. PAM nie reaktywowała swej działalności – zob. dok. nr 87, 132; EG, s. 587-588.
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1934 luty 14, Warszawa – Pismo Komendanta StraŜy Granicznej w Warszawie (w ory-
ginale kierowane do ministerstw: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu) do wiadomości Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o wrogim stanowi-
sku firmy „C.W. Bestmann” wobec portu w Gdyni.
odpis, mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku posiada korespondencję
firmy „C.W. Bestmann” w Gdańsku, skierowaną do firmy J. Stolle, Niemiec[ka] Sp. Akc.
Niemen. Z korespondencji tej wynika, Ŝe firma „J. Stolle-Niemen” sp. akc. zwróciła się do
firmy „C.W. Bestmann” w Gdańsku, która ma równieŜ swój oddział w Gdyni o zajęcie się
załadowaniem na statek w Gdyni 1 wagonu wyrobów szklanych, mających odejść do Am-
sterdamu. W odpowiedzi firma „C.W. Bestmann” wystosowała pismo, w którym wprost
obrzydza swemu klientowi w Polsce port gdyński, wskazując na rzekome utrudnianie zała-
dowania ze strony władz celnych, wyŜsze koszty załadowania, powolność w pracach itd.,
natomiast zachwala Gdańsk pod kaŜdym względem, podnosząc, iŜ są tam korzystniejsze
przepisy wywozowe i lepsze połączenia okrętowe – w konkluzji zaś Ŝąda od klientów skie-
rowania transportu do Gdańska.

Gdy firma „J. Stolle-Niemen”, nie otrzymawszy jeszcze odpowiedzi tej, wysłała wagon
do Gdyni pod adresem gdyńskiego oddziału firmy „Bestmann” – firma ta telegraficznie
zaŜądała predysponowania wagonu do Gdańska, a w ślad za depeszą wysłała drugi list,
w którym znów tłumaczy klientowi, Ŝe powinien natychmiast predysponować transport do
Gdańska, gdyŜ z Gdyni wyszedłby on z duŜem opóźnieniem i załadowanie kosztowałoby
znacznie droŜej niŜ w Gdańsku.

Korespondencja ta świadczy dosadnie o tym, Ŝe firma „C.W. Bestmann”, posiadając
swój oddział w Gdyni i załatwiając w obu portach załadunki towarów na okręty – prowadzi
wręcz bezprzykładną agitację na rzecz Gdańska. W konkretnym wypadku firma „Bestmann”
nie kierowała się interesami kupieckimi, gdyŜ swój zarobek mogłaby otrzymać równieŜ
i w Gdyni. Zmuszając wprost swych klientów w Polsce do korzystania z usług Gdańska
z pominięciem portu gdyńskiego – firma „C.W. Bestmann” kieruje się niewątpliwie wzglę-
dami politycznymi.

Przedkładając powyŜsze, proszę Pana Ministra o zarządzenie stosowania wszelkich
moŜliwych represji wobec firmy „C.W. Bestmann” z powodu jej nielojalnego, a nawet
wręcz wrogiego ustosunkowania się do interesów polskich1.

 1 Przesyłając ten odpis do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG, Komendant StraŜy Granicznej
płk Jan Jur-Gorzechowski polecił „stosować we własnym zakresie represje i utrudnienia wobec firmy
C.W. Bestmann w Gdyni”.
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1934 kwiecień 9, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Józefie Wisławskim,
współwłaścicielu firmy „Czesko-Polskie Towarzystwo Transportowe” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/135

Melduję, Ŝe Józef Wisławski, współwłaściciel firmy „Czesko-Polskie Towarzystwo
Transportowe”, ur. 1892 r. w m[iejscowości]. Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego, wyzna-
nia rzym.-kat., Ŝonaty, zam. Gdynia, ul. Świętojańska 62, przybył do Gdyni w mies[iącu].
czerwcu 1933 r. z m. Leszno Wlkp. Na terenie Gdyni nie jest podejrzany ani karany za
uprawianie przemytnictwa. Działalność firmy „Czesko-Polskiego Tow. Transp.” nie jest
bliŜej znana, poniewaŜ firma ta jest w stadium organizowania się1.

 1 Czesko-Polskie Towarzystwo Transportowe sp. z o.o. zostało wpisane do rejestru sądowego 21 IX 1933 r.
z następującym zakresem działania: „uprawianie interesów transportowych, spedycyjnych i komiso-
wych”. Siedziba mieściła się przy ul. Świętojańskiej. Udziałowcami byli: Jindrich Valecko z miejscowo-
ści Nowy Bohumin w Czechosłowacji (od 1938 r. ob. polski), Józef Wisławski z Gdyni, Eugeniusz
Woskowicz z Łodzi. Pierwszy z nich był kierownikiem, od 1938 r. Jindricha Valecko zastąpił Władysław
Kępa. Po II wojnie światowej firma nie wznowiła działalności – EG, s. 119.

14

1934 grudzień 22, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ferdynand
Prowe” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/135

Melduję: firma „Ferdynand Prowe” w Gdyni utrzymuje ścisły kontakt ze swą centralą
w Gdańsku. Wszelkie zakupy dokonuje u firm gdańskich. Deklarant tej firmy Machalski
Władysław był karany za sprowadzenie towaru z kontyngentu gdańskiego, co uczynił na
polecenie firmy, w której pracuje, jednak z obawy utracenia posady, nie podał tego do pro-
tokołu karnego. U miejscowych władz skarbowych, policyjnych i portowych firma „Ferdy-
nand Prowe” ma opinię solidnego przedsiębiorstwa. Właściciele nazwanej firmy Hermann
Ens i Conrad Sichtau nie są znani w Gdyni, gdyŜ stale mieszkają w Gdańsku.

Obecnie pracownikami firmy są:
1) Henner Bronisław, kierownik oddziału gdyńskiego firmy, jest równieŜ    współwłaści-

cielem miejscowej firmy „Henner i Hermann”. Nic ujemnego o nim nie stwierdzono,
2) Handke Stanisław, pracownik biurowy, szwagier kom[isarza]. [Artura] Tarnowiec-

kiego z Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku, cieszy się dobrą opinią,
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3) Gurgołka Teofil, makler, za przemytnictwo nie karany, jak równieŜ nie jest o nie po-
dejrzany, na ogół posiada opinię dobrą,

4) Machalski Władysław, deklarant, oprócz ukarania za sprowadzenie towaru z kontyn-
gentu gdańskiego, nic ujemnego o nim nie stwierdzono,

5) Majtkowska Gertruda, maszynistka, nic ujemnego o niej nie stwierdzono,
6) Frankowski Benedykt, biuralista, nic ujemnego o nim nie stwierdzono,
7) Szulz Günther, praktykant, za przemytnictwo nie karany, jak równieŜ o nie nie podej-

rzany.

15

1935 styczeń 10, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmach gdyńskich
starających się o koncesję na załatwianie formalności celnych.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Melduję:
1) Firma „[C.]Hartwig”, spółka transportowa z o.o. w Gdyni, centrala w Poznaniu1.
Dyrektorem fir. w Gdyni jest Ernst Brämer, ob. gdański, narodowości niemieckiej, zam.

w Gdańsku. Ojciec Brämera jest współwłaścicielem firmy „Joh[annes]. Ick”. O uprawianie
przemytnictwa i politycznie nie [są] podejrzewani. W związku z załatwianiem formalności
celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma „[C.]Hartwig”
współpracuje na terenie Gdyni z gdańską (niemiecką) fir. spedycyjną „Johannes Ick”, która
w Gdyni nie posiada koncesji na załatwianie formalności celnych. Firma „[C.]Hartwig”
cieszy się na ogół dobrą opinią.

2) Firma Dom Spedycyjny „Rawa”2.
Załatwia formalności celne i uskutecznia przeprowadzki. Właścicielami fir. są dwaj bra-

cia: Władysław i Teodor Szmańda3. W Gdyni fir. prowadzi Teodor Szmańda, ob. polski,
który o uprawianie przemytnictwa i politycznie nie jest podejrzany. W związku z załatwia-
niem formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała.
T. Szmańda cieszy się na ogół dobrą opinią.

3) Firma „Schenker”, sp. akc., oddział w Gdyni.
Dyrektorem fir. w Gdyni jest Józef Müller, ob. gdański, narodowości niemieckiej, zam.

w Gdańsku. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych
dochodzeń ani spraw nie miała. Firma „Schenker” cieszy się na ogół dobrą opinią, posiada
szerokie stosunki, sprowadza względnie wywozi przez port gdyński cenne ładunki drobni-
cowe. Są wprawdzie podejrzenia, Ŝe personel fir. uprawia przemytnictwo, jednak do tego
czasu konkretnych dowodów nie zdobyto. Są teŜ pewne poszlaki ku temu, Ŝe prowadzi wy-
wiad gospodarczy, jest jednak tolerowana ze względu na swoją wartość handlową.

 4) Firma „Altrans” Międz[ynarodowy]. Dom Eksp[edycyjny].
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Właściciel Witold Prądzyński, były dyrektor fir. „[C.]Hartwig”; na terenie Gdyni niezna-
ny. Jak wynika z wywiadów, [W.]Prądzyński miał się zrzec koncesji na Gdynię.

5) Firma „American Scantic Line”, sp. z o.o. w Gdyni4.
Dyrektorem fir. jest Witold Jasiński5, ob. polski. O uprawianie przemytnictwa ani poli-

tycznie nie podejrzany. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir.
Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma „American Scantic Line”, cieszy się na ogół
dobrą opinią.

6) Firma „Chłodnia i Składy Portowe”, sp. z o.o. w Gdyni6.
Przedsiębiorstwo pracujące przy udziale kapitałów państwowych. Dyrektorem fir. jest

St[anisław]. Rostkowski7. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podejrzany.
W związku z wykonywaniem swoich czynności, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała.

7) Firma „Expedblok” Dom Eksp[edycyjno]. Transport[owy]., oddział w Śniatynie
i w Gdyni, centrala w Warszawie.

Właścicielami fir. są bracia Aleksander i Aleksy Goraj. Aleksander Goraj (starszy brat)
przebywa obecnie w Warszawie, gdzie posiada w Min. Skarbu duŜo znajomości, a między
innymi zna się równieŜ z nacz[elnikiem]. Sawickim. Bracia Goraj o uprawianie przemytnictwa
i politycznie nie są podejrzani. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie
Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią.

8) Firma Dom Spedycyjny Maurycy Galster  w Gdyni i oddział w Lesznie8.
Kier. fir. w Gdyni jest Izrael Kachman. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie po-

dejrzany. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych
dochodzeń ani spraw nie miała. Ujemnej opinii fir. nie posiada.

9) Firma Juliusz Herman i Co. Dom Handl[owo]-Eksped[ycyjny], sp. z o.o. w Gdyni,
centrala w Warszawie

Fir. zatrudnia wyłącznie śydów, pracowników chrześcijan zatrudnia tylko w razie ko-
niecznej potrzeby. Dyrektorem i współwłaścicielem fir. w Gdyni jest śyd [Władysław]
Henschel, ob. polski, zam. w Gdańsku. Kierownikiem fir. jest Pollak Stanisław, zamieszkały
w Gdyni. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podejrzany. W związku z załatwia-
niem formalności na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cie-
szy się na ogół dobrą opinią.

10) Firma Dom [Handlowo-]Eksped[ycyjny] Tadeusz Minkiewicz  w Gdyni9.
Fir. jednoosobowa, kierownikiem i deklarantem fir. jest sam właściciel. T. Minkiewicz

jest długoletnim pracownikiem w tej branŜy i ma opinię dobrego fachowca. O uprawianie
przemytnictwa i politycznie nie podejrzany. Fir. ta w związku z załatwianiem formalności
celnych  na terenie Gdyni nie miała Ŝadnych dochodzeń ani spraw. Firma cieszy się na ogół
dobrą opinią. Minkiewicz często załatwia formalności celne dla gdańskich firm, jak: „Best-
mann”, „Reinhold” i „Joh[annes]. Ick”, które nie posiadają koncesji.

11) Firma „Ludwik Modelski” w Gdyni10.
Kierownikiem fir. w Gdyni jest Józef Powąski, który pracował do 1933 r. w m. Między-

chód n[ad]/W[artą]. w firmie Modelskiego, jako deklarant. Na terenie Gdyni Powąski nie
otrzymał pozwolenia na deklarowanie towarów wskutek ujemnej opinii, jaką wystawił mu
IG Wolsztyn. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych
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dochodzeń ani spraw nie miała. Na terenie Gdyni J. Powąski o uprawianie przemytnictwa
ani teŜ politycznie nie jest podejrzany. Firma Modelski cieszy się na ogół dobrą opinią.

12) Firma „Pantarei”, sp. akc. w Gdyni11.
Dyrektorem i głównym właścicielem fir. jest Kazimierz Mucha12, wicedyrektorem i pro-

kurentem jest Rotstat Ludwik13. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie
Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią.

13) Firma Grzegorz Piotrowski Agenc[ja]. Okręt[owa]. i Celna w Gdyni.
Fir. jednoosobowa. G. Piotrowski14, emer. komandor Mar[ynarki]. Woj[ennej]., pracuje

obecnie jako kontraktowy urzędnik w Min. Przem. i Handlu. Koncesji osobiście nie wyko-
rzystuje, lecz „po cichu” wydzierŜawia ją innym firmom. Obecnie koncesję tę wykorzystuje
fir. „Bestmann” w sposób następujący: G. Piotrowski posiada w Gdyni swego deklaranta,
który w imieniu firmy „G. Piotrowski” cli towary dla fir. „Bestmann”. Biuro swoje posiada
Piotrowski razem z fir. „Bestmann”. W rzeczywistości  jest to fikcja, poniewaŜ jak wynika
z wywiadów, Piotrowski za wydzierŜawienie „nieoficjalnie” koncesji firmie, ma pobierać
około 500 zł dzierŜawy miesięcznie, zaś rzekomy deklarant Piotrowskiego – Wachowiak,
jest urzędnikiem fir. „Bestmann”, a nie urzędnikiem fir. „G. Piotrowski”; jedynie w celu
upozorowania istnienia firmy „G. Piotrowski”, Wachowiak przedstawiany jest jako urzędnik
Piotrowskiego. Z powyŜszych względów wskazanym byłoby cofnięcie koncesji G. Piotrow-
skiemu. Firma „G. Piotrowski” w związku załatwianiem formalności celnych na terenie
Gdyni, Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała.

14) Firma „Polskarob” Pols[ko].-Skand[ynawskie]. Tow.[arzystwo] Transport[owe]. sp.
akc. w Gdyni15.

Naczelnym dyrektorem fir. [jest] inŜ. Napoleon Korzón16. O uprawianie przemytnictwa
i politycznie nie podejrzany. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie
Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią.

15) Firma „Polski Lloyd” sp. akc. w Gdyni.
Dyrektorem fir. jest Henryk Dalosz. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podej-

rzany. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych docho-
dzeń ani spraw nie miała. Wchodzi w skład koncernu Lassena i stanowi powaŜną konkuren-
cję dla fir. „Schenker”. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią.

16) Firma „Północne Tow[arzystwo]. Transport[owe]. i Eksped[ycyjne]. sp. akc.w Gdy-
ni, centrala w Warszawie17.

Współwłaścicielami fir. są czterej bracia Templowie. Dyr. fir. w Gdyni jest Jakub Tem-
pel. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podejrzany. Jeden z braci Templów ma
być dobrze znanym prawnikiem w sferach rządowych na terenie Warszawy. Adwokat Tem-
pel występował jakoby swego czasu w Międzynarodowym Trybunale Administracyjnym
w Hadze, gdzie z ramienia rządu polskiego bronił jakichś spraw państwowych, rzekomo
z dobrym skutkiem. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir.
Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią.

17) Firma „Przewóz” Biuro Ekspedyc[yjne]. sp. z o.o. w Gdyni, centrala Kraków.
Według otrzymanych informacji, fir. „Przewóz” jest siostrzaną fir. b. firmy „Wawel”

w Krakowie. Fir. „Wawel” w Krakowie wg informacji miała się dopuścić na terenie Krako-
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wa jakichś naduŜyć skarbowych. Dyrektorem fir. w Gdyni jest Henryk Paul. O uprawianie
przemytnictwa i politycznie nie podejrzany. W związku z załatwianiem formalności celnych
na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma zatrudnia b. deklaranta
celnego Stanisława Grzywińskiego18, który przez Sąd Okr[ęgowy]. w Gdyni skazany został
na 6 miesięcy więzienia za sfałszowanie pieczęci Urzędu Celnego w Gdyni. Deklarantem fir.
jest Bauer Adolf. Firma „Przewóz” załatwia sprawy celne, przewaŜnie dla kupców Ŝydow-
skich. Wśród kupiectwa chrześcijańskiego i niektórych firm gdyńskich nie cieszy się dobrą
opinią [zob. dok. nr 66].

18) Firma Izaak Sztejn, Dom Handl[owo].-Eksped[ycyjny]., oddział w Gdyni, centrala
w Białymstoku.

W Gdyni kierują fir. bracia Abraham i Maks. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie
podejrzani. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych
dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią [zob. dok. nr 107].

19) Firma „Warrant” Tow[arzystwo]. Akc[yjne]. Składów Towarowych, oddz. w Gdyni,
centrala w Łodzi.

Fir.  „Warrant” współpracuje z fir. „Bergenske”, która nie posiada koncesji na załatwianie
formalności celnych. Kierownikiem fir. „Warrant” jest konsul honorowy norweski [Lars
Usterud] Svendsen, ob. norweski19. Zastępcą [L.U.] Svendsena w Gdyni jest Franciszek
Marszał20, ob. polski, zam. w Sopocie. Personel kierowniczy fir. i sama firma cieszą się
dobrą opinią. Zarówno fir. „Warrant” jak i fir. „Bergenske”, Ŝadnych dochodzeń ani spraw
nie miały.

20) Firma „Warszawskie Tow[arzystwo]. Transp[ortowe]. sp. z o.o. w Gdyni21.
Fir. powstała przy pomocy kapitału i gwarancji materialnych b. dyr. Dep[artamentu].

Morsk[iego]. [MPiH] [Feliksa] Hilchena. Dyrektorem i współwłaścicielem fir. w Gdyni jest
Lucjan Byczkowski, ob. polski, honorowy konsul duński, krewny [F.]Hilchena, zam. w So-
pocie. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podejrzany. W związku z załatwianiem
formalności celnych na terenie Gdyni, firma Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała.

21) Firma „Warta” Tow[arzystwo]. Eksped[ycyjne]. sp. z o.o. w Gdyni22.
PowaŜna fir. przeładunku morskiego i lądowego. W związku z załatwianiem formalności

celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Dyrektorami i współ-
właścicielami fir. są: Aleksander Kurecki  i Władysław Gieysztor23, b. naczelnik Wydz[iału].
Handlowego w Urzędzie Morskim w Gdyni, zaufany i protegowany człowiek Hilchena.
O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podejrzani. Firma cieszy się dobrą opinią.

22) Firma Józef Wisławski, Dom Handl[owo].-Eksped[ycyjny]. w Gdyni.
Dyrektorem i współwłaścicielem fir. jest J. Wisławski. O uprawianie przemytnictwa i

politycznie nie podejrzany. W związku z załatwianiem formalności celnych na terenie Gdy-
ni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma cieszy się na ogół dobrą opinią.

23) Firma Goldfluss i S[pół]ka. Przedsięb[iorstwo]. Eksp[edycyjno]. Komis[owe?].
w Krakowie.

Na terenie Gdyni nieczynna, koncesji nie wykorzystuje. Dla fir. Goldfluss w Krakowie,
formalności celne w Gdyni załatwia fir. „Schenker”.

24) Firma Jakob Weisser Dom Eksp[edycyjny].
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Na terenie Gdyni nie jest znana. Fir. ta znajduje się rzekomo w Warszawie przy ulicy
Marszałkowskiej 142.

25) Firma „Extrans” Dom Eksp[edycyjno].-Transport[owy]., oddział w Gdyni, centrala
w Warszawie24.

Kier. i  współwłaścicielem fir. w Gdyni jest Mieczysław Lipiński, ob. polski, zam. w So-
pocie. O uprawianie przemytnictwa i politycznie nie podejrzany. W związku z załatwianiem
formalności celnych na terenie Gdyni, fir. Ŝadnych dochodzeń ani spraw nie miała. Firma
cieszy się na ogół dobrą opinią.

26) Firma W. Grześkowiak – Dom Eksp[edycyjno].-Handl[owy].
Na terenie Gdyni nie jest znana. Istnieje natomiast fir. Franciszek Grześkowiak, jako fir.

przewozowa towarów. Fr. Grześkowiak posiada jeden samochód trzytonowy. Czynności
celnych nie załatwia.

 1 Oddział gdyński „C.Hartwig” powstał 15 XI 1926 r. W połowie 1930 r. zarząd spółki zdecydował o zanie-
chaniu samodzielnej działalności spedycyjnej na obszarze portów morskich, i we wrześniu tego roku
przekazano oddziały w Gdańsku i Gdyni pod zarząd firmy Bergenske Baltic Transport. W styczniu 1934 r.
zarządzanie przejęła niemiecka firma Johannes Ick, jednak pod koniec następnego roku ponownie utwo-
rzony został samodzielny oddział w Gdyni, zaniechano natomiast działalności w Gdańsku. W 1936 r.
„C.Hartwig” wrócił do grona najbardziej liczących się firm spedycyjnych w Gdyni, obok „Warty” „Pan-
tarei” i „Wartransu”. Po wybuchu wojny z Niemcami przedsiębiorstwo przejęła firma „Schenker”. W 1945 r.
„C.Hartwig” wznowił działalność jako spółka akcyjna, lecz poddana pod przymusowy zarząd państwowy
– EG, s. 91.

 2 Dom Spedycyjny „Rawa” załoŜyli 1 III 1934 r. dwaj kupcy Władysław Szmańda z Bydgoszczy i Teodor
Szmańda z Gdyni. Siedziba firmy mieściła się przy ul. Władysława IV 22 i ul. Starowiejskiej 21. Przed-
miotem działania były: międzynarodowa spedycja morska i lądowa, inkaso, clenie, transport mebli. Po
wojnie na krótko  wznowiono działalność, przerwaną w 1949 r. w związku z akcją upaństwowiania i od-
bierania koncesji firmom prywatnym – zob. dok. nr 110; EG, s. 140.

 3 Zapis źródłowy podaje nazwiska: Szmanda. Władysław Szmańda zmarł 22 I 1948 r.
 4 America Scantic Line w Polsce sp. z o.o., firma spedycyjno-przewozowa, zajmująca się transportami

morskimi i lądowymi (na własny rachunek bądź w charakterze przedstawiciela innych jednostek), zgło-
szona do rejestru 18 IV 1929 r. Dysponowała składami towarowymi wolnocłowymi i tranzytowymi
w porcie gdyńskim, biurem przy ul. Świętojańskiej (budynek PAM), oddziałem w Warszawie. Wspólni-
kami byli: L. Robert C. Lee, hr. Andrzej Osieciński-Czapski – obaj (handlowcy) z Warszawy, Rangvald
Fredriksen, handlowiec z Gdyni. Prezesem zarządu był L.R. Lee, naczelnym dyrektorem Andrzej Osie-
ciński-Czapski, a dyrektorem w Gdyni – Witold Jasiński. Spółka była członkiem gdyńskich organizacji:
Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, Związku Właścicieli i DzierŜawców Magazynów, Zrzeszenia
Interesantów Handlu Bawełną oraz Izby Polsko-Amerykańskiej w Warszawie; po drugiej wojnie świato-
wej wznowiła działalność, ale proces likwidowania prywatnego handlu i usług doprowadził do jej upadku
w 1951 r. – EG, s. 23-24.

 5 Jasiński Witold Jakub (1889-?), działacz gospodarczy, od 1929 r. związany z Gdynią, kiedy został miano-
wany dyrektorem tutejszej spółki z o.o. America Scantic Line; członek Sekcji śeglugowo-Portowej, Ko-
misji Morskiej i radca IPH, od marca 1932 r. członek zarządu, a po roku wiceprezes Polskiego Związku
Maklerów Okrętowych, w latach 1932-1939 członek zarządu Rady Interesantów Portu, współzałoŜyciel
Towarzystwa Polsko-Angielskiego w Gdyni i Klubu „Rotary”, był równieŜ członkiem zarządu Polsko-
-Rumuńskiej Izby Handlowej (od 1934 r.) oraz Związku Właścicieli i DzierŜawców Magazynów Porto-
wych. Jego losy po wybuchu wojny z Niemcami nie są znane – zob. dok. nr 61; EG, t. II, s. 70.

 6 Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni – decyzję o jej budowie podjał KERM w końcu lipca 1928 r. In-
spektorem nadzoru z ramienia inwestora, Państwowego Banku Rolnego w Warszawie, został Stanisław
Rostkowski. Inwestycja, w której zastosowano najnowocześniejszą technologię i urządzenia, została za-
kończona w maju 1930 r., kiedy teŜ zawarto umowę spółki. Przedmiotem jej działania było „prowadzenie
chłodni i składów portowych w Gdyni jako domu składowego oraz wszelkie czynności spedycyjne, za-
równo lądowe jak i morskie”. Udziały w spółce miały: skarb państwa (prawo dzierŜawy placu i terenów),
Państwowy Bank Rolny (aport rzeczowy w postaci budynków i urządzeń), miasto Gdynia (udział gotów-
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kowy). Kierownikiem został inŜ. Stanisław Rostkowski, głównym inŜynierem chłodni Wacław Byszew-
ski, szefem działu handlowego Teofil Wawrzyńczak, szefem produkcji Wiktor Sobczak. Przez następne
lata prowadzono rozbudowę chłodni – w 1934 r. po dobudowaniu jednego piętra miała ona juŜ 70 klima-
tyzowanych komór o pojemności 700 wagonów 15-tonowych, 2 bocznice kolejowe (320 m torów), rampy
przeładunkowe zewnętrzne i wewnętrzne, własny dźwig do za- i wyładunku statków – EG, s. 99-100.
Zob. dok. nr 95.

 7 Rostkowski Stanisław (1885-1962), inŜynier, absolwent Politechniki w Karlsruhe (Niemcy) oraz Instytutu
Technologicznego w Petersburgu (Rosja), w latach 1914-1922 zatrudniony przy budowie i eksploatacji
chłodni w Uralsku i w Moskwie, gdzie zdobywał praktykę i doświadczenie, po powrocie do kraju wizy-
tator szkół zawodowych w Ministerstwie Oświaty, następnie projektant i prowadzący budowę chłodni
gdyńskiej, po jej uruchomieniu kierownik zarządu spółki akcyjnej Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni;
według jego projektów lub teŜ pod jego kierownictwem wybudowano następnie chłodnie w Warszawie,
Łodzi, Wilnie i Lwowie; w latach 1931-1939 ławnik Sądu Handlowego w Gdyni; po wojnie dyr. techn.
Centralnego Zarządu Przemysłu Chłodniczego, od 1952 r. w warszawskim Biurze Projektów Budownic-
twa Przemysłowego w charakterze projektanta, w latach 1947-1959 wykładowca chłodnictwa na Poli-
technice Warszawskiej. Zmarł w stolicy gdzie został pochowany na Powązkach – EG, s. 679.

 8 Maurycy Galster Dom Spedycyjny – oddział w Gdyni, kolejny w sieci Galstera, został zarejestrowany
18 I 1934 r. ZałoŜyli go i byli udziałowcami: Maurycy Galster i Chil Gerichter – obaj z Częstochowy,
oraz Chaim Rozenblum z Leszna. Biura przy ul. Portowej 3, następnie Portowej 4, a od 1935 r. do wybu-
chu wojny – ul. Świętojańska 61. Spółka była członkiem Zrzeszenia Ekspedytorów Portowych w Gdyni.
Po 1945 r. nie reaktywowała działalności – zob. dok. nr 103; EG, s. 442.

 9 Dom Handlowo-Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz – zarejestrowany w 1925 r., siedziba mieściła się
początkowo przy Skwerze Kościuszki 10, potem Świętojańska 120. Firma zajmowała się ekspedycją
międzynarodową, działała do wybuchu II wojny światowej – zob. dok. nr 16, EG, s. 136.

10
 Ludwik Modelski Międzynarodowa Spedycja – firma zarejestrowana 16 I 1934 r. z przedmiotem działa-
nia: załatwianie wszelkich czynności wchodzących w zakres spedycji międzynarodowej, transportów lą-
dowych, portowych i zamorskich, clenie, inkaso, winkulacje, komis, frachtowanie, maklerstwo i asekura-
cje. W 1935 r. nastąpiła zmiana nazwy na Ludwik Modelski Międzynarodowe Transporty, siedziba ul.
Świętojańska 39. Istniała do połowy 1938 r. Ludwik Modelski został zamordowany przez hiterowców
w lasach piaśnickich 11 XI 1939 r. – zob. dok. nr 16, 43, EG, s. 415.

11 „Pantarei” Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe Spółka Akcyjna w Gdyni – zgłoszona do
rejestru 28 IX 1928 r. z zakresem:  „przyjmowanie towarów na skład i ich przechowywanie oraz wszelkie
czynności przedsiębiorstwa składowo-gwarantowego, transportowego i domu składowego publicznego”.
ZałoŜyli firmę: kupiec Ryszard Jacobini, dr Zdzisław Słuszkiewicz z Polskiego Banku Przemysłowego
w Warszawie, Michał Królikowski i Kazimierz Mucha. Pierwszy zarząd stanowili: Ryszard Jacobini, Mi-
chał Królikowski i Kazimierz Mucha, w 1931 r. jedynym członkiem zarządu został Kazimierz Mucha. Od
1934 r. firma zajmowała się równieŜ maklerstwem. Po zakończeniu II wojny światowej majątek został
właściwie upaństwowiony, upadłość ogłoszono w 1950 r. – zob. dok. nr 32, EG, s. 540.

12 Mucha Kazimierz (1889-1965) – handlowiec, przedsiębiorca; ukończył Szkołę Handlową we Lwowie,
gdzie pracował w przedsiębiorstwie budowlanym, a potem załoŜył własny zakład murarski, pomagał ojcu
w masarni, a następnie sam zajął się hodowlą świń; w latach 1926-1928 w Warszawie – udziałowiec tu-
tejszego kina i pracownik firmy handlującej samochodami; w Gdyni od 1928 r., załoŜył firmę „Pantarei”
i był udziałowcem kilku innych przedsiębiorstw portowych; wojnę przetrwał w rodzinnym śydaczowie,
po 1945 r. powrócił do Gdyni i zajął się remontem magazynów „Pantarei”, które były gotowe do odbioru
towarów w momencie nadchodzenia pierwszych statków, pełnił równocześnie funkcje wiceprezesa IPH,
przegrał walkę o utrzymanie swego przedsiębiorstwa, które upaństwowiono, kilka lat przed śmiercią za-
łoŜył jeszcze prywatne ogrodnictwo w Rumi Janowie – zob. dok. nr 32, EG, s. 482.

13 Rotstat Ludwik Mieczysław (1893-?), kupiec, przed przyjazdem do Polski był najprawdopodobniej tech-
nikiem dentystycznym w Kijowie, podawał się za inŜyniera, ale informacja ta budzi wątpliwości, proku-
rent „Pantarei”, udziałowiec i dyrektor firmy „Quick Dispatch”, członek Rady Interesantów Portu, wice-
prezes Zrzeszenia Właścicieli i DzierŜawców Magazynów Portowych, członek zarządu Związku Ekspe-
dytorów Portowych, jego wojenne losy nie są znane –  krótka charakterystyka zob. dok. nr 32.

14 Piotrowski-Junosza Grzegorz Wiktor (1878-1935), absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie War-
szawskim (1903), potem w rosyjskiej Marynarce Wojennej (1903-1908 i 1909-1910), gdzie otrzymał
awans na miczmana, a następnie lejtnanta, podróŜnik (wyprawa na M. Barentsa), adwokat w Petersburgu,
w 1910 r. ukończył jako drugi Polak Szkołę Lotniczą Blériota w Étampes pod ParyŜem, instruktor Szkoły
Lotniczej w Sewastopolu, podczas I wojny światowej słuŜba urzędnicza w armii rosyjskiej (głównie
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w lotnictwie), od 1919 r. w Polsce, praca w Departamencie Spraw Wojskowych (w stopniu mjra mar.),
w dowództwie WybrzeŜa Morskiego w Pucku jako organizator lotnictwa morskiego, od 1921 r. koman-
dor, po kolejnych dwóch latach w rezerwie, następnie pobyt w USA, a po powrocie do Polski praca
w Dep. Lotnictwa Min. Komun., później w MPiH jako doradca nacz. Wydziału Rybackiego. Zmarł
w Otwocku, pochowany na Powązkach – Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II: Polska Marynarka Wo-

jenna, cz. I: Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J.K. Sawickiego, Gdynia 1996 (dalej: Kadry Morskie),
s. 409-410.

15 „Polskarob” Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe SA – powstało 16 XI 1927 r. Przedmio-
tem działania były: przeładunek i przewóz morzem towarów, eksport polskiego węgla, szczególnie do
Skandynawii. Firma świadczyła teŜ usługi portowe. ZałoŜycielami były przedsiębiorstwa mające siedziby
w Katowicach: „Robur” Związek Kopalń Górnośląskich sp. z o.o., Rybnickie Gwarectwo Węglowe,
Gwarectwo Węglowe „Charlotte”, Gwarectwo Waterloo Kopalnia Węgla „Eminencja”, a takŜe  Friedens-
hütte SA w Nowym Bytomiu. Członkami pierwszej rady nadzorczej byli: Alfred Falter, Karol Broda
i dr Jan Lieber z Katowic, dyr. Jerzy Kramsztyk z Warszawy i Wilhelm Rönström ze Sztokholmu. Dyrek-
torem naczelnym został Napoleon Korzón. „Polskarob” dysponował ośmioma statkami pełnomorskimi,
na czarno pomalowanymi masowcami, które nosiły nazwę „Robur”, z oznakowaniem dodatkowym od
I do VIII, a takŜe kilkoma barkami i holownikami. Po wojnie nie wznowił działalności z powodu upań-
stwowienia transportu morskiego – EG, s. 594.

16 Korzón Napoleon (1885-1963), inŜ., przemysłowiec, działacz gospodarczy, Ŝeglugowiec, absolwent
Instytutu InŜynierii Komunikacyjnej w Petersburgu, zastępca prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych
w Wilnie (1919-1920), od 1920 r. do 1926 r. dyr. Wydziału Ruchu Gdańskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei
Państwowych, dyr. „Polskarob”, prezes Rady Interesantów Portu, członek Rady Portowej przy Urzędzie
Morskim, radca i honorowy prezes IPH, prezes Związku Przedstawicieli Koncernów Węglowych, konsul
generalny Królestwa Szwecji (od 1928 r.), prezes Automobilklubu Morskiego. Po wojnie na emigracji,
zmarł w Nowym Jorku – EG, s. 357. W publikowanych źródłach pisany jest najczęściej jako Korzon.

17 Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne SA w Warszawie – gdyńska filia spółki akcyjnej
wpisana do rejestru handlowego 25 V 1929 r. Siedziba mieściła się na ul. Starowiejskiej, magazyny przy
NabrzeŜu Polskim. Przedmiotem działania był: transport surowców dla przemysłu włókienniczego, eks-
port mebli giętych, wikliny i naczyń emaliowanych oraz prowadzenie składów wolnocłowych, tranzyto-
wych i monopolowych. ZałoŜycielami i udziałowcami byli: Ludwik, Jakub, Izydor i Hipolit Tempel, An-
toni Spiniecki i Naum Gutman – wszyscy z Warszawy. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność
firmy – zob. dok. nr 115, EG, s. 639-640.

18 Grzywiński Stanisław (1902-1987), ukończył WyŜszą Szkołę Realną w Warszawie, w latach 1921-1930
ekspedient i deklarant  w Domach Ekspedycyjno-Handlowych „Wschód” i „Atlantic”, kier. Biura Ekspe-
dycyjno-Przewozowego „Morpol”, główny deklarant celny w „Expedblok”, od 1933 r. do 1939 r. kierownik
biura portowego w Biurze Ekspedycyjno-Handlowym „Przewóz”, udział w obronie WybrzeŜa, podczas
wojny w obozach jenieckich, od 1947 r. w Szczecinie, szef Wydziału Morskiego „C.Hartwig”, od 1951 r.
główny dyspozytor Zarządu Portu Szczecin, a w latach 1962-1967 zastępca dyrektora do spraw eksplo-
atacyjnych tego przedsiębiorstwa.

19 W oryginale błędnie: Swendson. Svendsen Lars Usterud (1899-1975), pracownik Norwegian Shipping
Commission w Nowym Jorku, a potem w Londynie, na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX
wieku w gdańskiej firmie maklerskiej „Bergenske” Baltic Transport Corporation, obejmując kierownic-
two oddziału gdyńskiego (pełnił je do września 1939 r.), honorowy konsul Norwegii w Gdyni, w latach
1932-1935 wiceprezes Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, za zasługi dla Polski odznaczony or-
derem „Polonia Restituta”, po wybuchu wojny z Niemcami powrócił do Norwegii, gdzie pełnił szereg
odpowiedzialnych funkcji w gospodarce morskiej: pracował m.in. w firmie Fred Olsen & Co. jako jeden
z jej wspólników, w latach 1954-1957 był prezesem Norweskiego Związku Armatorów, a następnie, aŜ do
przejścia na emeryturę w 1969 r. jednym z dyrektorów firmy Fearnley & Egers – zob. dok. nr 36.

20 Marszał Franciszek (1888-1948), spedytor, handlowiec, od 1907 r. do 1919 r. pracował w firmie spedycyj-
nej H. Mendesohn w róŜnych miejscowościach, ostatnich pięć lat jako kierownik centrali w Katowicach,
w 1920 r. dyr. oddziału krakowskiego „C.Hartwig”, a w 1922 r. – oddziału gdańskiego, radca IPH
w Gdyni, od VII 1929 r. do IX 1939 r. dyr. Wydz. Transp. firmy „Bergtrans” (wcześniejsza nazwa „Bergen-
ske”) Towarzystwo śeglugowe w Gdyni, jeden z załoŜycieli Polskiego Związku Ekspedytorów Morskich
w Gdyni i przez wiele lat jego prezes; wojnę spędził w Krakowie, imając się róŜnych zajęć, w połowie
1945 r. powrócił do Gdyni i do X 1946 r. pracował w firmie „Pantarei” jako prokurent, potem został kie-
rownikiem firmy „Baltro” Towarzystwo Robót Fizycznych w Gdyni, był równocześnie pełnomocnikiem
firmy Gdyńska Spółka Kontrolna oraz radcą IPH – EG, s. 435.
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21 Warszawskie Towarzystwo Transportowe – sp. z o.o. załoŜona 31 III 1928 r., siedziba ul. Świętojańska 9.
Przedmiotem działania miała być: lądowa i morska ekspedycja oraz wszelkie czynności związane z cle-
niem. Udziałowcami były firmy: Warszawskie Towarzystwo Transportowe G.m.b.H w Gdańsku – 15%,
„Elibor” Warszawa – 85%. Kierownikami spółki byli: Tadeusz Wejhert, Lucjan Byczkowski, Stanisław
Wirpsza. Po II wojnie światowej WTT reaktywowało działalność: zajmowało się przeładunkiem rudy, ob-
sługą statków UNRRA, surowców włókienniczych, drobnicą, wykonując czynności związane z tranzytem
rudy do Czechosłowacji. Po aresztowaniu w 1948 r. Tadeusza Wejherta i członka zarządu Józefa Pędrac-
kiego, WTT pozbawione zostało władz statutowych. Narzucony jej kurator wniósł o likwidację, co stało
się wkrótce faktem – EG, s. 899-900.

22 „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne tow. z ogr. poręką – firma rozpoczęła działalność juŜ w 1926 r., choć
umowa spółki zawarta została dopiero 8 X 1929 r. Statutowo zajmować się miała: załatwianiem transpor-
tów morskich i lądowych, cleniem, magazynowaniem, asekuracją, maklerstwem okrętowym, bunkrowa-
niem statków. Wspólnikami byli: Fabryka Chemiczna dr Roman May SA w Poznaniu, kupiec Aleksander
Kurecki z Gdańska. Kierownikiem spółki został A. Kurecki. Centrala mieściła się początkowo w Gdań-
sku, w 1932 r. przeniesiono ją do Gdyni. Kierownikiem został wtedy Władysław Gieysztor. W radzie nad-
zorczej zasiadali: Teodor Dembiński, Witold Jasiński i Kazimierz Rothert. Spółka miała własny magazyn,
dzierŜawiła od Urzędu Morskiego magazyn tranzytowy oraz administrowała magazynem „Aukcji Owo-
cowych” i dwoma magazynami „Cukroportu”. Od 1937 r. jedynym właścicielem był A. Kurecki. Po woj-
nie nie wznowiła działalności – zob. dok. nr 30, 108, EG, s. 900.

23 Gieysztor Władysław (1892-1961), ekonomista i handlowiec, absolwent Wydziału Ekonomicznego na
Politechnice w Petersburgu, w latach 1914-1918 pracownik instytucji przemysłowo-handlowych, 1918 r.
dyr. Stowarzyszenia Przemysłowców i Kupców w Rosji, a zaraz po zakończeniu I wojny światowej kier.
Biura Prac Sejmu Litwy Środkowej w Wilnie, 1920-1929 red. miesięcznika MPiH „Przemysł i Handel”
(później „Polska Gospodarcza”) w Warszawie, od 1928 r. w Gdyni: nacz. Wydz. Handlowego Urzędu
Morskiego, współorganizator Rady Interesantów Portu, kier. Towarzystwa Ekspedycyjnego „Warta”, sę-
dzia handlowy, działacz IPH, węgierski konsul honorowy w Gdyni. W momencie wybuchu wojny
z Niemcami był zagranicą, przedarł się do Polski, po czym wyjechał do Londynu, skąd w 1940 r. udał się
do USA. W 1955 r. zrezygnował z obywatelstwa amerykańskiego i przyjechał do Polski, zmarł w Sopocie
– zob. dok. nr 30, EG, s. 218.

24 „Extrans” Dom Ekspedycyjno-Transportowy – wpisany do rejestru Sądu Grodzkiego w Gdyni 7 III 1934 r.,
był właściwie oddziałem znanej firmy warszawskiej. Siedziba mieściła się przy ul. Jana z Kolna 2. Zało-
Ŝycielami i udziałowcami byli: Maurycy Goldfarb i Nikodem Polak z Warszawy oraz Majloch (Mieczy-
sław) Lipiński z Sopotu. Firma była członkiem Zrzeszenia Właścicieli i DzierŜawców Magazynów Por-
towych oraz Zrzeszenia Ekspedytorów Portowych w Gdyni. Działała do wybuchu II wojny światowej –
EG, s. 174.

16

1935 luty 14, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomorskiego
Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmach: Dom Handlowo-
-Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz oraz Ludwik Modelski, starających się o koncesję
na załatwianie formalności celnych.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Melduję:
1) Dom [Handlowo-]Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz w Gdyni.
Firma istnieje na terenie Gdyni od czerwca 1924 r. Kierownikiem i właścicielem tej fir-

my jest Tadeusz Minkiewicz, który teŜ osobiście załatwia formalności celne w urzędzie
celnym w charakterze deklaranta celnego. Do tego czasu Minkiewicz nie miał ani jednej
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sprawy karnej i uchodzi za najlepszego fachowca w sprawach celnych. Cieszy się na ogół
dobrą opinią jako deklarant celny i jako obywatel. Do obecnego rządu ustosunkowuje się
bardzo lojalnie.

W swoim czasie wysuwały firmy konkurencyjne zarzuty przeciwko firmie Minkiewicz,
jakoby firma ta udzielała swego podpisu na deklaracjach celnych in blanco. Zarzut ten został
zbadany w Urzędzie Celnym w Gdyni, gdzie rzeczywiście zauwaŜono podobny sposób za-
łatwienia paru spraw. JednakŜe nie była to lekkomyślność ani niedbalstwo ze strony firmy
Minkiewicz, lecz zwykłe zjawisko, spowodowane tym, Ŝe załatwienie równocześnie paru
deklaracji celnych w róŜnych oddziałach portowych Urzędu Celnego jest fizyczną niemoŜ-
liwością i zachodziła potrzeba wyręczenia się inną osobą zaufaną. Z chwilą zwrócenia uwagi
firmie Minkiewicz, aby w przyszłości podobne wypadki nie miały miejsca – Minkiewicz
zastosował się do Ŝyczeń Urzędu Celnego i ściśle przestrzega istniejących przepisów.

Tadeusz Minkiewicz zasługuje na poparcie w uzyskaniu koncesji na załatwianie formal-
ności celnych nie tylko jako dobry fachowiec i lojalny obywatel, lecz równieŜ jako stojący
w bliskim kontakcie ze StraŜą Graniczną.

2) Firma Ludwik Modelski [Międzynarodowa Spedycja] w Gdyni.
Kierownikiem firmy jest Józef Powąski, który pracował do 1933 r. w m. Międzychód ja-

ko deklarant celny w firmie L. Modelski. Na terenie Gdyni firma Modelski istnieje od 1933 r.
Do tego czasu nie miała Ŝadnych spraw karnych  i teŜ nie jest podejrzana ani o uprawianie
przemytnictwa, ani teŜ politycznie. Właściciel firmy Modelski duŜo czasu poświęca na pracę
społeczną w m. Międzychód, gdzie obecnie zamieszkuje. Zamierza on w najbliŜszym czasie
osiedlić się w Gdyni na stałe i rozszerzyć zakres działalności spedycyjnej. Modelski uchodzi
za bardzo solidnego i zamoŜnego kupca i cieszy się na ogół dobrą opinią.

Prawdopodobnie Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni wydała o Modelskim złą opinię,
a jako zarzut postawiła mu podpisywanie deklaracji celnych in blanco. Zarzut ten był badany na
terenie Urzędu Celnego, gdzie jednak nie stwierdzono, iŜby Modelski tego rodzaju manipulacje
uprawiał. Według otrzymanych poufnych informacji, złą opinię usiłują wyrobić Modelskiemu
większe firmy spedycyjne, które widzą w Modelskim przyszłego powaŜnego konkurenta.

Firma Modelski zasługuje na uwzględnienie jej prośby.

17

1935 luty1, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomorskiego
Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Atlantic” w Gdyni.
kopia, mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/132

Melduję: po znanym procesie firma „Atlantic”, jako firma spedycyjna na terenie Gdyni
nie przejawia Ŝadnej powaŜniejszej działalności handlowej. Stosunek innych firm na terenie
Gdyni do firmy „Atlantic” jest bierny, a często nieufny. Cały personel pracujący w ubiegłych
latach w firmie jest obecnie zmieniony.
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Firma „Atlantic” w Gdyni obniŜyła swój kapitał zakładowy z 350.000 zł na 100.000 zł.
Współwłaścicielami firmy „Atlantic” w Gdyni i Gdańsku są: Leon Gronkowski, ob. polski,
stale zamieszkujący w Gdańsku i Zdzisław śegiestowski, ob. polski, ppłk w st[anie].
sp[oczynku]., który jest kierownikiem „Atlanticu” w Gdyni, równieŜ stale zamieszkujący na
terenie Gdańska.

L. Gronkowski na terenie Gdańska cieszy się złą opinią, która pogorszyła się jeszcze po
procesie „Atlanticu” w Gdyni, poniewaŜ ujawnione zostały róŜne fakty, wpływające ujemnie
na opinię kupiecką firmy i moralną jej kierowników. L. Gronkowski przed załoŜeniem firmy
„Atlantic” był właścicielem i kierownikiem firmy spedyc. drzewa p.n. „Polski Glob”
w Gdańsku. Wspólnie z niejakim Haenschlem, L. Gronkowski jako kier. fir. „Polski Glob”,
naraził jeden z banków gdańskich finansujących eksport drzewa na straty ponad 300.000
guld[enów]. Jako kierownik tej samej firmy, L. Gronkowski naduŜył akredytywy Dyrekcji
PKP przez przedstawianie fikcyjnych wtórników listów przewozowych. L. Gronkowski
firmę „Polski Glob” doprowadził na terenie Gdańska do upadku, przy czym naraził wiele
osób prywatnych na straty materialne. Z czasów działalności firmy „Polski Glob” L. Gron-
kowski ma jak najgorszą opinię. W miejsce upadłej ww. firmy Gronkowski załoŜył w Gdyni
i Gdańsku firmę „Atlantic”, która w obu miastach nie cieszy się dobrą opinią. Firmę „Atlan-
tic” łączą jakieś tajemnicze stosunki z kopalniami Rheden i Renard. Obie kopalnie węgla są
jakoby w „dobrych” stosunkach handlowych z L. Gronkowskim.

Jak wynika z wywiadów, L. Gronkowski i Z. śegiestowski na terenie Gdańska do
Związku Polaków nie naleŜą i w polskiej pracy społecznej Ŝadnego udziału nie biorą. Z tej
racji traktowani są tam jako małowartościowi Polacy, z którymi sfery polskie Ŝadnych bliŜ-
szych stosunków nie zawierają. Firma „Atlantic” na terenie Gdańska zatrudnia wyłącznie
personel narodowości niemieckiej, który pracuje w biurach i na placach w mundurach hitle-
rowskich. Firma ta uwaŜana jest na terenie Gdańska za firmę niemiecką.

W celu zatarcia złej opinii, jaką posiada Gronkowski oraz poprawienia reputacji firmy
„Atlantic” na terenie polskim w Gdyni, Gronkowski zaangaŜował jako wspólnika ppłk. w st.
sp. Zdzisława śegiestowskiego, któremu powierzył kierownictwo firmy w Gdyni. Z. śegie-
stowski na terenie Gdyni towarzysko się nie udziela. Po zamknięciu biura wyjeŜdŜa na teren
Gdańska, gdzie przebywa stale w środowisku niemieckim. śegiestowski zamierza poślubić
ob. gdańską, narodowości niemieckiej. Na terenie Gdańska, jak i na terenie Gdyni śegie-
stowski posiada opinię budzącą zastrzeŜenia w sensie ujemnym.

Firma „Atlantic” ze względu na złą opinię i wątpliwą wartość narodową jej właścicieli –
nie zasługuje na zaufanie i uwzględnienie prośby o nadanie jej koncesji na załatwianie for-
malności celnych.

 1 Brak daty dziennej.
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1935 marzec 20, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomorskie-
go Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Franciszek Ry-
tlewski” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Melduję: firma „[Franciszek] Rytlewski” początkowo jednoosobowa przeniosła się
z Gdańska na teren Gdyni w początkach roku 1933. Na terenie Gdyni prowadzi hurtownię
artykułów Ŝywnościowych i zajmuje się zaopatrywaniem statków1.

W końcu roku 1934 wskutek trudności finansowych Fr. Rytlewski pod swoją firmą zor-
ganizował sp. akc. z kapitałem zakładowym 250.000 zł podzielonym na 1000 akcji. Do za-
rządu sp. akc. z ramienia „Międzynarodowego Towarzystwa Handlowego” w Gdyni (MTH)
weszli:

1) Arnold Heymann, kupiec zam. w Warszawie, ul. Polna 16 a, m. 15 a,
2) Dr Jakub Goldin, zam. w Warszawie, ul. Marszałkowska 6,
3) Franciszek Rytlewski jako b. wł[aściciel]. firmy, zam. w Gdańsku, ul. Münchengasse2

nr 23.
Radę Nadzorczą sp. akc. stanowią:
1) Julian Rummel3, zam. w Gdyni,
2) Tadeusz SieluŜycki, dyr. fir. MTH w Gdyni, zam. w [Gdyni] Orłowie,
3) Dr Józef Kulikowski współwłaściciel firmy MTH i dyr. Inst[ytutu]. Eksport[owego].

w Warszawie, zam. w Warszawie, ulica Jesionowa nr 7,
4) Zdzisław Byczkowski zam. w Warszawie, ul. Wilanowska 1,
5) Markus Ryzman, współwł[aściciel]. fir. MTH, zam. w Warszawie, ul. Wspólna 53.
Firma „Rytlewski” sp. akc. wśród miejscowego kupiectwa nie cieszy się zupełnym za-

ufaniem. Przedstawiciele MTH obecnie posiadają 800 akcji – Rytlewski zaś 200, na poczet
których miał wpłacić tylko 25.000 zł. Z zebranych informacji wynika, Ŝe fir. MTH zamierza
firmę „Rytlewski” wykupić i w ten sposób pozbyć się konkurencji w dziale zaopatrywania
statków. Personel pracowniczy obecnej firmy stanowią w większości śydzi.

Firma „Rytlewski” sp. akc. pod względem uiszczania podatków wywiązuje się źle. Księ-
gowość firmy prowadzona jest wadliwie. Od mies. stycznia do 9 lutego br. firma Ŝadnych
obrotów w księgach nie notowała, wskutek czego księgi te za rok bieŜacy mają być zdys-
kwalifikowane przez Izbę Skarbową w Grudziądzu. Fr. Rytlewski współwł. firmy ma opinię
złego kupca i administratora oraz człowieka zrujnowanego finansowo, wskutek czego moŜe
on pójść na wszelką kombinację byle finansowo się podreperować.

T. SieluŜycki b. dyr. Szkoły Inst. Handl. w Gdyni, oficer rezerwy WP, jeden z inicjatorów
załoŜenia MTH, ogólnie posiada opinię dodatnią. SieluŜycki jest obecnie dyr. MTH, finan-
sowo stoi źle, z tego powodu MTH ma zamiar pozbyć się jego jako słabego fachowca
i uciąŜliwego współwłaściciela. Politycznie i o przemytnictwo nie notowany.
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Pozostali współwłaściciele firmy „Rytlewski” sp. akc. na terenie Gdyni nie są znani, po-
niewaŜ stale zamieszkują w Warszawie.

Z uwagi na systematyczne opanowywanie wszelkich placówek gospodarczych w Gdyni
przez element narodowości Ŝydowskiej i niemieckiej, nie posiadający najczęściej Ŝadnych
zasług dla państwowości polskiej, wydanie koncesji firmie „Rytlewski” sp. akc. byłoby niepo-
Ŝądane, tym więcej, Ŝe akcjonariusze firmy MTH zmierzają wyraźnie do koncentrowania
w swoich rękach coraz nowych placówek handlowych i gospodarczych ze szkodą dla intere-
sów portu i innych firm. Dzięki tej polityce, firma MTH przyczyniła się do upadku na terenie
Gdyni m.in. fir. „Kasprzycki i Tworkowski” znanej p.n. „Export-Import”, która równieŜ pro-
wadziła dział zaopatrywania statków w artykuły tranzytowe i Ŝywnościowe. W chwili obecnej
firma MTH jest jedyną firmą na terenie Gdyni, która zaopatruje statki w artykuły tranzytowe,
wskutek czego dyktuje ona ceny dowolne. W latach 1933 i 1934 firma MTH miała stracić na
cele konkurencyjne z firmą „Export-Import” około 100.000 zł, przez co firma „Export-Import”
nie wytrzymując konkurencji zmuszona była działalność swą zlikwidować.

 1 Zarejestrowana 17 IX 1934 r., jedna z nielicznych spółek w branŜy cytrusów i towarów kolonialnych
o mieszanym, chrześcijańsko-Ŝydowskim, kapitale. Przedmiotem działalności były: import rumuńskich
orzechów oraz bośniackich pomarańczy i śliwek. ZałoŜyciele i udziałowcy:  Franciszek Rytlewski, dr Ja-
kub Goldin, Markus Ryzman, Tadeusz SieluŜycki i Julian Rummel. Dysponowała magazynami w duŜych
miastach: Warszawie, Poznaniu, Katowicach. Działalność przerwał wybuch II wojny światowej – EG,
s. 187.

 2 Münchengasse – obecnie: śytnia.
 3 Rummel Julian (1878-1954), inŜynier budowy okrętów (studia w Glasgow), pracownik syndykatu hutni-

czego „Prodamiet” w carskiej Rosji, od 1906 r. członek Państwowej Rady śeglugi w Petersburgu, dzia-
łacz Carskiego Towarzystwa Technicznego, współzałoŜyciel Izby Handlowej Rosyjsko-Włoskiej, od 1920 r.
w Polsce, dyr. Biura Ligi Morskiej w Warszawie, w 1924 r. współzałoŜyciel Konsorcjum Francusko-
-Polskiego do budowy portu w Gdyni, dwa lata później powołany przez min. E. Kwiatkowskiego do zor-
ganizowania polskiej floty handlowej i mianowany dyr. przedsiębiorstwa armatorskiego „śegluga Pol-
ska”, później (1928) załoŜyciel drugiego przewoźnika – „Polbrytu” Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa
Okrętowego, a następnie armatora Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe, organizator maklerstwa okręto-
wego w postaci Polskiej Agencji Morskiej, prezes powołanego w 1929 r. Związku Armatorów Polskich,
pełnił szereg honorowych funkcji w Izbie Przemysłowo-Handlowej i Radzie Interesantów Portu, w 1934 r.
wspólnie z Anglikiem Burtonem załoŜył firmę maklerską (Rummel & Burton), zorganizował Yacht Klub
Polski, był załoŜycielem YMCA i pierwszym prezesem zarządu, od 1937 r. prezes Związku Maklerów
Okrętowych, konsul generalny honorowy Grecji w Gdyni, wojnę przeŜył w Grecji, w 1947 r. wrócił do
Polski, zostając przez blisko dwa lata doradcą ministra Ŝeglugi. Autor wspomnień wydanych drukiem:
Julian Rummel, Narodziny Ŝeglugi, wybór, wstęp i przypisy M. Rdesiński, Gdańsk 1980.
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1935 marzec 21, Gdynia – Opinia Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla kierowni-
ka Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku o firmie „C.W. Bestmann” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Firma „C.W. Bestmann” sp. z o.o. w Gdyni, kapitał zakładowy 20.000 zł. Współwłaści-
cielami firmy w Gdyni są:

1) Bohdan Kossowski1, ob. polski, zam. w Gdyni,
2) Firma „C.W. Bestmann” w Gdańsku.
Kierownikiem firmy w Gdyni jest B. Kossowski. Kossowski karany był przez sąd

w Gdyni grzywną 200 zł za przekroczenia przewozowe. Firma trudni się ekspedycją i po-
średnictwem w cleniu towarów, do czego uŜywa (odnajmuje) koncesji celnej firmy Grzegorz
Piotrowski.

Firma „C.W. Bestmann” wzorem innych firm niemieckich gdańskich utworzyła fikcyjny
samodzielny oddział w Gdyni w celu utrudnienia rozwoju polskich firm, utrzymania i zdo-
bywania klienteli polskiej, nieorientującej się w tego rodzaju kombinacjach kupiectwa gdań-
skiego. PoniewaŜ współwłaściciele firmy „C.W. Bestmann” w Gdyni są z pochodzenia
Niemcami, przeto firma w Gdyni prowadzi korespondencję handlową przewaŜnie w języku
niemieckim. Firma „C.W. Bestmann” w Gdyni wszelkie operacje handlowe załatwia po
uprzednim porozumieniu się z firmą (centralą) w Gdańsku.

Kierownik firmy B. Kossowski ma opinię człowieka „interesu”, dlatego mimo swego
pochodzenia polskiego gotów jest do zawierania spółek z kimkolwiek, byle zarobić.

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe firma „C.W. Bestmann” w Gdyni zamknęła rok obrachun-
kowy 1933 deficytem 23.524,54 zł oraz Ŝe rzekome straty obydwaj wspólnicy, tj. B. Kos-
sowski i Bestmann postanowili pokryć częściowo w ten sposób – Ŝe kaŜdy z nich wpłaca po
7.500 zł. Wykazane straty za rok 1933 naleŜy uwaŜać za sztuczne sporządzenie bilansu
wskutek odprowadzenia dochodów z oddziału gdyńskiego na firmę „Bestmann” w Gdańsku.
Bilans za rok 1934 w firmie „Bestmann” nie jest jeszcze zestawiony.

Ze względu na intencje firmy, zmierzające do wypierania polskich firm z dziedziny han-
dlu morskiego, oraz nastawienie wybitnie niemieckie jej właścicieli, firma „C.W. Bestmann”
na zaufanie i poparcie nie zasługuje.

 1 Kossowski Bogdan (1905-?), ur. się 16 VIII 1905 r. w Warszawie, syn Michała i Julii z d. Gambruni
(Włoszka), z zawodu ekspedytor, kier. firmy „Bestmann”, zastępca członka zarządu Związku Ekspedyto-
rów Portowych w Gdyni – późniejsze jego losy nie są znane.
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1935 maj 21, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ankerlager”
Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Melduję: firma „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny sp. z o.o. w Gdyni, ul.
Świętojańska 63, istnieje od mies. maja 1934 r. i zajmuje się spedycją i cleniem wszelkiego
rodzaju towarów. Specjalnością firmy jest wywóz zagranicę wyrobów łódzkich fabryk włó-
kienniczych, natomiast do kraju firma wwozi towarów stosunkowo niewiele. Formalności
celne dotychczas załatwia za pośrednictwem miejscowych firm Minkiewicz i Wisławski.

Właścicielami firmy „Ankerlager” są bracia Paul i Leo Anker, obywatele gdańscy, uro-
dzeni i zamieszkali w Gdańsku, językiem polskim nie władają. KaŜdy z nich posiada
10 udziałów po 500 zł, stanowiących kapitał zakładowy firmy. Bracia Anker na terenie
Gdyni bliŜej nie są znani, bowiem rzadko tu bywają.

Kierownikiem firmy jest Szymon Kohan, ur. w Łowiczu, obywatel polski, zam. w Gdyni.
Przez lat 13 był kierownikiem firmy Endler i Meisig w Gdańsku. Pracownikami firmy są:

Lichtenstein Maksymilian, buchalter, obywatel polski, ur. w Sosnowcu, zam. w Oliwie.
Poprzednio pracował w firmie „Schenker” w Gdyni,

Hanisz Jan, ekspedient, posiada paszport nansenowski, przybył do Gdyni z Poznania,
gdzie pracował u swego ojca,

Lipszyc Jan, ekspedient, obywatel polski, ur. w Kaliszu, zam. w Gdyni.
O wyŜej nazwanych pracownikach firmy „Ankerlager” w Gdyni nic ujemnego nie

stwierdzono. Formalnie firma ta jest samodzielnem przedsiębiorstwem, w rzeczywistości
jednak jest ona ekspozyturą centrali [fir.] tejŜe nazwy w Gdańsku. W Gdyni z ramienia fir-
my „Ankerlager” trudni się równieŜ eksportem towarów włókienniczych niejaki Cederbaum.
Podobno jest on samodzielnym przedsiębiorcą, ale występuje pod przykrywką tej firmy, aby
nie płacić samemu podatków.

Firma „Ankerlager” uchodzi za przedsiębiorstwo wybitnie Ŝydowskie. Według po-
wszechnego mniemania, nie ma naleŜytych podstaw finansowych, jak równieŜ nie posiada
dostatecznej praktyki na prowadzenie tego rodzaju przedsiębiorstwa na terenie gdyńskim.
Z tych teŜ powodów udzielenie jej zezwolenia na zawodowe załatwianie formalności cel-
nych w UC Gdynia, uwaŜam za niepoŜądane.
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1935 maj 25, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o ukrywaniu docho-
dów przez firmy gdańskie w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/218

W miesiącu lutym br. otrzymałem informacje, Ŝe oddziały handlowych firm gdańskich
zainstalowane w Gdyni dopuszczają się naduŜyć skarbowych na tle podatków, tj. ukrywają
faktyczne dochody, przez co w bilansach swych wykazują zupełnie nikłe zyski, a nawet
deficyty.

W związku z powyŜszym porozumiałem się z miejscowym naczelnikiem Urzędu Skar-
bowego, który celem sprawdzenia posiadanych przez StraŜ Graniczną informacji, wyznaczył
fachowca buchaltera do przeprowadzenia lustracji ksiąg handlowych. Buchalter Urzędu
Skarbowego wraz z p[od]kom[isarzem] R[omanem] Szabłowskim przeprowadzili w ciągu
lutego i marca br. kontrolę ksiąg w niŜej wymienionych firmach:

1) Ferdynand Prowe sp. z o.o. w Gdyni,
2) Bergenske Baltic Transports Ltd w Gdyni,
3) Johannes Ick sp. z o.o. w Gdyni,
4) Behnke & Sieg sp. z o.o. w Gdyni,
5) August Wolf sp. z o.o. w Gdyni,
6) Reinhold F.G. sp. z o.o. w Gdyni,
7) Lenczat H. sp. z o.o. w Gdyni.
Jak wynika z ksiąg handlowych, firmy te zaleŜne są w stu procentach od swoich tzw.

„central” w Gdańsku. Polityka handlowa tych „central” gdańskich na terenie Gdyni jest tego
rodzaju, Ŝe tworząc filie w Gdyni o charakterze prawnym rzekomo odrębnym, lecz o tym
samym brzmieniu firmowym, jaki firmy te posiadają w Gdańsku, stwarzają one pozory dla
władz polskich i społeczeństwa, Ŝe przyczyniają się do rozwoju portu polskiego i morskich
placówek gospodarczych w Gdyni.

W gruncie rzeczy natomiast firmy gdańskie (niemieckie) w Gdyni stanowią macki firm
gdańskich w celu werbowania klienteli polskiej a częściowo równieŜ zagranicznej spotyka-
nej w Gdyni – w ten sposób jednak, by klient odnosił wraŜenie, Ŝe jest obsługiwany faktycz-
nie przez „starą” macierzystą  firmę w Gdańsku, a nie nową filialną gdyńską. Finansowo
firmy gdyńskie są zaleŜne w zupełności od firm gdańskich. Otrzymują bowiem od nich ka-
pitał udziałowy (zwykle nominalny począwszy od 20.000 zł) i kapitał obrotowy na rachun-
kach bieŜących.

Inwestycji firmy te w Gdyni nie dokonują a wszelkie ewent. ich poczynania w Gdyni
mają charakter reklamowy prowizoryczny. Jedynie firma „Bergenske” nosi się z zamiarem
wybudowania domu czynszowego i na biura własne, lecz i ta spodziewa się uczynić to po-
Ŝyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Buchalteria w tych firmach prowadzona jest
chaotycznie, nierzetelnie, wskutek czego wgląd w całość operacji handlowych i finanso-
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wych jest utrudniony, a często wprost niemoŜliwy. Ani jedna z tych firm gdańskich nie do-
puszcza firm gdyńskich do bezpośredniego kontaktu z armatorami oraz z powaŜniejszymi
firmami polskimi.

Na szczególne podkreślenie teŜ zasługuje, Ŝe korespondencja handlowa nawet z firmami
polskimi w Gdyni i w kraju prowadzona jest w 99% w języku niemieckim, co wybitnie cha-
rakteryzuje stosunki panujące w naszym porcie. Rachunki za frachtowanie i klarowanie
statków oraz wszelką ekspedycję kalkulują i wystawiają armatorom i kupcom przewaŜnie
firmy gdańskie. Filie gdyńskie tym samym sprowadzają się do roli niemych pośredników,
którzy za swe czynności obliczają się z centralami wewnętrznie, tzn. w ten sposób, Ŝe od-
działy wykonują w Gdyni wszelkie czynności maklerskie i ekspedycyjne, wystawiają cen-
trali rachunki za faktycznie ponoszone koszty, centrale zaś do tych kosztów doliczają Ŝądane
swoje zyski.

W kalkulacjach central gdańskich daje się zauwaŜyć tendencyjne podraŜanie kosztów ro-
bocizny i ekspedycji w Gdyni, a nawet telefonów i depesz, wskutek czego armatorzy odno-
szą wraŜenie, Ŝe Gdynia jest portem drogim w porównaniu z innymi [portami] lub gdań-
skim. Wpływy gotówkowe za prace wykonywane w Gdyni przejmowane są równieŜ przez
firmy gdańskie. W rezultacie filie gdyńskie pracują deficytowo lub z wyznaczonym im
z góry przez Gdańsk minimalnym zyskiem.

AŜeby cele swoje osiągnąć, w filiach tych firmy gdańskie muszą posiadać bezwzględnie
pewny i oddany sobie personel. Dlatego teŜ na stanowiskach kierowniczych zatrudniają
personel przeniesiony z Gdańska, który b. często nie włada nawet poprawnie językiem pol-
skim. Do prac pomocniczych znów angaŜują obywateli polskich przede wszystkim narodo-
wości niemieckiej, wychowanków szkół niemieckich, uległych w wykonywaniu zamierzeń
central gdańskich.

Nie ulega wątpliwości, Ŝe filie w Gdyni przez zaufany personel zupełnie świadomie po-
zostają na usługach przede wszystkim niemieckiego wywiadu gospodarczego, o czym mel-
dowałem L.dz 911/II/35 z dnia 23 II [19]35. Odnośnie [do] pozostałych firm jak „Wolf”,
„Reinhold”, „Lenczat”, to wskutek braku niektórych dokumentów lub ksiąŜek, które wg
oświadczenia kierowników firm w Gdyni znajdują się w Gdańsku, lustracje ich nie zostały
definitywnie zakończone.

W wyniku dokonanych lustracji i rewizyt, maklerstwo portowe, jak widać jest pośrednic-
twem specjalnym, róŜnym od maklerstwa handlowego. Gdy makler handlowy tylko pośred-
niczy pomiędzy stronami, to makler okrętowy w tym pośrednictwie jest zastępcą, działa na
zasadzie stałego mandatu w zawieraniu umów w Ŝegludze handlowej, dotyczących przewo-
zu ładunków oraz sprzedaŜy i zaopatrywania statków. Z upowaŜnienia armatora, właściciela
statku, makler jest pośrednikiem, komisantem, ajentem czy teŜ doraźnym zastępcą strony.
W powierzonej mu czynności tak zwanego klarowania (clearence) statku załatwia on wobec
władz portowych i celnych wszelkie formalności w związku z przyjazdem, ładowaniem
i wyjazdem statku.

Makler okrętowy (shipbrakers, courtiers maritimes, schiffmakler) trudni się zatem zawo-
dowo pośrednictwem dla przewozu morskiego w celach zarobkowych pomiędzy właścicie-
lem statku tj. armatorem (Verfrachter) wysyłającem towar (Befrachter charterer) a załadow-
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cą (stripper, charger, Ablader). Zastępcą armatora moŜe być kapitan statku, dzierŜawca stat-
ku całego lub pewnej jego części czy teŜ ajent.

Za zawartą pomiędzy stronami umowę o przewóz (Charter party) pobiera makler od ar-
matorów pewien odsetek (commision) od sumy całego frachtu. Odsetek ten zaleŜy od sytu-
acji na rynku frachtowym, waha się w granicach do 5%. Najczęściej jednak w okresach złej
koniunktury wynosi zaledwie 1/3 od 5% czyli 1 i 2/3% od całego frachtu (fracht oznaczany
bywa w umowie terminem „only our commision” wzgl[ędnie]. „local order” lub „direct
charterers”).

JeŜeli makler działa w imieniu armatora jako jego ajent, uwaŜa się go za upowaŜnionego
do wystawiania tak zwanych konosamentów (connaisement), czyli listów przewozowych
morskich, dowodów stwierdzających przyjęcie transportu przez kapitana okrętu. Konosa-
menty sporządza się w kilku egzemplarzach i konosament jako zobowiązanie i umowa
przewozowa co do formy i waŜności postanowień oraz wykonania podlegają prawu portu
załadowania.

U nas załadowanie odbywa się w Gdyni, a wystawianie tych dokumentów w Gdańsku.
Niejednokrotnie spotyka się w umowach prócz wym[ienionych]. wyŜej terminów wyraz

„adress commision” („Befrachtungsgebühr”), który jest określonym odsetkiem naleŜnym
samemu załadowcy w formie bonifikaty od ustalonego frachtu. Wypadek ten zachodzi naj-
częściej przy towarach sprzedawanych na warunkach fob (Fraight on board) po cenach ści-
śle rynkowych, kiedy sprzedawca towaru stara się o swój zarobek i chce go uzyskać od ar-
matora w postaci pewnego odsetka z frachtu idącego na rachunek nabywcy tego towaru.
W takim wypadku określa się w umowie odsetki, poza procentem maklera, wyrazami, jak:
„2% and 1/3rd of 5% past usu” lub „5% charterers” wzgl. jednoczesne odsetki dla obu stron
jak np. „2% and 1/3 to charterers  and our commision 1/30 f  5%”.

Charter party zasadniczo zawierane są dla przewozu ładunków masowych, jak drzewo,
ruda, węgiel, tomasyna, złom itp. i praktykowane najczęściej w Ŝegludze dzikiej tzw. tram-
powej. Drobnica natomiast przewoŜona jest statkami linii regularnych na podstawie kono-
samentów.

Często makler ekspediuje statki na wyjście według taryfowych stawek danego portu
(current rates) względnie ryczałtów ustalonych w umowie z armatorem. Załatwia teŜ makler
czynności związane z ruchem statków i przewozem morskim, jak asekuracje, awarie, repe-
racje, kontrole, prowiantowanie, bunkrowanie itp., a na czołowym miejscu pod względem
dochodowym znajduje się sztauerka, trymerka, kurtaŜ i inkaso frachtów. Czynności te ze
względu na nader skomplikowany rodzaj rozliczenia są mało uchwytne pod względem po-
datkowym i przedstawiają rodzaj intratnych, lecz ukrytych dochodów maklera. Często nie
figurują one wcale w rachunkowości danego maklera w przychodach, a wydatkami obcią-
Ŝają koszty handlowe. Tak postępują maklerzy Gdańska, luźno z dobrem interesów portu
w Gdyni związani. Nic teŜ dziwnego, Ŝe maklerzy ci, powodowani z jednej strony wzglę-
dami politycznymi, z drugiej zaś chęcią jak największych zysków, starają się charterować
statki w Gdańsku, pomimo Ŝe Gdynia jest portem załadowczym dla danego statku.

O ile chodzi o linie regularne, to umowy armatorów z ich agentami w Gdyni zawierane
są poza granicami Państwa Polskiego na warunkach portu gdańskiego i posiadają charakter
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niedostępny dla naszych władz skarbowych. Tym sposobem wydajność pracy portu gdyń-
skiego zanika w formie ukrytych zysków maklerów gdańskich. W oczach zaś armatorów
obcych i zagranicą Gdynia nadal jeszcze jest portem słabo konkurencyjnym, pomimo iŜ
zajmuje 24 miejsce w rzędzie portów światowych wobec 30 miejsca dla Gdańska.

Jest to zjawisko dla Gdyni niekorzystne i upokarzające, gdyŜ Gdynia jako port nie posia-
da u siebie siedziby maklerów okrętowych, tj. rodzaju giełdy, gdzie moŜna byłoby dokony-
wać charterowania statków oraz zatrzymywać w kraju płynące stąd olbrzymie zyski. Wyni-
ka to przede wszytkiem z tej okoliczności, Ŝe Gdynia dotychczas jest wyłącznie siedzibą
subagentów maklerów gdańskich, Gdańsk natomiast wyłącznie siedzibą befrachterów pol-
skich, czyli tonaŜ polski i jego uŜyteczność znajduje się w dyspozycji maklerów gdańskich
(Niemców).

Księgowość i dokumenty handlowe maklerskich firm w Gdyni dowodzą, Ŝe wszelkie rozli-
czenia z armatorami zagranicznymi z tytułu ekspedycji statków, sztauerki, trymerki, kurtaŜów,
inkasa frachtów odbywają się z częściowym lub całkowitym eliminowaniem kontroli polskich
władz skarbowych, poniewaŜ załatwiane są one w Gdańsku. Tłumaczenie się tych „submakle-
rów” w Gdyni, w osobach kierowników-dyrektorów, swym niedoświadczeniem, nie-
zna[jomością rynku] międzynarodowego, brakiem wyszkolenia polskiego personelu biurowe-
go, brakiem tradycji portowej, a podkreślanie, Ŝe wszystkie te elementy posiada jedynie nie-
miecki Gdańsk, jest czczym wymysłem szkodników sprawy rozwoju portu naszego.

Ujmowanie kwestii  maklerstwa okrętowego przy wyznaczaniu Gdyni podrzędnej roli
wobec rzekomych specjalistów wyłącznie w Gdańsku, i przy tym rozmyślne odprowadzanie
obrotów i dochodów z Gdyni do Gdańska, źle teŜ świadczy o „Polskim Związku Maklerów
Okrętowych w Gdyni”, który rzeczy te toleruje. Związek niewiele troszczy się o odpowied-
nie kwalifikacje fachowe i moralne specjalistów tej branŜy, a bez wątpienia o kombinacjach
ukracania dochodów skarbowych przez gdańszczan był dostatecznie zorientowany.

PoniewaŜ maklerstwo w Gdyni jest interesem popłatnym, a przy dotychczasowej tole-
rancji nadzoru prawnego wygodnym, dochodzi do tego, Ŝe róŜni przemysłowcy, a nawet
rybni, nim się trudnić zamierzają. Jak wygodnie urządzają się „przedsiębiorstwa” w Gdyni
świadczy to, Ŝe firmy gdyńskie „H. Lenczat et. Co.” sp. z o.o. maklerstwo, „Zjednoczeni
Ekspedytorzy Bawełny” sp. z. o.o., „Lloyd Bałtycki” sp. z. o.o., „Fergana” sp. z o.o., handel
hurtowy bawełną; ksiągowości w Gdyni nie prowadzą i nie posiadają – twierdzą natomiast,
Ŝe księgowość prowadzi się w Gdańsku, Warszawie czy Łodzi. Takim firmom wystarczy
telefon, parę metrów kwadratowych lokalu biurowego, jeden pracownik ze słabą znajomo-
ścią języka polskiego i eksploatacja dobrego źródła gotowa.

By wszelkie zakusy złośliwej eksploatacji naszego portu przez kapitały obce ukrócić,
czujna współpraca odpowiednich czynników kontroli państwowej jest konieczna. Rzeczowa,
energiczna reakcja na wszelkie uchybienia prawa i dobrym zwyczajom kupieckim, kapitał
solidny nie odstraszy, lecz przeciwnie do zagospodarowania się w Gdyni zachęci.

Co do samych skarbowych rewizji ksiąg handlowych w firmach w Gdyni, to były one
dotychczas chaotycznie prowadzone i zbyt powierzchownie. Rewizji ksiąg przedsiębiorstw
w porcie Urząd Skarbowy w Gdyni bagatelizować nie powinien, oraz do czynności tych
wyznaczać ludzi fachowych i energicznych. Miernikiem pracy winna być jakość, a nie ilość
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sporządzanych protokołów lustracji ksiąg handlowych. JeŜeli ukartowaną w ciągu całego
roku księgowość dyrektorów i buchalterów, pobierających za swoje „pomysły” grube tysią-
ce w uposaŜeniach, rewident skarbowy ma zlustrować i opisać w kilka godzin, to ta praca
jego jest wartości bardzo wątpliwej, a wymiar na niej oparty zły. Nie naleŜy teŜ Gdyni rów-
nać z miastami prowincjonalnymi, gdzie przedsiębiorstwa są ustalone, a w ciągu szeregu lat
gruntownie mogą być poznane, gdy tutaj w porcie kaŜda firma jest w rozwoju w stanie stale
zmiennym i o nieznanej solidności kupieckiej.

Cyfrowe naduŜycia (ukryte przychody, obroty lub przelane sumy wprost do Gdańska bez
księgowania w Gdyni) w poszczególnych firmach, w których dokonano kontroli przedsta-
wiają się następująco:

Firma „Ferdynand Prowe” za lata 1932-1934           98.456,57 zł,
Firma „Bergenske” za 1933 r. …………........……………… 262.013,00 zł.
W tym sporna suma 134.216,00 zł, reszta zaś to dochody (utajone) ukryte.
Firma „Behnke & Sieg”.
Za rok 1933 utajonych obrotów i dochodów odprowadzonych do Gdańska bez księgo-

wania w Gdyni było 32.133,98 zł, a ponadto obroty i dochody, których ustalić konkretnie
w Gdyni nie moŜna,  mieszczą się w sumie w rubryce p.n. „naleŜności osób trzecich”, która
wynosi 366.892,04 zł, na co firma dokumentów handlowych w Gdyni nie posiada.

Za rok 1934 ………………………………….. 30.677,00 zł.
Poza tym znajduje się w bilansie za rok 1934 suma zł 452.573,00, w której znajdują się

utajone dochody, których z braku dokumentów handlowych ujawnić konkretnie nie moŜna
było.

Firma „Johannes Ick”.
Udowodniono firmie nieprawidłowe i nierzetelne prowadzenie ksiąg. Cyfrowe stwier-

dzenie utajonych obrotów i dochodów było niemoŜliwe z braku oryginalnych dokumentów
handlowych i definitywnych rozliczeń z klientelą – poniewaŜ rozliczenia te robiła firma Ick
w Gdańsku.

Dla orientacji przedstawiam protokóły przeprowadzonych rewizji ksiąg handlowych
w  wymienionych wyŜej firmach.

Otrzymałem poufne informacje, Ŝe Izba Skarbowa w Grudziądzu jest wysoce niezado-
wolona z istniejącego stanu rzeczy w Urzędzie Skarbowym w Gdyni i Ŝe w związku z ostat-
nimi rewizjami ksiąg handlowych spowodowanymi przez StraŜ Graniczną nastąpiło duŜo
zmian personalnych w miejscowym Urzędzie Skarbowym wbrew Ŝyczeniom dr. Fihla, na-
czelnika Urzędu Skarbowego w Gdyni.

Z dotychczasowych posunięć Urzędu Skarbowego w Gdyni wynika, Ŝe istnieje tendencja
zbagatelizowania wyników dokonanych rewizji. Odmienne stanowisko w tej sprawie zajmuje
Izba Skarbowa w Grudziądzu i jest zdania, Ŝe Urząd Skarbowy w Gdyni nie docenia wagi
ujawnionego materiału. Prawdopodobnie władze skarbowe sprawę tę przedstawią Min. Skarbu
w celu ustalenia na przyszłość taktyki postępowania władz skarbowych na terenie Gdyni.
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1935 październik 16, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o szkodliwej
działalności firmy Władysław Szymankiewicz.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Melduję: otrzymałem z wiarygodnego źródła następującą informację – w Warszawie ist-
nieje „Warszawskie Towarzystwo Kopalni Węglowych”. Prezesem tego Tow. jest Szymon
Landau, znany na terenie warszawskim przemysłowiec. Towarzystwo to posiada na terenie
Gdańska swego przedstawiciela w osobie Władysława Szymankiewicza, zam. przy ul. Eli-
sabethwall1 9 tel. 250-95.

Szymankiewicz ze względów konkurencyjnych, a prawdopodobnie i z racji otrzymywa-
nia jakichś subwencji od sfer gospodarczych Gdańska (Senat), działa na szkodę interesów
polskich oraz dyskredytuje port gdyński w ten sposób, Ŝe armatorom zagranicznym radzi
ładować węgiel w Gdańsku a nie w Gdyni, a to rzekomo dlatego, Ŝe Gdańsk ładuje szybciej
i sprawniej. Jako dowód przedstawiam pismo z dnia 12 IX 1935 r. firmy Szymankiewicz
w Gdańsku do armatora L. Jeansson w Stockholmie2.

W odpowiedzi na powyŜsze pismo armator szwedzki Jeansson nadesłał firmie Szyman-
kiewicz pismo z dnia 14 IX [19]35, w którym nie podziela zdania Szymankiewicza i twier-
dzi, Ŝe na podstawie doświadczenia firma jego doszła do wniosku, Ŝe Gdynia szybciej ładuje
aniŜeli Gdańsk, wobec czego prosi o ładowanie węgla w Gdyni a nie w Gdańsku. Odpis
pisma firmy Jeansson załączam3.

Wł. Szymankiewicz posiada równieŜ na terenie Gdańska przedstawicielstwo kopalni
księcia pszczyńskiego von Plessa. Szymankiewicz popierany jest podobno przez p. Lan-
dau’a prezesa Warsz[awskiego]. Tow[arzystwa]. Kopalni Węglowych.

W sferach węglowych i marynarskich Szymankiewicz posiada opinię człowieka nie-
uczciwego i łapownika, poniewaŜ oszukuje kapitanów statków na wadze węgla. Armator
szwedzki Andersen miał swego czasu dać Szymankiewiczowi 50 funtów łapówki – za to, by
ten lepiej obsługiwał jego statki i nie rozkradał węgla, albowiem brak węgla na statku
wpływa ujemnie na opinię armatora i budzi podejrzenie u właściciela węgla, Ŝe armator
uŜywa węgla dla celów bunkrowych. Armator Jeansson rzekomo równieŜ zmuszony jest
dawać Szymankiewiczowi łapówki w formie prowizji pod róŜnymi pretekstami.

Przedstawiam równieŜ odpis pisma z dnia 14 IX [19]35 firmy Jeansson do firmy
szwedzkiej w Polsce4. W korespondencji tej Jeansson omawia sprawę firmy Szymankiewicz
odnośnie [do] propozycji ładowania węgla w Gdańsku a nie w Gdyni.

Jak z powyŜszego wynika, Szymankiewicz Władysław jest osobnikiem b. szkodliwym
i winien być usunięty z zajmowanego stanowiska.

 1 Elisabethwall – obecnie Wały Jagiellońskie.
 2 Nie publikuje się.
 3 Nie publikuje się.
 4 Nie publikuje się.
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1935 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom
Ekspedycyjno-Transportowy Lorber i Bieberstein” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/131

Melduję: firma „Dom Ekspedycyjno-Transportowy Lorber i Bieberstein” w Gdyni, plac
Kaszubski 5, istnieje od dnia 1 marca 1933 r. Wśród miejscowego kupiectwa chrześcijań-
skiego uchodzi za przedsiębiorstwo niesolidne, bowiem nie dostarcza na czas zamówionych
towarów i podnosi ceny po uskutecznieniu zamówienia. RównieŜ u władz miejscowych ma
opinię firmy nielojalnej, sabotującej obowiązujące przepisy.

Formalności celne dla wymienionego przedsiębiorstwa załatwia miejscowa firma Józef
Wisławski. Właścicielami firmy są:

1) Lorber Leon, ur. 27 IV 1895 r., ob. polski, kupiec, Ŝonaty, wyzn. mojŜeszowego,
jest zameldowany w Gdyni na pobyt tymczasowy od dnia 3 X 1934 r. Stałe zaś miej-
sce zamieszkania ma w Katowicach,

2) Bieberstein Zalman, ur. 20 XI 1891 r., ob. polski, kupiec, Ŝonaty, wyzn. mojŜeszowe-
go, stale zamieszkały w Katowicach, zameldował w Gdyni swój pobyt czasowy
w dniu 28 VIII br.

Lorber i Bieberstein są właścicielami firmy „Dom Ekspedycyjno-Transportowy” w Katowi-
cach przy ul. Teatralnej nr 14. Od dłuŜszego czasu starają się o uzyskanie koncesji na załatwianie
formalności celnych na terenie Górnego Śląska, lecz z powodu złej opinii koncesji tej nie otrzy-
mali. W Gdyni z powodu stosunkowo krótkiego przybywania, bliŜej nie są znani.

3) Altschuler Izydor, ur. 20 II 1874 r., ob. polski, emerytowany urzędnik kolejowy,
wdowiec, wyzn. mojŜeszowego, do Gdyni przybył na stały pobyt w dniu 5 I br. ze
Lwowa, gdzie do roku 1932 był dyrektorem firmy spedycyjnej „Polski Lloyd”. Na-
stępnie tamŜe do spółki z niejakim Kozielikiem załoŜył biuro spedycyjne pod nazwą
„Poltransport”, z którego wycofał się z powodu trudności finansowych. W Gdyni do-
tychczas nic ujemnego o nim nie stwierdzono.
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1936 marzec 6, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Stanisławie Sułkow-
skim starającym się o koncesję na załatwianie formalności celnych.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Melduję: Sułkowski Stanisław, ur. 2 IV 1883 r., obywatel polski, emerytowany kapitan
Marynarki Wojennej, Ŝonaty, [wyzn.] rzym.-kat., zamieszkały w Gdyni, ul. Morska 105.
W czasie od 1927 r. do 1934 r. był kierownikiem obecnie nieistniejącej firmy „Tragarze
Portowi” w Gdyni będącej własnością Związku Inwalidów Wojennych RP. [S.]Sułkowski
ma dom w [Gdyni] Orłowie, a Ŝona jego w Gdyni. Oba te domy są wartości około 120 tysię-
cy złotych. O uprawianie przemytnictwa Sułkowski nie jest podejrzany.

Według uzyskanych informacji miejscowa Izba Przemysłowo-Handlowa i Urząd Celny do
podania Sułkowskiego o koncesję na zawodowe załatwianie formalności celnych odnoszą się
nieprzychylnie, uzasadniając to brakiem odpowiednich kwalifikacji fachowych petenta. Obec-
nie Sułkowski ubiega się równieŜ o koncesję na załoŜenie w Gdyni firmy „Alzola” Dom Eks-
pedycyjno-Handlowy sp. z o.o. Współwłaścicielami tej firmy mają być Sułkowski, generał
w st. sp. [Stanisław] Sochaczewski1 i obywatel hiszpański Rafael Alzola, przy czym kapitał
zakładowy tej firmy w kwocie 60 tysięcy złotych ma wpłacić w całości Sułkowski.

Alzola ma w Gdyni opinię „nabieracza”, ale ze względu na jego szerokie znajomości wśród
kupców zagranicznych, Sułkowski bierze go na wspólnika bez wpłaty kapitału zakładowego.
Podobnie i gen. [S.]Sochaczewski, zatrudniony w Ministerstwie Skarbu, ma być wspólnikiem
firmy „Alzola” bez wniesienia udziału do kapitału zakładowego, a tylko za poparcie starań
Sułkowskiego o koncesję i ułatwienia działalności tej firmy w Ministerstwie Skarbu.

 1 Sochaczewski Stanisław Zygmunt (1877-1953), gen. bryg. WP, studiował prawo w Kijowie, od 1902 r.
słuŜył w ros. kawalerii, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, w czasie I wojny światowej walczył na
froncie austriackim pod Kaniowem, dostał się do niewoli, od XI 1918 r. w WP w stopniu ppłk., na czele
5 p. kaw. walczył na froncie bolszewickim, od VI 1919 r. płk, w latach 1920-1921 dow. 5, potem 7 Bryg.
Kaw., podczas przewrotu majowego po stronie rządu, w 1927 r. awans na gen., p.o. dow. 3 DK, od 1929 r.
w stanie spoczynku, w 1939 r. we Francji, potem w Anglii bez przydziału, przeszedł przez obóz na wy-
spie Bute, zmarł w Penley w Szkocji.
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1936 marzec 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bracia
Welz” Dom [Eks]Spedycyjno-Transportowy w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Melduję: firma „Bracia Welz”  Dom [Eks]pedycyjno-Transportowy sp. z o.o. w Gdyni, ul.
Batorego 16, istnieje od roku 1928. Właścicielami firmy są: Juliusz, Józef i Piotr bracia Welz
oraz Ŝona Juliusza, Bronisława Welz. Kapitału zakładowego firma posiada 30 tysięcy zł,
w tym Józef i Bronisława mają udziały po 10 tysięcy, a Juliusz i Piotr po 5 tysięcy złotych.

Personalia właścicieli:
1) Juliusz Welz, ur. 31 XII 1904 r. w Starym Szczepankowie, powiatu śmigielskiego, ob.

polski, kupiec, Ŝonaty, [wyzn.] rzym.-kat., zamieszkały w Gdańsku, ul. Lastadia 39,
2) Bronisława Welz, ur. 2 IV 1900 r. w Poznaniu, ob. polska przy męŜu, [wyzn.] rzym.-kat.,
3) Józef Welz, ur. 24 II 1903 r. w Starym Szczepankowie, powiatu śmigielskiego, ob.

polski, kupiec, Ŝonaty, [wyzn.] rzym.-kat., zam. w Gdyni, ul. Batorego 16,
4) Piotr Welz, ur. 21 II 1909 r. w Starym Szczepankowie, powiatu śmigielskiego, ob. pol-

ski, szofer-mechanik, kawaler, [wyzn.] rzym.-kat., zam. w Gdyni, ul. Batorego 161.
WyŜej wymienione osoby na terenie Gdyni mają dobrą opinię. Są b. oszczędni, pracowi-

ci i prowadzą skromny tryb Ŝycia. Bracia Welz są podoficerami rezerwy. Juliusz i Józef
ukończyli szkołę powszechną i 3-letni kurs kupiecki, a Piotr szkołę powszechną i 4-letni
kurs rzemieślniczy.

Firma „Bracia Welz” zajmuje się ekspedycją, transportowaniem i magazynowaniem towa-
rów. Posiada 8 samochodów cięŜarowych, kilka garaŜy, magazyn towarowy, nowy dom
mieszkalny i 4 parcele budowlane, ogólnej wartości około 200 tysięcy złotych. Zatrudnia pra-
cowników tylko narodowości polskiej i uchodzi za przedsiębiorstwo solidne. O uprawianie
przemytnictwa nie jest podejrzana, tylko w roku 1934 miała 2 sprawy za przewóz towarów, co
do których zachodziło podejrzenie, iŜ pochodzą z kontyngentu gdańskiego. Sprawy te miej-
scowy UC umorzył. Obecnie Welzowie zakładają w Gdańsku filię swego przedsiębiorstwa2.

 1 Piotr Welz (1909-1974) – mistrz kowalski, mistrz ślusarstwa samochodowego, współorganizator firmy jak
wyŜej, brał udział w obronie Gdyni (literatura podaje braci: Józefa, Edmunda i Ignacego – dwóch ostat-
nich niewymienionych w powyŜszym dokumencie), po wojnie uruchamiał pierwsze połączenia samo-
chodowe i autobusowe między Gdynią a Gdańskiem i utworzył Warsztaty Samochodowe Piotr Welz,
a jego starszy brat Józef firmę Bałtyckie Linie Samochodowe, od 1954 r. był przez kilka lat starszym ce-
chu. Nękany domiarami i niesłusznymi podatkami zakończył działalność w latach sześćdziesiątych – EG,
t. II, s. 206.

 2 Według H.M. Kuli, Polscy inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku..., s. 207-210, pracownicy tej
firmy byli w latach 1937-1938 zamieszani w jedną z większych afer przemytniczych międzywojennej
Gdyni.
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1936 czerwiec 13, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „August
Wolf” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Melduję: firma „August Wolf” sp. z o.o. w Gdyni, ul. Portowa 5, istnieje od roku 1932.
Posiada kapitału zakładowego 25 tysięcy zł w 50 udziałach. Zajmuje się maklerstwem
okrętowym oraz spedycją morską i lądową. W pierwszych latach istnienia firma ta obsługi-
wała w porcie gdyńskim statki zagraniczne kursujące na liniach nieregularnych a obecnie
obsługuje równieŜ statki kursujące na liniach stałych:

1) Gdynia–Gdańsk–Rotterdam,
2) Gdynia–Gdańsk–Ryga–Brema.
Udziałowcami firmy są:
1) Herman Malitzke, junior,
2) Rolf Winkelhausen,
3) Ludwik Bahr (posiadają udziały w sumie 8.000 zł kaŜdy),
4) Firma „August Wolf” w Gdańsku (2 udziały po 500 zł).
Rolf Winkelhausen i Ludwik Bahr oraz Herman Malitzke (ojciec Malitzke’go dyrektora

firmy gdyńskiej „August Wolf”) są współwłaścicielami firmy „August Wolf” w Gdańsku.
Dyrektorem firmy „August Wolf” w Gdyni jest Herman Malitzke, junior, ur. 1 IV 1902 r.
w Gdańsku, syn Hermana i Cecylii z domu Boege, Ŝonaty, 1 dziecko, wyznania protestanc-
kiego, obywatel gdański, stale zamieszkały w Gdańsku. Językiem polskim słabo włada,
uŜywa przewaŜnie języka niemieckiego. Ze swymi uczuciami do Państwa Polskiego nie
zdradza się. Pozostali współwłaściciele firmy są obywatelami gdańskimi, narodowości nie-
mieckiej, stale zamieszkują na terenie Gdańska. Personel gdyńskiej firmy „August Wolf”
składa się z 13 pracowników. Wszyscy (za wyjątkiem dyrektora) są obywatelami polskimi,
jednak w biurze posługują się po większej części mową niemiecką.

Wśród miejscowych firm, przedsiębiorstwo „August Wolf” w Gdyni uchodzi za firmę
niemiecką, wrogo nastawioną, pod wpływem macierzystej firmy gdańskiej, do Państwa
Polskiego i interesów portu gdyńskiego. Z tego powodu, według uzyskanych informacji,
miejscowa Izba Przemysłowo-Handlowa i Urząd Celny wypowiedziały się przeciwko udzie-
leniu tej firmie koncesji na załatwianie formalności celnych. O wyniku rewizji ksiąg han-
dlowych firmy „August Wolf” i innych przedstawiono do IO meldunek za L.dz. 1591/II/35
z dnia 25 V 1935 r.

Ze względu na powyŜsze i wystarczającą ilość (27) firm posiadających koncesję na za-
łatwianie formalności celnych przy Urzędzie Celnym w Gdyni, uwaŜam, Ŝe podanie nazwa-
nej firmy nie zasługuje na uwzględnienie.
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1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Elibor”
w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Elibor” Spółka Akcyjna Handlowo-Przemysłowa Z. J. Borkowski, istnieje od ro-
ku 1880. Oddział w Gdyni został załoŜony w roku 1923. Centrala i Zarząd Główny mieści
się w Warszawie, ul. śelazna nr 21, a oddziały oprócz Gdyni w następujących miastach:
Borysławiu, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krako-
wie, Lublinie, Łodzi, Piotrkowie, Poznaniu i Bydgoszczy.

Firma zajmuje się sprzedaŜą hurtową i detaliczną Ŝelaza i wyrobów Ŝelaznych, stali, wę-
gla, koksu, brykietu, cementu, maszyn, narzędzi, olejów, smarów oraz eksportem węgla.
Udziałowcem firmy w Gdyni jest Bronisław Garbowicz, zam. przy ul. 10 Lutego. Posiada
w porcie gdyńskim składnicę dzierŜawioną od firmy „Petów” w Bydgoszczy, dźwig do zała-
dunku węgla oraz parterowy budynek, w którym mieści się biuro, ponadto własny holownik.
Utrzymuje stosunki handlowe z firmami gdańskimi M. Broch i Siede.

Charakterystyka pracowników: Garbowicz Bronisław, dyrektor oddziału gdyńskiego,
włada językiem niemieckim i angielskim, ze swymi sympatiami politycznymi nie afiszuje
się, naleŜy do L[igi].O[brony].P[rzeciwlotniczej].[i] P[rzeciwgazowej]., w pracy społecznej
mało się udziela. Pobiera miesięcznie 4.000 złotych1.

 1 Według innych źródeł, od 1927 r. istniała w Gdyni agentura „Eliboru”, którą 12 III 1928 r. przekształcono
w oddział. Miał on skład na ul. Portowej, a biura na ul. Świętojańskiej 10 (dom PAM). Prezesem był
Aleksander Mieszczanowski, wiceprezesem Feliks Hilchen, prokurentem w Gdyni – Stanisław Wirpsza
[najprawdopodobniej dane te dotyczą wczesnego okresu działania]. Po II wojnie światowej firma „Eli-
bor” nie wznowiła działalności – EG, s. 170. Garbowicz Bronisław, ur. 1 IX 1894 r. w Jasieniu, pow. Ra-
dom, syn Konstantego i Konstancji z d. Jungfart, do 1932 r. mieszkał w Gdańsku, po czym przeniósł się
do Gdyni. Oprócz pełnienia tutaj funkcji kier. oddziału firmy „Elibor”, był zastępcą członka Rady Intere-
santów Portu – późniejsze jego losy nie są znane.
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1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Johannes
Ick” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Johannes Ick” sp. z o.o. w Gdyni, istnieje od roku 1933. Centrala: Gdańsk,
Schafferei1 12-14, oddział[y]: Hamburg, Baumwahl i Schoppestehl. Firma zajmuje się cle-
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niem, magazynowaniem i spedycją towarów. Posiada kapitału zakładowego 20.000 zł. Ma
wydzierŜawione 2 komory w magazynie nr V w porcie gdyńskim.

Współwłaścicielami firmy są:
1) Hans Kiesewatter, ob. gdański, narod[owości]. niemieckiej, zam. stale w Gdańsku,
2) Ernst Bramer, ob. gdański, narod. niemieckiej, zam. w Gdańsku,
3) Dr Helmut Jetter, ob. gdański, narod. niemieckiej, zam. w Gdańsku, który jest kie-

rownikiem firmy „Johannes Ick” w Gdańsku.
Kierownikiem oddziału gdyńskiego jest Ernst Bramer, jego zastępcą zaś Hans Kiese-

watter. Tak Bramer, jak i Kiesewatter nie są notowani jako podejrzani politycznie względnie
o uprawianie przemytnictwa, jak równieŜ nie figurują w rejestrach – karnych policyjnych
lub teŜ władz skarbowych. Bramer jest równieŜ kierownikiem firmy „[C]Hartwig”. Do tego
czasu firma „Johannes Ick”, oddz. w Gdyni cieszyła się na ogół dobrą opinią. W ostatnich
dniach jednak ujawniła StraŜ Graniczna nieprawidłowe księgowanie dochodów firmy mają-
ce na celu uchylenie się od płacenia podatków. Dochodzenie w tym kierunku prowadzi
w dalszym ciągu Urząd Skarbowy.

Ostatnio firma ta zgłosiła jako dalszych kierowników kupca Alfreda Jaegera i Maurycego
Zdanowskiego.

1) Jaeger Alfred, ur. 22 V 1892 r. w Łodzi, syn Adolfa i Olgi z domu Portowicz, Ŝonaty,
2 dzieci, wyzn. ewangelickiego, ob. gdański, narodowości niemieckiej, mieszka
w Sopocie, Wilhelmstrasse2 45. Od dwóch lat jest członkiem zarządu firmy „Johannes
Ick” w Gdyni. Praktykę handlową odbył Jaeger w warszawskiej filii firmy „Johannes
Ick”, a w roku 1926 przeprowadził się na stałe do Gdańska, gdzie w czasie od 1927 r.
do 1931 r. był zatrudniony w firmie „Warszawskie Towarzystwo Transportowe”, a na-
stępnie do roku 1933 w firmie „Schenker & Co,” po czym przeniósł się do firmy „Jo-
hannes Ick”, skąd został delegowany do Gdyni. Jaeger jest Niemcem i rodzinę wy-
chowuje w duchu niemieckim. śona i dzieci po polsku nie mówią. Nazwany Ŝyje
w skromnych warunkach materialnych, społecznie nie udziela się. Kontaktu wymie-
nionego z partią hitlerowską na terenie Gdańska nie stwierdzono. Jaeger uchodzi za
dobrego fachowca branŜy spedycyjnej. Co do jego solidności kupieckiej nic ujem-
nego nie stwierdzono. Według informacji zasięgniętych w firmach „Warszawskie
Towarzystwo Transportowe” i „Schenker & Co.”, Jaeger podczas swojej działalno-
ści zawodowej w Gdańsku był dla Polaków i sprawy polskiej nieprzychylny.
W Gdyni nic ujemnego o nim nie stwierdzono. O uprawianie przemytnictwa nie jest
podejrzany.

2) Zdanowski Maurycy, ur. 22 IX 1895 r. w Kijowie, syn Henryka i Julii, [wyzn.]
rzym.-kat., obywatel polski, stale mieszka w Warszawie, Hotel Sejmowy, pokój
nr 171. Ukończył szkołę realną w Kijowie, od roku 1919 do 1920 słuŜył jako ochotnik
w WP. W latach 1925-1926 pracował we francusko-polskim towarzystwie naftowym
„Petrolea” w Borysławiu, od roku 1927 do 1930 był pełnomocnikiem przemysłowca
Jerzego Wernera, a od sierpnia 1931 do czerwca 1933 r. zarządzającym filią berliń-
skiej firmy „Minimax” w Warszawie, po zlikwidowaniu tej filii prowadzi dział rekla-
my i propagandy sp. akc. Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich i znajduje się
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w rozjazdach przewaŜnie na Śląsku. Zdanowski nie jest fachowcem w branŜy spedy-
cyjnej. Zdania co do opinii o nim są róŜne. Do Gdyni wcale nie przyjeŜdŜa i nie jest
tu znany. Podobno został członkiem zarządu firmy „Johannes Ick” za wyrobienie tej
firmie koncesji na załatwianie formalności celnych.

Wykaz firm, które współpracują z firmą „Johannes Ick” w Gdyni:
Maklerka: „Behnke & Sieg”; „F. Prowe”; „Bergenske”; „Baltic United Corporation” i „śe-

gluga Polska” łącznie z „Polbrytem”;
Klienci w kraju:

Skóry import: Buchholz w Bydgoszczy; Schudberg Warszawa; Polski Przemysł Garbarski
Warszawa; Silberstein Lublin i wiele innych mniejszych firm;
Kolonialne, delikatesy: wszystkie większe firmy na terenie całej Polski;
Towary tekstylne: Kural w Łodzi, Diettl Sosnowiec, Diemant w Łodzi;
Nasiona: wszystkie syndykaty rolnicze w Polsce, Kozakowski – Toruń i C. Ulrych – Warszawa;
Pierze: Perlmutter – Warszawa;
Złom i piryt: „Danubia” Nowy Bohumin, Czechy; „Berg & Hüttenwerkgesellschaft”, Praga;
„Dr. Semanek”, Praga.

 1 Schafferei – obecnie: Szafarnia.
 2 Wilhelmstrasse – obecnie: Jana Jerzego Haffnera.
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1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie Polskie
Towarzystwo Transportu Międzynarodowego „Schenker i S-ka” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma ta istnieje zagranicą od czasów przedwojennych. Oddział w Gdyni został załoŜony
w roku 19291. Posiada biuro przy ul. Starowiejskiej [17] oraz w porcie w pobliŜu chłodni.
Podlega centrali w Warszawie, ul. Marszałkowska 138. Firma trudni się transportowaniem
towarów za pomocą wszelkich środków komunikacyjnych, załatwia wszelkie czynności
połączone z transportowaniem, pośredniczy w załatwianiu formalności celnych, [zajmuje
się] spedycją wszelkiego rodzaju, prowadzeniem domów składowych prywatnych i publicz-
nych. Prowadzi wszelkie czynności związane z domami składowymi, wystawia dowody
składowe. Posiada kapitału zakładowego 500.000 zł, podzielonego na 1000 akcji po 500 zł
kaŜda.

Udziałowcy:
1) Schenker Unternehmungen Holding A.G.
Zurich, Szwajcaria 550 akcji – 275.000 zł,
2) Van Dyk Johann Petrus 350 akcji – 175.000 zł,
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3) Mikołaj Post   50 akcji – 25.000 zł,
4) Jakub Spielmann   50 akcji – 25.000 zł.
Oddziałem gdyńskim kierują trzej prokurenci, a mianowicie:
1) Józef Müller, ob. gdański, zam. w Gdańsku,
2) Bolesław Romański2, ob. polski, zam. w Gdyni,
3) Ignacy Warczak3, ob. polski, zam. w Gdyni.
Prokurenci B. Romański i Ign. Warczak cieszą się na ogół dobrą opinią. Znaczenie ich

jako prokurentów jest tylko formalne, poniewaŜ uprawnienia wewnątrz firmy, jak i w dzia-
łaniu na zewnątrz, mają ograniczone, sprowadzają się one do załatwiania spraw z urzędami
w sposób z góry im narzucony lub wskazany w poszczególnych sprawach.

Naczelną figurą w oddz. gdyńskim i kierującym faktycznie interesami sp. akc. „Schen-
ker”, jest trzeci prokurent Józef Müller, ob. gdański (przed paroma laty posiadał ob. nie-
mieckie), narod. niemieckiej, zam. Gdańsk, ul. Pfefferstandt4 73. Do Gdyni Müller przyjeŜ-
dŜa 2-3 razy w tygodniu. J. Müller językiem polskim nie włada, posługuje się językiem
niemieckim i włada dobrze rosyjskim. Przed wojną J. Müller pracował na terenie Rosji
z ramienia jakiejś firmy ekspedycyjnej w Berlinie. Według otrzymanych informacji J. Müller
w celu pozyskania dla firmy klientów skłonny jest tolerować róŜne nieformalności z działu
ekspedycyjnego lub celnego. Müller był wtajemniczony względnie brał bezpośredni udział
w znanej na terenie Gdańska aferze papierowej firmy „Munwes”, która pobierała premie
wywozowe za papier eksportowy, a następnie papier ten wprowadzała z powrotem do Pol-
ski. J. Müller jest nastawienia wybitnie niemieckiego. Osoby znające bliŜej Müller[a] pod-
kreślają, Ŝe Müller nie zasługuje na zaufanie na stanowisku kierowniczym w jakiej bądź
firmie na terenie Polski.

Oddział bilansu nie ogłasza. Dochody oddziału są umieszczane w bilansie ogólnym cen-
trali. Firma współpracuje ze swą centralą w Zurichu oraz z centralą w Berlinie (oddział
„Wschód”). Przez swą centralę zagraniczną wchodzi do koncernu wielkich ekspedytorów
światowych. Nazwana firma uchodzi na terenie Polski, Czechosłowacji i państw naddunaj-
skich za zamaskowaną ekspozyturę wywiadu niemieckiego. Przed około 2 laty w Czecho-
słowacji wykryto szeroko rozgałęzioną aferę szpiegowską bardzo wówczas głośną, w której
firma „Schenker” odegrała główną rolę. Mimo nieujawnienia na terenie Polski nic konkret-
nego, sam fakt podporządkowania oddziału w Polsce kontroli firmy w Berlinie, mówi sam
za siebie, tym bardziej, Ŝe na czele wydziału „Ost” w podcentrali berlińskiej stoi b. pruski
generał major, pracownik Oddziału II Sztabu.

Firma wykazywała ponadto niedomagania przy cleniu towarów, za co przed kilku laty
odebrano jej koncesję celną, odzyskaną później rzekomo w porozumieniu z Min. Skarbu
oraz dzięki zaangaŜowaniu kilku b. wojskowych na stanowiskach kierowniczych. Wielo-
krotnie notowano równieŜ skargi klientów na przesadnie wysokie obliczanie przez firmę
naleŜności za świadczenia, w szczególności na wysokie obliczanie składowego.

Oddział w Gdyni zakładał p. Laska Józef5, Polak, obywatel gdański, który przez szereg
lat był kierownikiem tegoŜ oddziału. PoniewaŜ nie mógł on pogodzić się ze stanowiskiem
firmy w Gdyni narzucanym przez kier. oddziału gdańskiego, [przeto] w wyniku ciągłych
rozbieŜności zdań został zwolniony z firmy, otrzymując w drodze rekompesaty wyłączność
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na wykonywanie w firmie robót fizycznych. Po pewnym czasie firma wycofała się ze
współpracy z p. Laską, łamiąc dane mu przyrzeczenie. Wspomniany p. Laska pracuje obec-
nie w Gdańsku w jednej z firm przeładunkowych oraz społecznie w tamtejszych polskich
organizacjach, jest dobrym Polakiem, znanym w Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku
i mógłby udzielić o firmie „Schenker” duŜo cennych informacji.

  1 Rozpoczął działalność 1 I 1929 r., zarejestrowany 14 IV tego roku w Sądzie Grodzkim w Gdyni. ZałoŜy-
cielami i udziałowcami byli: dr Maksymilian Liptay i dr Ozjasz Wassner ze Lwowa, Marcell Holzer, Curt
Schiller i Jakub Spielmann z Berlina. Od 1937 r. siedziba mieściła się przy ul. Rotterdamskiej 3 – EG,
t. II, s. 147.

  2 Znany spedytor, udziałowiec „Harbour Quick Despatch”, prokurent jak wyŜej, dyr. gdyńskiego
„C.Hartwig” w 1939 r., po II wojnie światowej jeden z załoŜycieli firmy „Balsped” Bałtycka Spółka dla
Międzynarodowego Transportu.

 3 Warczak Ignacy (?-1940) –  ceniony spedytor portowy, zamordowany przez NKWD w Katyniu.
 4 Pfefferstadt – obecnie: Korzenna.
 5 Laska Józef (1897-1980), spedytor morski, ukończył średnią szkołę handlową i kursy handlowe (w tym

z dziedziny prawa morskiego i transportu), w latach 1921-1929 pracował w oddziale transportowym PKP,
powołanym do ochrony i odprawy ładunków przewoŜonych przez port gdański, następnie zakładał i zo-
stał dyrektorem  gdyńskiego oddziału warszawskiego przedsiębiorstwa spedycyjnego „Schenker i S-ka”,
od 1934 r. udziałowiec przedsiębiorstwa portowego „Usco” w Gdyni, w 1935 r. przeprowadził się do
Gdańska, aktywnie uczestnicząc w działalności tamtejszej Polonii, był pracownikiem firmy „Schenker”.
Podczas wojny przebywał w Warszawie, gdzie brał udział w ruchu oporu, powstaniec warszawski, po
wojnie dyrektor firmy spedycyjnej „Visbalt” (1946-1948), długoletni dyrektor oddziału szczecińskiego
firmy „Spedrapid”, aktywny członek Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Szczecinie i Gdyni.

30

1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Warta”
Towarzystwo Ekspedycyjne w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Warta” sp. z o.o. w Gdyni Towarzystwo Ekspedycyjne, załoŜona w roku 1927
przez Aleksandra Kureckiego, z siedzibą w Gdańsku i małym oddziałem w Gdyni. Firma na
terenie Gdańska prosperowała pomyślnie, ale oddział w Gdyni nie wykazywał większych
obrotów, do czasu objęcia [go] przez obecnego dyrektora Władysława Gieysztora. Spółka
zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Gdyni RHB nr 373. Centrala Gdynia, Starowiejska
7, oddział w Gdańsku. Zajmuje się ekspedycją, cleniem, transportami morskimi i lądowymi,
składowaniem i maklerką okrętową.

Zarząd firmy:
1) Kurecki Aleksander, Gdańsk, Lastadie 36 a, dyr. oddziału w Gdańsku,
2) Gieysztor Władysław, Gdynia, Kamienna Góra, dyr. oddziału w Gdyni,
3) Jakubowski Włodzimierz, Gdynia, prokurent.
Udziałowcy:
1) Aleksander Kurecki, Gdańsk                       75.000 zł



76

2) Gieysztor Władysław, Gdynia           25.000 zł
W r. 1934 bilans zamykał się kwotą 1.074.869,47 zł.
W r. 1935 bilans zamykał się kwotą 1.433.305,41 zł.
Czysty zysk, wykazany w bilansie, waha się w granicach około 2% sumy bilansowej.

Olbrzymie pozycje wykazują koszty handlowe i ekspedycyjne, w których ukrywa się wła-
ściwy czysty zysk przedsiębiorstwa, wynoszący w rzeczywistości około 20% sumy bilanso-
wej. Magazyny własne w Gdyni: przy nabrzeŜu Francuskim, o powierzchni składowej około
2.000 m2. Magazyny własne w administracji: 2 magazyny „Cukroportu” oraz mag[azyn].
„Aukcji Owocowych”, stanowiący część mag. „Warty”.

Firma współpracuje z następującymi przedsiębiorstwami:
1) „Warta”, sp. z o.o. w Warszawie, rejestr: Warszawa B/LVIII 8307. Kapitał zakładowy

40.000 zł, udział „Warty” w Gdyni 20.000 zł, firma eksped.,
2) „Usco”, United Stevedoring Co Ltd1, sp. z o.o. w Gdyni – firma przeładunkowa. Ka-

pitał zakładowy 20.000 zł, kierownik Emil Mieszkowski. Udziały „Warty”: 1) Kurec-
ki 6.700 zł, 2) Gieysztor 2.300 zł,

3) „Stevedoring”, sp. z o.o. w Gdyni, kier. [Ferdynand] Anweiler2. Kapitał zakładowy
10.000 zł, udziały „Warty”: Kurecki 3.400 zł i Gieysztor – 1.100 zł.

Popierają firmę:
a) Firmy zaprzyjaźnione:

1) „Dowóz” Towarzystwo Ekspedycyjne sp. z o.o. w Gdyni,
2) „Drewnoport” sp. z o.o. w Gdyni;

b) Osoby wpływowe ze sfer urzędowych:
1) Naczelnik Departamentu Ceł [Ministerstwa Skarbu] Królikowski, jego zastępca

Kurnatowski,
2) Dyr. Urzędu Morskiego [w Gdyni] St[anisław]. Łęgowski3.

Nadto wpływowi urzędnicy w Min. Przemysłu i Handlu, nazwiska których ustali się do-
datkowo. Gieysztor przed kilku laty pracował w MPiH i stąd posiada znajomości. Poza tym
chwali się, Ŝe zna obecnego ministra p. Antoniego Romana4.

c) [Osoby wpływowe] ze sfer gospodarczych:
1) Józef Kawczyński, wicedyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej [w Gdyni],
2) BliŜej nieznana osoba wpływowa z centrali zakupu złomu w Warszawie, spo-

krewniona z prokurentem „Warty” [Włodzimierzem] Jakubowskim.
Majątek firmy: nieruchomy – 280.358 zł, inwentarz – 109.350 zł.
Firma jest wybitnie nielojalna. Prowadzi egoistyczną politykę własnych interesów, szko-

dząc interesom portu oraz [p]odraŜając transporty towarów eksportowych. Zalega z podat-
kami, ukrywa dochody, preparując niezgodne ze stanem rzeczywistym bilanse, tworzy
przedsiębiorstwa uboczne („Usco”, „Stevedoring”), aby cyfrowo zmniejszyć obroty i dosto-
sować i tak sztucznie zmniejszone dochody do niŜszej stawki podatkowej. Poza tym przy
złomie trzyma się tego systemu, jak w swoim czasie „Atlantic”. KrąŜą pogłoski, Ŝe od czasu
do czasu sprowadza się za pośrednictwem „Warty” gotowe wyroby Ŝelazne, które firma
deklaruje jako złom. Ostatnie nie sprawdzone. Rzetelność handlowa firmy bardzo elastycz-
na. Gdzie moŜe śrubuje rachunki. W walce konkurencyjnej z innymi firmami stosuje metody
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gangsterskie, nie cofając się nawet przed fałszywem oskarŜeniem. Przykłady: 1) „Labour”,
2) „Minkiewicz”, 3) „Nowicki”.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy.
Gieysztor Władysław, zam. w Gdyni, Kamienna Góra, ob. polski, narod. polska (Litwin),

[wyzn.] rzym.-kat., b. urzędnik państwowy w MPiH, redagował „Polskę Gospodarczą” ra-
zem z p. [Czesławem] Peche5; później przeniesiony do Urzędu Morskiego w Gdyni na sta-
nowisko naczelnika Wydziału Handlowego, skąd bezpośrednio przeszedł do „Warty” ze
względu na posiadane stosunki, zna język rosyjski i niemiecki. Utrzymuje stosunki towarzy-
skie z [Lucjanem] Byczkowskim, dyrektorem „Warszawskiego Towarzystwa Transportowe-
go”, [Jerzym] Michalewskim6, syndykiem Związku Ekspedytorów, [St.]Łęgowskim, dyrek-
torem UM, Królikowskim, Kurnatowskim z Dep. Ceł, [Cz.]Peche z MPiH.

[...]. Jest dobrze ułoŜony i posiada sztukę umiejętnego maskowania się. Wartość zawo-
dowa: wyrobił się w „Warcie”, ale ton pracy w firmie nadaje Kurecki, bardzo dobry ekspe-
dytor. Społecznie nie udziela się poza związkami branŜowymi, poza którymi kryje się inte-
res. Jest prezesem Związku Ekspedytorów. Na tym stanowisku był jednym z inicjatorów
i głównym bojownikiem nowej podwyŜszonej taryfy ekspedycyjnej wysoce dla portu szko-
dliwej, bo podwaŜającej konkurencyjność [portu] w Gdyni. W sprawach polityki branŜowej
utrzymuje ścisły kontakt z „Warszawskiem Towarzystwem Transportowym” (Byczkowski)
i „Pantarei” (Mucha). Ostatnio wciągnęli do mafii „Bergenske”. Politycznie jest w zasadzie
opozycjonistą. Skłania się ku endecji. Udaje jednak prorządowca.

Kurecki Aleksander – Gdańsk, Lastadie7 36 a. Dyrektor „Warty” w Gdańsku. Jest dobrym
fachowcem w branŜy ekspedycyjnej  i człowiekiem interesu. Po załoŜeniu firmy sprawy
„Warty” w Gdyni kulały. ZaangaŜował więc na stanowisko dyrektora w Gdyni Gieysztora
(podobno za poradą Łęgowskiego), w zamian za znajomości i stosunki, dając mu 25% udziału
i wysokie pobory. Po zaangaŜowaniu Gieysztora, firma w Gdyni bardzo się rozbudowała.

Jakubowski Włodzimierz – Gdynia, prokurent. Spokrewniony z pewną wpływową osobi-
stością w Centrali Zakupu Złomu, był prokurentem w „Atlanticu”, w zamian za co „Atlan-
tic” miał całkowity przeładunek złomu. Po krachu w „Atlanticu”, Gieysztor przeciągnął
Jakubowskiego do „Warty”, dając mu prokurę i wysokie pobory (2000 mies.?) wskutek
czego otrzymał w spadku po „Atlanticu” przeładunek i ekspedycję złomu. Jakubowski
z procesu wyszedł nie bardzo czysto. Jako pracownik jest zerem, płacą mu za stosunki.

 1 „Usco” Zjednoczone Towarzystwo Magazynowe i Stewedorskie sp. z o.o. – powstało 29 III 1929 r. jako
Zjednoczone Towarzystwo Stewedorskie sp. z o.o. (zmiana nazwy nastąpiła w 1934 r. – siedziba przy ul.
Świętojańskiej). ZałoŜyciele i udziałowcy: Aleksander Kurecki, Tadeusz Wejhert, Lucjan Byczkowski.
Dyrektorem został Władysław Gieysztor. W 1934 r. doszli nowi udziałowcy: Władysław Gieysztor, Józef
Laska, Kazimierz Mucha oraz jego Ŝona Jadwiga. Firma wykonywała fizyczne roboty przeładunkowe
w porcie i na statkach, zajmowała się administracją i eksploatacją magazynów portowych. PoniewaŜ
udziałowcami były osoby reprezentujące wielkie przedsiębiorstwa transportowe, przeto otrzymywała
stale duŜe zlecenia, dzięki którym jej działalność była wielce dochodowa. Po II wojnie światowej nie
wznowiła działalności – zob. dok. nr 40; EG, s. 892.

 2 W oryginale: Auweiler. Anweiler Ferdynand Franciszek (1890-?), oficer Polskiej Marynarki Wojennej, od
1924 r. w stopniu kapitana, ofic. Ŝywnościowy portu wojennego w Gdyni, 1928 r. w Dowództwie Floty,
z dniem 31 III 1930 r. przeniesiony w stan spoczynku z dotychczasowym stopniem wojskowym, prezes
Zarządu Powiatowego Towarzystwa Powstańców  i Wojaków w Gdyni, losy wojenne i późniejsze nie są
znane – Kadry Morskie, t. II, s. 529; krótka charakterystyka – dok. nr 39.
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 3 Łęgowski Stanisław Walenty (1887-1939), inŜynier budowy okrętów, studia na Politechnice Gdańskiej,
kontynuowane na Politechnice Berlińskiej, którą ukończył w 1912 r., pierwsza praca w Warszawskim
Towarzystwie Handlu i śeglugi na Wiśle, po wybuchu I wojny światowej internowany i wywieziony na
Syberię, powrócił w 1918 r. i po dwóch latach ochotniczo zaciągnął się do WP, kończąc wkrótce słuŜbę
w stopniu ppor. rezerwy. W 1921 r. szef Sekcji Ekonomicznej w Departamencie dla Spraw Morskich,
a następnie naczelnik Wydziału Portów w Departamencie Morskim MPiH, w 1932 r. jako wybitny znaw-
ca zagadnień portowo-Ŝeglugowych został dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, i stanowisko to zaj-
mował do wybuchu II wojny światowej; działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej, współorganizator Towarzy-
stwa Polsko-Estońskiego, członek Yacht Klubu Polski, prezes oddziału gdyńskiego Związku Opieki nad
Rodakami na Obczyźnie, od 1933 r. członek Rady Miejskiej, zamordowany przez hitlerowców w lasach
piaśnickich 11 XI 1939 r. – EG, s. 420-421.

 4 Roman Antoni (1892-1951), polityk, dyplomata; studiował na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu,
w latach 1915-1918 pracował w Centralnym Komitecie Wojenno-Przemysłowym w Piotrogrodzie oraz
w Stowarzyszeniu Przemysłowców i Kupców Polskich w Rosji, w Polsce niepodległej na róŜnych stano-
wiskach w dyplomacji, wykładał ekonomię w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie oraz na UJK we
Lwowie, od 16 V 1936 r. do 30 IX 1939 r. minister przemysłu i handlu w rządzie F. Sławoja-Składkow-
skiego, podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w Rumunii, powrócił po wojnie do Polski, od 1947 r.
był doradcą w Departamencie Traktatów MPiH oraz doradcą w Min. Handlu Zagranicznego. Zmarł
w Warszawie.

 5 Peche Czesław (1892-1942), od 1919 r. pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w latach trzydzie-
stych szef Gabinetu Ministra oraz dyr. Departamentu Górniczo-Hutniczego tego resortu, redaktor naczel-
ny organu MPiH „The Polish Economist”, a następnie (od 1930 r.) „Polska Gospodarcza”.

 6 Michalewski Jerzy (1894-1971), działacz gospodarczy; studiował  w Akademii Handlowej we Lwowie
(studia ukończył ostatecznie w 1921 r.), oficer legionów, pracownik przemysłu naftowego w Borysławiu, od
XI 1918 r. słuŜył jako ochotnik w WP, udział w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu ppor., od 1922 r.
w Gdyni, początkowo w firmie „Elibor” w Gdańsku jako kierownik ekspedycji węgla, a następnie w Gdyni
w dziale ekspedycji węgla, od 1930 r. syndyk, a potem dyr. Związku Gdyńskich Ekspedytorów Portowych,
od 1931 r. kierował Związkiem Przedstawicieli Koncernów Węglowych, a od 1935 r. takŜe Związkiem
Przedsiębiorstw Przemysłu Portowego i Magazynów Portowych, był członkiem Państwowej Rady Komuni-
kacyjnej, ekspertem Rady Portowej przy UM w Gdyni, czynny udział w pracach IPH i Rady Interesantów
Portu, od 1936 r. prezes Klubu Sportowego „Bałtyk”; po wybuchu wojny z Niemcami komendant StraŜy
Obywatelskiej w Gdyni, po kapitulacji Oksywia i Helu wyjechał za granicę, skierowany stąd przez gen.
W. Sikorskiego do walki podziemnej powrócił do kraju jako kurier i emisariusz, z-ca i szef Oddziału I KG AK,
kier. Biura Prezydialnego Delegatury RP na Kraj, z-ca szefa Biura Wojskowego oraz  Biura Finansów i Kon-
troli KG AK, od XI 1944 r. dyr. Dep. Obrony Narodowej Rządu RP na Kraj, po wojnie (był w stopniu ppłk.)
ujawnił się i od połowy września 1945 r. został z-cą dyr. Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, aresztowa-
ny w XI 1947 r. i skazany na 3 lata więzienia, zwolniony w 1950 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie znalazł za-
trudnienie w Zjednoczeniu Robót Zmechanizowanych, zrehabilitowany w 1958 r.  Pochowany na Powązkach.

 7 Lastadie – obecnie: Lastadia.

31

1936 sierpień 20, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Au-
gust Wolf & Co” w Gdańsku.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

PoniŜej podaję zebrane o firmie „August Wolf & Co.” w Gdańsku informacje.
Firma „August Wolf & Co. Spedition”, Schifsmaklerei Gdańsk, An der Neuen Motlau1 5,

istnieje od dnia 2 III 1871. Do rejestru handlowego firmę zapisano w dniu 7 III  1871 pod
L. A. 657. ZałoŜycielami firmy byli:
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1) Kupiec August Wolf, śyd, obywatel niemiecki,
2) Eugen Pobowski, obywatel niemiecki, Niemiec.
Firma posiada macierzysty oddział w Hamburgu z centralą w Berlinie oraz kilka oddzia-

łów siostrzanych w większych portach europejskich, w tym i w  porcie Gdynia. W Hambur-
gu i Berlinie centralizuje się całokształt interesów handlowych firmy. Oddziałem gdańskim
zarządzali do dnia 5 VII 1888 August Wolf i Eugen Pobowski. W dniu 5 VIII 1888 Pobow-
ski wystąpił ze spółki, a w jego miejsce [A.Wolf] przyjął Rudolfa Winkelhausena, Niemca,
brata współwłaściciela znanej na terenie Pomorza fabryki wódek i likierów H.A. Winkelhau-
sena w Starogardzie, który po śmierci Augusta Wolfa w dniu 1 VIII 1904 stał się wyłącznym
właścicielem firmy.

Zatrudnionych w firmie w charakterze prokurentów Hermana Malitzke i Ludwika Bahra,
Niemców – gdańszczan, Rudolf Winkelhausen przyjął zapisem do rejestru handlowego
z dnia 28 XII 1912 [r.] na wspólników firmy. Po śmierci Rudolfa Winkelhausena w r. 1918
spadek po ojcu i kierownictwo firmy przejął syn jego Rolf, który od tej pory wspólnie
z Hermanem Malitzke i Ludwikiem Bahrem kieruje firmą. Rolf Winkelhausen posiada oby-
watelstwo gdańskie, jest narodowości niemieckiej, bierze bardzo czynny udział w zagadnie-
niach gospodarczo-finansowych W[olnego]. M[iasta]. Gdańska, jest męŜem zaufania Senatu
i partii hitlerowskiej. Herman Malitzke jest zniemczonym kaszubą, katolik, naleŜy do partii
Zentrum. Ludwik Bahr posiada obywatelstwo gdańskie, jest Niemcem. Poza tym firma za-
trudnia około 14-16 pracowników biurowych i tyluŜ robotników, wyłącznie Niemców.

Działalność firmy polega na maklerce okrętowej, obsłudze niemieckich linii okrętowych
Neptun Bremen–Danzig, linii okrętowych naleŜących do Hapagu i linii Hansa Posejdon, spedy-
cji towarowej w handlu zamorskim i krajowym, prowadzeniu handlu węglem, bunkrowaniu
statków, przeładowywaniu węgla, zboŜa, rudy, złomu i załatwianiu formalności celnych (agentu-
ra celna). Firma partycypuje w kapitale udziałowym wymienionych wyŜej linii okrętowych. Dla
celów przeładunkowych i magazynowania towarów firma posiada w Gdańsku, jak i w Nowym
Porcie, własne magazyny towarowe, przeładunkowe, tranzytowe i konsygnacyjne, elewatory
zboŜowe, składy i magazyny celne, zaś w pobliŜu Marine-Kohlenlager własne place dla węgla
eksportowego i bunkrowego. Poza tym firma posiada kilka kryp bunkrowych, jeden statek
rzeczny, holownik. Składy celne firmy mieszczą się na terenie UC Packhof. Nieruchomości,
magazyny, place itp. stanowiące własność firmy, znajdują się przy ulicach: Schulstrasse2 9, Haf-
nerstrasse3 3, 15, 23. Wartość obiektów wynosi około 200.000 guldenów.

Właściciele firmy posiadają własne konta bankowe, rzekomo na powaŜne sumy, w bankach
gdańskich i niemieckich, oraz własne nieruchomości; mianowicie Herman Malitzke w Langfuhr4

przy Fahrenheitsstrasse5 5 i Rickertweg6 1 i 2, wartości ponad 100.000 guld., Rolf Winkelhausen
wysokowartościową willę w Oliwie przy ulicy Goethestrasse7 i kilka domów w Niemczech.
Ludwik Bahr dwa domy przy Hundegasse8, wartości ponad 100.000 guld. Firma August Wolf
zalicza się do najpowaŜniejszych tego rodzaju przedsiębiorstw na terenie Gdańska.

Według zebranych w drodze wywiadu informacji firma A. Wolf jest rzekomo finansowo
bardzo silna, od kredytów bankowych niezaleŜna, skutkiem czego posiada wszelkie moŜno-
ści współzawodnictwa z najpowaŜniejszymi firmami zagranicznemi i krajowymi oraz zdol-
ność  konkurencyjną pod kaŜdym względem. Pod względem fachowym firma stoi na wyso-
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kim poziomie, posiada starych doświadczonych fachowców w zarządzie, dobrze wyszkolo-
ny, wypraktykowany personel biurowy i magazynierski.

Charakter firmy jest czysto niemiecki. Wśród zatrudnionych w firmie pracowników Po-
lacy nie figurują. Pod wpływem polakoŜercy Rolfa Winkelhausena działalność firmy
w Gdańsku wyraźnie nastawiona jest na przysporzenie największych korzyści interesom
niemieckim, centrali i oddziałom siostrzanym w Niemczech, poza tym w oddziaływaniu ze
szkodą dla interesów portu gdyńskiego. Szkodliwa dla interesów Skarbu Państwa działal-
ność firmy w Gdańsku datuje się od początku odrodzenia się RP. W latach 1920-1930 wobec
braku rzeczowej kontroli ze strony władz polskich firma jawnie dopuszczała się przeróŜnych
kombinacji ze szkodą dla Skarbu [Państwa], dorobiła się majątku i to przewaŜnie w poro-
zumieniu z gdańskimi władzami celnymi, które ze względu na czysto niemiecki charakter
firmy zacierały ślady popełnianych przez firmę naduŜyć. Gdańska Dyrekcja Ceł ze względu
na Rolfa Winkelhausena, jako wybitnego działacza hitlerowskiego, posiadającego w sferach
rządzących gdańskich powaŜne wpływy, liberalnie traktuje wszelkie sprawy firmy.

W rejestrze kar, zalegającym w Gdańskiej Dyrekcji Ceł, firma A. Wolf & Co. figuruje
kilka razy jako ukarana za drobne przestępstwa celne, grubsze  sprawy skrzętnie ukrywano
aŜ do czasu ich przedawnienia. Firma posiada swoją agenturę w Gdyni i jak opinia twierdzi,
usadowienie się firmy na terenie gdyńskim zasadniczo ma na celu paraliŜowanie konkuren-
cji polskiej, szkodzenie interesom polskim. Kierownikiem filii gdyńskiej jest syn Hermana
Malitzki, niesympatyczny Niemiec i szkodnik. Firma A. Wolf jakoby poszkodowała kilka
powaŜniejszych przedsiębiorstw krajowych, między innymi firmę Braci Konopackich, [zaj-
mującą się] eksport[em] dykt[y].

 1 An der Neuen Motlau – obecnie: Motławska.
 2 Schulstrasse – obecnie: Szkolna.
 3 Hafnerstrasse – chodzi tu o ulicę Hafenstrasse, leŜącą wzdłuŜ kanału portowego (Hafen–Kanal), obecnie

nieistniejącą.
 4 Langfuhr – obecnie Wrzeszcz, dzielnica Gdańska.
 5 Fahrenheitstrasse – obecnie: Fahrenheita.
 6 Rickertweg – obecnie: Bohaterów Getta Warszawskiego.
 7 Goethestrasse – obecnie: Tetmajera.
 8 Hundegasse – obecnie: Ogarna.

32

1936 sierpień 29, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pantarei”
Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Pantarei” Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe, sp. akc., Gdynia –
port, ul. Polska. ZałoŜona jesienią roku 1929. Zajmuje się wszelkimi czynnościami, związa-
nymi z magazynowaniem towarów, ich ekspedycją i cleniem. Pośrednio – przez „Usco”
i „Quick Dispatch” – załatwia przeładunek towarów.
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Zarząd firmy:
1) Kazimierz Mucha, Gdynia, dyrektor i zarządca spółki,
2) Ludwik Rotstat, Gdynia, prokurent.
Uwaga: głos decydujący w firmie posiada Ŝona Kazimierza Muchy, Jadwiga Muchowa,

która prowadzi w firmie kasę i buchalterię.
Udziałowcy:
1) Dr Słuszkiewicz Zdzisław, Szreńsk: 2.500 akcji wartości nominalnej 250.000 zł,
2) Mucha Ludwik, Lwów: 2.500 akcji – 250.000 zł,
3) Bisping Kazimierz, Piaski, pow. wołkowyski: 270 akcji – 27.000 zł,
4) Rotstat Ludwik, Gdynia: 500 akcji – 50.000 zł,
5) Buczyński Józef: 500 akcji – 50.000 zł,
6) Pardon Zygmunt, Gdynia: 1.000 akcji – 100.000 zł,
7) Muchowa Jadwiga: 532 akcje – 53.200 zł,
8) Moderow Włodzimierz1: 1.000 akcji – 100.000 zł,
9) Bilewicz Zygmunt: 500 akcji – 50.000 zł.
Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 złotych, podzielony [jest] na 10.000 akcji na okazi-

ciela, wartości nominalnej 100 zł kaŜda. Uwaga: Mucha Kazimierz posiada większość akcji.
Bilans roczny firmy zamyka się kwotą 800.000 zł. Jest sporządzony mglisto i zawiera

duŜe pozycje na koszty handlowe i eksploatacyjne. W roku 1934 rachunek strat i zysków
wykazywał sumę 736.420,87 zł, z czego na koszty handlowe przypadało 141.325,29 zł,
administracyjne 435.858,01 zł, róŜne 65.674,97 zł oraz koszty organizacyjne 10.000 zł. Poz.
I, III i IV [w oryginale I, II i III] wynoszą razem 217.000,26 zł, stanowiąc w lwiej części
ukryty zysk firmy. Równa liczba zaokrąglona do tysięcy złotych wskazuje, Ŝe pozycje po-
szczególne były sztucznie sprokurowane. Grosze dołączono dla zamaskowania pozycji.

Firma posiada koncesję celną, koncesję na magazyny i koncesję na magazyny wolno-
cłowe. Ma 2 magazyny w porcie w pierwszej linii nabrzeŜa, przy nabrzeŜu Polskim oszaco-
wane na sumę 1.500.000 zł. Biura mieszczą się w lokalu własnym firmy.

Organem nadzorczym firmy jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą następujące
osoby:

1) Dr Zdzisław Słuszkiewicz, Szreńsk-Zamek,
2) Płk Mieczysław Mak-Piątkowski2,
3) Dr Władysław Smoleń, Gdynia,
4) Ludwik Mucha, Lwów,
5) Adwokat Gracjan Płucieniak, Gdynia,
6) InŜ. Edward Weiss, Rawa Ruska.
ZałoŜycielami firmy byli Kazimierz Mucha, Ryszard Jacobini i Michał Królikowski.

Firma powstała w okresie, gdy w Gdyni prawie nie było magazynów. Koncesja celna oraz
tranzytowa zapewniły firmie niemal monopolistyczne stanowisko w branŜy magazynowej,
uzaleŜniając od niej niemal wszystkich importerów. Pracowała z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, Bankiem Przemysłowym, Bankiem Zachodnim. Dzięki wyjątkowej koniunktu-
rze szybko uniezaleŜniła się finansowo. Przez dr. [Wł.]Smolenia firma zapewniła sobie po-
parcie szeregu osób w Min. Przem. i Handlu oraz Skarbu. Nadto udzielają firmie poparcia
inni członkowie Rady Nadzorczej przez swe stosunki w sferach rządowych.
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Działalność firmy jest nastawiona spekulacyjnie. Interesy Państwa jej kierowników mało
obchodzą: dbają oni wyłącznie o interes własny. Pierwszy magazyn zbudowano na zasadzie
koncesji udzielonej firmie „Endler & Messing”, odstąpionej dla „Pantarei” przez Ryszarda
Jacobini, kierownika ostatnio wymienionej firmy w Gdyni. Jacobini firmę doprowadził do
upadku, ale w Gdyni wybudował sobie dom. Wkrótce po załoŜeniu przy jego współudziale
firmy „Pantarei”, został on aresztowany i zasądzony za naduŜycia popełnione łącznie
z oszustwem na szkodę Skarbu [Państwa]. Mucha i Rotstat mają teŜ ciemną przeszłość.
Podobnie wygląda ich lojalizm wobec Państwa.

Firma stara się ukrywać zyski przez preparowanie niezgodnych ze stanem rzeczywistym
bilansów. Nadto jest mocno podejrzana o naduŜycia w obrocie towarami nieoclonymi. Jest
jednak sprytna i nic jej udowodnić na razie nie było moŜna. Przeprowadzona przed około
trzema laty inwigilacja dała wynika małe. Winę zwalono na magazynierów, którzy mieli
działać na własną rękę.

Firma naleŜy do Związku Ekspedytorów Gdyńskich3, na terenie którego Mucha utrzymu-
je wspólny front z Gieysztorem z „Warty” i Byczkowskim z „Warszawskiego Tow. Trans-
portowego”. Wspólnie z wymienionymi, ze szkodą dla portu, wprowadzili podwyŜszoną
„nową” taryfę ekspedycyjną. RównieŜ wspólnie z powyŜszymi posiadają udziały w firmie
przeładunkowej „Usco” po 1.000 zł. Mucha i Muchowa wspólnie dąŜą do podporządkowa-
nia całego portu swoim wpływom, celem większego czerpania korzyści dla siebie. Stanowią
tzw. mafię ekspedytorską, mylnie informującą zainteresowane władze, dającą impuls do
szkodliwych przepisów, prowadzącą walkę z małymi, a poŜytecznymi firmami.

Wśród małych ekspedytorów i niektórych zleceniodawców „Pantarei” nie cieszy się do-
brą opinią. Stara się od klientów jak najwięcej wyciągnąć. Często zachodzą reklamacje wy-
górowanych rachunków. Były skargi na manco towarów, pozostawionych przez dłuŜszy czas
na składzie. Gdyby była w porcie inna o podobnym zakresie działania firma, „Pantarei”
straciłaby wiele klientów. Rachunki reguluje. Protesty wekslowe nie notowane. ZadłuŜenie
wynosi około 400.000 zł.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy.
Kazimierz Mucha, zam. w Gdyni, Ŝonaty, włada językiem niemieckim i rosyjskim, przed

pojawieniem się na terenie Gdyni pewien czas spędził w Bydgoszczy, gdzie miał być szofe-
rem i popełnić jakieś naduŜycia podobno w zakładach graficznych. Mucha jest typowym
dorobkiewiczem. W Gdyni w roku 1927-[19]28 wybudował 4-piętrowy dom z oficyną, któ-
ry następnie korzystnie odsprzedał Bankowi Przemysłowemu (kierownikiem filii w Gdyni
był p. [Michał] Królikowski, obecnie w Banku Zachodnim, współzałoŜyciel „Pantarei”).
W tym równieŜ czasie sprzedawał samochody Forda, oszukując odbiorców na wekslach,
w jednym wypadku na około 10.000 zł. (Ostrowski). W roku 1929 dzierŜawił na
P[owszechnej].W[ystawie].K[rajowej].[w Poznaniu] restaurację „Browary Huggera”. Po
zakończeniu wystawy wrócił do Gdyni i przystąpił do załoŜenia firmy „Pantarei”. Mucha
posiada prawie wszystkie akcje firmy. Brat jego Ludwik z 2.500 akcji jest osobą podstawio-
ną. Resztę akcji Mucha wykupił od innych akcjonariuszy. Na jednym z ostatnich zebrań
akcjonariuszy wynikł z tego powodu skandal i Mucha miał zapłacić około 100.000 zł, aby
sprawę zatuszować. Pieniędzmi rządzi Ŝona. Mucha na potrzeby osobiste wydaje stosunko-
wo mało. [...]. WaŜniejsze sprawy firmy załatwia Rotstat oraz Ŝona Muchy Jadwiga.



83

Jadwiga Muchowa. Bardzo sprytna, chytra na pieniądze, bezceremonialna. Kierując bu-
chalterią i kasą, całkowicie rządzi finansami firmy i męŜem, który bez jej zgody nie poweź-
mie Ŝadnej wiąŜącej decyzji.

Ludwik Rotstat. śyd, b. technik dentystyczny z Kijowa (Rotsztat) tytułujący się inŜynie-
rem.  Przebiegły, arogancki, wszędzie się wkręci, umiejąc wyciągnąć korzyści dla siebie.
Włada niemieckim i rosyjskim. Przez niego „Pantarei” otrzymała przedstawicielstwo na
Gdynię Oddziału Transportowego Przedstawicielstwa Handlowego ZSSR w Polsce (Pred-
stawitielstwo Transportnogo Otdieła Torgowogo Predstawitielstwa S.S.S.R. w Polsze), co
wskazywałoby, Ŝe Rotstat posiada stosunki u bolszewików. Ze współpracy z Rotstatem Mu-
cha zadowolony nie jest, jednak boi się zerwania, poniewaŜ Rotstat za duŜo wie o firmie.

Ogólne: Kazimierz Mucha, Jadwiga Muchowa i Ludwik Rotstat posiadają własną firmę
przeładunkową „Quick Dispatch” sp. z o.o., kapitał zakładowy 21.000 zł podzielony na
3 równe udziały po 7.000 zł. Mucha Kazimierz pobiera z firmy wynagrodzenie około 5.000 zł,
Ŝona jego Jadwiga 2.000 zł, razem więc pobierają około 7.000 zł miesięcznie, czyli 84.000
zł rocznie. Przy ul. Świętojańskiej w Gdyni Muchowie posiadają teren budowlany wartości
około 40.000 zł, zapisany na imię Jadwigi Muchowej. Na tym terenie rozpoczynają budowę
domu.

 1 Moderow Włodzimierz (1888-1970), prawnik, studiował prawo i ekonomię polityczną na uniwersytecie
w Warszawie i Moskwie, gdzie uzyskał tytuł doktora (1910), w latach 1910-1914 prawnik przy Trybunale
w Kałudze i Warszawie, a następnie (1915-1919) sędzia śledczy w Symferopolu i Jałcie, od 1920 r.
w kraju – krótko sędzia w Grudziądzu, od końca 1920 r. w Gdańsku, radca Delegatury Prokuratorii Gene-
ralnej RP, a następnie członek Polskiej Delegacji Rady Portu i Dróg Wodnych WMG (1927-1939), jej
z-ca przewodniczącego (1931-1932) i przewodniczący (1932-1934), od 1930 r. członek Stałej Komisji ds.
Tranzytu i Komunikacji przy Lidze Narodów, a w latach 1938-1945 przewodniczący Komitetu Narodo-
wego Prawników tej organizacji, od 1939 r. na emigracji, po wojnie m.in. dyr. gen. Europejskiego Biura
ONZ w Genewie (1946-1952), zmarł w tym mieście i tu został pochowany – PSB, t. XXI, 1976, s. 521-
-522.

 2 Mak-Piątkowski Mieczysław Seweryn (1881- po VIII 1943 r.), płk, wojskowy, działacz polityczny, absol-
went Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej, od 1901 r. w PPS, po kilku latach w Organiza-
cji Bojowej tej partii, skazany na katorgę, w latach 1908-1914 w Związku Walki Czynnej i Związku
Strzeleckim, legionista, w dwudziestoleciu międzywojennym w Ŝandarmerii, zastępca szefa WIG, w la-
tach 30. XX wieku komendant miasta Lwowa, sekretarz gen. koncernu naftowego „Małopolska”, pod ko-
niec międzywojnia związany z Klubem Stronnictwa Demokratycznego, w czasie II wojny światowej wię-
ziony na Pawiaku, następnie wywieziony (VIII 1943 r.) do Oświęcimia, zamordowany najprawdopodob-
niej w obozie we Flossenbürgu.

 3 Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych – załoŜony 1 I 1929 r. przez Juliana Rummla (siedziba ul.
Portowa 15) skupiał niemal wszystkie przedsiębiorstwa spedycyjne, które działały w porcie gdyńskim.
Został członkiem powołanej w grudniu 1930 r. Rady Interesantów Portu w Gdyni. Prezesem w latach
1930-1931 był Jerzy Michalewski, po nim Zdzisław śegiestowski, wiceprezesem mianowano Franciszka
Marszała, członkami zarządu byli: Władysław Henschel, Mieczysław Lipiński, Bolesław Romański, Lu-
dwik Modelski, Wacław Wierzbicki, a dyrektorem biura Konrad Ruszczyc-Pokorny. Reaktywowany
w 1945 r. jako Polski Związek Ekspedytorów Morskich zrzeszał 30 firm, w 1946 r. uruchomił oddział
w Szczecinie, zlikwidowany w 1948 r. w związku z upaństwowieniem usług portowych – EG, s. 965.
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1936 październik 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdy-
nika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich sp. z o.o. w Gdyni istnieje od 2 lipca
1932 r. Do końca roku 1934 firma mieściła się w gmachu „śeglugi Polskiej”, po czym prze-
niosła się na ul. 10 Lutego, róg Abrahama (dom Orłowskiego), a obecnie centrala mieści się
przy ul. Świętojańskiej 66. Oddział w Gdańsku (załoŜony 28 IV 1933 r.): Gdańsk, Reife-
isenhaus. Firma zajmuje się ubezpieczeniami wszelkiego rodzaju oraz jest, jak wynika
z nazwy, maklerem czyli pośrednikiem pomiędzy właścicielem okrętu, ładunku itp. a towa-
rzystwami ubezpieczeniowymi.

Zarząd:
Hugon Pistel, komandor w stanie spoczynku, dyrektor,
Wacław Fedorowicz, dyrektor.
Udziałowcy i wysokość ich udziałów:
1) Polska Agencja Morska (PAM): 16.000 zł,
2) Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń, SA: 4.000 zł,
3) Włoska Spółka Akcyjna „Powszechna Asekuracja” w Trieście: 3.000 zł,
4) Tow. Ubezp. „Polonia”: 3.000 zł,
5) Tow. Ubezp. „Piast”, Warszawa: 3.000 zł,
6) Poznańsko-Warszawskie Tow. Ubezp. SA, Poznań: 3.000 zł,
7) Dyr. Hugon Pistel – 8.000 zł, Wacław Fedorowicz – 8.000 zł.
Główną pozycję dochodów „Gdyniki” stanowi asekuracja wszystkich okrętów polskich

linii „Gdynia–Ameryka”, „śeglugi Polskiej” i „Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okręto-
wego”. Dochody przedsiębiorstwa polegają na róŜnicy między stawką wpłaconą przez klien-
ta a liczoną firmie przez towarzystwo asekuracyjne. RóŜnica ta składa się: a) z normalnej
prowizji oraz b) ewentualnych nadwyŜek opłaconych przez klienta. Firma posiada przywilej
z Ministerstwa Skarbu, na podstawie którego umowy, zawarte za pośrednictwem „Gdyniki”
z zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeń, nie podlegają dodatkowym opłatom na rzecz
Skarbu [Państwa]. Firma nieruchomości nie posiada. Współpracuje z polskimi towarzy-
stwami ubezpieczeń wymienionymi w spisie udziałowców oraz z towarzystwami obcymi
w celach reasekuracyjnych. Zasadą naczelną firmy jest jak największy zysk. Ze względu na
to, Ŝe firma asekuruje w lwiej części okręty rządowe i przy tej okazji stara się zapewnić
sobie maksimum korzyści ze szkodą dla przedsiębiorstw, lojalność jej wobec Państwa nale-
Ŝy oceniać ujemnie. W stosunku do  polskich towarzystw okrętowych stanowiących wła-
sność Państwa, rzetelność firmy pozostawia wiele do Ŝyczenia. JednakŜe, jeśli chodzi
o „śeglugę Polską” i „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe” machinacje „Gdyniki”
odbywają się za zgodą  dyr. [Feliksa] Kollata, który jest zainteresowany zyskownością tej
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firmy. W stosunku do firm prywatnych, firma musi się liczyć z podobnym nastawieniem, jak
jej własne, wobec czego postępuje ostroŜniej, aby nie stracić klienta.

Rada Nadzorcza:
1) Stefan Grabski1, 5) Feliks Kollat,
2) Tadeusz Borne, 6) Aleksander Leszczyński
3) Andrzej Cienciała2,              7) Kazimierz Rothert3.
4) Leon Felde,
Firmę popierają: dyrektor naczelny przeds[iębiorstw]. Ŝeglugowych Feliks Kollat, czło-

nek Rady Nadzorczej, który ma posiadać opcję na udziały w „Gdynice”. Nadto – osoby,
będące członkami Rady Nadzorczej.

Po załoŜeniu firmy, lokal jej mieścił się w gmachu „śeglugi Polskiej”, aŜ do roku 1934.
Zarazem dyrektor [W.]Fedorowicz przez dłuŜszy czas pobierał z „śeglugi” 200 złotych mie-
sięcznie, rzekomo za „pomoc” przy asekurowaniu statków „śeglugi”. Stawki obliczane
„śegludze”, były kombinowane w ten sposób, aby wyciągnąć ze Skarbu [Państwa] jak naj-
większe kwoty. Obliczano wg tzw. „dnia normalnego”, tj. naleŜność za rok, dzieloną przez
360. Stawki te stosuje się w wypadku asekurowania na kilka dni. Tymczasem „Gdynika”,
asekurując na rok, liczyła tę stawkę w ciągu 365 dni. Strata powstawała więc w ten sposób,
Ŝe jedność dzielono przez 360 i mnoŜono przez 365.

Nadto, w stosunkach „Gdyniki” z „śeglugą Polską”, są następujące usterki: odpowie-
dzialność za uszkodzenia nie obejmuje szkód poniŜej 5.000 zł, asekuracja nic [wtedy] nie
płaci. Klauzula lodowa dla trampów np. do tego czasu nie uwzględniała szkód poniŜej
10.000 zł. W praktyce wyglądało więc tak, Ŝe „Gdynika” brała pieniądze, a „śegluga”, czyli
Skarb [Państwa], płaciła za szkody.

Stosunek dyr. [F.]Kollata, specjalnie dla „Gdyniki” przychylny, udowadniają następujące
fakty: 1) wypłacanie p. Fedorowiczowi po 200 zł miesięcznie przez mniej więcej 2 lata,
2) udzielenie lokalu dla „Gdyniki”, 3) stronniczość we wszelkich wypadkach. [Na przykład]
podczas silnego sztormu w r. 1934, inspektor nawigacyjny „śeglugi” pojechał do basenu,
w którym stały unieruchomione trampy, aby sprawdzić czy są dostatecznie zabezpieczone.
Trampy nie były asekurowane, nie miały załogi poza wachtowymi i nie miały pary. W czasie
gdy zabezpieczano trampy, fala uszkodziła statek „Warszawę”, stojący w porcie pod parą
i z kompletną załogą. Dyr. Kollat czynił inspektorowi wyrzuty, Ŝe nie pojechał na „Warsza-
wę”. Gdy inspektor odpowiedział, Ŝe „Warszawa” jest zaasekurowana, a trampy nie, Kollat
odparł, Ŝe to jego nic nie obchodzi i Ŝe „Warszawa” ma uszkodzenie na 40.000 zł. Z tego
widać, Ŝe p. Kollata bolała strata towarzystw ubezpieczeń, a nic nie obchodziła strata Skarbu
[Państwa].

Dyr. Fedorowicz skarŜył się Kollatowi na komandora [Hugona] Pistla, Ŝe jakąś sprawę
źle załatwił, bo zbyt pochopnie przyrzekł odszkodowanie (w sprawie s/s „Cieszyn”). Przy tej
okazji prosił p. Kollata o dyspozycje. Dowodzi to, Ŝe p. Kollat posiada większy wpływ na
„Gdynikę”, niŜby wynikało to z jego stanowiska członka Rady Nadzorczej.

Dane personalne i charakterystyka osób Zarządu.
Fedorowicz Wacław zam. w Gdyni, obywatel polski, narodowości polskiej, [wyzn.]

rzym.-kat., Ŝonaty z Belgijką, Eugenią Gerardyną (2 imion) Jagneau, posiada znajomość
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języków francuskiego, niemieckiego i angielskiego, z zawodu asekurator, ukończył Pań-
stwową Szkołę Morską [1924] i WyŜszą Szkołę Handlową w Antwerpii (Belgia). śyje
oszczędnie, posiada dobrze urządzone mieszkanie i własny samochód. Poza tym nie wydaje
pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. Jest w bardzo zaŜyłych stosunkach z dyrektorem Kolla-
tem, z którym razem pracowali w „Polskiej Agencji Morskiej” i w „śegludze”. Ma znajo-
mości w Departamencie Morskim MPiH. Prowadzi tryb Ŝycia solidny. Skłonności o charak-
terze nałogów nie posiada. Wartość moralna: złośliwy, plotkarz, mściwy. DąŜy do celu
wszelkimi drogami, nie wyłączając róŜnych intryg i napuszczania innych osób na ludzi sto-
jących mu na drodze. Wartość zawodowa: bardzo dobry fachowiec w dziedzinie asekuracji
morskich – bodajŜe najlepszy w Polsce. Posiada duŜą rutynę zawodową i odpowiednie wy-
kształcenie, jako marynarz – oficer marynarki handlowej oraz absolwent znanej w Europie
uczelni handlowej morskiej w Antwerpii. Społecznie nie udziela się. Politycznie nie sprecy-
zowany.

Pistel Hugon, komandor w stanie spoczynku, b. naczelnik Wydziału śeglugowego Min.
Przemysłu i Handlu, przystąpił do załoŜenia firmy bezpośrednio po zwolnieniu z Minister-
stwa. Posiada stosunki w Warszawie z okresu jego pracy w ministerstwie.

 1 Grabski Stefan (1867-1943), dyr. cukrowni w Kruszwicy, członek Rady Miejskiej w Inowrocławiu oraz
Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy, współzałoŜyciel Towarzystwa „Rolnik” w Inowrocławiu
i tamtejszej Spółki Budowlanej, która wybudowała pierwszy polski hotel i wykupiła z rąk niemieckich
Fabrykę Maszyn Rolniczych („Głogowski i Syn”, obecnie „Infama”), członek Rady Nadzorczej Banku
Cukrownictwa w Poznaniu, w latach 1921-1928 przedstawiciel RP w Polskiej Delegacji Rady Portu
i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku, a w VI-IX 1921 r. jej przewodniczący, członek zarządu
Bałtyckiego Banku Komisowego w Gdańsku, honorowy konsul rumuński w Poznaniu, jeden z nielicz-
nych bankierów, którzy aktywnie działali w gospodarce morskiej, współzałoŜyciel Polskiej Agencji Mor-
skiej oraz Centrali Prowiantowej, członek Rady Nadzorczej „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich.
W czasie wojny ukrywał się w Poznaniu, gdzie zmarł. Ekshumowany po wojnie i pochowany obok pro-
chów swoich rodziców (Lucjana i Joanny) w grobowcu przy kościele NMP w Inowrocławiu.

 2 Cienciała Andrzej (1901-1973), makler, absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie (1923), prokurent w firmie
„Elibor” w Gdańsku, od 1927 r. do 1939 r. dyrektor Polskiej Agencji Morskiej, największej i najlepszej
firmy maklerskiej, prezes Związku Maklerów, radca IPH, członek Rady Portu przy Urzędzie Morskim,
członek zarządu Rady Interesantów Portu oraz Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, sędzia han-
dlowy, konsul honorowy Estonii, 1939 r. członek Komitetu Transportowo-Spedycyjnego przy MPiH,
wraz z rządem udał się do Rumunii. Był przedstawicielem PAM w ParyŜu, a następnie w Londynie,
w latach 1940-1945 dyr. firmy okrętowej polskiego armatora Alfreda Faltera („Polskarob”), prezes
Związku Armatorów Polskich w Londynie, od 1952 r. w Kanadzie, gdzie w Montrealu objął stanowisko
w dziale aprowizacji brytyjskiej linii okrętowej „Cunard”, w latach 1961-1972 specjalista od zwalczania
nieuzasadnionych roszczeń asekuracyjnych w Federal Commerce and Navigation (maklerstwo). Zmarł
w Montrealu – zob. dok. nr 87.

 3 Rothert Kazimierz (1896-1940), przedsiębiorca, gdańszczanin, od XII 1926 r. do XII 1929 r. kier. Wydz.
Frachtowego i wicedyr. armatora „śegluga Polska”, współzałoŜyciel i sygnatariusz umowy spółki „Pol-
bryt”, w latach 1931-1932 członek rady nadzorczej „Polbrytu”, Towarzystwa Ekspedycyjnego „Warta”,
członek Sekcji śeglarskiej IPH, załoŜyciel (VI 1935) własnej spółki „Rothert i Kiłaczycki” sp. z o.o. Ma-
klerka, Frachtowanie i Przewóz, obsługującej linię lewantyńską, II 1938 r. udziałowiec Towarzystwa Po-
łowów Dalekomorskich „Korab”. Po wybuchu wojny z Niemcami na emigracji, zmarł w Anglii – zob.
dok. nr 50, gdzie znajduje się krótka charakterystyka; EG, s. 680-681.
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1936 październik 10, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cen-
troowoc” w Gdyni i Lwowie.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Melduję: firma „Centroowoc” istnieje równieŜ w  Gdyni, przy placu Rynkowym, nie łą-
czy ją jednak nic z firmą „Cetnroowoc” we Lwowie, nie utrzymują bowiem ze sobą nawet
stosunków handlowych. Firma „Centroowoc” w Gdyni istnieje od dnia 9 lipca 1934 r. Zaj-
muje się handlem owocami południowymi, czosnkiem i śledziami. Towar zakupuje z drugiej
i trzeciej ręki. Oprócz właścicieli w firmie zatrudniony jest jeden robotnik.

Właścicielami przedsiębiorstwa są: Lipa Wiener, ur. 29 XII 1889 r. w Chrzanowie, wy-
znania mojŜeszowego i Mayer Kuperman, lat około 43, Ŝonaty, wyzn. mojŜeszowego,  za-
mieszkali w Gdyni. Obaj właściciele włoŜyli w przedsiębiorstwo po tysiąc złotych. Wiener
przybył do Gdyni z Berlina, po objęciu władzy przez hitlerowców. Był tam zatrudniony na
giełdzie. W branŜy owocowej nie jest fachowcem, dlatego teŜ przyjął do spółki Kupermana,
rutynowanego kupca owocowego. Wiener ma w Palestynie syna i córkę.

Firma majątku nieruchomego nie posiada. Czynszu dzierŜawnego za lokal płaci 130 zł
miesięcznie. Obroty firmy wynosiły: w roku 1934 (za czas od 9 lipca) około 67.000 zł, a za
rok 1935 około 250.000 zł. Towar znajdujący się na składzie przedstawia wartość około
1.500 zł. W roku bieŜącym z powodu konkurencji obroty firmy prawdopodobnie nie prze-
kroczą kwoty 200.000 zł. Nazwana firma pośredniczy w sprzedaŜy dla firm: Józef Fetter,
„Aukcje Owocowe”1 i „Owocpol” w Gdyni. Zobowiązania swoje firma reguluje na ogół
dobrze, operuje przewaŜnie wekslami. Skarg sądowych ani teŜ protestów weksli tej firmy
nie stwierdzono.

Jak juŜ wspomniałem firma „Centroowoc” w Gdyni nie utrzymuje stosunków handlo-
wych z firmą tejŜe nazwy we Lwowie. Firma „Centroowoc” we Lwowie zakupuje owoce
południowe bezpośrednio w firmie „Aukcje Owocowe” w Gdyni, w ilości na jaką opiewa
kaŜdorazowo posiadane przez nią zezwolenie przywozowe. Owoce zakupuje w Gdyni oclo-
ne lub nieoclone. Owoce nieoclone zakupione na aukcji owocowej w Gdyni wysyłane są
pod zamknięciem celnym do najbliŜszego, od miejsca zamieszkania odbiorcy, Urzędu Cel-
nego, a dla odbiorców lwowskich – do składów wolnocłowych we Lwowie, ul. Kopernika
11. Przy niniejszym przedstawiam wykaz wysłanych w bieŜącym roku z portu gdyńskiego
nieoclonych pomarańczy do nazwanych składów, w których moŜna będzie ustalić przesyłki
pomarańcz przeznaczonych dla firmy „Centroowoc” we Lwowie.

Firma lwowska „Centroowoc” w wypadku nieposiadania zezwolenia przywozowego, za-
kupuje owoce w jednej z firm gdyńskich, posiadającej zezwolenie, przewaŜnie w firmie
„Aukcje Owocowe”, przy czym tytułem ekwiwalentu za zezwolenie przywozowe płaci 5%
wartości towaru (bez cła) oraz zwraca odnośnej firmie koszta przewozu i inne drobne wy-
datki związane ze sprowadzeniem owoców.
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Aukcje owoców i jarzyn przeprowadzają w Gdyni firmy „Aukcje Owocowe” i „Bałtyc-
kie Aukcje Owocowe”2. Regulamin aukcji w załączeniu przedstawiam3.

O urzędnikach celnych Zaczkiewiczu Józefie i Iwaszkiewiczu Tadeuszu dotychczas nie
stwierdzono, by zajmowane stanowiska słuŜbowe wykorzystywali oni ze szkodą dla Skarbu
Państwa, a na korzyść firmy „Centroowoc” w Gdyni, chociaŜ pozostają z właścicielami tej
firmy w zaŜyłych stosunkach.

 1 „Aukcje Owocowe” spółka z o.o. zarejestrowana 4 X 1933 r., siedziba na NabrzeŜu Francuskim, jej dzia-
łalność obejmować miała: handel świeŜymi i suszonymi owocami oraz artykułami kolonialnymi, eksplo-
atację składów portowych, prowadzenie przedsiębiorstwa aukcyjnego dla ww. towarów, przetwórstwo.
ZałoŜycielami i głównymi udziałowcami byli: Simon Goldfarb vel Archit, Ignacy Gerber, Jakub Kohn,
Dawid i Chaja Lantner, Abraham Urbach, Rafał Meth, Aron i Bernard Schönthal, Zejnwel Orjes, Józef
Anis, Dawid Choczner. W ciągu kilku lat kapitał zakładowy wzrósł ze 100 000 zł do 6 200 000 zł. Naj-
większym osiągnięciem firmy było zorganizowanie aukcyjnej sprzedaŜy cytrusów importowanych, która
uzaleŜniła od Gdyni cały krajowy rynek owocowy i ściągnęła do miasta rzesze kupców. Odbiorcami tego
towaru było kilkadziesiąt firm z róŜnych miast Polski. „Aukcje Owocowe” były członkiem Zrzeszenia
Właścicieli i DzierŜawców Magazynów Portowych. Po drugiej wojnie światowej spółka nie reaktywo-
wała działalności – EG, s. 33-34.

 2 „Bałtyckie Aukcje Owocowe” – spółka zarejestrowana 9 II 1934 r., siedziba mieściła się w gmachu „Pan-
tarei” na ul. Polskiej. Udziałowcami byli: Kazimierz Mucha, Franciszek Modrzewski, inŜ. Ludwik Mie-
czysław Rotstat – wszyscy z Gdyni oraz płk w st. sp. Mieczysław Piątkowski i dr Stanisław Łańcucki –
z Warszawy. Po kilku latach udziałowcami zostały takŜe: „Chłodnia i Składy Portowe” z Gdyni i przed-
siębiorstwo Eksport Mięsny z Warszawy. Przedmiotem działalności „Bałtyckich Aukcji Owocowych”
było: prowadzenie w Gdyni i w kraju przedsiębiorstwa aukcyjnego wszelkiego rodzaju artykułów (krajo-
wego i zagranicznego pochodzenia), które wg zwyczajów przyjętych w handlu zagranicznym podlegały
sprzedaŜy na aukcjach (owoce cytrusowe, pomidory, winogrona). Firma pracowała przewaŜnie w oparciu
o klientelę gdyńską, w charakterze komisjonera: sprzedając oddany towar na aukcjach, pobierała za to
prowizję komisową. Funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej – EG, s. 43. Zob. dok. nr 94.

 3 Nie publikuje się.
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1936 październik 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o usłudze rze-
czoznawstwa w porcie gdyńskim.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Port gdyński zatrudnia obecnie 6 rzeczoznawców zaprzysięŜonych przez Izbę Przemy-
słowo-Handlową w Gdyni. Do obowiązku wspomnianych naleŜy liczenie, kontrola i pobie-
ranie próbek towarów przeznaczonych na eksport i import. Rzeczoznawca po zbadaniu ilo-
ści, wagi i jakości ładunku na statku, wystawia atest, który  w pewnych wypadkach jest dla
Urzędu Celnego podstawą do wymierzenia naleŜności celnych. Są to czynności naleŜące
wyłącznie do rzeczoznawcy, jako osoby zaprzysięŜonej. Rzeczoznawcy zaprzysięŜeni za-
trudniają u siebie około 100 tzw. kontrolerów niezaprzysięŜonych. W praktyce powyŜej
wymienione czynności wykonuje niezaprzysięŜony kontroler, który składa rzeczoznawcy
raport, na podstawie którego rzeczoznawca przysięgły wystawia atest.
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Zdarza się więc często, Ŝe takie obliczenie niezgodne jest ze stanem faktycznym. Na przy-
kład: faktura wystawiona przez zagraniczną firmę, opiewa, dajmy na to, na 1000 ton. Po ukoń-
czeniu kontroli, przeprowadzanej zazwyczaj przez dwóch niezaprzysięŜonych kontrolerów,
raport jednego wskazuje na 1000 ton, drugiego zaś na 900 ton. ZaprzysięŜony rzeczoznawca,
który nie był obecny przy obliczaniu, nie sprawdza osobiście powodu tak znacznej róŜnicy
(100 ton), lecz wystawia firmie atest na 950 ton. Zrozumiałe, Ŝe na tym tle powstają tarcia
między kapitanem statku a rzeczoznawcą. Kapitan statku opiera się na liście przewozowym
swego zleceniodawcy (firmy zagranicznej), oraz na osobistej prawnej odpowiedzialności, iŜ
załadowaną i przewaŜoną w porcie załadowczym ilość ton najdokładniej przewiezie do portu
przeznaczenia. Z drugiej strony rzeczoznawca zasłania się faktem, iŜ jest zaprzysięŜony, więc
nie moŜe być mowy o jakichkolwiek uchybieniach z jego strony. Spory kończą się przewaŜnie
przegraną kapitana, podrywając w ten sposób opinię naszego portu zagranicą.

Niejednokrotnie zdarzają się równieŜ wypadki, Ŝe rzeczoznawca dobiera sobie na stano-
wiska niezaprzysięŜonych kontrolerów ludzi poleconych przez firmę odbierającą towar,
a zatem wynik kontroli nie moŜe być ścisły. Podany dla orientacji przykład świadczy o tym,
jak łatwo jest przy odpowiednich metodach pracy popełniać róŜnego rodzaju niedociągnię-
cia, niekorzystne dla Skarbu Państwa i opinii portu. Omawiane niedociągnięcia powstają
w sposób następujący:

Rzeczoznawca zaprzysięŜony poleca kontrolerom „dobrze waŜyć”. Przy kaŜdym jednak
chybie (chyb – ilość towaru niesiona dźwigiem ze statku i złoŜona przed magazynem) po-
wstaje przy drobnej wadze róŜnica od 8-15 kg na korzyść firmy odbierającej towar. RóŜnica
bywa czasami większa w zaleŜności od rodzaju towaru, a raczej od wysokości opłaty celnej
za dany towar. W tym wypadku straty ponosi Skarb Państwa i kapitan statku. Skarb Państwa
pretensji swych nie dochodzi, bowiem nie moŜe sprawdzić [wspomnianych czynności]
i polega całkowicie na fakcie, iŜ rzeczoznawca jest zaprzysięŜony.

Broni się jedynie kapitan statku, który Ŝeby wyładowanie towaru odbywało się w jak naj-
szybszym tempie i [by] zmniejszyły się opłaty za postój w porcie, zwraca się do drugiego
rzeczoznawcy i przyjmuje na statek kontrolera, który zna się z kolegą kontrolerem urzędują-
cym na lądzie. Następuje porozumienie i kontroler na statku uzgadnia swe obliczenia we-
dług cyfr podanych mu przez kolegę na lądzie, który oblicza i waŜy towar dla firmy odbie-
rającej ładunek, kapitan zaś nie jest w stanie bez przerwy stać przy kontrolerze na statku.
W rezultacie, gdy statek juŜ wyładowano, kapitan stwierdza, Ŝe kontroler firmy odbierającej
obliczył tonaŜ mniejszy niŜ to wykazuje list przewozowy i to samo podaje opłacony przez
kapitana kontroler. Dzieją się równieŜ i inne zjawiska, gdzie niezaprzysięŜony kontroler
z pobytu na statku wypisuje raport, w którym tonaŜ jest jeszcze niŜszy od podanego przez
kontrolera na lądzie. Powstaje nowa strata dla Skarbu Państwa i [zostaje] podwaŜony prestiŜ
Gdyni. Zyskała jedynie firma odbierająca towar przez uiszczenie mniejszej opłaty celnej
i moŜliwie ta osoba, która firmie ten dochód ułatwiła.

Listem z dnia 9 V 1934 r. związek zawodowych kontrolerów w Gdyni podaje Izbie
Przemysłowo-Handlowej szereg popełnianych naduŜyć przez rzeczoznawców, które poniŜej
streszczam.

ZaprzysięŜeni rzeczoznawcy portowi:
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1) Wystawiają atesty in blanco, nie będąc osobiście przy załadowaniu względnie wyła-
dowaniu towarów,

2) Zmuszają kontrolerów do wykazywania fałszywej wagi przy kaŜdym chybie od 3 do
7 kg na korzyść odbiorcy krajowego,

3) Wzajemnie oszukują się przez wprowadzanie w błąd przy uzgadnianiu załadowanego
względnie wyładowanego towaru, [co] w wysokim stopniu podrywa autorytet zaprzy-
sięŜonego rzeczoznawcy i powoduje utratę zaufania odbiorców względnie dostawców
zagranicznych do portu gdyńskiego,

4) Przyjmują ludzi z ulicy, nie posiadających kwalifikacji, wymaganych od kontrolerów
portowych, pomijając kontrolerów wykwalifikowanych,

5) Dopuszczają się pogwałcenia przepisów o próbobraniu, bowiem zamiast brać próbki
w stosunku 10 procent od ilości, czyli z 50 względnie 25 worków, biorą dla oszczę-
dzenia czasu i związanych z tym wydatków, pełną torebkę z jednego worka,

6) Przyjmują kontrolę obu stron jednego statku, tj. dla załadowcy i nabywcy, przy czym
niejednokrotnie zabierają kontrolerów z lądu do innego statku, a tym samym nie prowa-
dzą przez okres kilku, nawet kilkunastu godzin kontroli dla statku – dostawcy zagranicz-
nego. Po załadowaniu drugiego statku kontrolerzy ci wracają na swe stanowiska i po
uprzednim odpisaniu od swych kolegów zatrudnionych przy kontroli na statku – odbiorcy
wyliczonego w czasie ich nieobecności towaru, spełniają swe obowiązki nadal,

7) Niejednokrotnie, bezprawnie wystawiają atesty na statki przez nikogo nie kontrolowane,
8) Pobierają stałą pensję miesięczną od zleceniodawców,
9) Wręczają napiwki kontrolerom za wykazanie fałszywej kontroli załadowanych

względnie wyładowanych towarów na szkodę strony przeciwnej,
10) Biorą udział w urządzanych przez stronę zyskującą po fałszywie wykazanej kontroli,

pijatykach, kończących się niejednokrotnie zniesieniem danego rzeczoznawcy przez
robotników na ląd. Następstwem jednej z takich uczt była zimna kąpiel w kanale,
mogąca zakończyć się utonięciem zaprzysięŜonego rzeczoznawcy. Tego rodzaju pi-
jatyki przybrały szerokie rozmiary i uprawiane są przez zaprzysięŜonych rzeczo-
znawców w swoich nawet biurach wspólnie z kontrolerami,

11) Spowodowali wydanie ujemnej opinii przez zleceniodawców zagranicznych o swoich
nieuczciwych czynnościach, co udowadnia oświadczenie kapitana s/s „Dalalven”,
który wyraził się w języku niemieckim: „oszukaliście nas ostatnim razem o 36 wor-
ków, lecz tym razem nie pozwolę się oszukać”.

List ten znalazł odpowiedni oddźwięk, Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni jako kom-
petentna w sprawie ścigania naduŜyć, przeprowadziła dochodzenia, w wyniku których
zwolniono jednego rzeczoznawcę, drugiego ukarała grzywną, a kilku otrzymało naganę.

W świetle tych faktów niezbędne byłoby natychmiastowe przeprowadzenie reorganiza-
cji w dziedzinie pracy kontroli portowej i skoordynowanie jej w jedną organizację.
Reorganizacja kontroli portowej dałaby czynnikom rządowym moŜność przeprowadzenia
w kaŜdej chwili kontroli, zmniejszyłaby bezrobocie na terenie miasta Gdyni i powiększy-
łaby obroty portu. Kontroler nieposiadający w chwili obecnej Ŝadnych absolutnie praw,
jest ślepym narzędziem w rękach rzeczoznawców, którzy zmuszają go do popełniania tego
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rodzaju naduŜyć, najmniejszy bowiem sprzeciw ze strony kontrolera pozbawia go natych-
miast pracy.

Ujawnione przez komisję śledczą Izby Przemysłowo-Handlowej wykroczenia nie wpły-
nęły na reorganizację systemu pracy rzeczoznawców i kontrolerów, poniewaŜ gdyńska Izba
Przemysłowo-Handlowa nie zajęła się tą sprawą naleŜycie.

W portach niemieckich, francuskich, holenderskich i angielskich sprawę rzeczoznawstwa
i kontroli ujęto w jedną całość, czyli Ŝe jedna firma skupia w swym ręku kontrolę ilości
i wagi oraz próbobrania. Zatrudnia taka firma jednego rzeczoznawcę zwanego „wagowym”,
a zamiast kontrolerów tzw. zastępców wagowych w liczbie około 100 osób. Cały personel
zaprzysięŜony jest przez odnośną Izbę Przemysłowo-Handlową i zakontraktowany przez
koncesjonowaną firmę w charakterze prywatnych urzędników z miesięcznymi poborami.
Nadzór i kontrolę tej firmy sprawuje rząd danego państwa przez delegowanego urzędnika
zainteresowanego ministerstwa.

śe dotychczasowy system kontroli portowej [w Gdyni] jest wadliwy dla Skarbu Państwa,
świadczy następujący fakt:

1) Do portu gdyńskiego zawinął s/s „Hammaren” z ładunkiem 8.000 worków kakao.
Rzeczoznawca Feliks Guziewicz1 z ramienia firmy „Bergenske” (odbiorca)  stwierdził brak
120 worków kakao, zaś „Gdyńska Spółka Kontrolna”2 (prywatne biuro kontrolne niezaprzy-
sięŜone) stwierdziła z ramienia dostawcy ładunek zgodny z fakturą. PoniewaŜ worek waŜy
100 kg a cło za 100 kg wynosi 300 zł, przeto strata Skarbu Państwa przy niedoliczonych 120
workach wynosi 36.000 zł. Gdyby podobne niedociągnięcia powtarzały się tylko pięć razy
do roku, to Skarb Państwa poniósłby straty około 180 tysięcy złotych.

2) S/s „Dalalven” natomiast stracił przy wyładowaniu 36 worków (3.600 kg) drobnicy
przez podobną manipulację rzeczoznawców. Licząc minimalną stawkę celną drobnicy za
100 kg przeciętnie 120 zł, to strata Skarbu Państwa wyniesie 4.320 zł. PomnoŜona przez
mniej lub więcej takich wypadków wyniesie dziesiątki tysięcy złotych, co przy ruchu stat-
ków 70-80 na tydzień jest niewykluczone.

Reasumując całokształt niniejszego zagadnienia stwierdzić naleŜy, Ŝe reorganizacja kon-
troli portu, aczkolwiek jest wskazana, nie jest rzeczą łatwą. JeŜeli się weźmie pod uwagę
dobre stosunki wicedyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni [Józefa] Kawczyń-
skiego z firmami portowymi, jego wysokopłatny udział w radach nadzorczych kilku firm,
i z uwagi na jego brata, który jest zaprzysięŜonym rzeczoznawcą portowym, narzucanym
firmom pod presją, a który przez powstanie skoordynowanej placówki straciłby miesięcznie
przeciętnie 15.000 zł, [to ta reorganizacja] jest wręcz nieosiągalna.

 1 Guziewicz Feliks, dyr. oddziału „C.Hartwig” w Gdyni (1926-1930), rzeczoznawca portu gdyńskiego
w międzywojniu, członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Pracowników Handlowych
i Przemysłowych, po II wojnie światowej rzeczoznawca portu szczecińskiego – zob. dok. nr 72.

 2 Gdyńska Spółka Kontrolna – umowa spółki zawarta została 29 V 1931 r., a przedmiotem jej działania
miały być czynności: kontrola jakościowa i ilościowa, gwarantowanie wagi dla ładunków masowych,
zboŜa, nasion, nawozów i innych towarów, ekspedycja transportów morskich i lądowych, asekuracje,
frachtowanie i maklerstwo okrętowe, przedstawicielstwo firmy duńskiej Beckmann & Jörgensen z Ko-
penhagi. Siedziby: najpierw ul. Portowa 8, potem Pułaskiego 6. Zarząd stanowili: Fryderyk Wachtel (ze
Sztokholmu) i pełnomocnik Franciszek Marszał. Po II wojnie światowej reaktywowana, ale w 1948 r. po-
stawiona w stan likwidacji – EG, s. 206.
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1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ber-
genske”  Baltic Transports w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Bergenske” Baltic Transports Spółka Akcyjna w Gdyni istnieje od roku 1928.
Centrala firmy jest w Bergen (Norwegia) a oddziały w Gdyni, Gdańsku i Hawrze. Firma
zajmuje się maklerstwem, bunkrowaniem, awarią, ekspedycją i przeładunkiem towarów.

Do zarządu firmy w Gdyni naleŜą:
1) [Lars Usterud] Sven[d]sen, konsul norweski,
2) [Franciszek] Marszał,
3) [A.]Pliszke.
Udziałowcy mieszkają w Norwegii. Kapitał będący w posiadaniu firmy jest b. powaŜny,

bowiem firma ma własne statki jak „Ursa”, „Jaederen”, „Kruks”, „Bergenske III”. Obroty
firmy rocznie sięgają kilku milionów złotych. Wszelkie dochody są wpisywane, słowem
księgowość jest prowadzona naleŜycie.

Firma posiada koncesję na załatwianie formalności celnych i przewozowych. Jest właści-
cielką magazynu nr V w strefie wolnocłowej, kilkupiętrowego domu przy ul. Portowej 13
oraz, jak wyŜej wspomniano, posiada kilka statków morskich. Organem nadzorczym od-
działu gdyńskiego jest dyrekcja oddziału gdańskiego firmy „Bergenske”. Firma pracuje
samodzielnie, nie jest zaleŜna od innych przedsiębiorstw, nie ma wspólników i osób wpły-
wowych, bliskich sfer rządowych. Wobec Państwa i Skarbu jest lojalna, przestrzega wszel-
kie przepisy i zarządzenia władz, bezzwłocznie reguluje naleŜności wobec Skarbu i w ogóle
unika wszelkich czynności, które by kolidowały z obowiązującymi przepisami. Rzetelność
handlowa firmy jest bezwzględna.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
1) [L.U.]Sven[d]sen, konsul norweski, zam. w Gdyni, przy ul. Portowej 1, ob. norweski,

posiada wyŜsze wykształcenie, włada językami (oprócz rodzimego) angielskim, fran-
cuskim i niemieckim. Jest bez nałogów, prowadzi umiarkowany i oszczędny tryb Ŝy-
cia, stosunków towarzyskich nie utrzymuje, polityką się nie zajmuje, społecznie
b. mało się udziela,

2) [F.]Marszał, mieszka stale w Gdańsku, jest wicedyrektorem firmy „Bergenske”,
3) Pliszke, zam. w Gdyni, obywatel polski, włada językiem niemieckim i angielskim,

jest głównym buchalterem oddziału gdyńskiego firmy „Bergenske”. Jest bez nało-
gów, ma opinię słuŜbisty, uczciwego i gorliwego pracownika, stara się o utrzymanie
naleŜytego porządku w firmie, o wszelkich zauwaŜonych niedokładnościach zawia-
damia przełoŜonych i nawet władze celne.

Oddział gdyński firmy „Bergenske” zatrudnia obecnie około 100 urzędników. Panuje
wśród nich harmonia, są dobrze wynagradzani, dlatego teŜ naleŜycie wykonują swoje obo-
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wiązki. Według zebranych informacji, spośród firm gdyńskich, firma „Bergenske” najlepiej
opłaca swoich pracowników. Księgowość firmy jest prowadzona naleŜycie, nad czym czuwa
główny buchalter Pliszke. Dochodów swoich firma nie ukrywa przed władzami skarbowy-
mi; wszystkie wpływy są sumiennie zapisywane. PowyŜsze dane zebrał of[icer]. wy-
w[iadowczy]. z informacji uzyskanych przez konfidenta.

37

1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pro-
gress” Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Progress” Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie, sp. z o.o. oddział w Gdyni. Cen-
trala [w Katowicach] istnieje od roku 1924, oddział w Gdyni od 19321, a w Malmö od
r. 1935. Centrala: Katowice, ul. Zamkowa 10; oddział w Gdyni: port, nabrzeŜe Śląskie;
w Malmö: Progress Malmö. Firma zajmuje się: centrala – kopalniami węgla, oddział
w Gdyni – przeładunkiem węgla własnego, oddział w Malmö – odbiorem i sprzedaŜą węgla
własnego.

Właściciele firmy:
1) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, Katowice,
2) Katowicka Sp. Akc. dla Górnictwa i Hutnictwa, Katowice,
3) Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc., Katowice,
4) The Henckel & Donnersmark, Benthen.
Zarząd firmy „Progress” Katowice:
1) InŜ. Feliks Golde, Katowice,
2) Pułkownik Kania, Katowice,
3) Dyr. Wacławek, Katowice,
4) Dyr. Zdziebło, Katowice.
Prokurenci z prawem podpisu dla oddziału w Gdyni:
1) InŜ. górniczy Perutz Tomasz, zam. w Gdańsku,
2) Kpt. Hochfeld Stanisław2, zam. w Gdyni,
3) Księgowy Fudalla Hubert, zam. w Gdyni.
Prokurent z prawem podpisu dla Malmö:
1) Absolwent Akademii Handlowej Kiernik Zygmunt3, Malmö.
Kapitał zakładowy firmy wynosi 100.000 zł. Udziałowcy firmy, jak wykazano pod poz.

„Zarząd”, z tym, Ŝe kaŜdy z wymienionych posiada udziału 25.000 zł. Bilans handlowy
sporządza centrala w Katowicach. Bilans przeładunkowy drogą morską:

Rok 1934 – 478.456 ton węgla na sumę 1.079.198 zł.
Rok 1934 – maklerka…………………........7.190,96 zł.
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Koncesji firma nie posiada. Maklerkę dla firmy prowadzi „Morski Eksport Węgla”. Fir-
ma posiada 2 dźwigi czynne i trzeci jest wykańczany.

Do niedawna [Cezar] Wohlheim był cichym wspólnikiem firmy. W Warszawie dla firmy
„Progress” działa niejaki Stanisław Korwin Szymanowski, inŜynier górniczy, zamieszkały
w Warszawie, ul. Marszałkowska 25, którego zadaniem jest zdobywanie treści rozporządzeń
centralnych władz skarbowych i zawiadamianie przed ogłoszeniem tych rozporządzeń cen-
trali firmy w Katowicach. Cezar Wohlheim przed około 2 miesiącami został przez centralę
rzekomo spłacony w ten sposób, Ŝe dług przyjęty został przez Min. Komunikacji i dla rozra-
chunku z Niemcami za dostarczone przez Wspólnotę Interesu szyny kolejowe, z tym Ŝe
firma „Progress” spłacać będzie dług Wspólnocie Interesu. Dotychczas nie posiadając kon-
tyngentu na polski węgiel C. Wohlheim korzystał z węgla za pośrednictwem firmy „Pro-
gress”, który na rynkach zagranicznych znany był jako węgiel C. Wohlheima.

W związku z uniezaleŜnieniem się od obcych kapitałów, firma „Progress” zamierza
z dniem 1 I [19]37 r. zlikwidować oddział w Malmö, a utworzyć nowy, najprawdopodobniej
w Sztokholmie. W tym celu wszyscy pracownicy oddziału firmy „Progress” w Malmö zo-
stali z posady zwolnieni z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. PoŜądanym byłoby przez
specjalną komisję ministerialną ustalić sposób dotychczasowego rozliczania się oddziału
w Malmö z centralą firmy w Katowicach. Wiadomość z wiarogodnego źródła.

 1 W dostępnej literaturze moŜna spotkać inną datę powstania oddziału gdyńskiego – 1931 r. 30 XII 1935 r.
oddział gdyński został zarejestrowany jako „Progress. Morski Eksport Węgla”, którego przedmiotem działa-
nia było załatwianie wszelkich potrzeb i funkcji związanych z eksportem i transportem drogą morską oraz
lądową, sprzedaŜ materiałów opałowych dla celów bunkrowych i innych, a od 1936 r. takŜe maklerstwo
okrętowe. Siedziba mieściła się na Molo Węglowym. Firma miała własne barki „Wanda” i „Jola” oraz ho-
lownik „Wulkan”. NaleŜała do Polskiego Związku Maklerów Okrętowych i Związku Dostawców Węgla
Bunkrowego w Gdyni. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony – EG, s. 643-644.

 2 Hochfeld Stanisław (1893-1951), uczestnik  obu wojen światowych i wojny polsko-bolszewickiej, od
1919 r. kapitan w korpusie piechoty (później awansowany do stopnia mjr.), w Gdyni najprawdopodobniej
zamieszkał przed połową lat trzydziestych, pracując w firmie „Progress” w charakterze prokurenta (za-
pewne do września 1939 r.), po wybuchu wojny z Niemcami dowódca 4. baonu Obrony Narodowej
działającego w ramach Lądowej Obrony WybrzeŜa, po kapitulacji w obozach jenieckich, po wojnie pra-
cownik Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego oraz Zarządu Portu Gdańsk-Gdynia, dwukrot-
nie odznaczony orderem Virtuti Militari i tyleŜ razy KrzyŜem Walecznych – EG, t. II, s. 65.

 3 Kiernik Zygmunt – makler i spedytor, po II wojnie światowej udziałowiec firmy maklerskiej „Polship-
ping” sp. z o.o. w Gdyni.
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1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Quick
Dispatch” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Quick Dispatch” spółka z o.o. Gdynia – port, magazyn 2 „Pantarei” istnieje od
stycznia 1934 r.1 Zajmuje się przeładunkiem z okrętów, statków rzecznych i barek do maga-
zynów i składów. Firma oddziałów nie posiada.
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Zarząd firmy:
Kazimierz Mucha, dyrektor firmy „Pantarei”.
Udziałowcy:
1) Mucha Kazimierz, dyr. „Pantarei”, Gdynia 7.000 zł,
2) Mucha Jadwiga, Ŝona Kazimierza 7.000 zł,
3) Rotstat Ludwik, prokurent fir. „Pantarei” 7.000 zł.
Kapitał zakładowy firmy wynosi 21.000 zł. Własnych magazynów, koncesji itp. firma

nie posiada. Jest ona emanacją firmy „Pantarei” posiadającej własne magazyny. Współpra-
cuje z firmą „Pantarei”, której dyrektor, jego Ŝona i prokurent są jej udziałowcami. Samo-
dzielnej polityki handlowej firma „Quick Dispatch” nie prowadzi. Całkowicie jest uzaleŜ-
niona od firmy „Pantarei”. Rzetelność handlowa firmy w większości wypadków jest sprawą
jakby „wewnętrzną”, bowiem rozliczenia prawie wyłącznie przeprowadza firma „Pantarei”.
Daje jednakŜe to wyśmienitą okazję do przeprowadzania transakcji szkodliwych dla pozo-
stałych akcjonariuszy „Pantarei”.

Personalia wszystkich udziałowców podano w sprawozdaniu o firmie „Pantarei”. Wia-
domość z wiarogodnego źródła.

 1 Zarejestrowana dokładnie 25 I 1934 r. Miała siedzibę na NabrzeŜu Polskim. Przynosiła duŜe dochody, tak
np. w 1938 r. udziałowcy uzyskali 50.000 zł (czysty zysk) do podziału. Po II wojnie światowej wspólnicy
reaktywowali jej działalność jako Harbour Quick Despatch – Przedsiębiorstwo Portowych Robót Fizycz-
nych. Upadło ono w 1949 r. po przejęciu przez firmę „Portorob” wszystkich niemal prac przeładunko-
wych w porcie gdyńskim – EG, s. 660.
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1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Steve-
doring” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Stevedoring” sp. z o.o. Gdynia – port, załoŜona w czerwcu 1934 r. na podstawie
umowy spółki, zawartej pomiędzy wyszczególnionymi wspólnikami. Udziały są róŜne, je-
den wspólnik moŜe posiadać tylko jeden udział, który nie moŜe być dzielony. Firma od-
działów nie posiada. Zajmuje się przeładunkiem i sztauerką na statkach, za wyjątkiem prac
w magazynach.

Zarząd firmy:
1) Kierownik: Józef Pędracki, zastępca kier. fir. „Warszawskie Tow. Transportowe”

w Gdyni, mjr w st. spocz.,
2) Zastępca kierownika: kpt. mar. w st. spocz. [Ferdynand] Anweiler
Udziałowcy:
1) Kurecki Aleksander, współwł. i kier. „Warty”, Gdańsk: 3.400 zł,
2) Gieysztor Władysław, współwł. i kier. „Warty”, Gdynia: 1.100 zł,
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3) Wejhert Tadeusz1, współwł. i kier. „War-Trans”, Gdańsk: 2.300 zł,
4) Byczkowski Lucjan, współwł. i kier. „War-Trans”, Gdynia: 2.200 zł,
5) Laska Józef, b. właściciel firmy przeładunkowej, pracownik fir. „Schenker”, Gdańsk:

1.000 zł.
Kapitał zakładowy firmy – wyŜej wymienione udziały w wysokości 10.000 zł. Bilans

firmy za rok 1934 zamykał się sumą 135.315,4 zł. Rachunek strat i zysków za czas powyŜ-
szy wykazał zysk 37.816,20 zł. Zyski firmy przekroczyły wysokość kapitału zakładowego
3,78-krotnie w stosunku półrocznym.

Magazynów firma nie posiada i nie dzierŜawi, jak równieŜ nie posiada koncesji poza ro-
dzajem monopolu faktycznego na prace sztauerskie. W ostatnim czasie pracuje przy przeła-
dunku [towarów dla armatora] „Gdynia–Ameryka” jako wyłączny przedsiębiorca, na zasa-
dzie umowy. Kontrolowana jest przez udziałowców oraz rzekomego kierownika mjr. Pę-
drackiego. Właściwym kierownikiem jest kpt. [F.]Anweiler.

Firma stanowi własność po połowie właścicieli „Warty” i „Warszawskiego Towarzystwa
Transportowego”, którzy posiadają równe wkłady po 4.500 zł. Józef Laska otrzymał udział
1.000 zł jako ekwiwalent za przejęcie jego firmy przez „Usco” i zwolnienie go z „Usco”,
której był dyrektorem w początkowym stadium rozwoju tej firmy. Firmę popierają wszyscy
wchodzący w orbitę działania „Warty” i „Warszawskiego Tow. Transportowego”. Zaprzy-
jaźnioną firmą jest firma „Dowóz”, Tow. Ekspedycyjne sp. z o.o. i „Drewnoport”, sp. z o.o.
w Gdyni.

Działalność firmy rozpatrywać naleŜy pod kątem widzenia działalności „Warty” i „Warszaw-
skiego Tow. Transportowego”. Polityka „Stevedoring” jest ściśle uzaleŜniona od polityki tych
dwóch firm. Decydujący wpływ posiada jednak L. Byczkowski. Firma jest nastawiona na osią-
gnięcie jak największego zysku; pod tym teŜ kątem rozwija się jej działalność. O naduŜyciach,
wykraczających poza ramy przyjęte w tego rodzaju firmach, dotychczas nic nie wiadomo.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
Józef Pędracki, zam. w Gdyni, ul. Zygmunta Augusta, dom ZUS, obywatel polski, naro-

dowości polskiej, [wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty, major w stanie spoczynku, z zawodu spedytor,
włada językiem niemieckim. Pod względem moralnym nic ujemnego o nim nie stwierdzono.
Posiada opinię dobrego fachowca. Na stanowisku zastępcy dyrektora „Warszawskiego Tow.
Transportowego” wykazał duŜe zalety organizacyjne: uzdrowił2 przedsiębiorstwo i do dziś
załatwia wszelkie prace, związane z funkcjonowaniem wspomnianej firmy. Jest członkiem
Związku Rezerwistów3. Przed paru laty był prezesem Koła Śródmieście, ale będąc zaabsor-
bowany pracą zawodową, mało się Kołu udzielał. Uchodzi za prorządowca.

Ferdynand Anweiler, zastępca kierownika fir. „Stevedoring”, kpt. mar. w st. spocz., Ŝo-
naty, zamieszkały w Gdyni, ul. Zygmunta Augusta, dom ZUS, obywatel polski. Anweiler,
będąc w słuŜbie wojskowej czynnej, był przez dłuŜszy czas kierownikiem Warsztatów Por-
towych Marynarki Wojennej w Gdyni. Na skutek nieporządków w Warsztatach i niewyraź-
nej roli omawianego, przeniesiono go w stan spoczynku. Po przejściu na emeryturę, An-
weiler dostał się do dyrekcji PKP w Gdańsku na stanowisko referenta KPW4, jednakŜe na
stanowisku tym nie był długo. Zwolniono go łącznie z niezbyt dobrą opinią z Marynarki
[Wojennej].
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Od czasu załoŜenia firmy „Stevedoring” pracuje na obecnym stanowisku. Anweiler pra-
cuje społecznie w Związku Powstańców Wojaków OK VIII. Był prezesem oddziału w Gdy-
ni, obecnie zaś jest prezesem powiatowym. Praca jego na terenie Związku polega przewaŜ-
nie na udzielaniu pracy członkom tego Związku, czemu, w głównej mierze, zawdzięcza swój
wybór; przy wyborze bowiem powodowano się zajmowanym przez Anweilera stanowiskiem
kierownika firmy przeładunkowej, zatrudniającej wielu robotników. Wiadomość z wiaro-
godnego źródła.

 1 Wejhert Tadeusz (zm. 1949 r.), znany spedytor, współwłaściciel i kierownik oddziału gdańskiego firmy
Warszawskie Towarzystwo Transportowe, wiceprezes Związku Ekspedytorów Bawełny, udziałowiec
firmy Zjednoczone Towarzystwo Stewedorskie „Usco”. Po wojnie współudziałowiec firmy maklerskiej
„Polshipping” sp. z o.o.

 2 W oryginale: usanowił.
 3 Związek Rezerwistów RP w Gdyni – ogólnopolskie stowarzyszenie rezerwistów i byłych wojskowych.

Członkowie tworzyli strukturę na wzór wojskowej (plutony, kompanie, bataliony itd.), organizowano
ćwiczenia i szkolenia. Gdyńskie Koło Związku powstało w październiku 1930 r., zadania Zarządu Koła
pełnił zarząd Obwodu (powiatowy) Związku. Później powstawały koła w poszczególnych dzielnicach
Gdyni. Koła organizowały zawody strzeleckie, ćwiczenia polowe, marsze nocne – zob. EG, s. 973.

 4 KPW – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (1927-1939).
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1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Usco”
United Stevedoring Company Ltd (Zjednoczone Towarzystwo Stewedorskie) w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

Firma „Usco” United Stevedoring Company Ltd, Zjednoczone Towarzystwo Stewedor-
skie, sp. z o.o. w Gdyni – port, ul. Polska istnieje od roku 1933. Poprzednio, od r. 1931,
egzystowała jako firma Józefa Laski, którą następnie przekształcono na „Usco”. Firma wy-
konuje prace fizyczne przy przeładunku [w relacjach] statek – magazyn oraz wewnątrz ma-
gazynu.

Zarząd firmy:
Dyrektor Emil Mieszkowski
Udziałowcy:
1) Kurecki Aleksander, dyr. „Warty”, Gdańsk, 6.700 zł,
2) Gieysztor Władysław, dyr. „Warty”, Gdynia, 2.300 zł,
3) Byczkowski Lucjan, dyr. „War-Trans”, Gdynia 4.500 zł,
4) Wejhert Tadeusz, dyr. „War-Trans”, Gdańsk 4.500 zł,
5) Mucha Kazimierz, dyr. „Pantarei” w Gdyni 1.000 zł,
6) Muchowa Jadwiga, Ŝona Kazimierza 1.000 zł.
Kapitał zakładowy firmy – wyŜej wymienione udziały w wysokości 20.000 zł. Obroty

firmy wg danych:
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a) Izby Przemysł.-Handl. w Gdyni b) Izby Skarbowej w Grudziądzu
rok 1933 zł  420.246 524.415
rok 1934 zł  482.729 703.095
rok 1935 zł  369.665 550.000.

Na podstawie umowy z Urzędem Morskim w Gdyni, firma posiada wyłączność na wy-
konywanie prac w magazynach tego Urzędu. Poza lokalem biurowym, firma innych lokali
nie dzierŜawi. Organem nadzorczym firmy są współwłaściciele, głównie [W.]Gieysztor
i [L.]Byczkowski, reprezentujący większość kapitału zakładowego.

Firma współpracuje z „Wartą”, „Warszawskim Tow. Transportowym” i w mniejszym
stopniu „Pantarei”. Popierają ją wszyscy współwłaściciele – dyrektorzy firm ekspedycyj-
nych, [J.]Kawczyński, wicedyrektor IPH w Gdyni, dyrektor [F.]Kollat, naczelny dyrektor
przedsiębiorstw Ŝeglugi polskiej i inne osoby, wchodzące w orbitę działań Gieysztora
i Byczkowskiego. Firma jest narzędziem wielkich ekspedytorów w Gdyni i uprawia ich
politykę, częstokroć kolidującą z interesami Państwa.

Stara się nie płacić podatków, wykazuje straty bilansowe, jakkolwiek jej obroty przeszło
20-krotnie przekraczają kapitał zakładowy. Aby wykazać straty, przez dłuŜszy czas współ-
właściciele (Mucha, Byczkowski i Gieysztor) pobierali z firmy po 1.000 zł miesięcznie jako
członkowie zarządu, nic nie robiąc. Wygórowane pobory tych osób zachwiały w swoim
czasie finansami tej firmy. Rzetelność handlowa firmy – taka, jak innych firm gdyńskich:
jeśli się nie uwaŜa – policzą droŜej.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy.
Emil Mieszkowski, ob. polski, narodowości polskiej, Ŝonaty, z zawodu kupiec, ppor.

rez., legionista, włada językiem niemieckim i rosyjskim. Prowadzi na ogół oszczędny tryb
Ŝycia, w Gdyni zna wszystkich ludzi, jako tako wpływowych. Na obecnym stanowisku nic
ujemnego o nim nie stwierdzono. Uchodzi za dobrego fachowca. Społecznie mało się udzie-
la, bowiem zajęty jest sprawami firmy. Stara się zatrudniać b. Ŝołnierzy. Mieszkowski był
kierownikiem firmy „Eksport-Import” aŜ do jej likwidacji, która nastąpiła na skutek konku-
rencji firmy „Emteha”. Z tego okresu jest w złych stosunkach z jednym z udziałowców fir-
my „Eksport-Import” Jungiem, właścicielem browaru w Warszawie. Jung oskarŜył Miesz-
kowskiego w prokuraturze o naduŜycia. Sprawa w toku. Mieszkowski odgraŜa się Jungowi,
Ŝe się go nie boi, bo nie jest winien. Jung natomiast ma mieć na sumieniu jakiejś przestęp-
stwa natury politycznej. Mieszkowski jest właścicielem i dyrektorem firmy „Argus”, Przed-
siębiorstwa Wartowniczego, trudniącego się dozorowaniem statków i obiektów portowych.
Informacje z wiarogodnego źródła.
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1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o członkach
zarządu firmy „Warrant” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Melduję: Wierzbicki Wacław, ur. dnia 22 IX 1896 r. w Lublinie, syn Antoniego i Stani-
sławy z Stypolewskich, wyzn. rzym.-kat., Ŝonaty, z zawodu handlowiec, zamieszkuje
w Gdyni, przy ul. Skwer Kościuszki nr 13. W r. 1915 ukończył 6 klas gimnazjum w War-
szawie. Do wojska polskiego wstąpił jako ochotnik do 2 p[ułku]. ułanów, stacjonującego
w Suwałkach, z którego to pułku został zwolniony w 1921 r. jako st. ułan. Od chwili zwol-
nienia z wojska [W.]Wierzbicki pracował w firmie „C.Hartwig” w Łodzi w charakterze
deklaranta celnego, skąd w dniu 1 VIII [19]27 r. przeszedł do firmy „Warrant” w Łodzi,
równieŜ jako deklarant celny. W mies. lutym 1933 r. firma „Warrant” została połączona
z firmą „Bergenske” w Gdyni, a w związku z tym Wierzbicki został przeniesiony do Gdyni,
gdzie pracował w dalszym ciągu jako deklarant celny. Z dniem 1 I 1936 r. firmy zostały
rozdzielone, a Wierzbicki otrzymał stanowisko kierownika oddziału w firmie „Warrant”.
Wierzbicki jest jednocześnie prezesem deklarantów celnych w Gdyni. Jako pracownik cie-
szy się dobrą opinią. W stosunku do Państwa Polskiego jest lojalny i nie zaangaŜowany
w sprawach politycznych. Za przemytnictwo karany nie był ani teŜ nie jest o nie podejrzany.

Baum Konstanty, ur. dnia 3 V 1904 r. w Sosnowcu, syn Włodzimierza i Heleny z d. Müller,
wyzn. ewangel[icko].-augsb[urskiego]., Ŝonaty, 1 dziecko, zawód ekspedient, zam. w Gdyni
przy ul. Krasińskiego 38. Wymieniony w r. 1929 ukończył W[yŜszą]S[zkołę]H[andlową]
w Poznaniu. Po ukończeniu WSH wyjechał do Egiptu (Aleksandria), gdzie przebywał do
mies. marca 1930 r. W mies. marcu 1930 r. wyjechał z Egiptu do Francji (ParyŜ) w poszu-
kiwaniu pracy. Od mies. maja do listopada 1930 r. Baum pracował w ParyŜu w Zakładach
Samochodowych Tengot Sochan, a od listopada 1930 r. w firmie „Francopol”. W r. 1931
Baum wrócił do Polski, celem uzyskaniu dyplomu WSH w Poznaniu. Do Gdyni przybył
14 marca 1932 r. i otrzymał posadę kierownika wydziału eksportującego bawełnę w firmie
„Bergenske”. Od 1 lutego  1936 r. Baum pracuje w firmie „Warrant” jako prokurent.
W wojsku polskim nie słuŜył. Posiada kategorię „D”. W stosunku do Państwa Polskiego jest
lojalny i nie zaangaŜowany w sprawach politycznych. Za przemytnictwo karany nie był ani
teŜ nie jest o nie podejrzany.
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1936 listopad 13, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla
Komendanta StraŜy Granicznej w Warszawie o firmie „Schenker & Co” w Gdańsku.
kopia, mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Zasady organizacyjne koncernu „Schenker & Co.” przewidują na kaŜdym terenie poli-
tycznie samodzielnym własne placówki handlowe typu ekspedycji towarowej lądowej
i morskiej, agentur celnych, przeładunków towarów i maklerki okrętowej. W kaŜdej stolicy
państw kontynentu europejskiego i krajów pozaeuropejskich istnieją centrale firmy, którym,
jako instytucjom o charakterze nadrzędnym, podlegają lokalne oddziały znajdujące się
w waŜniejszych ośrodkach handlowych danego państwa.

Poszczególne centrale nie posiadają samodzielnie nakreślonej linii działania przystoso-
wanej do polityki i potrzeb gospodarczych kraju, w którym leŜy ich pole działalności,
a zaleŜne są od dyrektyw nadrzędnych central koncernu w Berlinie względnie w Wiedniu.
Kapitał zakładowy koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw krajowych w 100% Ŝydow-
sko-niemiecki stanowi wyłączną własność czołowych kierowników koncernu, zasiadających
w centralach: w Berlinie, w Wiedniu względnie w Zurychu. Ogólne wytyczne pod wzglę-
dem organizacji, obsady personelu i działalności handlowej dla przedsiębiorstw „Schenker
& Co.” w poszczególnych państwach wydaje centrala w Berlinie.

Przedsiębiorstwa koncernu „Schenker & Co.” znajdujące się na polskim obszarze celnym
podlegają: a) z terenu politycznego Polski centrali w Wiedniu, b) z terenu politycznego WM
Gdańska centrali w Zurychu. Na terenie Polski firma „Schenker & Co.” figuruje pod nazwą
„Schenker Spółka Akcyjna” i posiada główną siedzibę w Warszawie przy ulicy Marszał-
kowskiej 138, zaś oddziały w: Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Śniatynie, Zebrzydowicach,
Gdyni i Gdańsku. Poza tym istnieje w Gdańsku firma „Schenker & Co.” G.m.b.H. przy ulicy
Hopfengasse 33, działająca samodzielnie i uchylająca się od wpływów centrali warszaw-
skiej. W przedsiębiorstwie tym centrala warszawska firmy „Schenker Spółka Akcyjna” ma
swego przedstawiciela niejakiego Józefa Laskę, obywatela gdańskiego, Polaka, którego
kompetencje są bardzo ograniczone, a wobec tego wymieniony nie moŜe wywierać wpływu
na politykę personalną i nieprzychylną dla spraw gospodarczych Polski działalność firmy
gdańskiej.

Organizacja na terenie polskim.
Firma „Schenker Spółka Akcyjna”, Warszawa, Marszałkowska 138. Zarząd firmy:
1) Dyrektor hrabia Michał Tarnowski,
2) Delegat Rady Nadzorczej płk emer. [Kazimierz] Florek1.
Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej.
1) Pułkownik emer. [K.]Florek, Warszawa,
2) B. minister Julian Twardowski, Warszawa,
3) Gottfried Schenker-Angerer, prezydent koncernu z Wiednia,
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4) Ryszard Tadeusz Fijałkowski, Warszawa,
5) Profesor Stanisław Starzyński, Warszawa.
Instytucją nadrzędną dla Spółki Akcyjnej jest centrala koncernu w Wiedniu. Kapitał za-

kładowy Spółki Akcyjnej wynosi 500.000 zł, podzielony na 1000 akcji po 500 zł kaŜda.
Z tego 700 akcji znajduje się w portfelu prezydenta koncernu Gottfrieda Schenker-Angerera
z Wiednia, 300 akcji w portfelu dyrektora centrali wiedeńskiej Hermana Safira, rzekomo
obywatela polskiego, zamieszkałego w Wiedniu. Oddziały Spółki Akcyjnej w Polsce kiero-
wane są przez Polaków, zaś kapitał akcyjny stanowi równieŜ własność koncernu. Oddział
gdański Spółki Akcyjnej kierowany jest przez Józefa Laskę, obywatela gdańskiego, Polaka.

Organizacja firmy „Schenker & Co.” G.m.b.H. w Gdańsku.
Siedziba firmy: Gdańsk, Hopfengasse 33. Rejestr handlowy firmy 10 RHB 2719 z dnia

5 XII [19]32. Kapitał zakładowy 30.000 guld., stanowiący własność centrali koncernu
w Zurychu.

Zarząd firmy stanowią:
1) Z ramienia koncernu dyrektor Johannes Petrus van Dick, Rotterdam – nieobecny,
2) Właściwy kierownik Józef Müller, Niemiec, ob. gdański,
3) Prokurent Erich Bethkenhagen, ob. gdański, Niemiec,
4) Prokurent Józef Laska, ob. gdański, Polak, zarazem kierownik oddziału firmy Schen-

ker Spółka Akcyjna Warszawa.
Firma zatrudnia 30 pracowników biurowych, w tym 3 stenotypistki, narodowości polskiej

i jednego posłańca narodowości polskiej. Resztę stanowią obywatele gdańscy wzgl. niemieccy,
narodowości niemieckiej. Siły robocze w porcie rekrutują się z Niemców. Firma podlega bezpo-
średnio głównej centrali w Zurychu, pomimo Ŝe Gdańsk gospodarczo zaleŜny jest od Polski,
toteŜ właściwym byłoby podporządkować ją centrali warszawskiej. DąŜenia zarządu Spółki
Akcyjnej w Warszawie rzekomo idą w kierunku wchłonięcia firmy gdańskiej i wzięcia jej pod
ścisły nadzór. DąŜenia te znalazły wyraz z okazji udzielenia firmie koncesji celnej. Przy tej spo-
sobności Ministerstwo Skarbu zaŜądało od warszawskiej centrali firmy Schenker uruchomienia
w Gdańsku oddziału polskiego, na czele którego stanąłby Polak. śądanie to bezwzględnie uza-
sadnione nie zostało ściśle przeprowadzone, bowiem utworzony w Gdańsku oddział polski
mieszczący się we wspólnych biurach firmy „Schenker & Co.” G.m.b.H., na czele którego stanął
Józef Laska, nie posiadający właściwych kompetencji, nie poprawił sytuacji i nie ukrócił dotych-
czas samowoli kierownika firmy „Schenker & Co.” G.m.b.H. w Gdańsku.

Celem poprawy stosunków w firmie „Schenker & Co.” G.m.b.H. w Gdańsku winien być
usunięty ze stanowiska kierownika dotychczasowy kierownik Józef Müller, a w miejsce jego być
wyznaczony Polak, w którego rękach spoczywałby zarząd tak firmy, jak i oddziału warszaw-
skiego Spółki Akcyjnej. Działalność firmy „Schenker & Co.” G.m.b.H. w Gdańsku pod kierow-
nictwem Józef Müllera wykazywała do niedawna jeszcze specjalnie wrogi charakter do wszyst-
kiego co polskie. NaduŜycia celne i róŜne inne krętactwa popełnione przez firmę „Schenker &
Co.” G.m.b.H. (kilkakrotny powrotny przywóz do Polski papieru eksportowego wywiezionego
w obrocie kompensacyjnym, naduŜycia w składach celnych firmy, wrogie ustosunkowanie się do
polskich władz celnych w Gdańsku w okresie istnienia kontyngentów gdańskich), aŜ nadto
świadczą o nielojalnym ustosunkowaniu się firmy do interesów Skarbu Państwa. Decyzja Mini-
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sterstwa Skarbu z r. 1934, zapowiadająca ewent. cofnięcie firmie koncesji celnej na wypadek
podobnych uchybień ze strony firmy, częściowo sparaliŜowała wrogi stosunek Józefa Müllera do
władz polskich, niemniej jednak sytuacja obecna wymaga konkretnego załatwienia pod wzglę-
dem obsady stanowiska kierowniczego i zatrudnienia pracowników Polaków.

Dotychczasowy kierownik firmy Józef Müller, którego opinię przedstawiłem Panu Puł-
kownikowi za L. 473/II/35 z dnia 21 II [19]35 nie moŜe być nadal tolerowany na tymŜe
stanowisku, bowiem działa na kaŜdym kroku w kierunku szkodliwym dla Państwa Polskie-
go. RównieŜ przez nieodpowiednie informowanie centrali koncernu w Berlinie i w Zurychu
wytwarza tam nieprzychylny dla polskiej organizacji firmy Schenker nastrój. Informacje
niesprawdzone wskazują, Ŝe Józef Müller wyposaŜony przez centralę w Berlinie w szerokie
pełnomocnictwa dla placówki w porcie gdańskim, pełni zarazem funkcję obserwatora i in-
formatora o działalności placówek Schenkera na terenie Polski. Jako wybitny działacz par-
tyjny Józef Müller cieszy się poparciem partii, Senatu, Arbeitsfrontu i miarodajnych jedno-
stek prowadzących robotę wywiadowczą na terenie WM Gdańska.

 1 Florek Kazimierz (1892-?), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz WyŜszej
Szkoły Wojennej w Warszawie (1922), działacz Związku Strzeleckiego, legionista (5. pp I Brygady), po
odzyskaniu niepodległości w WP, instruktor w Szkole PodchorąŜych Piechoty w Warszawie, pracownik
Oddziału I Sztabu Generalnego WP, od 1925 r. szef sztabu Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza, a następ-
nie dowódca 65. pp w Grudziądzu, w latach 1929-1933 komendant Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie.
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1936 listopad 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Sa-
modzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni o firmie „Lu-
dwik Modelski – Międzynarodowe Transporty” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Firma „Ludwik Modelski – Międzynarodowe Transporty” w Gdyni, ul. Świętojańska 39
oraz w Międzychodzie, woj. poznańskie. ZałoŜona w Gdyni 1 I 1934 r., w Międzychodzie
w 1922 r. Firma w Międzychodzie egzystuje do dnia dzisiejszego. Poprzednia nazwa firmy
brzmiała: Gebr. Kadisch i naleŜała do śydów, od których wykupił ją Modelski.

Firma zajmuje się wszelkiego rodzaju czynnościami z dziedziny ekspedycji międzynaro-
dowej: transportami morskimi i lądowymi, cleniem towarów, składowaniem i frachtowa-
niem statków. Ma koncesję celną. Udziałowców firma nie posiada. Jest przedsiębiorstwem
jednoosobowym, o kapitale nie zadeklarowanym.

W Gdyni firma nieruchomości Ŝadnych nie posiada, natomiast w Międzychodzie Model-
ski jest właścicielem willi, magazynu wydzierŜawionego P[olskim]Z[akładom]P[rzemysłu]
Z[boŜowego] oraz ma udziały w kopalni węgla brunatnego. Majątek Modelskiego wynosi
około 200.000 zł, obciąŜenie około 10%. Firma opiera swą egzystencję na własnej pracy.
W swoim czasie, mając kłopoty z koncesją celną na Gdynię, firma korzystała z pomocy kpt.
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inwalidy Ireneusza Bema, który w gruncie rzeczy nic jej nie pomógł, wyłudził jednak za
rzekomą pomoc około 2.000 zł.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
Ludwik Modelski, zam. w Gdyni, syn Franciszka i Michaliny z Malaszkiewiczów, ur.

21 XI 1897 r. w Międzychodzie n. Wartą, obywatelstwa i narodowości polskiej, [wyzn.]
rzym.-kat., Ŝonaty, 1 dziecko, z zawodu handlowiec, ukończył gimnazjum w Skwierzynie
(Schwerin), sierŜant rez., włada językiem niemieckim. Posiada w Gdyni stosunki handlowe
i towarzyskie w sferach ekspedycyjnych oraz zna się z prezydentem m. Poznania płk. [Erwi-
nem] Więckowskim1. Jest bez nałogów, prowadzi tryb Ŝycia umiarkowany i oszczędny. Do-
bry fachowiec, zapobiegliwy i wytrwały. Dotychczas nic ujemnego o nim nie stwierdzono.

Na terenie Poznania i Międzychodu brał czynny udział w pracy społecznej w szeregach
prorządowych. Był wiceburmistrzem Międzychodu, jest radcą Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Poznaniu. W kwietniu 1935 r. mianowany został sędzią handlowym przy Sądzie
Okręgowym w Gdyni.

Wiktor Słomowicz, prokurent, ur. 14 X 1898 r. w Prawomyślu, pow. ChodzieŜ. Syn Aleksan-
dra i Emilii z Bogusławskich, obywatelstwa i narodowości polskiej, [wyzn.] rzym.-kat., kawaler.
Posiada wyŜsze wykształcenie (prawnik), por. rez. Cieszy się opinią dobrą i w stosunku do Pań-
stwa Polskiego [jest] bez zarzutu. Dobry fachowiec i zdolny organizator.

Uwaga: z firmą Modelski współpracuje od kilku miesięcy śyd Menszel, który poprzed-
nio pracował w Północnym Tow. Transportowym. Przez Menszla Modelski otrzymał trans-
porty szmat dla Ŝydowskiego przemysłu w Łodzi.

 1 Więckowski Erwin Emil Juliusz (1894-1975), płk dyplomowany piechoty WP, legionista, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, od 1921 r. szef sztabu 25. DP w Kaliszu, w latach 1927-1929 d-ca 36. Pułku Piechoty
Legii Akademickiej, od 1930 r.  z-ca d-cy, a następnie pom. d-cy Okręgu Korpusu nr VII ds. uzupełnień,
od 30 IX 1934 r. w stanie nieczynnym, powołany wkrótce na stanowisko komisarycznego prezydenta
Poznania, po rezygnacji z tej funkcji w końcu 1937 r. dyr. finansowy Zakładów im. H. Cegielskiego
w Poznaniu, II wojna światowa w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił wiele odpowiedzial-
nych funkcji, m.in. szefa sztabu I Korpusu Polskiego, po demobilizacji ukończył polski Wydział Prawa
Uniwersytetu w Oksfordzie, od 1953 r. w Kanadzie, po śmierci (w Toronto) pochowany na cmentarzu na
Cytadeli w Poznaniu.
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1936 listopad 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdyńska
Spółka Drzewna” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/180

„Gdyńska Spółka Drzewna” sp. z o.o. w Gdyni1, ul. Morska 80, załoŜona w r. 1930, jako
spółka z o.o., z kapitałem zakładowym 35.000 zł i zarejestrowana w Sądzie Okręgowym
w Gdyni RHB nr 124. Przedmiotem [działalności] przedsiębiorstwa jest dostawa materiałów
tartych, mechaniczna obróbka drzewa i sprzedaŜ dykty. Przedsiębiorstwo utrzymuje tartak
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oraz skład materiałów tartych przy ul. Morskiej 80 w Gdyni, zatrudniając około 20 pracow-
ników. Właścicielami przedsiębiorstwa są dwaj bracia: Józef Dul[l]ek, zamieszkały w Choj-
nicach, gdzie prowadził młyn parowy i tartak oraz Władysław Dul[l]ek, zamieszkały
w Gdyni, kierownik „Gdyńskiej Spółki Drzewnej”. Przedsiębiorstwo prosperuje dobrze,
dając przy obrocie rocznym około 280.000 zł, dość pokaźne dochody. Wartość tartaku
i urządzeń wynosi około 40.000 zł, wartość towaru na składzie około 35.000 zł.

Kierownik przedsiębiorstwa Władysław Dul[l]ek cieszy się na terenie Gdyni nieskazitel-
ną opinią. Dobry fachowiec, uczciwy i solidny kupiec, dobry i lojalny obywatel. DuŜo po-
maga organizacjom społecznym, związkom wojskowym, Związkowi Strzeleckiemu2 i in-
nym. Na skutek zatargu ze Związkiem Legionistów3, wynikłego z winy Związku, który
zwlekał przeszło rok z uregulowaniem rachunku za pobrany na kredyt materiał na budowę
trybun w Gdyni, firmę umieszczono na czarnej liście i pozbawiono dostaw wojskowych,
wyrządzając tym samym niezasłuŜoną krzywdę jej właścicielom.

Opinia o przedsiębiorstwie: zarówno pod względem handlowym, jak i fachowym jest
[ono] bez zarzutu. Kapitał przedsiębiorstwa całkowicie pochodzenia polskiego. Kontaktów
organizacyjnych z zagranicą przedsiębiorstwo nie posiada. Eksportem się nie zajmuje.

 1 Gdyńska Spółka Drzewna – sp. z o. poręką, wspólnikami byli początkowo nie tylko bracia: Józef i Wła-
dysław Dullek, ale i Jan Greuner z Gdyni. Pod koniec lat trzydziestych spółka zmieniła nazwę na Skład
Materiałów Tartych – stolarka, dykty, profilowane listwy podłogowe, wszelkie drzewo budowlane, tartak
parowy. W czasie okupacji zajęta przez Niemców, po wojnie sąd przywrócił wspólników w posiadanie,
niemniej została zlikwidowana w 1949 r. – zob. dok. nr 121, EG, s. 206.

 2 Związek Strzelecki – państwowa organizacja społeczno-wychowawcza młodzieŜy, utworzona w grudniu
1919 r., która nawiązywała do tradycji Związku Strzeleckiego z okresu walki o niepodległość ojczyzny,
skupiając głównie młodzieŜ pozaszkolną, przedpoborową. Była ściśle związana z obozem Józefa Piłsud-
skiego, podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych, prowadziła przysposobienie wojskowe i wychowa-
nie fizycznie, naleŜała do Polskich Związków Sportowych. Pierwsza komórka powstała w Gdyni
w styczniu 1928 r., licząc 21 członków, a jej organizatorami byli Ignacy Sieja i inŜ. Bolesław Janicki. Po
dekadzie tutejszy Związek Strzelecki miał juŜ 1558 członków w 34 oddziałach – szerzej: EG, s. 973-974.

 3 Związek Legionistów Polskich – organizacja skupiająca uczestników walk o niepodległość Polski
w latach 1914-1918, utworzona w 1922 r. Gdyński ZLP powstał pięć lat później (1927), a jego pierwszym
prezesem był Stanisław Szponar. Wkrótce działacze gdyńscy weszli do władz Okręgu ZLP – prezesem
został inŜ. W. Szonert, wiceprezesem S. Majewski. Związek był uczestnikiem Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem i Obozu Zjednoczenia Narodowego, uczestniczył w Ŝyciu politycznym Gdyni,
współorganizował uroczystości rocznicowe – szerzej EG, s. 969.
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1936 grudzień 15, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Adamie Iseppi,
prokurencie firm gdyńskich.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Melduję: Iseppi Adam, urodzony 1 I 1900 r. w Krakowie, syn Emila i Florentyny z domu
Pasterkiewicz, ob. polski, kawaler, [wyzn.] rzym.-kat., urzędnik prywatny, mieszka w Gdyni
przy ul. Władysława IV nr 23 m. 31 jako sublokator u Szemiota. W roku 1918 nazwany
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ukończył gimnazjum w Krakowie, po czym w maju [tego roku] został powołany do armii
austriackiej, z której rychło z powodu zawieszenia broni został zwolniony.

W wojsku polskim słuŜył od 1919 r. do 1920. Po zwolnieniu z WP w stopniu podchorą-
Ŝego rezerwy pracował w firmie spedycyjnej „Polski Glob” w Krakowie i jednocześnie
uczęszczał przez 2 lata na Uniwersytet Jagielloński (Wydział Prawa), a potem na wyŜsze
kursy handlowe. W roku 1923 firmę „Glob” przemianowano na „Krakowskie Składy Wol-
nocłowe”. W firmie tej Iseppi pracował do roku 1930, a następnie był kierownikiem admini-
stracyjnym „Grand Hotelu”. Od roku 1933 jest zatrudniony w firmie „Polski Lloyd” w Kra-
kowie, a od 1 X 1935 r. w Gdyni początkowo w charakterze deklaranta celnego, a ostatnio –
prokurenta.

Na terenie Gdyni Iseppi cieszy się opinią dobrą, uchodzi za zdolnego i sumiennego pra-
cownika. W stosunku do Państwa Polskiego – lojalny. O uprawianie przemytnictwa nie jest
podejrzany. Osobiście Iseppiego znam jako bardzo zrównowaŜonego człowieka i pełnowar-
tościowego obywatela.
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1936 grudnia 16, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Sa-
modzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni o firmie „Mię-
dzynarodowe Transporty Morskie Internationals Transports K.R. Kowalski” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Firma „Międzynarodowe Transporty Morskie Internationals Transports K.R. Kowalski”
Gdynia, ul. Abrahama nr 26 pracuje od września br. Załatwia w porcie szereg transportów
w eksporcie i imporcie. Właścicielem wymienionej firmy jest b. legionista b. V. Baonu
I. Bryg[ady]., kpt. rez., oficer 5 pp Leg[ionów]. odznaczony KrzyŜem Niepodległości,
4-krotnie KrzyŜem Walecznych, Srebrnym KrzyŜem Zasługi i medalami – emerytowany
komisarz StraŜy Granicznej1.

Firma zatrudnia 3. pracowników, między innymi jednego z najlepszych w porcie dekla-
rantów celnych. Korespondentów zagranicznych ma w Grecji, Jugosławii, Austrii, Portuga-
lii, Anglii, Palestynie, w kraju zaś w większych miastach. Koncesję otrzymał [K.R. Kowal-
ski] na skutek osobistej interwencji pana generała [Felicjana] Sławoj-Składkowskiego2.

Sprawa transportów wojskowych jest obecnie postawiona w ten sposób, Ŝe transporty
przemysłu wojennego są oddawane dowolnie przez poszczególne działy tego przemysłu
róŜnym firmom, co mija się z wymogami tajemnicy i jest pewnego rodzaju nieporządkiem.
Sprawy te załatwiają często firmy oparte na kapitale zagranicznym, jak np. „Północne Towa-
rzystwo Transportowe” (bracia Tempel), „Polski Lloyd”, „Juliusz Hermann”, które to firmy są
oparte na kapitale angielskim, lub „Schenker”, „[Ludwik] Modelski”, „Przewóz”, które pracu-
ją z Niemcami, w końcu kilka innych firm mniejszych pracujących z Niemcami, pośrednio
przez Gdańsk, czy to przez firmy: „[Ferdinand] Prowe”, „Ankerlager”, „[F.G.]Reinhold”,
„[C.W.] Bestmann”, „[August] Wolf”, które na gruncie spraw transportowych mają doskona-
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łe moŜliwości do prowadzenia wywiadu handlowego. U nas do tej pory nie przywiązuje się
naleŜytej wagi do tych spraw, podczas kiedy Niemcy jeszcze przed wojną mieli doskonale
zorganizowaną słuŜbę łącznikowo-informacyjną przy pomocy przedsiębiorstw transportów
morskich (choćby istniejące do dziś Uberseedienst).

Przez oddanie tych spraw jednemu ekspedytorowi zyskuje się:
1) Przede wszystkim niŜsze ceny przeładunków, które moŜna ustalić niezaleŜnie od

obowiązujących taryf,
2) Przy sposobności przeładunków moŜna by stworzyć doskonałą szkołę wywiadu mor-

skiego i portowego dla całego szeregu ludzi, którzy mogliby być zajęci w przedsię-
biorstwie,

3) MoŜna by mieć na wszystko tańszy fracht morski, gdyŜ pod wiadome z góry trans-
porty  moŜna by samemu frachtować odpowiednie statki.

Z uwagi na szczególnie ideowe nastawienie firmy K.R. Kowalski, której właściciel budzi
wielkie zaufanie, byłoby rzeczą słuszną i wskazaną wyjątkowo potraktować wspomnianą
firmę przy rozwaŜaniach przydziału transportów wojskowych. Wskazanym byłoby równieŜ
zrealizowanie, jak to nadmieniłem, wywiadu morskiego i portowego wzorem niemieckich
portów konkurencyjnych. O roli, poŜyteczności i znaczeniu wywiadu morskiego dla rozwoju
handlu zamorskiego, mówią świetne rezultaty pracy tej instytucji w portach konkurencyj-
nych.

 1 Kowalski Karol (1896-?), ur. w Krakowie, ukończył 8-klasowe Collegium w Brukseli, legionista
(I Brygada), w latach 1918-1925 w WP w 5. i 6. pp (m.in. d-ca kompanii), ostatnio w stopniu kpt. pie-
choty,  potem przez dwa lata słuŜba kontraktowa w II Oddziale Sztabu Głównego WP (znając dobrze kil-
ka języków, przebywał m.in. w ParyŜu, Rotterdamie, Hadze, Berlinie, Gdańsku), w latach 1927-1928 re-
ferent spraw wojskowych w Urzędzie Wojewódzkim w Nowogródku oraz referent bezpieczeństwa w Sta-
rostwie w Lidzie; od 1 X 1928 r. w StraŜy Granicznej, komisarz, oficer informacyjny w Mazowieckim
i Małopolskim Inspektoracie Okręgowym SG (1929-1933), w 1933 r. uległ powaŜnemu wypadkowi mo-
tocyklowemu, bardzo krótko kierownik Komisariatu Goszczyno w Pomorskim IO (I 1934), a następnie
Komisariatu Herby w Śląskim IO (I-VI 1934), w XII 1934 r. przeniesiony w stan spoczynku, właściciel
firmy Międzynarodowe Transporty Morskie, dalsze jego losy nie są znane – ASG, Zbiór akt osobowych
SG (1928-1939), sygn. 416/456.

 2 Sławoj-Składkowski Felicjan  (1885-1962), absolwent Wydziału Lekarskiego UJ, uczestnik rewolucji
1905 r., związany z PPS, legionista, od XI 1918 r. w WP na róŜnych stanowiskach, głównie w pionie me-
dycznym, w 1924 r. gen. brygady i szef Dep. Sanit. MSWojsk., w V 1926 r. po stronie J. Piłsudskiego, został
komisarzem rządu na  m. stołeczne Warszawę, od X 1926 r. do XII 1929 r. min. spraw wewnętrznych, po-
tem krótko z-ca szefa Administracji Armii i ponownie stanowisko min. spr. wewn. w gabinetach: Sławka,
Piłsudskiego, kolejnym Sławka i Prystora, od 16 V 1936 r. do 30 IX 1939 r. premier i jednocześnie min.
spr. wewn., w latach 1930-1939 poseł na Sejm, po wybuchu wojny z Niemcami internowany w Rumunii,
w 1940 r. przedostał się do Palestyny, po wojnie osiadł w Anglii, zmarł w Londynie.
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1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Eximport”
w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/194

Firma „Eximport” sp. akc., Gdynia, Skwer Kościuszki 14, istnieje od dnia 6 listopada
1931 r. jako spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 250.000 zł. Zarejestrowana w Sądzie
Okręgowym w Gdyni w r. 1932 RHB [nr] 177. Działalność wymienionej firmy obejmuje
handel surowcami – wyłącznie prawie bawełną surową i gumą – oraz utrzymywanie i pro-
wadzenie publicznych składów towarowych, na mocy specjalnej koncesji rządowej.

Podział kapitału akcyjnego jest następujący:
1) Eitingon Naum…………..…….. akcji 0850 na sumę   85.000 zł,
2) Horak Adolf…………………… akcji 0275 na sumę   27.500 zł,
3) Łódzki Bank Depozytowy ……. akcji 0875 na sumę   87.500 zł,
4) Bruno Triebe ..………………… akcji 0500 na sumę   50.000 zł.

          Razem                akcji 2500 na sumę 250.000 zł
Do zarządu spółki wchodzą:
1) Z ramienia grupy a) obejmującej pierwszych dwóch akcjonariuszy: dr Jerzy Rosen-

blatt i Maurycy Tempelhof.
2) Z ramienia grupy b) obejmującej akcjonariuszy wymienionych pod 3) i 4): Bruno

Triebe i Izaak Weyland.
Prokurent Jan Chałupka, kierownik firmy w Gdyni, podpisuje łącznie z jednym z zarząd-

ców grupy a), prokurent Wilhelm Tygier podpisuje z jednym z członków zarządu grupy b).
Bilans za rok 1935 zamykał się sumą złotych 2.339.110,80 zł
Rachunek strat i zysków:               590.345,49 zł
Zysk za rok 1935 wynosił 97.316,87 zł
Zysk za lata ubiegłe……102.671,96 zł.
Podział zysku dokonano według następującego klucza: 10.000 zł na kapitał zapasowy,

30.000 zł na dywidendy, resztę przelano na rok operacyjny 1936. Spółka „Eximport” posia-
da przedstawicielstwo firmy „Bruno Triebe i S-ka” Łódź, Piotrkowska 5. Nieruchomości
własnych nie ma. ZadłuŜenie stosunkowo niewielkie. W roku 1935 spółka sprzedała 37.200
bel bawełny.

Wspólnicy wszyscy pochodzą z Łodzi. Jak wynika z przytoczonego powyŜej spisu ak-
cjonariuszy, kapitał spółki znajduje się wyłącznie w rękach śydów polskich i Niemca Trie-
be. Lojalność firmy wobec Państwa i Skarbu w świetle przynaleŜności kapitału, stoi pod
znakiem zapytania, aczkolwiek firma utrzymuje pozory lojalności. Opinia handlowa spółki
jest dobra. Zobowiązania wobec wierzycieli regulowane są bez zwłoki.

Kierownik w Gdyni Jan Chałupka, ur. w Łodzi dn. 17 XII 1899 r., syn Jana i Florentyny,
narodowość i obywatelstwo polskie, wyznanie ewangelickie, Ŝonaty, 1 dziecko, zam.
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w Gdyni, Skwer Kościuszki 14. Za przemytnictwo tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz kart
do gry i koniaku, został ukarany w roku 1935 przez miejscowy Urząd Celny grzywną
w wysokości 1.806,50 zł.
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1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pionier”
Towarzystwo Okrętowe w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/194

Firma „Pionier” Towarzystwo Okrętowe sp. z o.o. istnieje od dnia 25 kwietnia 1935 r.
Biuro firmy mieści się obecnie w Gdyni, ul. Starowiejska 7 m. 11. Oddziału firma nie posia-
da. Trudni się Ŝeglugą morską1.

Zarząd:
1) Kazimierz Kostrzewski, Warszawa, Złota 5,
2) Wacław Fedorowicz, Gdynia, Zgoda 4,
3) Prokurent i kierownik przedsiębiorstwa: Kazimierz Nowak2, Gdynia, Starowiejska 7

m.11.
Udziałowcy:
1) Kazimierz Kostrzewski, Warszawa, Złota 5, udziałów 9 na sumę 4.500 zł,
2) Zofia Artychowska, Białystok, Świętojańska 19, udziałów 9 na sumę 4.500 zł,
3) Wacław Maciulski, Warszawa, Złota 5, udziałów 2 na sumę 1.000 zł,
4) Wacław Fedorowicz, Gdynia, Zgoda 4, udziałów 10 na sumę 5.000 zł.
Przedsiębiorstwo dopiero od roku pracuje bez strat. Pierwszy rok dał powaŜne straty.

Koncesji i nieruchomości na lądzie firma nie posiada. Własnością przedsiębiorstwa jest
motorowiec „Pionier I” pojemności 528,43 BRT zapisany w miejscowym sądzie rejestro-
wym.

Wymienione przedsiębiorstwo powstało w r. 1935 z inicjatywy Witalisa Milanowskiego,
porucznika Ŝeglugi wielkiej. Milanowski pochodzi z Kołomyi i nazywał się poprzednio
Konik. Ukończył Szkołę Morską w Gdyni3, gdzie zapoznał się z córką Ryszarda Gałczyń-
skiego4, dyrektora „I. Towarzystwa Kąpieli Morskich” w Gdyni5, człowieka bardzo zamoŜ-
nego. Po ukończeniu Szkoły Morskiej oŜenił się z p. Gałczyńską i przez dłuŜszy okres był
na utrzymaniu swego teścia. Milanowski bardzo lekkomyślny, kosztował [R.]Gałczyńskiego
duŜo pieniędzy. Otrzymał raz 30 tys. złotych, które stracił w ciągu 10 miesięcy. ToteŜ kiedy
rozwijać począł myśl załoŜenia towarzystwa Ŝeglugowego, Gałczyński dopomógł mu
w tym. Zakupiony w Finlandii motorowiec, statek dobry, ale o złych motorach, przyczynił
Gałczyńskiemu tak samo duŜo kłopotów jak jego zięć. Statek odbierał [W.]Milanowski oso-
biście, jako kapitan i nie zadał sobie nawet trudu dokładnego zbadania maszyn, tłumacząc to
brakiem czasu.
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W okresie, gdy kierował przedsiębiorstwem, wykazał lekkomyślność, graniczącą z prze-
stępstwem. Nie prowadził kasy, zalegał z rachunkami, wywołał liczne skargi dostawców
zagranicznych do konsulatów za niepłacenie rachunków, doprowadzając przedsiębiorstwo
do progu bankructwa. Gałczyński popłacił za niego długi, kazał mu z „Pioniera” wystąpić,
udziały zaś przelano na [W.]Fedorowicza. Fedorowicz zaangaŜował [K.]Nowaka w charak-
terze kierownika przedsiębiorstwa, dając mu prokurę, sam zaś, wykorzystując dobre stosun-
ki z [Feliksem] Kollatem, postarał się o zafrachtowanie statku przez „śeglugę Polską”.
Dzięki stosunkom Fedorowicza i energii Nowaka, udało się przedsiębiorstwo uchronić od
bankructwa. Obecnie firma wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, jak równieŜ
jest lojalna wobec Skarbu Państwa.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy.
Kazimierz Nowak, ob. polski, narodowości polskiej, [wyzn.] rzym.-kat., Ŝonaty, kapitan

Ŝeglugi wielkiej, komisarz awaryjny, ukończył Państwową Szkołę Morską, włada oprócz
polskiego językiem niemieckim i angielskim. Jest zaprzyjaźniony z dyrektorem „Gdyniki”
Fedorowiczem jeszcze z czasów szkolnych; przychylnie traktowany przez dyr. Kollata. [...].
Ma opinię zdolnego, rzutkiego fachowca, maklera i marynarza. Poza licznymi zaletami po-
siada wadę krytykowania ludzi tego samego co on zawodu i pomniejszania ich wartości.
W pracy społecznej udziału nie bierze, od polityki stroni. Był na froncie, odznaczony Krzy-
Ŝem Walecznych.

 1 Wg innych źródeł  Towarzystwo Okrętowe „Pionier” sp. z o.o. zarejestrowano 1 IV 1935 r. z siedzibą ul.
Piotra Skargi 9. Przedmiotem działania miał być transport morski i nabywanie statków morskich na wła-
sność. Spółka miała statek „Pionier I”. Wspólnikami byli: Kazimierz Kostrzewski, Zofia Artychowska,
Wacław Maciulski – wszyscy z Warszawy oraz Witalis Milanowski z Gdyni. Zarządcą był por. mar.
handl. Witalis Milanowski, następnie Kazimierz Kostrzewski, kierownikiem kpt. Ŝ.w. Kazimierz Marian
Nowak. „Pionier” ogłosił 17 IX 1937 r. upadłość – EG, s. 861.

 2 Nowak Kazimierz Marian (1903-1971), kpt. Ŝ.w. (od 28 II 1930 r.), por. mar. rez. (od 31 III 1946 r.),
ukończył gimnazjum we Lwowie i Szkołę Morską w Tczewie (1924), w 1918 r. wstąpił jako ochotnik do
WP i uczestniczył w obronie Lwowa, kampanii ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej, po 1924 r. słuŜył
krótko w Marynarce Wojennej, a następnie w Polskiej Marynarce Handlowej, od 1933 r. zaprzysięŜony
rzeczoznawca ds. Ŝeglugi i ładunków okrętowych przy IPH w Gdyni, był właścicielem biura awaryjnego,
kier. Towarzystwa Okrętowego „Pionier”, zmobilizowany w 1939 r. słuŜył w 2. komp. Batalionu Kadry
Floty na Oksywiu, 1939-1945 w niewoli niemieckiej w Oflagu II A Prenzlau, od VII 1945 r. w Anglii,
początkowo w dyspozycji szefa Kier. MW, a następnie w Rezerwowej Grupie Oficerów. Zmarł w  Lon-
dynie – EG, s. 500; Kadry Morskie, t. II, s. 399.

 3 Wtedy jeszcze (1929) jako Witalis Konik w Tczewie. Brak informacji o jego dalszych losach.
 4 Gałczyński Ryszard Jan Kanty (1875-?), przemysłowiec, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie

w Petersburgu (1899), Akademię Handlową w Antwerpii i w Berlinie (1901), zorganizował w Warszawie
własną mielarnię minerałów i surogatów, potem został korespondentem pism polskich w Petersburgu, dyr.
Towarzystwa Naftowego Majkop Enemski i członkiem zarządu fabryki tygli graficznych, od 1912 r. pro-
wadził oraz był dyr. i reŜ. Teatru Nowoczesnego w Warszawie, w czasie I wojny światowej zajmował się
dostawami wojennymi, w 1918 r. zorganizował w stolicy dom bankowy przekształcony po dwóch latach
w Stołeczny Bank Warszawski, w 1920 r. zakupił tereny w Gdyni i zorganizował przedsiębiorstwo Pierw-
sze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich, był w Gdyni wiceprezesem Towarzystwa Budowy Bazyliki
Morskiej, udziałowcem firmy spedycyjnej „Poltrans”, zmarł w czasie II wojny światowej – EG, s. 193.

 5 Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich – spółka akcyjna zawiązana dla stworzenia w Gdyni
nowoczesnego letniska, dysponująca na początek parcelami na Kamiennej Górze i na Oksywiu. Ukon-
stytuowała się 2 III 1920 r. pod nazwą I-sze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich z siedzibą w War-
szawie (od 1930 r. w Gdyni), stawiając sobie za cel: nabywanie, dzierŜawienie i pozbywanie się terenów
nadmorskich, nabywanie, zakładanie, dzierŜawienie uzdrowisk i kąpieli morskich, domów, willi i parceli
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w takich uzdrowiskach, uczestniczenie w przedsiębiorstwach o tym samym lub podobnym zakresie dzia-
łania. Inicjatywa i siła sprawcza przedsięwzięcia naleŜała do bankiera warszawskiego Ryszarda Gałczyń-
skiego, który został prezesem i dyrektorem zarządzającym. Zamysł dotyczył wybudowania dzielnicy pen-
sjonatowo-willowej – w połowie 1922 r. rozpoczęto budowę 20 willi i jednego hotelu („Kaszubski”).
W latach 1922-1923 zbudowano ogółem 52 wille i pensjonaty, jedno- lub dwupiętrowe, a rok później dal-
szych 20. Rozwój letniska na Kamiennej Górze zaczął tracić impet pod koniec lat dwudziestych ze
względu na potrzeby portu gdyńskiego – szerzej EG, s. 560.
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1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polbryt”
Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/194

Firma „Polbryt” Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe Spółka Akcyjna, załoŜona
w r. 1928. Centrala: Gdynia, ul. Waszyngtona 15. Oddział: Warszawa Plac Małachowskiego 4.
Przedstawicielstwa: Gdańsk – PAM, Hopfengasse1 27; Londyn: The United Shipping Com-
pany Ltd, 108 Fenchurch Str.; Hull – Ellermann’s Wilson Line Ltd; Le Havre – Langstaff,
Erembert et Co., Quai – de Southhampton; Cherburg – Fougère et Co., Quai de l’Ancien
Arsènal; ParyŜ: Langstaff, Erembert et Co., rue d’Enghien. Przedsiębiorstwo uprawia towa-
rowo-pasaŜerską Ŝeglugę morską.

Zarząd:
1) Dr Stanisław Wachowiak, Katowice,
2) H.S. Holden,
3) M. Turski,
4) M. Węgrzynowski – wszyscy mieszkają poza Gdynią.
Prokura: Feliks Kollat, Cecil Harold Jeffrey, Jerzy Fink-Finowicki2. Dyrektor naczelny:

Feliks Kollat, dyr. zarządzający C.H. Jeffrey, prokurent J.[Fink]-Finowicki.
Udziałowcy:
1) Skarb Państwa 91% udziałów,
2) Ellermann’s Wilson Line, Hull                       9% udziałów (grupa angielska).
Rada Nadzorcza:
Dr Stanisław Wachowiak, H.S. Holden, L.M. Ives, St. Nowak, M. Turski, M. Węgrzy-

nowski.
Kapitał zakładowy firmy w wysokości 10.143.000 zł, podzielony jest na 10.143 akcji

imiennych po 1.000 zł wartości nominalnej kaŜda. Wymienione przedsiębiorstwo posiada
statki: „Warszawa” 2.487 BRT, „Lech” 1.568 BRT, „Lublin” i „Lwów” po 1.409 BRT.
Współpracuje z: Ellermann’s Wilson Line, Hull – Anglia; Peninsular and Oriental Steam
Ship Navigation Co. Ltd, Londyn – Anglia; British India Steam Navigation Co. Ltd,
Calcutta, Indie Brytyjskie.
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Sprawy handlowe przedsiębiorstwa prowadzi dyr. [F.]Kollat. Dba on przede wszystkim
o interes własny. Przy zawarciu transakcji sprzedaŜy s/s „Premier” Włochom3, wypłacono
duŜą prowizję, niepraktykowaną w tego rodzaju transakcjach, bo około 10%. O pobranie
części prowizji dla siebie podejrzewają Kollata. Dyrektor Jeffrey pilnuje interesów grupy
angielskiej. Przyjacielem Polski nie jest. Przedsiębiorstwo nie ma powodu do obchodzenia
ustaw, poniewaŜ odnośne ustawy Ŝeglugowe wydaje się w porozumieniu z kołami Ŝeglugo-
wymi. Co się tyczy ustaw skarbowych to uchybień nie było. Rzetelność handlowa firmy bez
zarzutu.

Dane personalne i charakterystyka dyrektora zarządzającego:
Cecil Harold Jeffrey, ob. brytyjski, narodowości angielskiej, wykształcenia prawie nie

posiada, rozpoczął pracę w firmie Ellermannn’s Wilson jako chłopiec do posyłek. Po polsku
prawie nie mówi, włada językiem rosyjskim i niemieckim. Bardzo dobry fachowiec. [...]. Na
ogół  prowadzi oszczędny tryb Ŝycia. Jest wicekonsulem Wielkiej Brytanii [w Gdyni]. Przed
załoŜeniem Polsko-Brytyjskiego Tow. Okrętowego był dyrektorem oddziału gdańskiego
Ellermann’s Wilson Line. Jeszcze przed [I] wojną był przedstawicielem tej firmy w Archan-
gielsku – Rosja. Zarazem reprezentował angielskie kopalnie węgla. Podczas wojny świato-
wej robił dobre interesy na dostawach do Rosji. Z reguły na 10 okrętów załadowanych rze-
komo węglem, za co Rosja płaciła z góry złotem, do Archangielska dopływało 2-3; resztę po
drodze „torpedowali” Niemcy. Tymczasem na 10 okrętów wysyłano tylko 2, a róŜnicę „za-
rabiano” na sojuszniku rosyjskim. Podobną rolę mógłby Jeffrey odegrać w Polsce. Polaków
nie lubi. Z oficerami statków obchodzi się ordynarnie. Czuje sentyment do Niemców.
W Gdańsku zatrudnia ekspertów Niemców wrogo ustosunkowanych do Polski. NaleŜy do
klubu polsko-angielskiego. Politycznie niebezpieczny. Jak kaŜdy Anglik za granicą pracuje
dla swego kraju. Charakter pracy – informacyjny.

 1 Hopfengasse – obecnie: Chmielna.
 2 Finowicki-Fink Jerzy (1891-?), ukończył gimnazjum w Aszchabadzie, pierwszą pracę – w bankowości,

rozpoczął w Bucharze, od 1918 r. w Polsce, w latach 1922-1925 pracował w polskim Banku Przemysło-
wym w Gdańsku, od 1927 r. w Gdyni, najpierw jako księgowy, a następnie dyrektor armatora „śegluga
Polska”, prokurent „Polbrytu”, zastępca członka zarządu Związku Armatorów Polskich; przed wybuchem
wojny z Niemcami nadzorował udaną ewakuację polskiej floty handlowej z Polski, po aresztowaniu przez
hitlerowców, uciekł z więzienia w Gdańsku i zamieszkał w Warszawie. Po  wojnie wrócił na WybrzeŜe
i pracował w gdańsko-gdyńskich firmach spedycyjnych, następnie w gdańskiej Delegaturze NIK – EG,
t. II, s. 40.

 3 „Premier”, ex „Tasso”, statek pasaŜersko-drobnicowy, zbudowany w 1922 r. w angielskiej stoczni w Leith,
3540 BRT, 2171 NRT, dł. 101,6 m, szer. 13,1 m, zan. 6,9 m, parowiec, 2400 KM, szybk. 12 węzłów, 5 ła-
downi, 450 miejsc pasaŜerskich. Zakupiony przez „Polbryt” 24 XI 1928 r. od Ellermann's Wilson Line,
Hull (przejęty w IV 1929 r.) obsługiwał linię Gdańsk–Londyn, następnie Gdynia–Londyn. Jako statek
nieekonomiczny został w 1935 r. sprzedany włoskiemu armatorowi Lloyd Triestino z Genui, który nadał
mu nazwę „Adua”. W czasie wojny zatopiony przez własną załogę 4 IV 1941 r. w porcie Massaua (Ery-
trea), podniesiony z dna przez Anglików i najprawdopodobniej po niedługim czasie pocięty na złom.
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1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Rothert
i Kiłaczycki” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/194

Firma „Rothert i Kiłaczycki” sp. z o.o. załoŜona dnia 9 lipca 1935 r. Centrala w Gdyni,
ul. Świętojańska 9, oddział w Gdańsku. Zajmuje się odprawą statków morskich w Gdyni
i innych portach, frachtowaniem, przyjmowaniem agentur linii okrętowych, pośrednicze-
niem w kupnie – sprzedaŜy okrętów, węgla brunatnego i ubezpieczeniach1.

Zarząd:
1) Kazimierz Rothert, kierownik w Gdyni,
2) Borys Kiłaczycki, kierownik w Gdańsku.
Udziałowcy:
1) Kazimierz Rothert ………………... 25.000 zł,
2) Borys Kiłaczycki………………….. 25.000 zł.
Firma posiada koncesję na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego. Największe zy-

ski czerpie z odprawy statków i frachtowania. Swego bilansu dotychczas nie ogłosiła. Nie-
ruchomości własnych nie ma.

Firma posiada kilka przedstawicielstw linii okrętowych, z których najbardziej dochodo-
we i połączone z minimalnymi zabiegami jest przedstawicielstwo polskiej linii południowo-
amerykańskiej. Przedstawicielstwo to firma otrzymała przy poparciu dyr. [Feliksa] Kollata,
jakkolwiek pierwszeństwo naleŜało się firmie PAM, w której większość udziałów naleŜy do
Skarbu [Państwa]. Dyr. [F.]Kollat oddaje firmie do obsługi wszystkie nowe linie „śeglugi
Polskiej”. Wg poufnych informacji wymieniony jest cichym wspólnikiem firmy. Popiera ją
równieŜ [Marius] Plinius, wicedyrektor linii Gdynia–Ameryka w Warszawie.

Lojalność firmy wobec Skarbu Państwa wątpliwa. Jak wyŜej wspomniano, dzięki machi-
nacjom dyr. Kollata, firma otrzymała przedstawicielstwo linii południowoamerykańskiej.
W rachubę wchodzą nie tylko statki [armatorów] „śeglugi Polskiej” („Wisła”), ale i Gdy-
nia–Ameryka („Pułaski” i „Kościuszko”), jakkolwiek linia Gdynia–Ameryka posiada ma-
klerkę własną i obcy makler jej nie jest potrzebny. Działalność firmy dla Gdynia–Ameryka
polega głównie na ostemplowaniu dokumentów (konosamentów), za co pobiera [ona] 2,5%
od frachtu, nie licząc stawki za odprawę, która nie jest niska.

Na początku lata br., wobec nadmiaru frachtów do Ameryki Południowej, linia „Gdynia–
–Ameryka” była zmuszona zafrachtować dodatkowo jeden statek obcy. Dyr. [M.]Plinius
(Duńczyk, dyrektor w Warszawie), osobiście zwrócił się do firmy „Rothert i Kiłaczycki”,
z której otrzymał ofertę na statek duński, naleŜący do firmy „Maersk”. Ofertę przyjęto bez
kalkulacji, nie uzgadniając tej sprawy z „Polską Agencją Morską”, która zafrachtowałaby
odpowiedni statek znacznie taniej. Na transakcji tej „Gdynia–Ameryka” straciła 10.000 zł
i koszty handlowe. Przy następnej okazji PAM złoŜył ofertę znacznie niŜszą od oferty firmy
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„Rothert i Kiłaczycki”, jednak Plinius interweniował w Min. Przemysłu i Handlu, skąd PAM
otrzymał polecenie wycofania oferty. Drugi charter nie doszedł jednakŜe do skutku.

 Rzetelność handlowa firmy nie nastręcza zastrzeŜeń.
Dane personalne i charakterystyka właścicieli firmy:
1) Rothert Kazimierz, ur. 3 III 1896 r. w Warszawie, ob. polski, narodowości polskiej,

kawaler, [wyzn.] rzym.-kat., kupiec, włada językami, oprócz ojczystego, rosyjskim,
niemieckim i angielskim, mieszka obecnie w Gdyni, ul. Świętojańska 66 m. 18. Przy-
jaźni się z dyr. Kollatem. Uchodzi za dobrego fachowca, jest rzutki i przedsiębiorczy.
Społecznie nie udziela się. Przekonań politycznych nie ujawnia. [...]. Wymieniony był
wicedyrektorem „śeglugi Polskiej” za czasu dyrekcji [Juliana] Rummla. Na skutek
róŜnicy zdań co do prowadzenia przedsiębiorstwa, zwolnił się ze stanowiska i wyje-
chał z Gdyni. Powrócił w r. 1934 i zamieszkał u dyr. Kollata, przy pomocy którego
otrzymał posadę w „Polskiej Agencji Morskiej”, mając za zadanie zapoznanie się
z tokiem pracy fir. maklerskiej. Gdy dostatecznie opanował ten dział pracy, zapadła
decyzja załoŜenia własnej firmy maklerskiej na spółkę z Kiłaczyckim, który był wów-
czas dyrektorem „Polskiej Agencji Morskiej” w Gdańsku. Rothert pieniędzy nie po-
siadał. Udział miał wpłacić Kollat, który, wg poufnych informacji, otrzymał opcję na
udziały. Kontrakt miał być sporządzony u jakiegoś notariusza w Warszawie.

2) Kiłaczycki Borys, mieszka w Gdańsku, kierownik tamt[ejszego]. oddziału firmy,
b. dyrektor „Polskiej Agencji Morskiej” tamŜe. Dobry fachowiec. Gdy załoŜenie fir-
my własnej po konferencji z Kollatem było zadecydowane, wykorzystał ostatnie mie-
siące pracy w PAM, aby odstręczać klientów tej firmy i przeciągać ich do mającej
być załoŜonej firmy własnej.

 1 Według innych źródeł firma została zarejestrowana 27 VI 1935 r. Od IX 1938 r. siedziba mieściła się na
ul. Derdowskiego 7 („Dom Bawełny”). Firma otrzymała agenturę linii śródziemnomorskiej innego ar-
matora – „śegluga Polska”, w listopadzie 1935 r. uruchomiła dodatkowo regularne połączenie Gdyni
z Ameryką Południową, a w 1939 r. otworzyła oddział w Warszawie (kilka lat wcześniej powstał
w Gdańsku). Kilka miesięcy przed wybuchem wojny zamówiła w Holandii mały kabotaŜowiec (trampo-
wy do Ŝeglugi przybrzeŜnej) „Bug”, oddany do eksploatacji w sierpniu tego roku – EG, s. 680.
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1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Związek
Ekspedytorów Bawełny” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/194

„Związek Ekspedytorów Bawełny” Gdynia, 10 Lutego 5, stowarzyszenie zarejestrowane,
załoŜone dnia 18 I 1931 r. Związek ma na celu połączenie ekspedytorów i osób zaintereso-
wanych w ekspedycji bawełny i rozwoju handlu bawełny w porcie gdyńskim. Związek przy-
czyniać się ma przede wszystkim do utrzymania przyjaznych stosunków między ekspedyto-
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rami bawełny i czynić wszelkie starania prowadzące do rozwoju handlu bawełną w Gdyni.
Nadto na wniosek poszczególnych członków ma bronić ich interesów1.

Członkami związku są następujące firmy:
1) J.H. Bachmann, Tow. Ekspedycyjne, Gdańsk2,
2) J.H. Bachmann, Tow. Ekspedycyjne, Gdynia,
3) Bergenske Baltic Transport[s] Ltd, Gdańsk,
4) Bergenske Baltic Transport[s] Ltd, Gdynia,
5) Lucjan Byczkowski, Gdynia,
6) Herman Dahl, Gdańsk,
7) Władysław Gieysztor, Gdynia,
8) Franciszek Marszał, Gdynia,
9) „Pantarei”, Powszechne Zakłady Magazynowe, Gdynia,

10) Ludwik Rotstat, Gdynia,
11) Warszawskie Towarzystwo Transportowe, sp. z o.o., Gdynia,
12) Warta, sp. z o.o., Gdynia,
13) Tadeusz Wejhert, Gdańsk.
Jak wynika z przytoczonego powyŜej spisu członków, Związek, aby być zarejestrowany,

wpisał parokrotnie te same firmy, inaczej bowiem liczba członków byłaby za mała i reje-
stracja nie mogłaby nastąpić. PoniŜej wyliczone firmy i osoby wchodzą w skład Związku
a reprezentują jedno przedsiębiorstwo:

1) Bachmann Gdańsk i Gdynia, Herman Dahl, Gdańsk,
2) Bergenske Baltic Transports Gdańsk, Gdynia, Franciszek Marszał z Gdyni, wicedy-

rektor firmy Bergenske w Gdyni,
3) Lucjan Byczkowski, Gdynia, Warszawskie Towarzystwo Transportowe w Gdyni

i Tadeusz Wejhert z Gdańska,
4) Władysław Gieysztor, Gdynia i Warta w Gdyni,
5) „Pantarei”, Gdynia i Ludwik Rotstat, Gdynia.
Wymieniona powyŜej grupa 5 firm: „Bachmann”, „Bergenske”, „Warsz. Tow. Trans-

portowe”, „Warta” i „Pantarei” stanowią właściwie Związek Ekspedytorów Bawełny.
Na fundusze Związku składają się członkowie opłatami ustalonymi przez Zarząd, który

w miarę potrzeby moŜe uchwalić dodatkowe opłaty poza preliminowanymi. Biuro Związku
mieści się w lokalu firmy „Bachmann” w Gdyni. Kierownikiem biura oraz sekretarzem
i skarbnikiem Związku jest Paweł Neumark, prokurent wymienionej firmy. Władze Związku
stanowią Zarząd i Walne Zgromadzenie członków. Do prawomocnego zastępowania Związ-
ku wystarcza podpis jednego członka zarządu. Komisji Rewizyjnej Związek nie posiada.

Członkowie zarządu:
Prezes: Franciszek Marszał, wicedyrektor firmy „Bergenske” w Gdyni,
Wiceprezes: Tadeusz Wejhert, dyrektor Warszawskiego Tow. Transportowego w Gdań-

sku, skarbnik, sekretarz i kierownik biura Związku: Paweł Neumark, prokurent firmy
„Bachmann” w Gdyni.

W związku z rozdwojeniem Związku Ekspedytorów Gdyńskich, Zarząd Związku Ekspe-
dytorów Bawełny znalazł się w dwóch przeciwnych obozach: prezes Związku Marszał
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wszedł w skład nowego Zarządu Związku Ekspedytorów, pozostali zaś członkowie Zarządu
utworzyli nowe zrzeszenie, wycofując się z dawnego Związku. Jak ukształtuje się w przy-
szłości Związek Ekspedytorów Bawełny, przewidzieć trudno.

 1 Poza obroną spraw zawodowych Związek miał równieŜ kształcić klasyfikatorów i kiperów bawełny przez
umieszczanie ich w firmach zagranicznych, by odbywali  praktykę. Zrzeszał, jak podaje literatura,
17 przedsiębiorstw. KaŜda firma zajmująca się transportem bawełny zabiegała o przyjęcie do Związku,
który potrafił wynegocjować z PKP zniŜki taryf przewozowych dla wszystkich transportów bawełny
nadawanych przez zrzeszone w nim firmy – EG, s. 964-965.

 2 Towarzystwo Spedycyjne J.H. Bachmann – spółka załoŜona 28 XI 1932 r. przez Naamlooze Vennoot-
schap J.H. Bachman's Expeditiebedryf w Rotterdamie oraz Eduarda Nebelthau z Nowego Jorku. Biura
mieściły się przy ul. 10 Lutego 5. Kierownikami byli: Paweł Neumark i Konrad Marten, kupcy z Sopotu.
W lipcu 1939 r. warszawska firma „Dal” Towarzystwo Handlu Międzynarodowego kupiło 51% udzia-
łów. Po II wojnie światowej firma nie została reaktywowana – EG, s. 867.

52

1937 styczeń 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o „Fischzentrale”
w Gdańsku i Spółdzielni Rybackiej w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/119

Melduję: ostatnio Izrael Dziedzic w Gdyni bywa b. rzadko. Tego, by nielegalnie wywoził
do Gdańska środki płatnicze, dotychczas nie stwierdzono.

Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich załoŜono1 w maju 1927 r. z inicjatywy Banku
Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Gdyni2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie
Okr[ęgowym]. w Gdyni, jako spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Główną przy-
czyną inicjatywy BGK w kierunku załoŜenia spółdzielni, była obawa o los kredytów ban-
kowych udzielanych rybakom morskim na zakup sprzętu rybackiego i kutrów nowych oraz
zmotoryzowanie starych kutrów bezmotorowych. Odpowiedzialność osobista poszczegól-
nych rybaków nie dawała gwarancji zwrotu udzielanych kredytów, podczas gdy rodzaj od-
powiedzialności kolektywnej, przez spółdzielnię, szczególnie zaś kontrola dochodów  ryba-
ków, wykluczająca ukrywanie zarobków, zmniejszała do minimum ryzyko banku.

Cel spółdzielni, określony przez jej statut, obejmuje następujące czynności:
1) Zjednoczenie rybaków na wybrzeŜu morskim pod względem gospodarczym,
2) Podniesienie dobrobytu członków,
3) Podniesienie rybołówstwa morskiego i produkcji przetworów rybnych do jak naj-

większej sprawności.
PowyŜsze zadania statutowe spółdzielnia osiąga przez:
1) Zakup ryb od rybaków – członków i nie członków spółdzielni,
2) SprzedaŜ ryb w stanie świeŜym, mroŜonym i wędzonym, handel konserwami rybnymi

oraz eksport i import,
3) Budowę wędzarni i fabryk konserw,
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4) Udział w instytucjach i firmach o celach pokrewnych,
5) Zakup i sprzedaŜ sieci rybackich, sprzętu, motorów i kutrów,
6) Administrowanie funduszami, przekazanymi przez instytucje państwowe na cele ry-

bołówstwa morskiego.
Dotychczasowa działalność spółdzielni, poza bezsprzecznie dobrymi jej stronami, wyka-

zała wiele odchyleń od zadań statutowych; w wielu wypadkach polityka spółdzielni, [która]
miała iść po linii dobra członków, godziła w ich interesy oraz w interesy gospodarcze ogólne.

W myśl par. 23 statutu spółdzielni, zarząd jej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie,
ale wyznaczany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza składa się z syndyka prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego
w Gdyni oraz naczelnika Morskiego Urzędu Rybackiego3 i 3 rybaków, wybieranych przez
Walne Zgromadzenie. Prezes Rady, syndyk prawny Banku oraz członek Rady – naczelnik
Morskiego Urzędu Rybackiego mają wpływ na pozostałych członków Rady, zaleŜnych od
nich w sprawach kredytowych. Czego chcą pierwsi, to pozostali członkowie uchwalą.

Do Zarządu od początku istnienia spółdzielni, powołano urzędnika BGK w Gdyni, File-
mona śyłkowskiego4 oraz 2 rybaków – Kaszubów. Stosunek pomiędzy [F.]śyłkowskim
a rybakami – członkami Zarządu układa się tak samo, jak pomiędzy pierwszymi dwoma
a resztą członków Rady Nadzorczej. śyłkowski, jako człowiek inteligentny, a nadto cieszą-
cy się zaufaniem i poparciem Banku, nic sobie nie robi z innych członków Zarządu i dyry-
guje nimi, jak swymi podwładnymi. Z tego teŜ względu śyłkowski jest jedynie odpowie-
dzialną osobą za wszystkie pociągnięcia spółdzielni.

Przez szereg lat głównym zajęciem spółdzielni było jedynie pośredniczenie w handlu ry-
bami morskimi. Spółdzielnia ryby kupowała i sprzedawała handlarzom i wędzarniom krajo-
wym. Rozpiętość pomiędzy ceną, płaconą przez spółdzielnię rybakowi a ceną, pobieraną od
kupującego wynosi często około 100%.  To niebywałe śrubowanie cen hamuje spoŜycie ryb
morskich w kraju i obniŜa zarobki rybaków, którzy mogliby znacznie więcej ryb dostarczyć
przy większym spoŜyciu i usprawnieniu sprzedaŜy. Nie mogąc naleŜycie zorganizować
sprzedaŜy ryb, śyłkowski ograniczał zakup ryb, a tym samym połowy (w sezonie bieŜącym
przeprowadzono urzędowo ograniczenie połowów przez Morski Urząd Rybacki w Gdyni, na
mocy pełnomocnictwa Min. Przemysłu i Handlu).

Aby rybacy nasi nie mogli sprzedawać ryb w Gdańsku, śyłkowski dał inicjatywę do zało-
Ŝenia w Gdańsku organizacji przymusowej dla rybołówstwa i handlu ryb – Danziger Fisch-
zentrale, wchodząc w ścisły kontakt z nowo utworzonym w Gdańsku kartelem. Dzięki temu,
na wypadek odmowy Zjednoczenia w Gdyni, rybacy częstokroć byli zmuszeni wyrzucać zło-
wione ryby do morza, bowiem w Gdańsku zabroniono rybakom polskim sprzedaŜy ryb.

Zajmując się importem ryb, zjednoczenie niejednokrotnie importowało takie gatunki ryb,
które, w okresie dobrych połowów, złowić mogli rybacy polscy. Celem usprawnienia importu,
Zjednoczenie nawiązało podejrzane kontakty z handlarzami ryb braćmi Dziedzic w Gdańsku
oraz, ostatnio, z Ŝydowskim kupcem rybnym w Gdyni – [Juliuszem] Bankierem5.

W bieŜącym okresie przedświątecznym [J.]Bankier sprowadził 200 ton dorszy islandzkich
mroŜonych, gdy tymczasem całą ilość mogli złowić rybacy polscy i po zamroŜeniu w chłodni,
ryby mogły być składowane w chłodni do okresu, kiedy na rynku będą poszukiwane.
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Rybaków – członków spółdzielni śyłkowski traktuje z góry, dyktując im warunki współ-
pracy, ceny, system rozliczeń – w ogóle postępując tak, jak by im łaskę robił. Działalność
spółdzielni z przyczyn powyŜszych jest przez wszystkich rybaków ostro krytykowana.
Członkowie spółdzielnie rekrutują się w 95% z rybaków z Gdyni, Helu, Jastarni, Boru, Kuź-
nic i innych miejscowości nadmorskich. Członkowie głosu duŜego nie mają, bowiem Zarząd
trzyma ich pod groźbą represji w ryzach i z zasady wszelkie zarządzenia Zarządu są apro-
bowane. Dla charakterystyki stosunków przytaczam następujący szczegół. W r. ubiegłym
związek wędzarników zwołał zebranie informacyjne rybaków z wybrzeŜa, celem omówienia
wspólnej polityki cen. Na zebranie zgłosili przyjazd liczni rybacy z wybrzeŜa. Tymczasem
w dniu zebrania zawiadomiono rybaków, Ŝe zebranie się nie odbędzie, innych zaś oczeki-
wano na dworcu i wciągnięto na zebranie, urządzone naprędce przez p. śyłkowskiego. Wia-
domość o odwołaniu zebrania wyszła od śyłkowskiego, jak równieŜ z jego polecenia ścią-
gnięto rybaków z dworca pod opiekę Zjednoczenia, aby nie dopuścić do porozumienia
z wędzarnikami.

Fundusze spółdzielni składają się z udziałów członków, wpisowego i sum, przeznaczo-
nych przez instytucje państwowe na cele rybołówstwa morskiego. Udziały wynoszą 50 zł,
wpisowe 5 zł od osoby. Władzami spółdzielni są: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne
Zgromadzenie. Zarząd składa się z 3 członków, mianowanych przez Radę Nadzorczą na
czas nieograniczony lub określony umową. Poza wymienionymi Rada Nadzorcza mianuje
na tych samych warunkach jednego zastępcę. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres lat trzech.

Obecny Zarząd spółdzielni stanowią:
1) śyłkowski Filemon – zarazem kierownik,
2) M. Klaczyński,
3) AmbroŜy Konkel.
Rada Nadzorcza:
1) Hilary Ewert-Krzemieniewski6, adwokat – prezes,
2) Antoni Hryniewicki7, naczelnik Morskiego Urzędu Rybackiego – wiceprezes,
3) Edward Budzisz, rybak – członek,
4) Jan II Herman, rybak – członek,
5) Jan II Schulz, rybak – członek.
Przedstawiciel Banku Gosp[odarstwa]. Krajowego: dr A. Siedlecki.
Biuro spółdzielni zatrudnia 5 pracowników. Na czele biura stoi kierownik spółdzielni

F. śyłkowski. Prócz biura spółdzielnia posiada własną organizację kupna ryb w Gdyni oraz
punkt odbiorczy w Helu, czynny sezonowo, w okresie połowów szprotów i śledzików. Za-
kup ryb w Gdyni, odbiór ryb, waŜenie i składowanie nadzoruje A. Konkel, członek Zarządu.
Kierownik spółdzielni śyłkowski utrzymuje ścisły kontakt z kierownikiem oddziału BGK
w Gdyni [Władysławem] Grabowskim8, który aprobuje jego linię polityki (p. Grabowski jest
spokrewniony z b. min. MPiH gen. [Romanem] Góreckim9).

Personalia kierownika spółdzielni.
śyłkowski Filemon, syn Józefa i Anny z d. Sigmanowska, ur. dn. 22 XI 1896 r. w Gdań-

sku, narodowość i obywatelstwo polskie, wyzn. rzym.-kat., por. rez. śonaty z Jadwigą z d.
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Cyrklaff, ur. dn. 28 XI 1901 r. w Wąbrzeźnie, córką Marcina i Julianny z d. Talarska. Syn:
Filemon Tadeusz, ur. dn. 28 X 1928 r., zamieszkały w Gdyni, ul. Zygmunta Augusta 13 a,
gmach Banku Gosp. Krajowego.

śyłkowski jest człowiekiem energicznym i zdolnym. Na terenie Zjednoczenia odgrywa
czołową rolę. Jego inicjatywie naleŜy zawdzięczać załoŜenie Przemysłowych Zakładów
Rybnych w Gdyni – wędzarni ryb i fabryki konserw, która powstała przy współudziale
Zjednoczenia i spółdzielni „Społem”. JednakŜe mimo olbrzymich moŜliwości, leŜących
w kompetencji omawianego, śyłkowski nie zdołał zorganizować spółdzielni tak, jak tego
wymaga interes rybaków i gospodarki ogólnej, a jego zarządzenia są w wielu wypadkach
sprzeczne ze zdrowym zmysłem gospodarczym. Do takich zarządzeń szkodliwych zaliczyć
naleŜy zbyt pochopne korzystanie z importu, zorganizowanie w Gdańsku Fischzentrale,
ograniczenie połowów w okresie dobrych moŜliwości i sprowadzanie ryb z zagranicy, gdy
na wodach naszych ryby nie ma oraz zła organizacja sprzedaŜy i śrubowanie cen, dające
spółdzielni zyski doraźnie, lecz szkodliwe na dłuŜszą metę.

Organizacja handlowa spółdzielni pozostawia równieŜ wiele do Ŝyczenia. śyłkowski jest
przede wszystkim urzędnikiem i o podtrzymywanie kontaktu z hurtownikami krajowymi nie
dba, myśląc kategoriami monopolisty, Ŝe oni przyjść do niego muszą. Ze sfer hurtowników
rybnych słyszano skargi na nieregularność dostaw i traktowanie przez Zjednoczenie transak-
cji handlowych jako interesów dorywczych.

Według uzyskanych wiadomości, Dziedzic jest samodzielnym kupcem, jednak w spra-
wach handlowych występuje zawsze w imieniu firmy Aspis w Warszawie, której jest wspól-
nikiem. Postępuje tak dlatego, aby nie płacić podatków. Dziedzic ubiega się o względy śył-
kowskiego, pragnąć zarabiać na pośrednictwie między Fischzentralą w Gdańsku a spółdziel-
nią rybacką w Gdyni, jednak śyłkowski odnosi się do niego nieufnie, uwaŜając go za kręta-
cza, zdolnego do wszelkiego rodzaju naduŜyć, jeŜeli tylko przy tym będzie mógł zarobić.
Chcąc zjednać śyłkowskiego, Dziedzic doniósł mu o wysłaniu w październiku ub. r. przez
Fischzentralę w Gdańsku transportu sandaczy zadeklarowanych jako leszcze do kupca Nata-
na Bondera w Warszawie. Na skutek zawiadomienia tut. IG ryby te zostały zajęte.

 1 Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich (bo taka była pełna nazwa) – spółdzielnia z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, została zawiązana dokładnie 15 maja 1927 r. Pierwszym prezesem został Józef Głów-
czewski – rybak z Gdyni. Od początku istnienia spółdzielnia posiadała w Gdyni składnicę materiałów ry-
backich, po kilku latach utworzono pomocniczą składnicę w Jastarni i w Helu, a firmy połowowe zlecały
jej naprawy sieci. W 1933 r. do spółdzielni, której liczba członków osiągnęła ponad 340, wszedł Morski
Instytut Rybacki. Spółdzielnia rozwijała przetwórstwo ryb (zakładając m.in. spółdzielnię Przemysłowe
Zakłady Rybne), udzielała rybakom kredytów. Przed wybuchem wojny odbierała od rybaków  około 80%
połowów bałtyckich, będąc stałym ich odbiorcą, niezaleŜnie od koniunktury na rynku – EG, s. 603.

 2 Gdyński oddział Banku Gospodarstwa Krajowego otwarto 4 III 1927 r. przy ul. 10 Lutego (w budynku
rodziny Skwierczów). Jego zadaniem było udzielanie długoterminowych kredytów przedsiębiorstwom
przemysłowym, instytucjom samorządowym, na budownictwo mieszkaniowe – EG, s. 46.

 3 Morski Urząd Rybacki – organ administracji rybołówstwa morskiego, do którego naleŜał: nadzór nad
rybołówstwem na morzu, regulowanie połowów, orzecznictwo karno-administracyjne, rejestr i szkolenie
rybaków, ochrona rybołówstwa morskiego i wód przybrzeŜnych, zarząd portami rybackimi. Utworzony
w 1921 r. w Wejherowie do kontroli i opieki nad rybołówstwem, przemysłem i handlem rybnym, został w
marcu 1928 r. przeniesiony do Gdyni. Naczelnikiem MUR był Antoni Hryniewicki, zajmujący jednocze-
śnie stanowisko kier. Morskiego Instytutu Rybackiego, jego zastępcą był inŜ. Marian Zięcik. MUR
w Gdyni, jedyny na polskim skrawku WybrzeŜa, dysponował kutrami dozorczymi: „Tryton” i „Gazda”.
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Od 1930 r. siedziba mieściła się przy ul. Waszyngtona 32. Po wojnie MUR w Gdyni reaktywował dzia-
łalność, zlikwidowany w 1954 r. po jego włączeniu do Gdańskiego Urzędu Morskiego i zniesieniu samo-
dzielności administracji rybołówstwa morskiego.

 4 Od 1935 r. był prezesem załoŜonego w 1935 r. Pomorskiego Związku Eksporterów Ryb.
 5 Bankier Juliusz (Joel) Mendel (1897-1966), kupiec, przedsiębiorca Ŝydowski. Pierwszą firmę załoŜył

w Warszawie w 1926 r., w następnych latach współpracował z gdańskimi pośrednikami w handlu rybami,
a w 1929 r. nawiązał kontakty z eksporterami islandzkimi. Po jakimś czasie został wybrany prezesem
Związku Importerów Śledzi w Warszawie, w Gdyni, do której przybył na stałe w 1934 r., był jedynym
właścicielem firmy „Juliusz Bankier. Import-Eksport Śledzi” (zob. dok. następny, nr 53). Jesienią 1939 r.
wyemigrował przez Kopenhagę do Sztokholmu – EG, s. 48.

 6 Ewert-Krzemieniewski Hilary (1885-1951), adwokat, notariusz, członek gdyńskiego Magistratu, zastępca
burmistrza Gdyni. Studiował prawo na uczelniach niemieckich we Wrocławiu, Monachium i Berlinie, odbył
aplikację i zdał egzamin sędziowski, był asesorem w Lęborku, adwokatem w Wągrowcu, gdzie po odzyska-
niu niepodległości został starostą powiatowym, a następnie z-cą dyr. dep. w Ministerstwie b. Dzielnicy Pru-
skiej w Poznaniu, starostą w Czarnkowie i wicewojewodą pomorskim. Od 1926 r. w Gdyni, jako pierwszy
adwokat i notariusz w mieście, w latach 1927-1929 we władzach miejskich, 1930 r. załoŜyciel pierwszej
spółki adwokackiej, a od 1934 r. pierwszej w mieście kancelarii typowo notarialnej, którą prowadził do wy-
buchu wojny, członek i prezes wielu organizacji i stowarzyszeń, lata okupacji przeŜył w Generalnej Guber-
nii, powrócił do Gdyni, kontynuując pracę notariusza, tutaj teŜ zmarł – EG, s. 174.

 7 W oryginale Hryniewiecki. Hryniewicki Antoni (1878-1946), absolwent szkoły marynarki handlowej
w Astrachaniu (1898), w tamtejszej administracji rybackiej przepracował 22 lata, mając do czynienia ze
wszystkimi zagadnieniami wielkiego przemysłu rybnego w delcie Wołgi i na północnym wybrzeŜu Mo-
rza Kaspijskiego, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej (dostał się do rosyjskiej niewoli), od 1921 r. na
polskim WybrzeŜu, naczelnik Morskiego Urzędu Rybackiego w Wejherowie i Gdyni przez cały okres
międzywojenny, kierownik stowarzyszenia Morski Instytut Rybacki, w latach 1945-1946 dyr. Głównego
Morskiego Urzędu Rybackiego w Gdyni, połoŜył wielkie zasługi dla rozwoju polskiego rybołówstwa
morskiego, wielki przyjaciel i opiekun rybaków – EG, s. 260-261.

 8 Grabowski Władysław (1892-1955), absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu oraz WyŜ-
szej Szkoły Handlowej, I wojna światowa w armii austriackiej, następnie słuŜył w WP, szef intendentury
Marynarki Wojennej, w 1922 r. rezerwa w stopniu kpt., od 1930 r. kier. oddz. BGK w Gdyni, radca IPH,
zasiadał w radach nadzorczych kilku firm związanych z rybołówstwem, inicjator powołania Zrzeszenia
Interesantów Handlu Bawełną, prezes Towarzystwa Pomocy Polonii Zagranicznej, członek-załoŜyciel
Klubu „Rotary”, obrońca WybrzeŜa, po wojnie w Gdyni, do 1950 r. wiceprezes Zrzeszenia Interesantów
Handlu Bawełną – EG, s. 229.

 9 Górecki Roman (1889-1946), legionista, w Polsce niepodległej na róŜnych stanowiskach, w 1927 r. został
prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, od 13 X 1935 r. do 15 V 1936 r. min. przemysłu i handlu
w rządzie M. Zyndrama-Kościałkowskiego, po jego upadku powrócił do BGK (1936-1939), od 1939 r. na
emigracji, najpierw w ParyŜu, a następnie w Londynie i Glasgow, gdzie wykładał dla polskich studentów
bankowość. Zmarł w Iscoyd Park w Anglii.
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1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bankier”
Eksport i Import Śledzi w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Bankier” Eksport i Import Śledzi, Gdynia – port rybacki, Hala i Chłodnia Rybna.
W Gdyni istnieje od r. 1933. W r. 1925 J[uliusz]. Bankier miał w Warszawie handel śledzia-
mi na małą skalę, który prowadził do roku 1933, w którym to roku interes ten przekazał
swoim braciom. Kapitał zakładowy zadeklarowany w wysokości 100 tysięcy złotych naleŜy
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do [J.]Bankiera, który jest jedynym kierownikiem wspomnianej firmy w Gdyni. Pomocni-
kiem i zaufanym Bankiera jest niejaki Szwarcman (Schwarzmann). Główne dochody firma
czerpie z handlu śledziami i rybami morskimi. Poza tym Bankier zarabia na spekulacji ze-
zwoleniami przywozu, które odstępuje innym firmom, otrzymując przydział ponad swoje
zapotrzebowanie własne.

Firma współpracuje z firmami: „Wesche”, Kopenhaga, eksport śledzi i „Bracia Ban-
kier”, import śledzi i ryŜu, Warszawa, Grzybowska 3. Popiera ją wicedyrektor Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Gdyni Józef Kawczyński. Gdy nazwana Izba mieściła się na ul.
Świętojańskiej, [J.]Kawczyński był niemal codziennym gościem Bankiera, zamieszkują-
cego w tym samym budynku. Chodził na obiady itp. Brał podarunki – pieniądze niewy-
kluczone. Oprócz Kawczyńskiego firmę popiera kierownik Hali i Chłodni Rybnej [Broni-
sław] Sotkowski1 pochodzenia Ŝydowskiego, lubiący pieniądze. W zamian za poparcie
Bankiera jest przez niego zatrudniany jako ekspert od śledzi, pobierając dość wysokie
wynagrodzenie.

Bankier sympatyzuje z komunizmem. W stosunku do Państwa Polskiego wysoce nielo-
jalny, co wynika z jego działalności obliczonej na robienie pieniędzy ze szkodą dla opinii
kupieckiej i portu w Gdyni. Rozliczenia z klientami Bankier przeprowadza za pomocą tzw.
buchalterii kieszonkowej, w czym mu pomaga jego zaufany Szwarcman, przy czym wyka-
zują 25% dochodu firmy, a resztę ukrywają. Bankier okradł firmę „Polisland”, której był
udziałowcem, na sumę 100-150.000 zł. Mając gestię sprzedaŜy wykorzystywał niefacho-
wość wspólnika i sprzedawał podstawionym przez siebie osobom pierwszorzędny towar –
jako zepsuty – róŜnicę ceny pobierając do własnej kieszeni2.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
Juliusz (Josek) Bankier, obywatel polski, narodowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszo-

wego, handlarz, ukończył cheder, jest synem rabina warszawskiego, włada Ŝargonem i nie-
mieckim. Na tutejszym terenie ma opinię łobuza i naciągacza. Do Gdyni przyjechał bez
pieniędzy, obecnie oceniają go minimum na 500 tysięcy złotych. Rzutki i obrotny geszef-
ciarz, niezdolny jednak do uczciwej pracy i solidnego prowadzenia interesu.

Schwarzmann (vel Szwarcman) jest typem takim samym, jak jego szef Bankier. Przez
szereg lat przebywał we Włoszech, skąd uciekł przed odpowiedzialnością za jakiś grubszy
kant. Policja włoska podobno go jeszcze poszukuje. W Gdyni mieszkał w domach ZUS przy
ul. Śląskiej. Typ ciemny, niebezpieczny kanciarz o pokroju międzynarodowym.

 1 W latach 1934-1936 był wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym tygodnika „Komunikat Portu Rybac-
kiego w Gdyni”.

 2 Chodzi tu z pewnością o przejęzyczenie: autor miał na myśli, iŜ Bankier sprzedawał towar zepsuty jako
pierwszorzędny.



121

54

1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bon Mar-
che” Polski Dom Towarowy w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Bon Marche” Polski Dom Towarowy, sp. z o.o., Gdynia, ul. Świętojańska 64, zo-
stała załoŜona w mies. lipcu 1935 r.1 Zajmuje się sprzedaŜą wszelkich towarów za wyjąt-
kiem kolonialnych.

Zarząd:
1) Tadeusz SieluŜycki, [Gdynia] Orłowo,
2) Erich Vallentin, Gdańsk-Wrzeszcz, Chodowieckiweg2 8,
3) Dr Heinrich Grundmann, Gdańsk-Wrzeszcz, Jäschkenthalerweg3 7-8.
Udziałowcy:
1) Tadeusz SieluŜycki zł 010.000,
2) Erich Vallentin zł 295.000,
3) Dr Heinrich Grundmann zł 095.000.
Firma dzierŜawi duŜy lokal handlowy w dwóch domach: w domu nr 64 przy ul. Święto-

jańskiej i w domu nr 62 przy tejŜe ulicy, gdzie mieści się skład zabawek. Współpracuje
z domem towarowym „Sternfeld” w Gdańsku. Dla ułatwienia firmie pokonania rozmaitych
trudności, do spółki dopuszczono Tadeusza SieluŜyckiego, ustosunkowanego w Warszawie.
Rok 1935 ze względu na okres organizacyjny, wymagający wielu wydatków, które zamorty-
zują się dopiero później, firma zamknęła ze stratą 20.406,45 zł. Bilansu za rok ubiegły jesz-
cze nie zgłoszono.

Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników Polaków – obywateli polskich lub WM Gdań-
ska. Lojalność wobec Skarbu Państwa nazwanej firmy przeciętna. Przez rzeczową kalkula-
cję cen firma przyczyniła się do obniŜenia poziomu cen w Gdyni, stając się prawie dyktato-
rem cen. W okresie akcji rządowej do obniŜania cen, firma zwróciła się do Komisariatu
Rządu z propozycją uruchomienia działu towarów spoŜywczych, zaznaczając, Ŝe obniŜy
ceny o 10%. Komisariat ustosunkował się do tej propozycji negatywnie, wobec czego kon-
cepcja nie doszła do skutku.

Firma zatrudnia pracowników poza godzinami pracy, nie płacąc im za to odszkodowania.
U nas niestety, jest to zjawiskiem normalnym, ale pracownicy gdańszczanie (Polacy) są
bardzo niezadowoleni, bowiem w Gdańsku metody podobne są nie do pomyślenia. Porów-
nanie pomiędzy stosunkami w firmach gdańskich a polskich, gdzie pracownicy nie mają
Ŝadnej opieki, działa szkodliwie na poczucie narodowe Polaków – gdańszczan oraz powo-
duje wrogie do Polski ustosunkowanie się elementu pracowniczego w Gdańsku. Wspólnik
Vallentin wniósł większą część udziału w towarach (180.000[zł]). Towary te mogły być
oszacowane za optymistycznie.

Dane personalne i charakterystyka zarządu firmy:
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Tadeusz SieluŜycki, zam. w [Gdyni] Orłowie, dom własny, ob. polski, narodowości pol-
skiej, [wyzn.] rzym.-kat., Ŝonaty, z zawodu handlowiec, absolwent WyŜszej Szkoły Handlo-
wej, por. rez. (kawaleria), włada językiem rosyjskim, niemieckim i litewskim. Prowadzi na
ogół oszczędny tryb Ŝycia i uchodzi za człowieka, który dla pieniędzy gotów wszystko zro-
bić. Posiada obszerne znajomości i kontakty z finansistami Ŝydowskimi. Ma opinię sprytne-
go, rzutkiego i dobrego kupca. NaleŜał kiedyś do BBWR, był w Związku Rezerwistów, ale
pracy społecznej nigdy nie traktował powaŜnie. Obecnie społecznie nie udziela się, robiąc
pieniądze.

[T.]SieluŜycki pochodzi z rodziny ziemiańskiej z Wileńszczyzny, gdzie brat jego po-
siada jeszcze majątek ziemski. W Gdyni pojawił się w roku 1928 lub 1929. Był najpierw
dyrektorem Instytutu Handlu Morskiego. W roku 1932 po zwolnieniu z tego stanowiska,
otworzył biuro eksportowe do spółki z[e] [Stanisławem] Roczniakiem, który obecnie pra-
cuje w Spółdzielni „Społem” i [Aleksandrem] Szulcem4, obecnie p.o. kierownika Liceum
Handlowego w Gdyni. W tym czasie zetknął się z p. Zakrzewską-Malinowską, nieślubną
Ŝoną ówczesnego posła, a obecnie senatora Mariana Malinowskiego (Wojtek), która przy-
jechała do Gdyni celem spienięŜenia koncesji na skład wolnocłowy i wolnoakcyzowy,
otrzymanej przez posła Malinowskiego na nazwisko jego brata niejakiego Skorupki Jana,
osobnika o ciemnej przeszłości, typowego nabieracza i blagiera. Sprawę koncesji Sielu-
Ŝycki ujął w swoje ręce, zetknął się z grupą finansistów Ŝydowskich: Goldinem Jakubem,
Markusem Ryzmanem, śydem sowieckim Ebinem oraz z Józefem Kulikowskim i w opar-
ciu o wymienioną koncesję, uruchomiono firmę „Emteha” – Międzynarodowe Towarzy-
stwo Handlowe sp. akc., którego dyrektorem został SieluŜycki (w Gdyni). Będąc nadal
w „Emteha”, SieluŜycki wszedł w kontakt z właścicielami domu towarowego „Sternfeld”
w Gdańsku i po dłuŜszych pertraktacjach, skłonił ich do załoŜenia podobnej firmy w Gdy-
ni, tj. „Bon Marche”.

Erich Vallentin, Szwajcar, obywatel Rzeszy Niemieckiej, współwłaściciel domu towa-
rowego „Sternfeld” w Gdańsku, niegdyś właściciel domu towarowego „Sternfeld” w Kró-
lewcu. [...].

Dr Heinrich Grundmann, Niemiec, dobry kupiec i organizator, w Gdańsku cieszy się bar-
dzo dobrą opinią.

 1 Umowa spółki zawarta została 11 VI 1935 r., siedziba mieściła się początkowo przy ul. Świętojańskiej 30,
ale szybko zamieniono ją na Świętojańską 64, gdzie w połowie lipca tego roku uruchomiono sklep. Pół
roku później dom towarowy został przeniesiony do nowo wybudowanej kamienicy (państwa Orłowskich)
przy ul. Świętojańskiej 68. Oferował bogaty jak na ówczesne czasy asortyment artykułów pierwszej po-
trzeby, najlepszej jakości, po przystępnych cenach. Spółka nawiązała stosunki handlowe z Palestyną,
miała oddziały w Londynie. W ostatnich latach przed wojną udziałowcami byli: inŜ. Konstanty SieluŜycki,
Tadeusz SieluŜycki, Antoni Zaworski, dr Henryk Grundmann. Po II wojnie światowej nie reaktywowała
działalności – EG, s. 76.

 2 Chodowieckiweg – obecnie: Daniela Chodowieckiego.
 3 Jäschkentalerweg – obecnie: Jaśkowa Dolina.
 4 Szulc Aleksander (1903-1939), absolwent WyŜszej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Nauk

Ekonomicznych i Handlowych Uniwersytetu w Trieście, brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r.,
do 1930 r. był konsulem w Berlinie i Trieście, od 1933 r. wykładał w Instytucie Handlu Morskiego
i Techniki Portowej w Gdyni oraz pełnił obowiązki dyrektora 3-letniego Koedukacyjnego Liceum Han-
dlowego IPH w Gdyni, załoŜyciel i wiceprezes Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. Areszto-
wany przez Niemców po ich wejściu do Gdyni, został rozstrzelany w lasach piaśnickich – EG, s. 816.
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1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Mewa” To-
warzystwo Okrętowe Połowów Dalekomorskich w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Mewa” Towarzystwo Okrętowe Połowów Dalekomorskich Spółka Akcyjna ist-
nieje od r. 19331. Zarząd: Warszawa, oddziały (bazy morskie): Gdynia, Scheveningen,
Ostende. Skład wolnocłowy w Scheveningen (Holandia). Zajmuje się połowem śledzi na
Morzu Północnym i handlem hurtowym własnymi śledziami.

Zarząd: Jan Rogowicz (senator BB[WR])2, Arie van der Toorn, Jan Fajans, Jan Juraszyń-
ski, Jan Wróblewski (gen.)3, W.C.D. Hoogendijk.

Dyrekcja: Mikołaj Niemcow i Johannes van der Toorn. Prokurenci w Gdyni: Leon Smo-
leń i Dirk Parlevliet.

Udziałowcy: N.V. Reederij A. van der Toorn, Scheveningen, W.C.D. Hoogendijk, J. Ro-
gowicz, J. Fajans, J. Juraszyński, J. Wróblewski.

Kapitał zakładowy firmy w wysokości 1.000.000 zł podzielony jest na 1.000 akcji
imiennych po 1.000 zł kaŜda.

Firma posiada koncesję na połowy dalekomorskie, zakładanie baz na obcym terytorium.
Ma własne magazyny i biura oraz plac składowy i fabrykę beczek w porcie rybackim
w Gdyni. Współpracuje z firmą holenderską N.V. Reederij A. van der Toorn w Schevenin-
gen, która jest rzeczywistą właścicielką „Mewy”. Popiera ją senator Rogowicz, gen. Wrób-
lewski i inni wymienieni w spisie członków Zarządu. W Ministerstwie Przemysłu i Handlu
popierają ją wszyscy ludzie [Władysława?] Smolenia.

Firmę załoŜył dr Władysław Smoleń, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
i dyr. Wielkopolskiego Składu Kawy. Będąc człowiekiem ustosunkowanym i prowadząc
rozległe interesy z rozmaitymi wyŜszymi urzędnikami MPiH oraz Skarbu, poza tym znając
wiele osób wpływowych, potrafił przedsiębiorstwo zmontować, zwabić do Zarządu ludzi
wpływowych, samemu zaś usunąć się w cień, podstawiając swego brata, nie gorszego kan-
ciarza od niego.

Wobec tego, Ŝe kapitał firmy jest bez wyjątku prawie pochodzenia zagranicznego, wła-
ściwa działalność firmy polega na tym samym, co i działalność „Mopolu” tj. bezcłowym
wwoŜeniem śledzi holenderskich do Polski. Zarobek firmy stanowią naleŜności celne.
Stwierdzono, Ŝe tzw. kapitaliści polscy akcyz nie posiadali, jakkolwiek na ich imię figuro-
wało np. 500.000 zł (gen. Wróblewski). Poza sprawą kapitału zakładowego (strona polska to
tzw. „Strohleute” tylko figuranci) innych naduŜyć nie popełniono, jeśli podstawę działalno-
ści firmy uwaŜać za zgodną z prawem. W stosunku do swych kontrahentów firma zachowuje
się poprawnie.
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 1 Powstało dokładnie 5 IV 1933 r. z siedzibą na Molo Rybackim, jako spółka polsko-holenderska, ze statu-
towym zakresem: „prowadzenie przedsiębiorstwa okrętowego dla dokonywania dalekomorskich poło-
wów ryb, a takŜe handel rybny w najszerszym tego słowa znaczeniu”. Firma eksploatowała 15 lugrów,
które nosiły (wszystkie) nazwę „Mewa” i kolejne rzymskie cyfry. Statki zawijały do Gdyni po zakończe-
niu kaŜdego sezonu połowowego i tu zimowały, natomiast w czasie połowów bazą wyładunkową był port
holenderski Scheveningen. Początkowo pływało na lugrach po 12 Holendrów i 2 Polaków, w 1938 r. – po
6 Holendrów i 8 Polaków. „Mewa” pobudowała w porcie rybackim duŜy gmach na biura, magazyny i
solarnię, miała teŜ własną sieciarnię i fabrykę beczek śledziowych, a takŜe budynek gospodarczy do ce-
lów socjalnych. Personel administracyjno-biurowy w Gdyni składał się z Polaków, placówka w Holandii
zajmowała się wyekwipowaniem statków, angaŜowaniem kapitanów i marynarzy holenderskich, szkole-
niem polskich marynarzy – EG, s. 446.

 2 Rogowicz Jan (1881-1945), inŜ. chemik, przemysłowiec, senator, zamordowany w Sachsenhausen.
 3 Wróblewski Jan Karol h. Ślepowron (1871-1937), gen. bryg. WP, ukończył Szkołę Kadetów w Krakowie-

-Łobzowie, od 1890 r. ofic. austr. piech.; 1900 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu,
gdzie uzyskał stopień kpt., potem dow. baonu, w latach 1906-1914 wykładał w szkole korpuśnej w Prze-
myślu i Wiedniu, od 1914 r. mjr, podczas I wojny światowej dow. baonu na froncie ros., ppłk (1916), do-
wódca pp na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli angielskiej, uciekł do Francji i wstąpił do armii
gen. J. Hallera, z którą przybył do Polski, walczył na froncie z bolszewikami, dowodząc pp i BP,
płk z 1920 r., 1922-1923 dow. 25. DP, potem z-ca i dow. OK I w Warszawie, od 1932 r. w stanie spoczyn-
ku.
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1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Towarzystwo
Turystyki Morskiej” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Towarzystwo Turystyki Morskiej” (TTM) sp. z o.o. Gdynia, „śegluga Polska”,
Wydział śeglugi PrzybrzeŜnej. Umowę spółki zawarto 19 III 1935 r. Kapitał zakładowy
spółki w wysokości 100.000 zł naleŜy do udziałowców: Powszechny Bank Związkowy
w Polsce1 SA 67.000 zł i Hildt Jerzy, dyrektor oddziału gdyńskiego wymienionego banku
33.000 zł.

Zarząd: Zabokrzecki Zygmunt2, Tokarski Włodzimierz3.
Wspomniane przedsiębiorstwo posiada dwie motorówki: „Jaś” i „Małgosia” zakupione

w Szwecji w r. 1935 za 146.000 zł, którymi uprawia Ŝeglugę pasaŜerską w porcie gdyńskim
i [na] zatoce. W r. 1935 firma miała 1.962,40 zł straty, a w ub. r. dochód. Bilans za rok 1936
jeszcze nie [został] ujawniony. Nazwana firma współpracuje z „śeglugą Polską”. Popiera ją
dyrektor Feliks Kollat, zaprzyjaźniony z Jerzym Hildtem, ma mieć cichy udział.

Firma w okresie sezonu prowadzi zaciętą kampanię konkurencyjną z przedsiębiorstwem
prywatnym Robert Wilke4. Propaganda TTM jest wysoce nieetyczna i niejednokrotnie wy-
woływała odruchy oburzenia publiczności. Funkcjonariusze towarzystwa w celach konku-
rencyjnych krzyczeli, Ŝe towarzystwo jest przedsiębiorstwem państwowym i naleŜy do
„śeglugi Polskiej”. Firma naraziła świadomie Skarb [Państwa] na stratę przez zawarcie
z „śeglugą Polską” umowy, zapewniającej spółce 20.000 zł z tytułu przedzierŜawienia defi-
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cytowych statków, które w sezonie 1936 r. „śegluga” eksploatowała. Dzięki stosunkom
Skarb pokrył straty towarzystwa z duŜą nadwyŜką.

Kierownikami spółki są: Zygmunt Zabokrzecki, cichy wspólnik i jednocześnie kierownik
Ŝeglugi przybrzeŜnej w „śegludze Polskiej” i Włodzimierz Tokarski, kierownik Wydziału
Finansowego i prokurent „śeglugi”, obydwaj wymieni, będąc odpowiedzialnymi urzędni-
kami „śeglugi”, zawierali umowę dzierŜawną z TTM, którego są kierownikami.

Zabokrzecki będąc juŜ kierownikiem Ŝeglugi przybrzeŜnej w „śegludze Polskiej”, po-
zazdrościł wyników właścicielowi przedsiębiorstwa motorówek do zwiedzania portu Rober-
towi Wilke i postanowił załoŜyć przedsiębiorstwo konkurencyjne. Nie mając sam pieniędzy,
porozumiał się z dyr. [F.]Kollatem, [J.]Hildtem i kierownikiem oddziału „Orbisu” w Gdyni
Lipińskim, w wyniku czego załoŜono spółkę „Towarzystwo Turystyki Morskiej”. Motorów-
ki zamówiono w Szwecji, a pertraktacje ze stocznią, dyskusję nad planami itp., prowadził
z rozkazu dyr. Kollata inspektor nawigacyjny „śeglugi Polskiej” kom. [Tadeusz] Bramiński5

oraz inspektor techniczny [Aleksander] Jezierski6. Po pierwszym roku deficytowym, „Orbis”
zwolnił z posady Lipińskiego za naraŜenie firmy na straty. Aby uniknąć strat na przyszłość,
przez stosunki wydzierŜawiono motorówki w sezonie 1936 r. „śegludze Polskiej” po 10.000 zł
[za] jedną, obarczając „śeglugę” kosztami eksploatacji. TTM zarabiało kosztem Skarbu
Państwa, poniewaŜ gospodarka na motorówkach (często się psuły) była taka, Ŝe o zarobku
nie mogło być mowy. Całość sprawy nadaje się do postępowania karnego.

Rzetelność handlowa firmy wysoce ujemna. Zabokrzecki juŜ w r. 1935 korzystał z mate-
riałów „śeglugi”; rozliczenia za nie są wysoce wątpliwe. W walce konkurencyjnej nie wahał
się naduŜywać stosunków, wielokrotnie zmuszając Kapitanat Portu do zatrzymania ruchu
przedsiębiorstwa konkurencyjnego.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
Zygmunt Zabokrzecki, zam. w Gdyni – Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 14, ob. polski,

narodowości polskiej, [wyzn.] rzym.-kat., Ŝonaty, bezdzietny. Ma poparcie gen. [Ferdynan-
da] Zarzyckiego, b. ministra MPiH, obecnie senatora, u którego był w szwadronie wachmi-
strzem. Pod względem moralnym posiada opinię ujemną. Dla pieniędzy wszystko zrobi. Do
„śeglugi” dostał się przez protekcję gen. [F.]Zarzyckiego. Nie będąc marynarzem, został
kierownikiem odpowiedzialnego Wydziału Holowniczo-Ratowniczego, na którego czele
winien stać stary, doświadczony marynarz. Społecznie nie udziela się. Politycznie nie pra-
cuje. Cały wysiłek skierował na robienie pieniędzy. Poza wymienionymi zajęciami jest
współwłaścicielem przedsiębiorstwa cumowniczego „Cuma”.

 1 Powszechny Bank Związkowy SA w Warszawie – oddział w Gdyni powstał 9 II 1934 r. z siedzibą pl.
Kaszubski 8 oraz na parterze gmachu Szpitala ss. Miłosierdzia. Zatrudniał 32 osoby, dyrektorem był Jerzy
Hildt, a od 1934 r. Władysław Bylański – EG, s. 639.

 2 Zabokrzecki Zygmunt (1896-?), ukończył gimnazjum w Kielcach i WyŜszą Szkołę Rolniczą w Wiedniu,
legionista, od 1918 r. w WP, w latach dwudziestych XX wieku (do 1929 r.) praktyka bankowa i praca
w przemyśle drzewnym, od 1932 r. prokurent w „śegludze Polskiej”, kierownik Wydziału Holowniczo-
-Ratowniczego i Ŝeglugi przybrzeŜnej, członek zarządu Związku Legionistów, Ligi Morskiej i Kolonial-
nej, Yacht Klubu Polski, Automobilklubu, Klubu „Rotary” – zob. dok. nr 119; EG, s. 935.

 3 Tokarski Włodzimierz (1893-1982), absolwent Akademii Handlowej we Lwowie, legionista (1914), od
1915 r. księgowy, korespondent polsko-niemiecki, kierownik finansowy i prokurent w rolnictwie, prze-
myśle i bankowości w Limanowej, Sadowej Wiszni, Drohobyczu i Gdańsku oraz przejściowo nauczyciel
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w Szkole Handlowej we Lwowie, od grudnia 1926 r. do września 1939 r. pracownik przedsiębiorstw arma-
torskich „śegluga Polska” SA i  Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe” „Polbryt” SA w Gdyni na
stanowiskach głównego księgowego, kierownika finansowego i prokurenta, członek zarządu Towarzy-
stwa Turystyki Morskiej, sędzia handlowy Sądu Okręgowego; w czasie II wojny światowej w Warszawie,
gdzie pracował w firmie spedycyjnej „Schenker” oraz Przędzalni i Tkalni „Wola” SA jako z-ca i gł. księ-
gowy oraz kierownik administracyjny biura. Po wyzwoleniu z-ca kier. Biura Portowego trzech polskich
przedsiębiorstw Ŝeglugowych, a po powrocie ich zarządu z Londynu do Gdyni kier. Wydziału Finanso-
wego Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe SA, od VIII 1948 r. gł. księgowy w Bałtyckiej Spółce Okręto-
wej, jeden z działaczy gdyńskiego oddziału „Caritas”, aresztowany w 1950 r. i wysiedlony z Gdyni,
w latach 1950-1957 szef administracji, z-ca dyr. ds. administracyjno-handlowych i surowcowych oraz
planista finansowy w cukrowni Kluczewo pod Stargardem Szczecińskim, od X 1957 r. z-ca dyr. ds. admi-
nistracyjno-finansowych Polskiej śeglugi Morskiej w Szczecinie, z początkiem III 1965 r. na emeryturze,
przez kilka kolejnych lat doradca nacz. dyr. PśM ds. inwestycji lądowych w niepełnym wymiarze godzin,
pochowany na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 4 Wilke Robert (1901-1954), rybak, armator, początkowo zajmował się razem z bratem rybołówstwem na
kutrze GDY 4, ale z czasem, gdy do Gdyni coraz liczniej przybywali letnicy, zaczął obwozić turystów po
porcie, a po sezonie wypływał na połowy. Od 1931 r. dysponował 13-metrową motorówką (wybudowana
w stoczni Franza Kroppa w Gdańsku) specjalnie przystosowaną do woŜenia turystów po porcie, po uzy-
skaniu drugiej motorówki bracia Wilke zostali armatorami, z własną armatorską flagą, czerwoną z białym
rombem i literą „W” pośrodku, a załoga otrzymała jednakowe, marynarskie umundurowanie. Przed
II wojną światową obaj bracia dysponowali nie tylko pierwszym „Delfinem” i „Rekinem”, ale takŜe luk-
susową motorówką „Bajka” i duŜym „Gryfem” oraz czarterowanym od „śeglugi Polskiej” 80-osobowym
„Jasiem” i „Małgosią”, obsługując w sezonie 200 tysięcy pasaŜerów. W czasie wojny przedsiębiorstwo
zostało zniszczone, później nie było reaktywowane. Zmarł w Gdyni, pochowany został na cmentarzu
Witomińskim – EG, s. 908.

 5 Bramiński Tadeusz (1875-1943), od 1894 r. w Kriegsmarine, gdzie uzyskał stopień oficerski po ukończe-
niu szkoły nawigacyjnej (1902), w latach 1914-1917 pływał na jednostkach hydrograficznych na Bałtyku
i M. Północnym oraz słuŜył w piechocie morskiej we Flandrii, 1917-1920 w Dowództwie Kriegsmarine
w Berlinie w Departamencie Nawigacyjno-Mierniczym, przed zwolnieniem ze słuŜby niemieckiej zgłosił
akces do PMW, do której został przyjęty 6 III 1920 r. w stopniu por. mar. i skierowany do Urzędu Hydro-
graficznego w Gdańsku, od końca VIII 1920 r. kier. Biura Hydrograficznego i jednocześnie nadal dow.
ORP „Pomorzanin”, od I 1922 r. w Dowództwie Floty, w 1923 r. – kpt. mar.; dow. ORP „Mewa”, ORP
„Gen. Haller”, ORP „Ślązak”, z-ca d-cy ORP „Warta”, w 1925 r. awans na kmdr. ppor., III 1925-VII 1926 r.
dow. ORP „Warta”, 31 VIII 1926 r. przeniesiony w stan spoczynku i awans. do stopnia kmdra por.; od
1 XII 1926 r. przyjęty do „śeglugi Polskiej”, od 1 I 1927 r. kpt. s/s „Katowice”, od II 1928 r. insp. nawig.
„śeglugi Polskiej”, 1938 r. kier. Wydz. Holowniczo-Ratowniczego „śeglugi Polskiej”, aresztowany przez
Niemców (wcześniej odmówił podpisania volkslisty) we IX 1942 r., zmarł w III 1943 r. w obozie Stutthof.

 6 Jezierski Aleksander (1880-1951), inŜ. mech., po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie wyjechał
w 1889 r. do Odessy, gdzie pracował w warsztatach okrętowych, od 1900 r. pływał na statkach handlo-
wych w charakterze praktykanta, po zdaniu egzaminów w 1902 r. w Szkole Morskiej w Odessie otrzymał
dyplom mechanika okrętowego, w czasie I wojny światowej mechanik na statkach rosyjskich, od 1916 r.
w niewoli niemieckiej po storpedowaniu jednostki rosyjskiej, na której pływał, w latach 1918-1921 z-ca
kier. warsztatów okrętowych w Odessie. Od 1922 r. w Polsce, podjął pracę na stanowisku kier. taboru
pływającego Urzędu Marynarki Handlowej, zarazem kier. maszyn na pogłębiarce „Nowa Draga”, utrzy-
mującej tor wodny z morza do Pucka, w latach 1927-1928 inspektor techniczny „śeglugi Polskiej”, nad-
zorował w Anglii budowę kilku statków, potem przeniósł się do „Polskarobu”. Od 1929 r. do wybuchu
II wojny światowej był inspektorem technicznym w „śegludze Polskiej” oraz „Polbrycie”, w czasie woj-
ny w Pułtusku, pracując dorywczo jako robotnik rolny i jednocześnie ucząc na tajnych kompletach, po
zakończeniu działań wojennych początkowo w Stoczni Gdańskiej, a następnie w GAL-u  jako inspektor
techniczny oraz starszy mechanik na „Tobruku”.
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1937 luty 23, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla kie-
rownika Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia o Wilhelmie v. Suckow, dyrektorze
generalnym firmy „Industrie & Blechwarenwerke A. G.” w Gdańsku.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/139

Wilhelm v. Suckow, generalny dyrektor firmy „Industrie & Blechwarenwerke A.G.”
w Gdańsku, zamieszkały przy ulicy Hochstriess1 nr 10, jest obywatelem niemieckim, naro-
dowości niemieckiej. Von Suckow był do roku 1922 zawodowym oficerem w armii nie-
mieckiej i przeszedł w stan spoczynku w stopniu majora. Po odejściu z wojska v. Suckow
poświęcił się pracy w niemieckim cięŜkim przemyśle metalowym, a następnie przez kilka lat
był dyrektorem pewnej niemieckiej fabryki konserw w Braunschweig2. W roku 1932 v. Suc-
kow przeprowadził się do Gdańska i objął stanowisko generalnego dyrektora firmy „Indu-
strie & Blechwarenwerke” przy Reitergasse3 15. Firma ta posiada w Bydgoszczy oddział
pod nazwą „Bydgoska Fabryka Opakowań Blaszanych” sp. z o.o. przy ulicy Gdańskiej 140.

Przedsiębiorstwo gdańskie jest czysto niemieckie i naleŜy do niemieckiego związku fa-
bryk i wytwórni opakowań blaszanych (Blechwaren Industrie), którego v. Suckow jest
przedstawicielem na Gdańsk. V. Suckow politycznie oficjalnie nie udziela się, popiera jed-
nak ruch narodowo-socjalistyczny na kaŜdym kroku i wspiera go materialnie. Wymieniony
jest typowym junkrem pruskim, przy kaŜdej sposobności podkreśla swoją szarŜę wojskową
i kaŜe tytułować się majorem, a nie dyrektorem.

 1 Hochstriess – obecnie: ul. Juliusza Słowackiego.
 2 Braunschweig –  najprawdopodobniej chodzi o Brunszwik, miasto w Dolnej Saksonii, do 1918 r. stolica

Księstwa Brunszwiku.
 3 Reitergasse – obecnie: ul. Ułańska.
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1937 marzec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polmin”
Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Polmin”  – Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych, załoŜona w r. 1910 przez
rząd Austrii. Oddział w Gdyni: do r. 1931 – przedstawicielstwo „Polminu” miała „Gazoli-
na”, następnie „Polmin” uruchomił własną stację bunkrową i oddział. Centrala: Lwów, Aka-
demicka 7. Oddział w Gdyni: biura ul. Abrahama, róg Starowiejskiej, stacja bunkrowa – port
rybacki. Oddziały w innych miastach: Białystok, Bydgoszcz, Dolina, Jarosław, Kalisz, Kra-
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ków, Lublin, Lwów, Łódź, Pińsk, Poznań, Równe, Siedlce, Sosnowiec, Stryj, Tomaszów
Mazowiecki, Toruń, Warszawa, Wilno. Firma trudni się: przeróbką ropy naftowej, handlem
ropą i wszelkimi artykułami naftowymi, nabywaniem, pozbywaniem, zarządem i eksploata-
cją terenów naftowych, gazowych i ozekerytowych, magazynowaniem ropy, transportem
artykułów naftowych. Przedsiębiorstwo państwowe znajdujące się w zarządzie MPiH.

Zarząd:
1) Prezes Zarządu: do ub. r.  prezesem zarządu był gen. inŜ. Aleksander Litwinowicz1,
2) [Członkowie]: 2) Czesław Peche, 3) InŜ. Salomon Henryk de Freidberg, 4) płk Feliks

Kwiatek, 5) InŜ. Antoni Krahelski, 6) Wincenty Jastrzębski, 7) Dr Władysław Paszo-
ski, 8) InŜ. Mieczysław Stodolski, 9) Lucjan Zadrowski.

Udziałowcy: Skarb Państwa.
Kapitał zakładowy: wartość ogólna obiektów, rafinerii, terenów – 45.167.122,45 zł.
Dyrekcja we Lwowie: 1) InŜ. Stefan DaŜwański, 2) InŜ. Zygmunt Biluchowski.
Kierownik oddziału w Gdyni – Got[t]lieb Zbigniew.
Organ nadzorczy: Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Najw[yŜsza]. Izba Kontroli

Państwa.
Firma posiada: stację bunkrową ze zbiornikami na ropę, magazynem na oleje i budyn-

kiem bunkrowym w Gdyni; kopalnie ropy i gazu ziemnego w Daszawie, Bitkowie, Turze-
polu i Roztokach; tłocznię ropy naftowej w Modryczu, tłocznie wody w Drohobyczu i ŁuŜ-
ku Dolnym; ropociągi – 31 km; gazociągi – 155 km; rafinerie ropy i zbiorniki w Drohoby-
czu; własne cysterny kolejowe.

Oddział w Gdyni i stacja bunkrowa jest poddana gestii Polish Petroleum Company (Pol-
skie Towarzystwo Naftowe) w Gdańsku. W Polish Petroleum Company „Polmin” posiada
około 40% udziału. Reszta udziału stanowi własność Baltoil, Galicja, Karpaty i innych.
„Polmin” ma wyłączną sprzedaŜ dla wojska oraz posiada koncesję na stację bunkrową
w Gdyni.

Na terenie Gdyni i Gdańska firma działa wbrew interesom Państwa. Stacja bunkrowa nie
odpowiada wymaganiom portu, rozwój zaś jej jest celowo hamowany – od początku istnie-
nia stacji – przez tzw. „mafię gdańską”, do której naleŜy dyrektor Polish Petroleum Compa-
ny w Gdańsku [Piotr] Blitek oraz prokurenci centrali lwowskiej: Piltzer i Królikiewicz. Kie-
rownik oddziału „Polminu” w Gdyni Gottlieb, dbając o swe dochody, podporządkował się
wymienionym i współdziała z nimi. PPC w Gdańsku przeciwdziałając rozwojowi stacji
w Gdyni, wysyłało do armatorów zagranicznych listy, w których podkreślało trudności bun-
krowania w Gdyni, w przeciwieństwie do Gdańska. Przy tej okazji robiono reklamę Gdań-
skowi.

Podobnie jak inne oddziały „Polminu”, oddział gdyński przewozi przeznaczone na rynek
wewnętrzny produkty w wielu wypadkach po cenie ulgowej, przewidzianej dla wojska.
W tym celu wysyła się świadomie produkty, potrzebne oddziałowi, zamiast zapotrzebowa-
nych przez Marynarkę [Wojenną] lub władze wojskowe. Gdy wojsko reklamuje, Ŝe zamówi-
ło inny produkt, dysponuje się oddanie produktu do oddziału „Polminu” i wówczas dopiero
wysyła się dla wojska produkt właściwy. O tych manipulacjach centrali oddziały dokładnie
są poinformowane i współdziałają w obchodzeniu przepisów.
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Budowa stacji bunkrowej w Gdyni, mimo wielokrotnych nalegań Ministerstwa Przemy-
słu i Handlu, przewlekana była celowo przez czynniki z Gdańska (Polish Petroleum Compa-
ny), powiązane interesami z prokurentami centrali. Po wykończeniu instalacji, przez szereg
miesięcy odwlekano uruchomienie stacji bunkrowej, tłumacząc się brakiem produktów.
W tym czasie, poniewaŜ Gdynia zawarła szereg korzystnych kontraktów z armatorami za-
granicznymi, Polish Petroleum Company w Gdańsku rozsyłał okólniki do armatorów
w szeregu państw europejskich, w których mówiono, Ŝe Gdynia nie jest w stanie dotrzymać
zawartych z  nimi umów, natomiast w Gdańsku mogą otrzymać bunkier w kaŜdym czasie
i w dowolnej ilości. Jednocześnie reklamowano port gdański jako dogodny dla Ŝeglugi i –
w wypadku bunkrowania – bezpłatny.

Akcja powyŜsza odniosła ten skutek, Ŝe niektóre firmy odmówiły się od kontraktów, nie
korzystając ani z dostaw gdyńskich, ani teŜ gdańskich. Po wprowadzeniu przez „Polmin” na
rynek morskich olejów smarowniczych, PPC czyniło wysiłki, aby akcję sprzedaŜy tych ole-
jów sparaliŜować – poniewaŜ PPC posiada przedstawicielstwo na oleje zagraniczne, których
sprzedaŜ dla PPC była korzystniejsza. Lepsze kontrakty sprzedaŜy oddaje się rozmaitym
pośrednikom. Np. przy dostawach bunkrowych kierownictwo oddziału w Gdyni przerzuca
prowizję na maklerów okrętowych, jakkolwiek dostawę opracował przedstawiciel oddziału.
Dostawy za granicę załatwia się przez zbędnych pośredników, jakkolwiek moŜna je załatwić
bezpośrednio, bez potrzeby opłacania haraczu śydom zagranicznym (odnosi się to przede
wszystkim do PPC w Gdańsku).

Obecnie Gdynia nie jest w stanie dostarczać olejów bunkrowych, poniewaŜ posiada za
mały przydział, o co się postarano z kół PPC w Gdańsku i centrali we Lwowie. Gdynia nie
jest w stanie nie tylko zaspokoić zapotrzebowania statków obcych, ale musiała zrezygnować
nawet z dostaw na motorowce [armatora] Gdynia–Ameryka, które muszą bunkrować za
granicą. Jednocześnie z tym, pod naciskiem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, są opracowa-
ne przez oddział i centralę plany rozbudowy stacji bunkrowej. Plany te nie odpowiadają
realnym potrzebom, zrealizowanie ich natrafia na szereg trudności natury technicznej,
a wprowadzenie w Ŝycie wykaŜe szereg nowych trudności, z powodu których stacja nie
będzie w stanie rozwinąć swej działalności do rozmiarów odpowiadających wymaganiom
ruchu Ŝeglugowego w porcie. Główne braki tych planów są następujące: 1) miejsce obecne
nie nadaje się na pomieszczenie wielkiej stacji bunkrowej, poniewaŜ stoi na uboczu od du-
Ŝego ruchu portowego, 2) brak miejsca na budowę urządzenia przetwórczego, 3) koniecz-
ność przesunięcia kanału kanalizacji miejskiej, 4) niedostateczna ilość torów kolejowych
(jeden), co stoi na przeszkodzie sprawnego przeładowywania ropy z cystern kolejowych,
5) względy wojskowe – zbiorniki są z daleka widoczne i mogą być łatwo zdemolowane
przez okręty nieprzyjacielskie lub samoloty.

Plan rozbudowy stacji bunkrowej w obecnej swej formie jest zrobiony celowo, aby roz-
budowę stacji opóźnić jeszcze na kilka lat. „Polmin” zbudował stację bunkrową głównie
dlatego, aby nikt nie otrzymał koncesji na stację bunkrową w Gdyni. Po osiągnięciu tego
celu, nie widzi potrzeby w dotrzymaniu zobowiązań i wypełnieniu swego zadania w Gdyni.
Zarząd „Polminu” nie składa się z fachowców, więc zainteresowani prokurenci łatwo mogą
wmówić swój punkt widzenia.
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Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Gottlieb Zbigniew, Ŝonaty, zam. Gdynia, Świętojańska 93, jest człowiekiem bez skrupu-

łów. Fałszywy, jeśli chodzi o zarobek, nie waha się przed popełnianiem czynów sprzecznych
z etyką. Ma przede wszystkim interes własny na względzie, przez co często firma traci. Na
handlu morskim, dostawach bunkrowych i eksploatacji stacji bunkrowej nie zna się. Spo-
łecznie nie udziela się, przekonań politycznych nie ujawnia.

 1 Litwinowicz Aleksander (1879-1948), gen. bryg. WP, ukończył studia techniczne we Lwowie, w latach
1914-1917 ofic. intend. „Kadrówki” i 1. pp w Leg. Pol. – kpt. z 1916 r., po 1917 r. działał w POW na
terenie Galicji i walczył w obronie Lwowa, 1919 r. szef słuŜby intend. D-twa „Wschód”, płk – 1919 r.,
w latach 1919-1923 szef Dep. Intend. i Przemysłu Wojennego MSWojsk., gen. – 1923 r., w latach 1927-
-1935 dow. OK. III Grodno i krótko OK VI we Lwowie, od II 1936 r. wiceminister MSWojsk. i szef
Admin. Armii, w latach 1939-1945 internowany w Rumunii, po 1945 r. w Biurze Odbudowy Portów
w Gdańsku, a następnie w Urzędzie Pełnomocnika do Rozbudowy i Zagospodarowania Portu Szczecin.
Pochowany na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
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1937 marzec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „The Asiatic
Trading Corporation”, Azjatyckie Towarzystwo Handlowe w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „The Asiatic Trading Corporation” Azjatyckie Towarzystwo Handlowe, sp. z o.o.,
przeniesiona z Warszawy do Gdyni 23 I 1936 r. mieści się przy ul. Świętojańskiej 87 m. 3.
Firma gdyńska jest w gruncie rzeczy oddziałem spółki akcyjnej „The Asiatic Trading Com-
pany” w Gdańsku, Schnellmühlerweg1 3, która posiada wszystkie udziały przedsiębiorstwa
gdyńskiego. Udziały te są zapisane w 2/3 na spółkę gdańską, a w pozostałej 1/3 rozłoŜone na
jej dyrektorów [Piotra] Sokolnickiego i [Michała] Władimirowa. NiezaleŜność firmy gdyń-
skiej jest tylko formalna. Firma zajmuje się handlem herbatą, kakao, czekoladą, towarami
kolonialnymi i innymi – na rachunek własny i komisowy.

Zarząd:
1) Sokolnicki Piotr, Gdańsk, Schnellmüllerweg 3,
2) Władimirow Michał, Gdańsk, Schnellmüllerweg 3,
3) Kierownik w Gdyni: Grüness Beniamin, Gdynia, Świętojańska 87 m. 3.
Udziałowcy:
1) Sokolnicki Piotr             12 udziałów zł 06.000,
2) Władimirow Michał         08 udziałów zł 04.000,
3) The Asiatic Trading Corp[oration]. SA Gdańsk 40 udziałów zł 20.000.
śadnych koncesji firma nie posiada. DzierŜawi od Urzędu Morskiego komorę 19 w ma-

gazynach portowych, w której przechowuje towar importowany. Wartość składowanego
towaru wynosi około 20.000 zł. Dotychczas firma wykazała obrotu około 45.000 zł. Tak
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mały obrót tłumaczy się tym, Ŝe pierwszy okres swego istnienia firma przeznaczyła na orga-
nizację. Działalność handlowa firmy w Gdyni trwa zbyt krótko, aby wydać o niej wiąŜącą
opinię. Lojalność wobec Skarbu Państwa dotychczas nie nasuwa zastrzeŜeń; podobnie
i rzetelność handlowa.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Beniamin Grüness, ur. 20 X 1903 r. w Ostrogu nad Horyniem. Obywatel polski, narodowości

Ŝydowskiej, wyzn. mojŜeszowego, Ŝonaty, 1 dziecko, z zawodu handlowiec, włada językiem
niemieckim i rosyjskim. Mieszka w Gdyni od roku, obecnie przy ul. Świętojańskiej 87 m. 3.
Poprzednio mieszkał w Sopocie. Ma opinię zdolnego handlowca w branŜy kolonialnej.

 1 Poprawnie: Schellmühler Weg – obecnie Kliniczna.
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1937 marzec 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Szczecinie o firmie „PIUP”
Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Melduję: firma „PIUP” – Pierwsza Unia Przemysłowców, Gdynia, ul. Polska, magazyn
V, 1 piętro, została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym miejscowego Sądu Okręgowe-
go, dnia 17 I 1935 pod nr RHB 297, jako spółka z o.o. o kapitale zakładowym 10.000 zło-
tych. Według aktu sporządzonego przy załoŜeniu nazwanej spółki przedmiotem działalności
tej firmy jest powiernictwo, zaopatrywanie statków; inkaso cudzych naleŜności, przyjmowa-
nie inspekcji i kontroli cudzych przedsiębiorstw, informacje i wywiady gospodarcze, finan-
sowanie eksportu i transakcji handlowo-przemysłowych i innych na rachunek komisowy,
przeróbki surowców i półfabrykatów oraz przepakowywanie róŜnych towarów. Obecnie
główną czynnością firmy „PIUP” jest hurtowy handel artykułów spoŜywczych oraz przepa-
kowywanie herbaty, kawy i kakao do oryginalnych pudełek na dalszą rozprzedaŜ.

Współwłaścicielami firmy są:
1) Ks[iąŜę]. Jerzy Lubomirski, zam. w Przeworsku, posiada 4 udziały po 500 zł, razem

na 2000 zł,
2) InŜ. Stanisław Humnicki1, zam. w Warszawie ul. Smolna 38 – posiada 2 udziały po

500 zł, razem 1000 zł,
3) Dr Arnold Reicher-Reichert, zam. w ParyŜu – 4 udziały po 500 zł, razem 2000 zł,
4) Józef Stawicki, zam. w Gdyni-ObłuŜe 50 a – 4 udziały po 500 zł, razem 2000 zł,
5) Kazimierz Mystkowski, właściciel wytwórni biszkoptów i pierników w Kaliszu – 2

udziały po 500 zł, razem 1000 zł,
6) Corniglion Molinier, zam. w ParyŜu – 2 udziały po 500 zł, razem 1000 zł,
7) Kpt. rez. Henryk Bigoszt, zam. w Warszawie, ul. HoŜa 47 – 1 udział 500 zł,
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8) Firma „Compagnie de Commerce de The Wassily Perloff et Fils”, Oliwa (WM
Gdańsk) – 1 udział 500 zł.

Do zarządu wymienionej firmy naleŜy Nathan Zeiberg i Józef Stawicki. Kierownikiem
firmy jest Stawicki Józef, ur. 31 X 1901 r. w Stawiszynie, powiatu kaliskiego, syn Stanisła-
wa i Heleny z domu Sobczyńska, obywatel polski, Ŝonaty, [wyzn.]rzym.-kat., handlowiec,
sierŜant rezerwy WP. Od roku 1930 do 1934 r. był zatrudniony w firmie Wassily Perloff
w Oliwie (WM Gdańsk). W roku 1935 sprowadził się na stałe do Gdyni i objął kierownic-
two firmy „PIUP”. W stosunku do Państwa Polskiego lojalny, do władz i urzędów odnosi się
przychylnie. Politycznie nie podejrzany. Prowadzi skromny tryb Ŝycia, o uprawianie prze-
mytnictwa nie jest podejrzany, na ogół cieszy się dobrą opinią.

Nathan Zeiberg mieszka stale w Oliwie, tylko od czasu do czasu przyjeŜdŜa do Gdyni.
BliŜej na tutejszym terenie nie jest znany, wobec czego personalii i opinii o nim zebrać nie
mogłem. Pozostali wyŜej wymienieni udziałowcy, równieŜ w Gdyni nie są bliŜej znani.
O firmie „PIUP”, jak i jej pracownikach, nic ujemnego nie stwierdzono1.

 1 W oryginale: Humański – poprawiono na Humnicki zgodnie z zapisem dok. nr 86.
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1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „American Scan-
tic Line” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „American Scantic Line” w Polsce, spółka z o.o., centrala: Gdynia – port, nabrze-
Ŝe Polskie, oddział Warszawa, Aleje Jerozolimskie 33, istnieje od 4 IV 1929 r. Zajmuje się
Ŝeglugą, maklerką i ekspedycją1.

Zarząd:
1) Robert C. Lee2 – prezes,
2) Andrzej hr[abia]. Osiecimski-Czapski3 – dyrektor naczelny,
3) Witold Jasiński, dyrektor w Gdyni.
Udziałowcy:
1) Robert C. Lee – New York, Brodway 5 195.000 zł,
2) Andrzej hr. Osiecimski-Czapski, Warszawa, Al. Jerozolimskie 33     5.000 zł.
Bilans handlowy firmy strat i zysków za rok 1935 zamykał się sumą 1.000.986,65 zł,

przy czym wykazano 13.777 zł straty, co nie jest moŜliwe, poniewaŜ firma pracuje spręŜy-
ście i przy małych kosztach handlowych robi duŜe obroty towarowe. Firma posiada koncesję
celną. DzierŜawi biura i magazyn przy nabrzeŜu Polskim.

Współpracuje z firmą Moore & Mc Cormack Co. Inc. New York, Philadephia, Kjoben-
havn, Stockholm, Helsinki. Załatwia maklerkę dla statków tego towarzystwa zawijających
do Gdyni i jest całkowicie niemal uzaleŜniona od firmy Moore & Mc Cormack.
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Popiera ją dyr. Urzędu Morskiego w Gdyni [Stanisław] Łęgowski. Lojalność firmy wo-
bec Państwa Polskiego bez zarzutu. Wspomniana firma zachowuje się lojalniej od wielu
firm rdzennie polskich; np. nie uległa namowom Gdańska, aby otworzyła filię w Gdańsku
i skierowała swe statki równieŜ do Gdańska. Lojalność wobec Skarbu Państwa: wykazana
w bilansie strata nie jest prawdopodobna.

Rzetelność handlowa firmy bez zarzutu. Firma umie zadowolić i utrzymać klienta. Mimo
małego personelu (około 10 pracowników) towary wysyła na czas. Korzystający z usług
„American Scantic Line” kupcy są zadowoleni.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Witold Jasiński, ur. 1 XII 1899 r. w Moskwie, narodowości polskiej, obywatel polski,

[wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty, kapral rezerwy, włada językami (oprócz ojczystego) rosyjskim,
niemieckim i angielskim. Mieszka w Gdyni przy ul. Władysława IV nr 28 m. 4. Utrzymuje
stosunki towarzyskie z dyr. [S.]Łęgowskim, ks. [Teodorem] Turzyńskim4, dyr. BGK [Wła-
dysławem] Grabowskim. Prowadzi oszczędny tryb Ŝycia. Pod względem moralnym nic
ujemnego o nim nie stwierdzono. Uchodzi za bardzo dobrego organizatora. Od szeregu lat
jest członkiem Komitetu Budowy Bazyliki Morskiej w Gdyni. Ponadto jest radcą Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gdyni i członkiem zarządu Polskiego Związku Maklerów
Okrętowych. Politycznie orientował się niegdyś w kierunku BBWR.

 1 Według akt sądowych miało to być przedsiębiorstwo spedycyjno-przewozowe, obejmujące transporty na
morzu i lądzie na rachunek własny bądź w charakterze przedstawiciela innych przedsiębiorstw przewo-
zowych i spedycyjnych, krajowych lub zagranicznych, posiadające składy towarowe wolnocłowe i tran-
zytowe. Zgłoszono je do rejestru sądowego 18 IV 1929 r. Oddział w Warszawie otwarto 3 VIII 1929 r.
Wspólnikami byli: L. Robert C. Lee i hr. Andrzej Osieciński-Czapski, handlowcy, obaj z Warszawy, oraz
Rangvald Fredriksen – handlowiec z Gdyni. Spółka była członkiem Polskiego Związku Maklerów Okrę-
towych, Izby Polsko-Amerykańskiej w Warszawie, Związku Właścicieli i DzierŜawców Magazynów
Portowych w Gdyni oraz (od 1938 r.) Zrzeszenia Interesantów Handlu Bawełną. Zajęta przez Niemców
w czasie okupacji, po wojnie przywrócono prawa do jej posiadania przez poprzednich właścicieli. Dy-
rektorem został ponownie Andrzej Osieciński-Czapski – firma reprezentowała w Polsce Moore & Mc
Cormeck Lines i klarowała jej statki. W 1951 r. została zlikwidowana – EG, s. 23-24.

 2 W oryginale: Lec.
 3 Wg innych źródeł – EG, s. 23-24: hr. Andrzej Osieciński-Czapski.
 4 Turzyński Teodor Emilian (1888-1939), ksiądz, kanonik, ukończył Biskupie Seminarium Duchowne

w Pelplinie, w 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie, pracował jako wikary w Gdańsku, Świeciu i Czer-
sku oraz jako zastępca proboszcza w Łęgnowie. Podczas I wojny światowej był kapelanem niemieckiej
marynarki wojennej w Cuxhaven, po jej zakończeniu wrócił do Czerska, w 1922 r. zdał egzamin pro-
boszczowski w Pelplinie, rok później otrzymał ministerialne potwierdzenie do nauczania religii katolic-
kiej. W 1927 r. objął parafię NMP Królowej Polski w Gdyni, rozwijając energiczną działalność. Był pre-
fektem w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym dr Zegarskiego, prezesem Towarzystwa Budowy Ba-
zyliki Morskiej, kapelanem Sokolstwa Polskiego Dzielnicy Pomorskiej, przyczynił się do załoŜenia tygo-
dnika parafialnego „Gwiazda Morza”, powołał gdyński oddział „Caritasu” i objął opieką ubogich. Znany
był ze swej działalności w całej Polsce, w 1936 r. otrzymał order Polonia Restituta i Złoty KrzyŜ Zasługi.
Aresztowany przez Niemców 23 X 1939 r., wywieziony do Nowego Portu, stamtąd do Stutthofu i tu naj-
prawdopodobniej zamordowany, gdyŜ ślad po nim zaginął – EG, s. 875.
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1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ankerla-
ger” Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny sp. z o.o., Gdynia, ul. Świętojań-
ska nr 63. ZałoŜona dnia 24 maja 1934 r. jest właściwie oddziałem firmy tejŜe nazwy
w Gdańsku. Zajmuje się transportami morskimi, ekspedycją, cleniem wszelkich towarów.

Zarząd:
1) Paul Anker, Gdańsk, Hopfengasse1 33,
2) Szymon Kohan, Gdańsk, Boetschergasse2 23.
Udziałowcy:
1) Paul Anker 10 udziałów 5.000 zł,
2) Leo Anker 10 udziałów 5.000 zł.
Bilans handlowy firmy na rok 1935 zamknięty został kwotą 128.894,16 zł. Rachunek

strat i zysków 66.993,34 zł. Firma wykazała stratę około 750 zł, którą pokryła firma „Anker-
lager” w Gdańsku. Strata nie jest prawdopodobna. Polegać moŜe na obciąŜaniu firmy
w Gdyni rozchodami, podczas gdy dochody inkasuje Gdańsk. Księgowanie przychodu
w Gdyni moŜe się odbywać w rozmiarach mniejszych jak dochody rzeczywiste, co jest
przez firmy gdańskie praktykowane.

W Gdyni firma posiada tylko biuro. Natomiast w Gdańsku ma liczne składy i urządzenia
przeładunkowe, jak równieŜ koncesję celną. Stanowią one własność firmy „Ankerlager”
w Gdańsku. Gestia firmy gdyńskiej naleŜy do centrali w Gdańsku. Do nazwanej firmy jako
przedsiębiorstwa Ŝydowsko-niemieckiego zaufania mieć nie moŜna. Jej rzetelność handlowa
– na ogół dobra.

 1 Hopfengasse – obecnie: Chmielna.
 2 Böttchergasse – obecnie: Bednarska.
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1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bik-
Bikowski, Import i SprzedaŜ Śledzi” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Bik-Bikowski, Import i SprzedaŜ Śledzi”, Gdynia, port rybacki istnieje od 21 XII
1934 r.1 Poprzednio przez parę lat Bikowski pracował z firmą „Temporyb”2; w grudniu 1934
roku usamodzielnił się. Wyłącznym właścicielem firmy jest Berek Bik-Bikowski. Firma
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zajmuje się handlem śledziami importowanymi, kapitał zakładowy nie zadeklarowany. Bi-
lans handlowy za rok 1935 wykazał około 120.000 zł obrotu.

Firma ma biuro i składnicę wydzierŜawione w Hali Rybnej. Współpracuje w dziale
sprzedaŜy z kupcami Ŝydowskimi w kraju, a w dziale importu posiada kontakt z eksportera-
mi zagranicznymi. Ponadto naleŜy do cichego porozumienia Ŝydowskich importerów śle-
dziowych, mającego na celu obronę interesów własnych. Nazwana firma, naleŜąc do zmowy
importerów śledzi szkockich, działa na szkodę interesów gospodarczych kraju, poniewaŜ
importerzy płacą za śledzie nieco wyŜsze ceny, w zamian za co eksporterzy zagraniczni nie
dają towaru firmom niezrzeszonym. NadwyŜki nadpłacane za importowany towar w zamian
za udział w monopolu, uszczuplają zapas dewiz bez nieodzownej ku temu potrzeby. Rzetel-
ność handlowa firmy na ogół dobra.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Berek Bik-Bikowski, obywatel polski, narodowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowe-

go, z zawodu kupiec. Włada językiem niemieckim i Ŝargonem. Prowadzi oszczędny tryb
Ŝycia, uchodzi za kupca znającego swoją branŜę.

 1 Zarejestrowana w Sądzie Grodzkim 23 III 1935 r. Berek (Berks) Bik-Bikowski był – według innych
źródeł – obywatelem Łotwy zamieszkałym w Gdyni. Urodził się w 1878 r. w Lipawie. Firma zatrudniała
tylko dwie osoby na stałe, działała do wybuchu II wojny światowej, oferując wysoką jakość sprzedawa-
nych ryb – EG, s. 37.

 2 „Temporyb” Towarzystwo Eksploatacji Morskich Połowów Rybnych – firma przetwórstwa rybnego
wpisana do rejestru handlowego Sądu Grodzkiego w Gdyni 5 VII 1935 r. Przedmiot działania obejmował:
handel na rachunek własny i komisowy rybami oraz wszelkimi przetworami rybnymi, pośredniczenie
w transakcjach handlowych rybami i produktami rybnymi. Udziałowcami byli: Kazimierz Czerkawski
z Warszawy, Izaak Stołkind i Abraham Feingold z Gdyni oraz Dawid Gutowski z Włocławka. „Tempo-
ryb” prowadził działalność do wybuchu II wojny światowej.
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1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Paged”
Polska Agencja Drzewna w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Paged” Polska Agencja Drzewna spółka z o.o., załoŜona dnia 19 XI 1931 r. pod
nazwą Polska Agencja Eksportu Drewna, którą później zamieniono na nazwę obecną. Sie-
dziba firmy od początku mieściła się w Gdyni1, najpierw przy ul. Starowiejskiej w domu
Gru[b]by, następnie w lokalu własnym. Centrala: Gdynia, Świętojańska 44. Biura sprzeda-
Ŝy: Warszawa – Zielna 46, Gdańsk – Holzmark2 24, Katowice – Stawowa 10. Składy: Gdy-
nia, Morska 50/52; Warszawa, Wolska 95; Gdańsk-Wrzeszcz, przy dworcu.

Firma zajmuje się: wyłączna sprzedaŜ komisowa drzewa z lasów państwowych, ekspe-
dycja, składowanie, transport oraz kupno-sprzedaŜ drzewa.

Zarząd:
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1) Michał Daszkiewicz-Czajkowski, prezes,
2) InŜ. Aleksander Panek,
3) Franciszek Szkiłłądź,
4) Aleksander Klimkiewicz,
5) Dr Stanisław Darski3,
6) Teofil Lorkiewicz,
7) Stanisław Kozerski.
Dyrekcja:
1) Dyrektor inŜ. Stanisław Tor4.
Prokurenci:
1) Franciszek Modrzewski5,
2) Stanisław Biliński,
3) Leon Kozakowski,
4) Stanisław Jesionek.
Udziałowcy:
1) Skarb Państwa (Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych) 1.490.000 zł,
2) PAM Polska Agencja Morska…  ………………………..  0.010.000 zł
Razem: 1.500.000 zł
Firma jest prowadzona solidnie, jeśli chodzi o jej księgowość. Powodów do ukrywania

zysków, jako przedsiębiorstwo państwowe, nie ma. Zysk za rok 1935 wyniósł 520.397,57 zł.
Nazwana firma posiada koncesję celną oraz koncesję na wyłączną sprzedaŜ drzewa z lasów
państwowych na warunkach komisowych, jak równieŜ na dzierŜawę terenów składowych.

Do firmy naleŜą:
Dom w Gdyni, ul. Świętojańska nr 44, wartości .....................................…. 0.930.878 zł,
Osiedle robotnicze w Gdyni-ObłuŜe……………………………………….. 1.721.862 zł,
Składy drzewne w Gdyni, Warszawie i Gdańsku, wartość urządzeń ........... 0.381.789 zł,
Inne ruchome urządzenia, jak środki lokomocji, inwentarz oraz udział
w urządzeniu portu .......................................................................................... 0.658.214 zł.
Firmę powołał do Ŝycia [Adam] Loret z Dyrekcji [Naczelnej] Lasów Państwowych6,

w stosunku do którego było wiele zarzutów nawet na łamach prasy. Zarzucano mu szkodli-
wą gospodarkę w lasach, dewastowanie drzewostanu itp.

Początkowy okres działalności firmy zaznaczył się ujemnie w gospodarce ogólnej. „Pa-
ged” wchodził na rynki zagraniczne jako „outsider”, eliminując eksporterów prywatnych
z Polski obniŜaniem ceny drzewa, w wyniku czego otrzymano w zamian za wywiezione
drzewo mniej dewiz niŜ to było moŜliwe. Prywatni handlarze drzewa skarŜą się na konku-
rencję „Pagedu”, zarzucając tej firmie, iŜ sprowadza drzewo na rynek wewnętrzny wg taryfy
eksportowej. Twierdzenie to jest pozbawione sensu, poniewaŜ firma musiałaby opłacać cło
wywozowe. Nadto manipulacja powyŜsza łatwa jest do sprawdzenia według zestawień rocz-
nych dowozu kolejowego i eksportu. Prawdą jest natomiast, Ŝe firma sprzedaje za bezcen
materiał wybrakowany, jak np. deski, uŜyte nad dach nad platformą załadowaną drzewem
lub na sztaplu.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
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Stanisław Tor, ur. 25 IV 1880 r. w m. Sałtyny, obywatel polski, narodowości polskiej,
[wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty, były legionista, oficer rezerwy, posiada wyŜsze wykształcenie.
Włada językiem niemieckim. Ma szerokie znajomości wśród czołowych przedstawicieli Ŝycia
gospodarczego w Gdyni oraz w kołach legionowych. Opinia osobista oraz wartość moralna
bez zarzutu. Uchodzi za zdolnego, dobrego organizatora i człowieka sprawiedliwego.

Pod względem społecznym i politycznym jednostka wartościowa. Na stanowisku prezesa
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni zdziałał duŜo dobrego, przyczyniając się do usunię-
cia wielu mankamentów. Od krzykaczy politycznych trzyma się z dala. Wybrany podczas
ostatnich wyborów do Senatu RP zrzekł się godności senatora. Odmówił równieŜ wystawie-
nia jego kandydatury na prezesa Związku Legionistów. Dzięki jego zabiegom firma wybu-
dowała wzorową kolonię w ObłuŜu, w której mieszkają urzędnicy i robotnicy, zatrudnieni
na placach przeładunkowych firmy w porcie. W ten sposób przyczyniono się do uspołecz-
nienia robotników, dano im bowiem tanie i zdrowe mieszkania, załoŜono świetlicę, zorgani-
zowano chór itp.

 1 Według innych danych, pierwsza siedziba znajdowała się (bardzo krótko) w Warszawie, pl. Trzech Krzy-
Ŝy 18 – EG, s. 537.

 2 Holzmarkt – obecnie: Targ Drzewny.
 3 Darski Stanisław (1891-1983), prawnik, działacz gospodarki morskiej, działacz polityczny, wykładowca

akademicki, absolwent Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie i doktor prawa tej uczelni (1917), udział
w obronie Lwowa (1918), krótko pracownik Karpackiego Towarzystwa Naftowego w Borysławiu, a na-
stępnie – od 1920 r. – przez 8 lat korespondent firmy Lambert i Krysiak w Gdańsku, od 1928 r. syndyk
Związku Ekspedytorów Portowych w Gdyni, a po roku dyr. eksploatacyjny „Polbrytu” i „śeglugi Pol-
skiej”, członek rady nadzorczej „Pagedu” i PAM, konsul honorowy Finlandii, w czasie II wojny świato-
wej w Londynie, w 1944 r. dyr. Szkoły Handlu Zagranicznego i Administracji Morskiej, w VII 1945 r. pra-
cownik Polskiej Misji Morskiej w stolicy Anglii, do Polski powrócił w 1946 r., dyr. Generalnego Inspek-
toratu Portów i śeglugi w MśiHZ oraz Dep. śeglugi w Ministerstwie śeglugi (1947-1949), w latach
1949-1950 dyr. nacz. GAL, od 1951 r. w WyŜszej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie (potem WSE)
jako prof. transportu morskiego, kier. Katedry Organizacji i Techniki Transportu, w latach 1954-1956
prodziekan, a następnie krótko dziekan, gdyŜ po przełomie październikowym 1956 r. powołany został na
stanowisko ministra Ŝeglugi, które pełnił do grudnia 1964 r. W 1978 r. opublikował wspomnienia W słuŜ-

bie Ŝeglugi. Zmarł w Warszawie, pochowany na cmentarzu Witomińskim w Gdyni – EG, s. 125.
 4 Tor Stanisław (1880-1941), uczęszczał do progimnazjum i gimnazjum w Chełmie, a następnie na Wydział

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie brał udział w konspiracyjnym ruchu niepodległościowym
w okresie carskim, związany z PPS, aresztowany w 1907 r. i zmuszony do wyjazdu z kraju udał się do
Wiednia, gdzie kontynuował działalność we frakcji rewolucyjnej PPS, tam takŜe ukończył Akademię
Handlową, od 1909 r. we Lwowie jako pracownik Związku Stowarzyszeń Gospodarczych i działacz
Związku Strzeleckiego, po wybuchu I wojny światowej legionista (komisarz polityczny ds. wojskowych
I Kompanii Kadrowej, potem komisarz wojskowy w Miechowie), w 1918 r. współorganizator i pracow-
nik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, w latach 1932-1939 dyr. „Pagedu”, inicjator akcji budow-
nictwa tanich mieszkań dla pracowników na ObłuŜu, w 1935 r. wybrany na prezesa IPH w Gdyni oraz na
senatora RP, 1937 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego Targów Gdyńskich, członek Rady Por-
towej przy Urzędzie Morskim, w latach 1935-1939 członek zarządu Rady Interesantów Portu, członek-
załoŜyciel Klubu „Rotary”. Zmarł w Warszawie.

 5 Modrzewski Franciszek (1902-1985), syn znanego chirurga oraz senatora II RP, ukończył WyŜszą Szkołę
Ekonomiczną w Warszawie, wicedyrektor „Pagedu” w latach 1934-1938, delegat polskich izb przemy-
słowo-handlowych na zjazdy w Hiszpanii i Portugalii, dyr. nacz. firmy „Kompania Eksportowa”, udzia-
łowiec i członek zarządu firmy „Bałtyckie Aukcje Owocowe”, w czasie wojny w składzie zarządu PCK
w Londynie, delegat tej organizacji na Bliskim Wschodzie, pracownik misji UNRRA w Grecji, Francji
i Polsce (1946-1947), w 1947 r. dyr. firmy maklerskiej „Baltica”, w latach 1947-1949 dyr. nacz. Gdań-
skiego Urzędu Morskiego, potem w latach 1950-1952 w Mś, od I 1957 r. do I 1968 r. podsekretarz stanu
w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, następnie ambasador w Belgii i Luksemburgu; działacz SD jesz-
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cze z przedwojnia, podobno członek masonerii polskiej. Zmarł w Warszawie, pochowany został w Lubli-
nie, gdzie się urodził.

 6 Loret Adam (1884-1939), absolwent WyŜszej Szkoły Leśnej we Lwowie oraz Akademii Leśnej w Tha-
randt w Saksonii, specjalista w zakresie urządzania lasu, po studiach pracował ponad 10 lat w majątku
Branickich w Suchej koło śywca, po odzyskaniu niepodległości związał się z państwową administracją
leśną, od 1 XI 1920 r. nacz. w Zarządzie Okręgowym Dóbr Państwowych w Warszawie, następnie (od
1 II 1925 r.) dyr. Lasów Państwowych w Warszawie, od 1928 r. kier. Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwo-
wych, a w latach 1931-1939 pierwszy dyr. naczelny Lasów Państwowych, za jego kadencji zintegrowano
i uporządkowano strukturę administracyjną Lasów Państwowych, przeprowadzono pierwszą inwentary-
zację zasobów leśnych Polski, zorganizowano nowoczesny przemysł leśny, opracowano koncepcję sa-
mowystarczalności Lasów Państwowych; po wybuchu wojny ewakuował się z najbliŜszymi pracownika-
mi (zabierając archiwa) na wschód, zatrzymany przez NKWD, osadzony w więzieniu w WołoŜynie, na
przełomie października i listopada 1939 r. zamordowany w lesie w pobliŜu tej miejscowości.
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1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polski
Melas” Składy Portowe i Handel Melasem Zjednoczonych Polskich Cukrowni w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Polski Melas” – Składy Portowe i Handel Melasem Zjednoczonych Polskich Cu-
krowni, sp. z o.o. [została] załoŜona w roku 1921. Zarząd w Warszawie, Moniuszki 11 m. 5.
Zakłady Gdynia-port, nabrzeŜe Indyjskie1. Zajmuje się handlem melasem Zjednoczonych
Polskich Cukrowni i składami portowymi melasu.

Zarząd:
1) Leon Nowakowski, 06) Czesław Januszewski,
2) Karol Sachs, 07) Bolesław Soplica,
3) Mieczysław Broniewski, 08) Adam Piotrowski,
4) Maurycy Przeworski, 09) Jan Smoleński,
5) Gustaw Birstein, 10) Jan Hołyński.

Prokurenci:
1) Henryk Sobieski i 2) Mieczysław Godlewski.

Udziałowcy:
1) Babino-Tomachowska Cukrownia SA, Zarząd, Warszawa, Chmielna 32 010.000 zł,
2) „Borowiczki” SA, Borowiczki, pow. Płock……………………………. 014.500 zł,
3) Brześć Kujawski, Tow. Cukr. Warszawa, ul. Smolna 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026.500 zł,
4) „Chybie” SA, Cukrownia, Zarząd, Warszawa, Chmielna 32…..……… 009.500 zł,
5) Ciechanów, SA, Cukrownia, Zarząd, Warszawa, ul. Boduena 1…..…… 011.500 zł,
6) „Cielce” Tow. Akc. Cukru, Zarząd, Warszawa, Mokotowska 25……… 005.500 zł,
7) Częstocickie Tow. Fabr. Cukru, SA, Zarząd, Warszawa, Kredytowa 6.... 019.000 zł,
8) „Dobre” SA, Cukrownia, Zarząd, Warszawa, ul. Smolna 14…….……... 019.500 zł,
9) „Garbów” SA, Cukrownia, Warszawa, ul. Mokotowska 25…………….. 005.500 zł,
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10) „Gosławice” SA Cukrownia i Rafin. Warszawa, Mokotowska 4…..….. 014.000 zł,
11) „Józefów” Tow. Akc. Fabr. Cukru i Rafin. Warszawa, Trębacka 15…..  013.000 zł,
12) Sp. Handl. Cukrow. Związk., Zarząd, Warszawa, Moniuszki 11 m. 7.... 013.500 zł,
13) „Klemensów” SA, Tow. Cukr. i Rafin. Warszawa, śabia 4………….... 009.500 zł,
14) „Korzec” Cukr. i Rafin. Roman i Józef Potocki, W-wa, Krak. Przedm.15 005.000 zł,
15) „Krasiniec” Tow. Akc. Cukr., Warszawa, Boduena 1………………….. 006.000 zł,
16) „Lublin” SA Cukr. i Rafin. Warszawa, Mokotowska 25………………...  009.500 zł,
17) „Łubna i Szreniawa” Tow. Akc. Fabr. Cukru i Rafin., W-wa, Chmielna 32 014.000 zł,
18) „Michałów” Tow. Akc. Fabr. Cukru i Rafin. Warszawa, Trębacka 15… 009.000 zł,
19) „Milejów” SA Cukrownie i Rafinerie, Milejów…………………………  006.000 zł,
20) „Nieledew” Tow. Akc. Cukr. i Rafin. Warszawa, Mokotowska 25…….. 007.500 zł,
21) Opole Lubelskie, Cukrownia, Warszawa, Boduena 2…………………… 007.000 zł,
22) „Ostrowite” Tow. Akc. Cukr., Warszawa, Moniuszki 11……………….. 008.500 zł,
23) „Przeworsk” Cukrownia i Rafineria, Przeworsk………………………… 050.500 zł,
24) „Rejowiec” SA, Cukrownia i Rafineria, Rejowiec……………………… 008.000 zł,
25) StrzyŜów, SA, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 17……………….. 012.500 zł,
26) „Szpanów” Sp. Akc. Warszawa, Bielańska 14………………………….. 012.000 zł,
27) „Trawniki” Sp. Akc. Warszawa, Mokotowska 58………………………. 006.000 zł,
28) „Wieluń” Sp. Akc. Cukr. i Rafinerii, Warszawa, Trębacka 15………… 010.000 zł,
29) „WoŜuczyn” Sp. Akc.  Warszawa, Mokotowska 25…………………….. 010.000 zł,
30) „Warszawskie Towarzystwo Fabr. Cukru” Sp. Akc. W-wa Krak. Przed. 7 051.500 zł,
31) „Zakrzówek” Sp. Akc.,  Warszawa, Mokotowska 25…………………… 012.000 zł,
32) „Zbiersk” Sp. Akc. Cukrownia i Rafineria, Warszawa, Mokotowska 25 012.000 zł,
33) „ChełmŜa” Tow. Akc. Fabr. Cukru, Warszawa, Trębacka 4……………    007.000 zł,
34) „Chodorów” Tow. Akc. dla Przemysłu Cukr. Chodorów………………. 029.500 zł,
35) „Guzów” Sp. Akc. Warszawa, Nowogrodzka 6………………………… 007.000 zł,
36) „Irena” Sp. Akc. Łowickie Zakłady Przemysł. Cukr. i Rafin., Warszawa,

Mazowiecka 5………………………………………………………….. 005.500 zł,
37) „Leśmierz” Sp. Akc. Tow. Przemysł. Leśmierz, pow. Łęczyca…………. 011.500 zł,
38) „Mała Wieś” Sp. Akc. Cukrownia, Warszawa, Trębacka 4……………… 013.000 zł,
39) „Karwice Ozierańskie” Cukr. i Rafin. Tow. Akc. W-wa, Jerozolimska 11 000.500 zł,
Razem:          500.000 zł.
Firma posiada koncesję dzierŜawną na warunkach ogólnych terenów przy nabrzeŜu In-

dyjskim oraz zbiorniki melasu i budynek biurowy przy tymŜe nabrzeŜu. Współpracuje ze
Związkiem Zawodowym Cukrowni b. Królestwa Polskiego, Wołynia, Małopolski i Śląska,
Warszawy oraz ze Spółką Handlową Cukrowni Związkowych w Warszawie. Popiera ją
J. śychliński, prezes Rady Nacz[elnej]. Polskiego Przemysłu Cukrowniczego, ks. J. Radzi-
wiłł i szereg osobistości wpływowych z grupy przemysłu cukrowniczego.

Firma wykazuje zbyt małe dochody. W roku 1936, przy sumie bilansowej 1.703.397,02 zł
i rachunku strat i zysków zamkniętym kwotą 162.283,35 zł, wykazano czysty zysk 934,82 zł.
Czysty zysk z lat ubiegłych: 416,07 zł. Z zysków odpisano na fundusz rezerwowy w roku
1935/[19]36 zł 50.000, w roku 1933/1934 40.000 zł. Na fundusz amortyzacyjny dopisano



140

w roku 1936 – 53.300 zł, w latach ubiegłych łącznie – 203.735 zł. Amortyzację oblicza się
od budynków gospodarczych, których wartość oszacowano na sumę zł 158.756,26, zbiorni-
ków i urządzeń technicznych oszacowanych na sumę 911.285,43 zł i wagonów-cystern
96.000 zł. Rzetelność handlowa firmy bez zarzutu.

 1 Przedsiębiorstwo w Gdyni powstało 16 VI 1931 r., a jego przedmiot działania obejmował prowadzenie
handlu melasą oraz budowę i eksploatację stacji ładunkowej w porcie gdyńskim. Siedziba mieściła się na
NabrzeŜu Indyjskim – ul. Indyjska 3. W czasie okupacji firma zarządzana była przez niemieckich komi-
sarzy, po wojnie zaś przejęło ją państwo i znalazła się pod zarządem Zjednoczenia Przemysłu Cukrowni-
czego Okręgu Gdańskiego – EG, s. 596.
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1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Prze-
wóz” Biuro Ekspedycyjne w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Przewóz” Biuro Ekspedycyjne, spółka z o.o., Gdynia, ul. Starowiejska nr 11, ist-
nieje od roku 1920 w Krakowie, ul. Floriańska 55. W dniu 15 V 1933 r. uruchomiono od-
dział w Gdyni, ul. 10 Lutego nr 7. W roku 1936 centralę przeniesiono do Gdyni, w Krako-
wie zaś pozostawiono oddział, który później zlikwidowano. Firma zajmuje się ekspedycją
morską i lądową, wszelkiego rodzaju transportami, asekuracją, konwojowaniem.

Zarząd: 1) Paul Henryk, 2) Zunder Marian
Udziałowcy: 1) Paul Henryk – 7.000 zł, 2) Zunder Marian – 7.000 zł.
Rachunek strat i zysków firmy za rok 1935 zamykał się kwotą około 80.000 zł. Czysty

zysk firmy wykazano w wysokości 7.500 zł. Mały zysk firmy tłumaczy się stosunkowo
wysokimi poborami wspólników.

Firma posiada koncesję celną. Pracuje przewaŜnie z klientelą Ŝydowską. Na terenie Gdy-
ni jest jeszcze stosunkowo młoda. Działalność jej w Krakowie nie jest znana. Współwłaści-
ciel przedsiębiorstwa H. Paul urządza w swoim mieszkaniu przyjęcia, na które zaprasza
urzędników celnych i kontrolerów skarbowych, aby zapewnić ich przychylność dla firmy.

Dane personalne i charakterystyka kierowników firmy:
1) Henryk Michał Paul, ur. 29 IX 1890 r. w Rzeszowie, obywatel polski, narodowości

polskiej, [wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty z Heleną z domu Weissman, ekspedytor, włada językiem
niemieckim. Do Gdyni przybył z Krakowa i mieszka obecnie przy ul. 10 Lutego nr 19 m. 6.
Prowadzi na ogół oszczędny tryb Ŝycia, ujmuje wszystko pod kątem interesu. Posiada duŜą
rutynę w branŜy ekspedycyjnej. Społecznie nie udziela się. Zapatrywań politycznych nie
ujawnia. Pochodzi z śydów, podobnie jak i jego Ŝona.

2) Marian Zunder, ur. 24 V 1892 r. w Tarnopolu, syn Jakuba i Racheli, ob. polski, naro-
dowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, Ŝonaty, imię Ŝony Debora, 2 dzieci. Przybył
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do Gdyni z Krakowa i mieszka obecnie przy ul. Abrahama nr 28 m. 9. Współwłaściciel fir-
my i kierownik biura. Zunder jest właściwym kierownikiem przedsiębiorstwa.
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1937 kwiecień 5, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skar-
bowego w Gdyni  o firmie „Bloomfields” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Bloomfields” sp. akc. w Gdyni została załoŜona w pierwszej połowie 1928 r.
z kapitałem zakładowym 250.000 zł1. Zajmuje się przemysłem rybnym, handlem rybami
morskimi oraz importem i eksportem ryb. Przedsiębiorstwo to, o kapitale przewaŜnie Ŝy-
dowskim, prosperuje b. dobrze, przynosząc powaŜne zyski, wobec czego uwaŜam, Ŝe poda-
nie wymienionej firmy o udzielenie ulg podatkowych nie zasługuje na uwzględnienie.

 1 Według EG, s. 73, firma  „Bloomfields” SA Towarzystwo Przemysłu Rybnego została zarejestrowana
w Sądzie Grodzkim w Gdyni 4 IV 1933 r. Siedziba mieściła się w hali śledziowej w porcie gdyńskim,
a spółka zajmowała się importem śledzi szkockich, islandzkich, norweskich. Na powaŜny kapitał zakła-
dowy 250 000 zł składały się udziały: Benno Friedmanna z Gdańska i Maurycego Nachsterna z Warsza-
wy. Wybuch II wojny światowej zakończył działalność spółki.
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1937 kwiecień 5, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skar-
bowego w Gdyni o firmie „Społem” Związek Spółdzielczy SpoŜywców RP w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Oddział Związku Spółdzielczego SpoŜywców RP „Społem” został załoŜony w Gdyni
w roku 1932. Mieści się w budynku własnym przy ul. Polskiej nr 31. Kierownikiem oddzia-
łu jest Tadeusz Walczakowski. Zadaniem wspomnianego oddziału jest bezpośrednie zaopa-
trywanie wszystkich placówek Związku Spółdzielczego na terenie RP w artykuły kolonialne
z pominięciem obcego pośrednictwa. Oddział ten miał obrotu: w roku 1934 – 4.367.000 zł,
a w roku ubiegłym 4.473.000 zł. Związek Spółdzielczy SpoŜywców RP oparty jest wyłącz-
nie na kapitale polskim. Jego oddział gdyński, który poprzednio mieścił się w Gdańsku,
chlubi się tym, Ŝe pierwszy w Gdyni zaczął importować przez miejscowy port śledzie, kawę
itp. O wymienionym oddziale jak równieŜ o kierowniku [T.]Walczakowskim nic ujemnego
nie stwierdzono.
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1937 kwiecień 12, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla
Delegatury Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy Komisariacie Generalnym RP
w Gdańsku o firmie „Kreditverband Weichselgau Wirtschaftsberatungsstelle” w Gdań-
sku.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Kreditverband Weichselgau Wirtschaftsberatungsstelle G.m.b.H.”, Reitbahn nr 2,
powstała w Gdańsku w dniu 19 VIII 1929 [r.] jako samodzielny oddział banku Landwirt-
schaftliche vormals Landwirtschaftliche Bank A.G., Reitbahn 2, oraz istniejącej statutowo
od dnia 5 II 1925 [r.] firmy „Kreditverband Weichselgau G.m.b.H.”, figurującej w rejestrze
handlowym pod G.1275 z dnia 11 II 1925 [r.]. Według zapisu w rejestrze handlowym firmy
„Kreditverband Weichselgau Wirtschaftsberatungsstelle G.m.b.H.” pod B. 2547 z dnia 11
IX 1929 r. kapitał zakładowy firmy wynosi 25.000 guld., z czego naleŜy: 15.000 guld. do
banku Landwirtschaftliche vormals Landwirtschaftliche Bank i 10.000 guld. do „Kredit-
verband Weichselgau G.m.b.H”. Instytucje powyŜsze dysponują kapitałem wyłącznie gdań-
skim wzgl. niemieckim. Zarząd firmy stanowią:

1) Właściciel dóbr Kurt Linck ze Stanisławic, pow. Tczew i
2) Dyrektor banku Friedrich Merten z Gdańska.
Kierownikiem firmy jest funkcjonariusz względnie prokurent banku Landwirtschaftliche

vormals Landwirtschaftliche Bank A.G. – Kleefeld, obywatel gdański.
Przewidziane są jakoby zmiany personalne w zarządzie i kierownictwie firmy, jednak –

jak stwierdzono – nie zostały dotąd przez rejestr handlowy przeprowadzone.
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1937 kwiecień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Metal”
w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Melduję: firmę „Metal” – wyroby z metali półszlachetnych – Gdynia, ul. Śląska 20 a za-
łoŜono w roku 1935, jako spółkę jawną, sądownie niezarejestrowaną. Kapitał zakładowy nie
zadeklarowany. Właścicielami przedsiębiorstwa są: inŜ. Józef Dubois i Walter Sielmann,
obydwaj zamieszkali na terenie WM Gdańska. Zakres działalności przedsiębiorstwa obej-
muje handel wyrobami z metali półszlachetnych oraz zakup złomu.

Firma „Metal” jest właściwie ekspozyturą firmy [W.]Sielmann w Gdańsku i wszelkie za-
kupione przez swych agentów surowce, jak złom z metali półszlachetnych, złom Ŝelazny itp.
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transportuje do Oliwy (Gdańsk), skąd, po przetopieniu, odsyłane są do Elbląga w Prusach
Wschodnich. W Elblągu znajduje się naleŜąca do Rządu Rzeszy stocznia Schichau1, pracu-
jąca dla Reichswery2 i Marynarki Wojennej Niemiec. Aby ukryć rozmiary transakcji zło-
mem, poza firmą „Metal” istnieje w Gdyni pod tym samym adresem druga firma „Skup
Surowców”, naleŜąca do wspólnika firmy „Metal” Józefa Dubois. Wszelkie zakupione przez
tę firmę surowce są równieŜ dostarczane Sielmannowi w Gdańsku. Charakterystyczne jest
to, Ŝe ta sama osoba Józef Dubois podpisuje [się] za firmę „Metal” jako inŜynier, a za firmę
„Skup Surowców” jako J. Dubois – bez tytułu inŜynier.

Z Dubois współpracują dwaj handlarze śydzi: J. Weissbert i B. Frycz, którzy zakupują
na przetargach złom, który właściwie jest przeznaczony dla Dubois. Dubois utrzymuje agen-
ta, niejakiego Skórę, którego rola polega na zakupywaniu złomu oraz sprzedaŜy wyrobów
z metali półszlachetnych. Teren działalności Dubois nie ogranicza się do Gdyni, ale obej-
muje całe wybrzeŜe i Pomorze. Na przetargu w Urzędzie Morskim w dniu 9 lutego br. wy-
mienieni zakupili następujące ilości złomu:

1) Firma „Metal”
Odpadków miedzi……………………… 00.829 kg za zł ........ 0851,80,
Odpadków mosiądzu………………….. 0.2736 kg za zł ........ 1874,16,
Odpadków ołowiu …………………….. 00.243 kg za zł ........ 0140,94,
Odpadków płyt akumulator[owych].…... 00.214 kg za zł ........ 0050,29,
Odpadków blachy cynkowej………...... 0.1138 kg za zł ........ 0330,02.

2) Firma „Skup Surowców”
Odpadków Ŝeliwa…………………....... 0.1680 kg za zł ........ 0139,44.

3) Firma „Weissbert”
Odpadków Ŝelaza kowalskiego……...... 0.7780 kg za zł ........ 0241,18.

4) B. Frycz
Odpadków Ŝelaza warsztatowego........ .24556 kg za zł ........ 0368,34,
Odpadków lin stalowych……...........…. 0.6719 kg za zł ........ 0201,57,
Odpadków rur Ŝeliwnych…………..... .12100 kg za zł ........ 1005,13

Razem:                     58.005 kg za zł ........ 5202,87
Jak wynika z powyŜszego zestawienia, w niektórych wypadkach płacono ceny siedmio-

krotnie niŜsze. Wszystkie zakupione metale były przetransportowane do Gdańska z wiado-
mym przeznaczeniem. PowyŜszy stan rzeczy jest moŜliwy, poniewaŜ pomiędzy Polską
a Gdańskiem nie istnieje kontrola graniczna, poza dewizową i akcyzowo-monopolową.
Gdańsk natomiast, będąc włączony do obszaru celnego polskiego, znajduje się równocześnie
w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Niemiec. W ten sposób w granicach Rzeczypo-
spolitej wytworzyła się dziura, którą trudno będzie zapełnić.

Co się tyczy zakupów złomu przez firmę „Metal” względnie jej przybudówki w innych
źródłach, to, jak zaznaczono na wstępie, firma złom nabywa na całym obszarze Pomorza,
jednakŜe ustalenie zakupywanych ilości napotyka na pewne trudności. SprzedaŜ wyrobów
gotowych z metali półszlachetnych, którą prowadzi firma „Metal” na miejscu w Gdyni oraz
przez swego agenta Skórę, jest prowadzona w małych rozmiarach i słuŜy raczej za parawan
właściwego przeznaczenia firmy, nastawionego na wykupywanie na terytorium Polski su-
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rowca z rąk ludzi słabo orientujących się i wywoŜeniu go przez Gdańsk do Prus Wschodnich
dla celów przemysłu wojennego Niemiec.

Dane osobowe dotyczące inŜ. J. Dubois przedstawię dodatkowo.

 1 Stocznia Schichau w Elblągu – jeden z większych zakładów stoczniowych Niemiec, którego początki
przemysłowej działalności sięgają roku 1837, pracujący na potrzeby zbrojeniowe marynarki wojennej
III Rzeszy.

 2 Reichswehra – siły zbrojne Rzeszy Niemieckiej, które w myśl traktatu wersalskiego mogły liczyć 100 000
wojska lądowego i 15 000 marynarzy.
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1937 kwiecień 15, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skar-
bowego w Gdyni o firmie „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich, spółka z o.o. w Gdyni, ul. Święto-
jańska 66 została załoŜona 2 lipca 1932 r. z kapitałem zakładowym 48.000 zł. Do Zarządu
naleŜą Hugon Pistel i Wacław Fedorowicz. Firma posiada przywilej z Ministerstwa Skarbu,
na podstawie którego umowy, zawarte za pośrednictwem „Gdyniki” z zagranicznymi towa-
rzystwami ubezpieczeń, nie podlegają dodatkowym opłatom na rzecz Skarbu [Państwa].

Bilans za rok 1935 zamknięto cyfrą     1.999.036,19 zł
Rachunek strat i zysków…………...................203.986,15 zł
Czysty zysk.....….…………………...................22.619,85 zł

Stosunkowo mały zysk tłumaczy się z jednej strony odpisami na inwestycje (teren, bu-
dowa), z drugiej zaś wysokimi poborami dyrektorów [W.]Fedorowicza i [H.]Pistla, którzy są
zarazem udziałowcami „Gdyniki”. Z charakteru firmy wynika, Ŝe przy wpływach ponad
200.000 zł, winna wykazać minimum 50% dochodu tj. 100.000 zł, poniewaŜ poza wydatka-
mi biurowymi i personelem, innych wydatków nie ma.

Ruchomości firmy są oszacowane na zł 26.332. Nazwana firma posiada własną nieru-
chomość w Gdyni-Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza, składającą się z terenu o powierzchni
1.522 m2 i budynku biurowego oraz mieszkalnego, na razie w stanie niewykończonym,
przedstawiającym wartość 100.000 zł. Lojalność firmy wobec Skarbu Państwa – wątpliwa.
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1937 kwiecień 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skar-
bowego w Gdyni o firmie „C.Hartwig” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „C.Hartwig” Spółka Akcyjna została załoŜona w Poznaniu 18 II 1919 r. Oddział
w Gdyni istnieje od roku 1928, do rejestru wpisany 5 II 1936 r.1 Kapitał zakładowy spółki
wynosi 2.000.000 złotych, podzielonych na 40.000 akcji wartości nominalnej 50 zł,  w tym
37.996 akcji na okaziciela, 2.000 akcji imiennych i 4 akcje uprzywilejowane. Akcjonariu-
szami firmy są banki poznańskie. Bilans handlowy ogłasza centrala w Poznaniu.

Nazwana firma ma opinię solidnej i uczciwej i nie jest nastawiona na obchodzenie prze-
pisów. Oddział w Gdyni na skutek nieuczciwości pracowników około roku 1930 wplątał się
w aferę przemytu jedwabiu, który to przemyt uprawiali pracownicy na własną rękę. W wy-
niku dochodzeń głównego winowajcę Bonneberga, syna kierownika oddziału w Bydgosz-
czy, skazano na parę lat więzienia. Centrala w Poznaniu w związku z tą aferą, zwolniła ów-
czesnego kierownika oddziału w Gdyni [Feliksa] Guziewicza za niedopatrzenie.

 1 Według innych danych oddział gdyński „C.Hartwig” powstał 15 XI 1926 r. na terenie portu gdyńskiego,
stając się wkrótce jedną z bardziej liczących się firm spedycyjnych. Był członkiem Polskiego Związku
Maklerów Okrętowych oraz Związku Gdyńskich Ekspedytorów Portowych. W połowie 1930 r. zadecy-
dowano o zaniechaniu samodzielnej działalności spedycyjnej na obszarze portów morskich i przekazano
1 IX 1930 r. oddziały w Gdańsku i Gdyni pod zarząd firmy Bergenske Baltic Transport. Z początkiem
1934 r. zarządzanie przejęła niemiecka firma Johannes Ick, jednak 1 XI 1935 r. ponownie utworzono sa-
modzielny oddział w Gdyni, zaniechano natomiast działalności w Gdańsku. Utworzono wówczas dwa
piony: Wydział Morski i Wydział Lądowy. Po wkroczeniu Niemców do Gdyni „C.Hartwig” został na-
tychmiast przejęty przez firmę „Schenker”. W 1945 r. firma wznowiła działalność – EG, s. 91.
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1937 kwiecień 23, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skar-
bowego w Gdyni o firmie „Maria Kuźmowa” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Właścicielem firmy „Maria Kuźmowa” jest Stefan Kuźma. MałŜonkowie Kuźmowie po-
siadają w Gdyni:

1) „Bar Kupiecki”, przy ul. Abrahama,
2) Skład kolonialny i delikatesów przy ul. Świętojańskiej,
3) Willę czynszową w [Gdyni] Orłowie,
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4) Parcelę 2000 m2 w [Gdyni] Orłowie.
Nazwani uchodzą za osoby majętne, wobec czego uwaŜam, Ŝe na przyznanie ulg podat-

kowych nie zasługują. Podobno [S.]Kuźma, aby nie płacić zaległych podatków, przepisał
firmę na swoją Ŝonę Marię.
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1937 kwiecień 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Neisser
Juliusz i S-ka” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Melduję: firma „Juliusz Neisser i Ska”, sp. z o.o. Gdańsk, Fischerstrasse1 6, oddział
w Gdyni, ul. Abrahama nr 26 zajmuje się ekspedycją i transportami morskimi i lądowymi.
Oddział gdyński z kapitałem zakładowym 20.000 zł załoŜony został w roku 1929. Do 1935 r.
nazwana firma miała przedstawicielstwo Ŝeglugi śródlądowej „Neptun”. W roku 1935 firma
„Neptun” na skutek nieporozumienia między wspólnikami, podzieliła się na dwie odrębne
firmy „Lloyd Toruński” i „Nawigator”. Firma [J.]Neisser, chcąc uniknąć ryzyka, nie przy-
jęła przedstawicielstwa Ŝadnej z nich.

Do Zarządu firmy naleŜą: 1) Herbert Schulz, Gdańsk-Sopot, 2) Dr Stefan Neugebauer,
Gdańsk-Sopot. Firma „Juliusz Neisser”, sp. z o.o. w Gdyni stanowi własność firmy Julius
Neisser w Gdańsku. Firma J. Neisser w Gdańsku naleŜy do rodziny Schulz i Neugebauer.

Obroty oddziału w Gdyni są stosunkowo niewielkie w porównaniu do centrali w Gdań-
sku. O ukrywaniu zysków w Gdyni nic konkretnego nie stwierdzono. Firma posiada konce-
sję celną w Gdańsku, w Gdyni nie ma Ŝadnej koncesji. Ma magazyny i składnice w Gdań-
sku, natomiast w Gdyni nie ma składów własnych ani dzierŜawionych.

Na terenie Gdyni działalność firmy nie nasuwa zastrzeŜeń. W roku 1935, przy składaniu
ofert na ekspedycję w Gdyni i Gdańsku, oferty przez Gdańsk były niŜsze. PowyŜsze tłuma-
czono w ten sposób, Ŝe w Gdańsku firma posiada własnych robotników oraz koncesję celną,
w Gdyni zaś płacić musi za clenie innym ekspedytorom, co podnosi koszty własne. Lojal-
ność firmy wobec Skarbu Państwa dotychczas bez zarzutu. Zobowiązania wobec klientów
i firm, z którymi współpracuje, firma wypełnia skrupulatnie.

Firma Neisser w Gdyni nie moŜe rozwijać się naleŜycie z powodu braku koncesji celnej.
W okresie poprzedzającym porozumienie pomiędzy Polską a Gdańskiem było to dla ruchu
portowego obojętne, poniewaŜ w zezwoleniach przywozu zaznaczano, przez jaki port dany
towar ma być wwieziony: Gdynię lub Gdańsk. Po zawarciu porozumienia nazwę portu za-
stąpiono klauzulą „przez porty polskiego obszaru celnego”, wskutek czego ekspedytor moŜe
towar dowolnie kierować do Gdyni lub Gdańska. Z braku koncesji celnej w Gdyni, firma
Neisser, posiadająca koncesję w Gdańsku, siłą rzeczy kieruje towar via Gdańsk, aby uniknąć
opłat dodatkowych za clenie w Gdyni.
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W Gdyni, w biurze, firma zatrudnia 3 pracowników łącznie z kierownikiem oddziału.
Lokal biurowy (1 pokój z przedpokojem) zajmuje przy ul. Abrahama nr 26, III piętro. Od-
działem w Gdyni kieruje samodzielnie H. Schulz. Dr Neugebauer przyjeŜdŜa w wyjątkowo
waŜnych wypadkach.

Herbert Schulz, lat około 33, zamieszkały w Sopocie, ob. gdański, narodowości niemiec-
kiej, wyznania ewangelickiego, kawaler, oprócz niemieckiego włada językiem angielskim.
Po polsku mówi bardzo słabo. Z pracownikami biurowymi porozumiewa się przewaŜnie po
niemiecku, z zawodu handlowiec-ekspedytor. Posiada opinię bez zarzutu. Pracowity,
oszczędny, stateczny i bardzo inteligentny. Uchodzi za dobrego fachowca, wszechstronnie
znającego zagadnienia ekspedycji i Ŝeglugi, tak ze strony praktycznej jak i teoretycznej.

Nazwany jest korespondentem fachowych pism niemieckich z dziedziny Ŝeglugi i handlu
morskiego: 1) „Ha[nsa]”2 Hamburg, 2) „Danziger Neuster Nachrichten” Gdańsk. Poza tym
koresponduje do innych periodyków niemieckich oraz do pewnego pisma wiedeńskiego,
których nazw nie ustalono. Nastawienie do Państwa Polskiego neutralne. Pozyskanie
[H.]Schulza dla Polski w sensie przychylnego jego ustosunkowania się do Gdyni moŜe
wyjść Gdyni na korzyść.

Dr Stefan Neugebauer jest szwagrem H. Schulza – oŜenił się z jego siostrą. Na terenie
Gdyni bliŜej nieznany.

 1 Fischerstrasse – obecnie: Rybołowów.
 2 Tekst nieczytelny, ale z pewnością chodzi o fachowe czasopismo „Hansa”.
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1937 kwiecień 28, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Com-
pagnie de Commerce de The Wassily Perloff & Fils” w Gdańsku.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Compagnie de Commerce de The Wassily Perloff & Fils”, G.m.b.H. Gdańsk-
-Oliwa, Pommerschestrasse 107/109, istnieje w Gdańsku od dnia 5 V 1923 r. i jest zapisana do
rejestru handlowego pod nr 10 HRB 1623/2 z dnia 12 VI 1923 r. Według zapisu w rejestrze
handlowym firma jest spółką z o.o. (G.m.b.H.), faktycznie jednak stanowi wyłączną własność
śyda rosyjskiego dr. Arnolda Reichera, mieszkającego stale w Nicei wzgl. w ParyŜu.

Przed wojną światową istniała powaŜna firma importu herbaty pod nazwą „Bazyli Per-
loff” w Moskwie, która w wyniku przewrotu bolszewickiego w Rosji przeniosła się do Pary-
Ŝa i uległa po śmierci właściciela likwidacji. W roku 1920 dr Arnold Reicher podstępem
nabył od wdowy po właścicielu firmy „Bazyli Perloff” prawa do tytułu i korzyści material-
nych, mających wyłonić się w toku likwidacji wspomnianej firmy, a w związku z tym znisz-
czył materialnie wdowę, likwidatorów i dalszych sukcesorów. Obecnie firma „Compagnie
de Commerce de The Wassily Perloff & Fils” G.m.b.H. nie ma nic wspólnego z dawniejszą
firmą „Bazyli Perloff”.
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Kapitał obrotowy firmy „Compagnie de Commerce de The Wassily Perloff & Fils”
G.m.b.H. stanowi wyłączną własność dr. Arnolda Reichera. Wymieniony sugeruje jednak
wobec władz i czynników rządowych, Ŝe w firmie zaangaŜowany jest kapitał zagraniczny
(francuski). Dr Arnold Reicher jest rzutkim i sprytnym handlowcem, jednak – według opinii
nawet najbliŜszego otoczenia i miarodajnych sfer kupieckich – nie cieszy się zaufaniem,
bowiem w przeszłości bez skrupułów działał na szkodę osób trzecich, zdobywał majątek na
przeróŜnych nieczystych i nielegalnych kombinacjach. Opinia twierdzi, iŜ w pierwszych
latach po wojnie światowej uchodził za pierwszorzędnego hochsztaplera.

Sytuacja finansowa firmy według opinii kół fachowych ma być nieszczególna, częścio-
wo spowodowana Ŝyciem nad stan dr. A. Reichera. Wymieniony zabiega w gdańskich in-
stytucjach bankowych o powaŜniejsze kredyty, jednak bez powaŜniejszego skutku.

Działalność firmy polega na imporcie herbaty i kakao i obsługiwaniu tymi artykułami
rynku polskiego; 95% towarów firma zbywa w Polsce, w Gdańsku natomiast najwyŜej 2%,
resztę w krajach bałtyckich. Firma zatrudnia w Gdańsku około 40 pracowników, w tym do
20% gdańszczan-Polaków. Dyrektorem firmy jest inŜynier Nathan Zeiberg, śyd rosyjski
i teść dr. A. Reichera. Wymieniony jest w stosunku do polskich władz w Gdańsku, jak i do
pracowników Polaków Ŝyczliwie ustosunkowany, jednak nie ma zasadniczego wpływu na
całokształt działalności firmy. Wszelkie kombinacje pod względem handlowym i finanso-
wym firmy przeprowadza dr Arnold Reicher.

Firma posiadała w Gdańsku do spółki z firmą Zachodnie Towarzystwo Handlu Produktami
SpoŜywczymi (West Handels Gesellschaft) przetwórnię ziarna kakaowego (Kakaomühle).
Dr Arnold Reicher i w tym wypadku poszkodował wspólnika, bowiem zerwał umowę, nara-
ził Zachodnie Tow. Handlu Produktami SpoŜywczymi na utratę inwestowanych w fabryce
kapitałów i utratę kontyngentu ziarna kakaowego. Obecnie dr Arnold Reicher stara się
o kredyty celem uruchomienia fabryki we własnym zakresie i wykorzystania kontyngentu
Zachodniego Towarzystwa Handlu Produktami SpoŜywczymi. Celem korzystania podwój-
nie z kontyngentów na herbatę i kakao firma uruchomiła oddział w Gdyni pod firmą „PIUP”
spółka z o.o., wobec czego otrzymuje przydział herbaty i kakao w Gdańsku i w Gdyni ze
szkodą dla czysto polskich firm krajowych.
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1937 kwiecień 29, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o przedsiębior-
stwach cumowniczych w porcie gdyńskim.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/119

Melduję: cumownictwo w porcie gdyńskim jest koncesjonowane przez Urząd Morski1.
Zasady udzielania koncesji na przedsiębiorstwo cumownicze są jednakowe dla wszystkich
przedsiębiorstw. Koncesje są wydawane przez Urząd Morski w ilości ograniczonej, na stałe
i mogą być cofnięte, jeśli Urząd Morski uzna, Ŝe właściciel koncesji nie dotrzymał wszyst-



149

kich warunków – a więc, niewykonanie jednego z punktów umowy moŜe być powodem do
odebrania koncesji.

Przedsiębiorstwo cumownicze jest zobowiązane mieć własną motorówkę, biuro i telefon
na terenie swego regionu pracy oraz odpowiednią ilość ludzi. Na rzecz Urzędu Morskiego
przedsiębiorstwa cumownicze nie ponoszą Ŝadnych świadczeń specjalnych. Płacą jedynie za
dzierŜawę terenu pod budkę, około 25 do 50 zł za m2 oraz opłatę roczną za motorówkę,
wynoszącą około 200 zł rocznie (opłatę taką uiszcza kaŜdy właściciel motorówki, uŜywanej
do celów zarobkowych). Ponadto cumownicy opłacają podatki państwowe – 2% od obrotu
brutto. Obszar portu jest podzielony na rejony. W kaŜdym rejonie cumownictwo podlega
jednej z koncesjonowanych firm. Firmy cumownicze są zrzeszone w Związku Cumowni-
ków, którego prezesem jest prokurent firmy „Polskarob” Czajkowski.

Do Związku Cumowników naleŜą wszystkie bez wyjątku firmy cumownicze w Gdyni,
a mianowicie:

1) „Polkap”, przedsiębiorstwo cumownicze. Właściciele: Związek Szyprów i Maszyni-
stów [Okrętowych]. Przedsiębiorstwo to obsługuje Basen Południowy, mając wpływu
brutto (miesięcznie)…………………………………………..…………….....zł 3.500,

2) „Polskarob” posiada własne przedsiębiorstwo cumownicze, obsługujące Basen Wę-
glowy. Wpływy miesięczne brutto wynoszą około..................…...................zł  15.000,

3) „Cuma” – właściciele [Zygmunt] Zabokrzecki i [Włodzimierz] Bernalewski2. Przedsię-
biorstwo obsługuje: Basen Węglowy (bez nabrzeŜa „Polskarob”) i nabrzeŜa: Holender-
skie, Włoskie, Francuskie i Pilo[to]we. Wpływy miesięczne brutto około....... zł 12.000,

4) „Kaperstwo” – właściciel kpt. Ŝegl. wielkiej [Czesław] Antkowiak3. Przedsiębiorstwo
obsługuje Basen Marszałka Piłsudskiego. Wpływy miesięczne brutto około...... zł  8.000,

5) „Botman” – właściciel [Wojciech?] Pietruszka (ukrytym wspólnikiem ma być b. kpt.
portu [Władysław] Zaleski4). Przedsiębiorstwo obsługuje Basen Wolnej Strefy.
Wpływy miesięczne brutto wynoszą około....…..............……………………zł  8.000,

6) Kpt. [Alfred] Kien[i]tz5 jest właścicielem przedsiębiorstwa cumowniczego, obsługują-
cego Basen Przemysłowy. Na razie obsługa ogranicza się do portu drzewnego „Page-
du”, poniewaŜ basen nie jest wykończony. Przedsiębiorstwo jest deficytowe, dając
miesięcznie brutto około....................................................……………………zł   800.

Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, [to] najlepiej przedstawia się Wolna Strefa z uwagi
na wzrastający w niej ruch okrętowy. Przedsiębiorstwa cumownicze pobierają za swoje
czynności opłaty, według ustalonej taryfy, która przewiduje:

przycumowanie odcumowanie
a) okręty od 100 do 500   BRT.........….. 10 zł 10 zł
b) okręty od 500 do 1000 BRT...……… 15 zł 15 zł
c) okręty od 1000 do 2000 BRT…..…..  20 zł 20 zł
d) okręty od 2000 do 3000 BRT…..…..  40 zł 20 zł
e) okręty od 3000 i wyŜej  BRT……....   60 zł  20 zł
Za godziny nocne – od godz. 19 do 7 rano – oraz za niedziele i święta dolicza się do

wymienionej taryfy 50%. Za cumowanie przy zmianie postoju statku (przeholowanie) odli-
cza się od opłat, obliczonych na podstawie taryfy, 20%. Dla statków „śeglugi Polskiej”
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obowiązuje oddzielna taryfa: 10 zł lub 12,5 zł, licząc jednakowo przycumowanie, odcumo-
wanie i cumowanie przy przeholowaniu statku. Taryfa nocna nie obowiązuje. Statki „Pol-
sko-Brytyjskiego Tow. Okrętowego” płacą pełną taryfę za cumowanie, ale za czynności
przy przeholowaniu statku otrzymują 30% rabatu. [Przedsiębiorstwa] „Gdynia–Ameryka”
oraz „American Scantic Line” płacą według indywidualnej umowy. Taryfa powyŜsza jest
uzgodniona ze Związkiem Maklerów Okrętowych w Gdyni.

W roku bieŜącym Związek Maklerów zamierzał znieść taryfę nocną. Związek Cumowni-
ków wyraził na to swoją zgodę, ale w zamian, tytułem rekompensaty, zaŜądał zmiany taryfy
za cumowanie, wysuwając następujący projekt:

przycumowanie odcumowanie
Za statki do 0300 ...........BRT…………………...10 zł 10 zł
Za statki do 0600 ...........BRT…………………...15 zł 15 zł
Za statki do 1000 ...........BRT…………………...20 zł 20 zł
Za statki do 1500 ...........BRT…………………...25 zł 25 zł
Za statki do 2000 ...........BRT…………………...30 zł 30 zł
Za statki do 2500 ...........BRT……………….......40 zł 30 zł
Za statki do 3000 ...........BRT………………...…50 zł 30 zł
Za statki do 5000 ...........BRT…………………...60 zł 30 zł
Za statki ponad 7500 .....BRT…………………...75 zł 30 zł
Za czynności, wykonane w niedziele i święta dodatek 50%. Przeholowanie liczy się we-

dług taryfy normalnej. W okresie lodów wszystkie stawki podwyŜsza się o 50%. Na propo-
zycję Związku Cumowników nie zgodził się Związek Maklerów Okrętowych i dotychczas
obowiązuje taryfa poprzednia.

Kalkulacja kosztów przedsiębiorstwa cumowniczego, przy obrocie miesięcznym 4.000 zł
[przedstawia się następująco]:

1) Wydatki personalne:
Cumownicy i motorzyści – po 2 na zmianę…………………………….   500 zł
Ubezpieczenia…………………………………………………………… 100 zł
DzierŜawa terenu, telefon……………………………………………….. 100 zł
Materiały pędne, światło, opał…………………………………………... 100 zł
Amortyzacja sprzętu, remonty i nieprzewidziane……………………….  100 zł      900 zł
Podatki…………………………………………………………………….80 zł      80 zł
Ogółem…………………………………………………………………………..      980 zł
Czysty zysk……………………………………………………………………...   3.020 zł
Suma bilansowa:…………………………………………………………….......   4.000 zł.

 1 Powstał w marcu 1928 r. w miejsce utworzonego w kwietniu 1920 r. Urzędu Marynarki Handlowej
w Wejherowie (a od maja 1927 r. w Gdyni). Zakres jego działalności określało rozporządzenie prezydenta
Rzeczypospolitej z 22 III 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz Marynarki Handlowej, które
wyznaczało mu sprawowanie zarządu nad portem gdyńskim i pełnienie funkcji administracyjnej na ów-
czesnym polskim WybrzeŜu. Dyrektorami byli: Józef Poznański (do 1932 r.), a następnie (do wybuchu
wojny) inŜ. Stanisław Łęgowski.

 2 Bernalewski Włodzimierz (1883-1969), ukończył Szkołę Morską w Sewastopolu (1904), pływał potem na
statkach Rosyjskiego Towarzystwa śeglugowego, powołany do wojska brał udział w wojnie rosyjsko-
-japońskiej, po demobilizacji wrócił na morze, w 1914 r. ponownie zmobilizowany trafił do artylerii, po
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odzyskaniu niepodległości przez Polskę wrócił do kraju i wstąpił do WP, z którego wyszedł w 1921 r.
w stopniu por. Potem słuŜył w batalionach celnych na Pomorzu, od 1925 r. w Ŝegludze śródlądowej, pły-
wając na jednostkach kursujących po Wiśle (jako pomocnik kapitana). Powrócił na morze, gdy powstały
pierwsze polskie przedsiębiorstwa armatorskie: ponad trzy lata pływał na statkach „śeglugi Polskiej”,
zdobywając w 1929 r. dyplom kpt. Ŝ.w. Po zejściu na ląd był krótko kontrolerem przystani Ŝeglugi przy-
brzeŜnej, po czym załoŜył razem z Zygmuntem Zabokrzeckim firmę „Cuma”, w 1939 r. uczestniczył
w obronie Gdyni, wysiedlony z miasta okupację przeŜył w pow. siedleckim, po wojnie trafił do MW,
zdemobilizowany w I 1946 r. podjął pracę w Głównym Urzędzie Morskim jako oficer portu w Gdańsku,
inspektor pokładowy i nawigacyjny, kierownik stacji badania pasów i kół ratunkowych, od 1951 r. do 1958 r.
w Polskim Rejestrze Statków – zob. dok. nr 119, EG, t. II, s. 13.

 3 Antkowiak Czesław, kpt. Ŝ.w., absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie (1923), oficer PMH pływający na
statkach „śeglugi Polskiej”, której był później inspektorem, właściciel firmy cumowniczej „Kaperstwo”
w porcie gdyńskim, prokurent i kier. oddziału gdańskiego Polskiej Agencji Morskiej, współzałoŜyciel
Bałtyckiej Spółki Okrętowej (1938), w czasie okupacji wykładowca Szkoły Morskiej w Southampton,
prac. cywilny PMW – kier. Referatu Planowania (1944-1945), a następnie przedsiębiorstwa armatorskie-
go GAL w Londynie, zmarł na obczyźnie – krótka charakterystyka  dok. nr 132.

 4 Zaleski Władysław (1888-1966), absolwent Wydziału Nawigacyjnego Szkoły Marynarki Handlowej
w Chersoniu, pływał następnie na statkach Rosyjskiego Towarzystwa śeglugowego, od 1914 r. po zmo-
bilizowaniu w rosyjskiej marynarce wojennej – udział w walkach na akwenie czarnomorskim, do Polski
przyjechał na pocz. 1922 r., inspektor taboru pływającego w Urzędzie Marynarki Handlowej, w latach
1923-1932 kapitan portu gdyńskiego, kpt. Ŝ.w. od 1924 r., od 1933 r. do 1939 r. zastępca kier. Morskiej
Agencji Technicznej w Gdyni, wysiedlony przez Niemców z Gdyni, powrócił tu po wojnie, kier. Pań-
stwowej Centrali Handlowej (1945-1947), następnie kapitan portu gdańskiego (do 1950) i kapitan portu
szczecińskiego (1950-1951), potem krótko w PLO i Stoczni Gdańskiej, wysiedlony z Gdyni w 1952 r.
zamieszkał pod Warszawą, pracując w stolicy jako inspektor w Rejonie Dróg Wodnych, a następnie star-
szy inspektor w Ministerstwie śeglugi. Zmarł w Warszawie.

 5 Kienitz Alfred Marian (1892-1970), ukończył Oddzielne Klasy Gardemaryńskie w Petersburgu (1917)
i otrzymał przydział do Floty Bałtyckiej, w końcu 1918 r. powrócił do niepodległej Polski, pracował
w Wydziale Wodnym Ministerstwa Komunikacji jako kier. warszt. w Dorohusku nad Bugiem, od III 1919 r.
w PMW, słuŜył w I Batalionie Morskim, d-ca SłuŜby Łączności na Helu, następnie w sztabie d-cy Obro-
ny WybrzeŜa w Pucku oraz w sztabie KMW jako kier. Referatu Personalnego, od 1922 r. kpt. mar., od
1925 r. oficer na ORP „Wilia”, potem w sztabie D-twa Floty, d-ca ORP „Jaskółka”, ORP „Komendant
Piłsudski”, X 1929 r. kier. nauk w SSM, d-ca ORP „Bałtyk”, w latach 1930-1931 słuchacz OKT w Toru-
niu; w 1931 r. przeniesiony w stan spoczynku w stopniu kpt. mar. Od 1 VIII 1931 r. pływał na statkach
„śeglugi Polskiej” i „Polbrytu”, kier. magazynów GAL, z-ca kier. biura portowego firmy „Stevedoring”,
brał udział w walkach na Oksywiu, w latach 1939-1945 w niewoli niemieckiej w obozach  Prenzlau i Dössel,
potem krótko słuŜył w MW w Anglii, powrócił do kraju i w latach 1946-1970 pływał na statkach GAL,
PLO, PśM jako II lub I oficer, a od 1947 r.  – kapitan. Zmarł w Gdańsku – Kadry Morskie, t. II, s. 355.
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1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Juliusz Her-
man i Co.” Dom Handlowo-Ekspedycyjny w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Juliusz Herman i Co.” Dom Handlowo-Ekspedycyjny, sp. z o.o. [została] załoŜo-
na w roku 1856. W roku 1923 zorganizowana na zasadach obecnych jako spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Centrala firmy Warszawa ul. Świętokrzyska nr 32. Rejestr sądo-
wy centrali: Warszawa B.XII.2388. Oddział w Gdyni istnieje od 25 września 1933 roku,
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zarejestrowany w SO Gdynia B.253. Oddział w Gdańsku: „J. Herman und Co.” G.m.b.H.
Zajmuje się ekspedycją, cleniem, transportami lądowymi i morskimi.

Zarząd:
1) Dawid Lichtenbaum
2) Stanisław Morbitzer [wszyscy] Warszawa
3) Aleksandra Herman z domu Szczuka
Kierownik oddziału w Gdyni Władysław Henschel.
Kapitał zakładowy firmy w wysokości 500.000 złotych naleŜy do wspólników Dawida

Lichtenbauma, Stanisława Morbitzera i Aleksandry Herman. Wysokości poszczególnych
udziałów w Gdyni ustalić nie moŜna. Firma posiada koncesję celną.

Bilans za rok 1936 (oddział w Gdyni):
a) Pasywa i aktywa 661.313,17 zł,
b) Rachunek strat i zysków 411.132,28 zł,
c) Czysty zysk 19.500 zł.
Oddział w Gdyni załatwia ekspedycję surowców dla przemysłu włókienniczego w Łodzi,

Pabianicach, Białymstoku i Częstochowie. W Gdyni firma zatrudnia 5 pracowników. Do-
tychczas nie ujawniono Ŝadnych faktów, które by świadczyły o nielojalności wobec Skarbu
Państwa. Rzetelność handlowa bez zarzutu.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy.
Henschel Władysław, wyznania ewangelickiego, z zawodu ekspedytor, włada (oprócz

polskiego) językiem niemieckim. W kołach swoich znajomych ma opinię bez zarzutu.
Uchodzi za dobrego fachowca. Społecznie nie udziela się, politycznie nie zaangaŜowany.
Posiada opinię lojalnego obywatela.
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1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ocean”
Przetwórnia Ryb i Handel Śledzi w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Ocean”, Przetwórnia Ryb i Handel Śledzi, Gdynia – port rybacki, Hala Rybna,
załoŜona 27 XI 1935 r. przez Majerczyka Abrahama, Mandelbauma Majlocha1 i Szeskina
Abrama. Po spłaceniu wspólników, Abraham Majerczyk od dnia 27 XI 1936 r. jest wyłącz-
nym właścicielem firmy. Kapitał nie zadeklarowany, firma nie zarejestrowana. Zajmuje się
wyrobem konserw rybnych (rolmopsy, moskaliki) i handlem śledziami2.

Bilansu firma nie ogłasza. Rachunkowość jej na zaufanie nie zasługuje. Obrót roczny
wynosi około 75.000 zł. Zysk za rok ostatni ustalono na 8.000 zł. Kontrola przedsiębiorstwa
o podobnej strukturze, prowadzącego handel z śydami, jest bardzo utrudniona. Nazwana
firma koncesji Ŝadnych nie posiada. DzierŜawi pomieszczenia w Hali Rybnej, port rybacki,
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w których posiada fabryczkę, składnicę, biuro i mieszkanie. Współpracuje z Ŝydowskimi
handlarzami rybnymi w kraju. Lojalność wobec Skarbu Państwa wątpliwa. Ideałem Majer-
czyka jest pieniądz. Podejrzany jest o ukrywanie dochodów, ale dowodów brak.

Majerczyk zabiegał o kupno transportu śledzi uszkodzonego w chłodni na skutek zalania
amoniakiem. Transakcja nie doszła do skutku z powodu zarządzenia władz o przymusowym
wywozie zatrutych amoniakiem śledzi z granic celnych. Dalsze losy tego transportu nie są
znane.

Rzetelność handlowa firmy pod względem płatniczym dobra. Jeśli chodzi o jakość fa-
brykowanych konserw rybnych – ujemna. Majerczyk często uŜywa do fabrykacji nadpsute-
go surowca.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy.
Abraham Samuel Majerczyk, ur. 17 VII 1892 r. syn Szymona i Rebeki z domu Grajower,

obywatel polski, narodowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, samotny, z zawodu
handlarz rybny, włada językiem niemieckim, mieszka w Gdyni od maja 1933 r. Etyka
Majerczyka pozostawia wiele do Ŝyczenia. Jest zachłanny na pieniądze i dla zysków doraź-
nych gotów na wszystko. Uchodzi za sprytnego handlarza umiejącego sobie radzić w kaŜdej
sytuacji związanej z wykonywaniem zawodu. Wartość pod względem społecznym i poli-
tycznym Ŝadna.

 1 Mandelbaum Majloch (1903-1944), kupiec Ŝydowski, od 1928 r. w Wejherowie, a następnie w Gdyni
(1934), współzałoŜyciel firmy „Ocean”, najprawdopodobniej brał udział w cywilnej obronie Gdyni we
wrześniu 1939 r., aresztowany po kapitulacji miasta, wywieziony do KL Stutthof, gdzie zmarł w końcu
października 1944 r. Z najbliŜszej mu rodziny wojnę przeŜył jedynie syn Jan Manela – EG, s. 431.

 2 Według innych źródeł: „Ocean” Przetwórnia i Handel Ryb i Śledzi A. Majerczyk w Gdyni, zarejestrowa-
na w Sądzie Grodzkim w Gdyni 27 XI 1933 r. Udziałowcami mieli być: Abraham Samuel Majerczyk (od
1935 r. jedyny właściciel), Majloch Mandelbaum i Abraham Szeskin. Oprócz prowadzenia handlu rybami
i ich przetworami, posiadała fabrykę konserw rybnych i wędzarnię, w których zatrudniano 20-30 stałych
robotników. Nawiązała korzystne kontrakty z importerami z Austrii i Czechosłowacji, jako pierwsza
w swej branŜy zastosowała w transporcie śledzi polskie beczki, była ponadto pionierem w soleniu śledzi
z polskich połowów na sposób norweski. TakŜe jako pierwsza rozpropagowała w kraju dorsze i inne poza
śledziami ryby morskie. Z powodów finansowych została zlikwidowana w 1938 r. – EG, s. 509.
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1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polski
Lloyd” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Polski Lloyd” Spółka Akcyjna, załoŜona w roku 1920. Centrala Warszawa, ul.
Marszałkowska nr 97. Oddziały: w Gdyni, Skwer Kościuszki nr 18; Katowice, Kochanow-
skiego 10; Kraków, ul. Floriańska nr 3; Lwów, 3 Maja 21; Łódź, ul. Kilińskiego nr 45 oraz
Zebrzydowice. Zajmuje się ekspedycją, transportami lądowymi i morskimi, udzielaniem zali-
czek pod zastaw oraz pośredniczeniem w ubezpieczaniu towarów i środków przewozowych.
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Zarząd:
1) Richard Karin Lecper,
2) Dr Walter Runge,
3) Roman Liban,
4) Hipolit Gliwic1,
5) Tytus Filipowicz2,
6) Ludwik Darowski.

Prokurenci:
1) Ignacy Luchart,
2) Franciszek Kostrzewa,
3) Szymon Bloch,
4) Reinhold Sonnenberg,
5) Wilhelm Kiwic,
6) Juliusz Kiltstein,
7) Jakub Lichtenstein,
8) Eugeniusz Lempke,
9) Wiktor Cemach,

10) Bernhard Teichholz,
11) Salomon Liban.
Kapitał zakładowy firmy w wysokości 1.000.000 zł podzielony jest na 10 tysięcy akcji po

złotych 100 wartości nominalnej. Akcje całkowicie wpłacone. Obroty ogólne około 1.000.000 zł
miesięcznie. Oddział bilansu oddzielnego nie składa, jedynie w ramach obrotu ogólnego centrali.

Firma posiada koncesję celną. Kontrolowana jest przez koncern Caro & Jellinek, A.G.
Wiedeń, od którego „Polski Lloyd” jest uzaleŜniony. Współpracuje z firmami: 1) Caro &
Jellinek, Wiedeń, 2) Crove & Co. Basel – Szwajcaria, 3) Lep Transport and Depository Ltd
– Londyn – Anglia, 4) Fuller Frères et Co., ParyŜ – Francja. Popierają ją b. minister Gliwic
Hipolit i b. ambasador Tytus Filipowicz. Firma „Polski Lloyd” jest uzaleŜniona od koncernu
międzynarodowych firm ekspedycyjnych o kapitale przewaŜnie Ŝydowskim. śydzi polscy,
szczególnie Libanowie, nie cieszą się dobrą opinią. Moralność ich i stosunek do Państwa
Polskiego pozostawiają wiele do Ŝyczenia.

Oddział w Gdyni miał przed kilku miesiącami sprawę sądową o fałszywe zadeklarowanie
partii samochodów, przy których cięŜkie zderzaki były odmontowane i zastąpione imitacją z
tektury pomalowaną bronzą srebrną. Rzetelność handlowa firmy nieszczególna. Klienci
narzekają na śrubowanie rachunków. Interesy traktowane są po Ŝydowsku: pod kątem wi-
dzenia największego zysku dla firmy. Dotychczasowy kierownik oddziału gdyńskiego Hen-
ryk Dalosz, śyd węgierski, został przed miesiącem zwolniony. Nowego kierownika dotych-
czas nie mianowano. Oddziałem kieruje tymczasowo jeden z urzędników.

 1 Gliwic Hipolit (1878-1943), absolwent Instytutu Górniczego w Petersburgu (1910), dyr. duŜych przedsię-
biorstw górniczo-hutniczych w Rosji i Polsce, w latach 1919-1925 w słuŜbie dyplomatycznej; od 1925 r.
w MPiH, od 15 V do 8 VI 1926 r. minister tego resortu, w latach 1927-1928 organizator w Katowicach
Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych SA, działał takŜe w radach nadzorczych banków, prof. Wol-
nej Wszechnicy Polskiej i wykładowca na innych uczelniach, w latach 1928-1930 wicemarszałek senatu,
kilkadziesiąt lat związany z wolnomularstwem, od 1932 r. wchodził w skład Wielkiej LoŜy, pełniąc funk-
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cję wielkiego sekretarza do spraw zagranicznych, od 1937 r. – wielkiego namiestnika. W czasie wojny
w konspiracji w Warszawie, uwięziony przez Niemców popełnił samobójstwo.

 2 Filipowicz Tytus (1873-1954), działacz polityczny, publicysta i dyplomata polski, absolwent Szkoły Gór-
niczej w Dąbrowie oraz Szkoły Nauk Politycznych w Londynie, działacz PPS w Zagłębiu Dąbrowskim,
następnie w Londynie w grupie emigracyjnej „Przedświt”, legionista, pracownik MSZ, poseł na Kauka-
zie, w Moskwie (1921), Helsinkach (1922-1927), Brukseli (1927-1928), w latach 1928-1932 ambasador
w Waszyngtonie, twórca polskiej partii radykalnej, załoŜyciel i wydawca czasopisma „Nowe Drogi”.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Avis”
Dom Spedycyjny i Handlowy w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Avis” Dom Spedycyjny i Handlowy, sp. z o.o., załoŜona w roku 1898 w Załuczu,
woj. lwowskie. Centrala: Załucze, woj. lwowskie, oddział: Śniatyń. Zastępstwo firmy
w innych miastach: Północne Towarzystwo Transportowo-Ekspedycyjne: Gdańsk, Gdynia,
Łódź, Warszawa, Buelow, Otten & Co. Berlin; Schier & Munsch – Wiedeń. Właścicielami
firmy są J. Vogel i Izydor Vogel.

W Gdyni firma „Avis” jeszcze nie istnieje. Oddział jest w stadium organizacji. Izydor
Vogel prowadzi rozmowy z A[damem]. Lipskim1, z którym wspólnie mają załoŜyć spółkę
z o.o. pod nazwą „Avis”, która przejęłaby interesy firmy „Avis”, reprezentowane dotychczas
przez Północne Towarzystwo Ekspedycyjno-Transportowe2.

Adam Lipski, obywatel polski, wyznania mojŜeszowego (uwaŜa się za Polaka), Ŝonaty,
handlowiec, posiada wyŜsze wykształcenie, porucznik rezerwy, kawaler Virtuti Militari
i KrzyŜa Walecznych, włada, oprócz polskiego, językiem niemieckim, francuskim i angiel-
skim. Ma znajomości w sferach bankowych w Warszawie i Gdyni. Prowadzi oszczędny
i solidny tryb Ŝycia. Lipski, będąc na studiach we Francji, wstąpił jako ochotnik do armii
[gen. Józefa] Hallera. Po przejściu do rezerwy posiadał małą fabryczkę kazeiny. Następnie
został mianowany komisarzem Łuszczarni RyŜu w Gdyni3 z ramienia Banku Handlowego4.
Obecnie pełni tę samą funkcję z ramienia Banku Zachodniego5. Ma opinię dobrego fachow-
ca w dziedzinie handlu i bankowości. Uchodzi za lojalnego obywatela, najpierw Polaka,
a moŜe później śyda.

 1 Lipski Adam (1895-?), urzędnik, kupiec, w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, potem niewola
niemiecka, skąd uciekł, walczył następnie na froncie w armii francuskiej, powrót do Polski z armią gen.
Hallera, udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za co został odznaczony krzyŜem Virtuti Militari; absol-
went studium administracyjnego przy Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie, od 1934 r. w Gdyni, urzędnik, współwłaściciel firmy „Avis”, wojnę przeŜył
w oflagu w Eichstaett w Niemczech, osiedlił się w Hanowerze, a w 1979 r. wyemigrował do Izraela,
gdzie zmarł – EG, s. 410.

 2 „Avis” Transporty Międzynarodowe – spółka z o.o. wpisana do rejestru handlowego Sądu Okręgowego
w Gdyni 20 VII 1938 r.. ZałoŜycielami i udziałowcami byli: Izydor Vogel ze Śniatynia i Adam Lipski
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z Gdyni. Siedziba (biura i magazyny) mieściła się przy ul. Polskiej 21. Wybuch II wojny światowej prze-
rwał działalność spółki – EG, s. 36.

 3 Łuszczarnia RyŜu Wasserberger i S-ka – spółka komandytowa (pierwsza w Gdyni spółka o kapitale Ŝy-
dowskim) powstała 22 X 1927 r. jako filia spółek Łuszczarnie i Młyny Krakowskie Wasserberger i S-ka
oraz Krajowe Młyny RyŜowe w Łodzi. Siedziba mieściła się przy ul. Celnej 2. ZałoŜycielami i głównymi
udziałowcami byli: Herman, Maksymilian i Ludwik Wasserberger, Józef Anhalt, Eliasz, Adolf i Seweryn
Mazur. Dyrektorem został Roman Sas-Antonowicz Hordyński. Spółka wybudowała nowoczesną łusz-
czarnię o zdolnościach przemiałowych 1 wagonu na godzinę (500 ton dziennie), do której sprowadzała
surowy ryŜ z Birmy. Zdominowała rynek krajowy, a nadwyŜki kierowała do krajów skandynawskich.
Upaństwowiona po wojnie, wykorzystywana była najpierw jako młyn, potem kaszarnia – EG, s. 421-
-422.

 4 Oddział gdyński Banku Handlowego  SA w Warszawie załoŜony został w 1936 r. przy ul. Świętojańskiej 10.
 5 Oddział gdyński Banku Zachodniego SA w Warszawie powstał 24 VI 1931 r., prokurę z prawem podpisu

miał Michał Królikowski. Siedziba mieściła się przy ul. Świętojańskiej 23, potem takŜe przy ul. 10 Lute-
go oraz Świętojańskiej 19 (w lokalu czynszowym) – EG, s. 47.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Balti-
cum” Wywiadownia Handlowo-Kredytowa w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Balticum” Wywiadownia Handlowo-Kredytowa, istnieje w Gdyni od 1927 r.
Obecnie mieści się w domu ZUS przy ul. 10 Lutego 24. Zajmuje się zbieraniem i dostarcza-
niem wywiadów (informacji) o zdolności kredytowej firm i osób poszczególnych oraz win-
dykacją naleŜności, zwłaszcza wątpliwych.

Właścicielem firmy jest Władysław Płotkowiak.
Dochód (miesięcznie 1500-2200 zł brutto) firma czerpie z dostarczania informacji pojedyń-

czo i abonamentowo, z przepisywania na maszynie, inkasa i windykacji. Posiada koncesję Mini-
sterstwa Przemysłu i Handlu na prowadzenie wywiadowni handlowej. Dostarcza informacji
o zdolności kredytowej osób i firm miejscowym bankom oraz większości gdyńskich przedsię-
biorstw. Podobno popiera ją urzędnik skarbowy Nowicki z Urzędu Skarbowego w Gdyni.

Lojalność firmy wobec Państwa Polskiego bez zarzutu. [W.]Płotkowiak, oficer rezerwy
WP, swego czasu naleŜał do tzw. prawicy narodowej oraz był kierownikiem filii „Kuriera
Poznańskiego” w Gdyni. Widząc, Ŝe to szkodzi jego interesom, oficjalnie zerwał z wydaw-
nictwem „Kuriera Poznańskiego” i obecnie występuje jak prorządowiec, chociaŜ jego rodzi-
na nadal sprzyja narodowej demokracji. Uchybień wobec Skarbu Państwa dotychczas nie
stwierdzono.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Władysław Płotkowiak, lat 38, urodzony w Wielkopolsce, ob. polski, [wyzn.] rzym.-kat.,

samotny, posiada średnie wykształcenie, porucznik rezerwy WP bez określonego zawodu,
włada, oprócz polskiego, językiem niemieckim, mieszka w Gdyni, ul. Zygmunta Augusta 6.
Prowadzi dość oszczędny tryb Ŝycia.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie Dom
Ekspedycyjno-Transportowy „Expedblok” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Centrala firmy mieści się w Warszawie, ul. Nowogrodzka 36, załoŜona w roku 1924 i za-
rejestrowana pod nr A.XXXIII 113; oddział w Gdyni, ul. Świętojańska 40, załoŜony 7 II 1935 r.
umową wniesioną do rejestru sądowego w Gdyni nr A. 223, jako spółka jawna z kapitałem
10.000 zł.

Udziałowcami spółki byli:
1) Abram Michał Baumberg………………………………………………. 4.000 zł,
2) Aleksander Goraj………………………………………………………. 4.000 zł,
3) Aleksy Goraj…………………………………………………………… 1.000 zł,
4) Artur Baumberg………………………………………………………... 1.000 zł.
Od dnia 24 IV 1936 jedynym właścicielem wymienionej firmy w Gdyni jest Abram

Baumberg, syn Szlomy i Małki, urodzony 10 VIII 1867 r., zamieszkały w Warszawie, ul.
Nowogrodzka 36. Po przejęciu firmy przez Abrama Baumberga, Goraj usamodzielnił się,
zakładając w Gdyni własną firmę ekspedycyjną. Na początku roku bieŜącego firma „Exped-
blok” weszła w porozumienie z firmą „Spiro” Międzynarodowe Transporty, która poprzed-
nio współpracowała z firmą [Ludwik] Modelski.

Firma „Expedblok” zajmuje się ekspedycją, transportami wszelkiego rodzaju, cleniem.
Bilans za rok 1936/[19]37 zamknięto cyfrą 134.689,10 zł
Rachunek strat i zysków……………..........   23.384,21 zł
Czysty zysk wykazano w wysokości...........     7.070,41 zł.
Firma w Gdyni nie posiada Ŝadnych nieruchomości ani składów. Jak wyŜej nadmieniono,

współpracuje z firmą ekspedycyjną „Spiro” w Gdyni, razem z którą posiada biura. Firma
„Spiro” jest równieŜ przedsiębiorstwem Ŝydowskim. Specjalnych dowodów nielojalności
w stosunku do Państwa [Polskiego] nie ma, jednak firma „Expedblok”  jako firma Ŝydowska
na zaufanie nie zasługuje. Pracuje prawie wyłącznie z klientelą Ŝydowską. W tych warun-
kach bliŜsze podejście do tajemnic firmy jest bardzo utrudnione. Rzetelność handlowa firmy
w stosunku do klientów dobra.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Kierownikiem firmy w Gdyni jest Artur Baumberg, syn właściciela przedsiębiorstwa

Abrama Michała i Etli z domu Luthe, ur. 5 VII 1905 r., obywatel polski, narodowości Ŝy-
dowskiej, wyznania mojŜeszowego, z zawodu deklarant celny, włada (oprócz polskiego)
językiem niemieckim, mieszka w Gdyni, ul. Świętojańska nr 40, poprzednio u rodziców
w Warszawie, ul. Nowogrodzka 36. Prowadzi oszczędny tryb Ŝycia. Uchodzi za rzutkiego
kupca, umiejącego zabiegać o interesy przedsiębiorstwa. Społecznie nie pracuje. Politycznie
– dla spraw polskich – obojętny. O uprawianie przemytnictwa nie jest podejrzany.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dro-
gomost” Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Drogomost” Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych, inŜ. Tadeusz Zagner, Gdy-
nia, ul. Św. Piotra 5. ZałoŜone dnia 11 kwietnia 1931 roku i wpisane do rejestru sądowego
w Sądzie Okręgowym w Gdyni, jako firma jednoosobowa, stanowiąca własność inŜ. Tade-
usza Zagnera. InŜ. [T.]Zagner był kierownikiem oddziału gdyńskiego Polskiego Towarzystwa
Asfaltowego, na czele którego stał przemysłowiec Stanisław Kąsinowski w Warszawie.
W porozumieniu z dyr. [S.]Kąsinowskim, inŜ. Zagner załoŜył w Gdyni oddzielną firmę,
zadanie której polegało na wykonywaniu robót zleconych Polskiemu Towarzystwu Asfalto-
wemu przez Magistrat Miasta Gdyni i później – Komisariat Rządu w Gdyni.

Firma była specjalnie nastawiona na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac inŜynieryj-
no-drogowych: nawierzchni asfaltowych i z kostki kamiennej, budowy mostów itp. InŜ.
Zagner stał na czele Polskiego Tow. Asfaltowego w Gdyni w okresie intensywnej rozbudo-
wy miasta. W rachubę wchodziły duŜe prace inwestycyjne. Celem zawarowania tych prac
Polskiemu Tow. Asfaltowemu inŜ. Zagner zawarł porozumienie z kierownikiem Oddziału
Drogowego ówczesnego Magistratu Miasta Gdyni inŜ. Stanisławem Zaorskim1. W wyniku
tego porozumienia Polskie Tow. Asfaltowe otrzymało bez przetargu, na warunkach dla sie-
bie bardzo korzystnych, budowę ulic w Gdyni na sumę około 8 milionów złotych. Umowę
zawarowano kontraktem, którego przed upływem oznaczonego czasu nie było moŜna roz-
wiązać. Polskie Tow. Asfaltowe zgodziło się na załoŜenie nowej firmy „Drogomost”, której
prawnym właścicielem był pełnomocnik gdyński P[olskiego].T[owarzystwa]. Asfaltowego
inŜ. Zagner, a cichym wspólnikiem – inŜ. [S.]Zaorski, który w ten sposób zagwarantował
sobie godziwy udział w zyskach ze zleconych przez siebie robót. InŜ. Zaorski przez rok po
zawarciu umowy piastował jeszcze stanowisko kierownika Oddziału Drogowego, następnie
zwolnił się i przeszedł jawnie do firmy „Drogomost” z gaŜą 2.500 zł miesięcznie.

Po zakończeniu okresu wielkich robót inŜ. Zaorski wrócił na dawne stanowisko i obecnie
jest znowu kierownikiem Oddziału Drogowego w Komisariacie Rządu w Gdyni. Jednym
z dowodów łączności interesów inŜ. Zaorskiego, inŜ. Zagnera i Kąsinowskiego  moŜe być
fakt, Ŝe wymienieni posiadają do spółki parcelę w Gdyni-Chylonii o obszarze 1 h, 43 a,
29 m2, której właścicielami są w równej części.

Ostatnią pracą, jaką firma wykonała na zlecenie Komisariatu Rządu w Gdyni były roboty
drogowe w r. 1936 na sumę około 400.000 zł, obecnie firma Ŝadnych prac nie wykonuje. Do
roku 1936 przedsiębiorstwo zatrudniało w biurze inŜyniera [Włodzimierza] Sobotniaka,
który przeszedł do firmy „Drogomost” z Polskiego Tow. Asfaltowego, oraz kasjera Zyg-
munta Wińskiego. Obecnie biuro firmy w Gdyni prowadzi [Z.]Wiński. Właściciel przedsię-
biorstwa inŜ. Zagner wyjechał do Warszawy.
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InŜ. Tadeusz Zagner, lat około 40, przybył do Gdyni z Warszawy w r. 1929-[19]30, wy-
delegowany przez Polskie Towarzystwo Asfaltowe na stanowisko kierownika oddziału
w Gdyni. Stanowisko to zajmował do czasu załoŜenia firmy „Drogomost”, jednakŜe i póź-
niej nie tracił kontaktu z PTA, jego dyrektorem Kąsinowskim i swoim następcą inŜ. Sobot-
niakiem. Po zlikwidowaniu Polskiego Tow. Asfaltowego przed około 5 laty, przyjął inŜ.
Sobotniaka do swojej firmy. InŜynier Zagner jest Ŝonaty z siostrą swego kasjera Wińskiego.
Opinia o Zagnerze w kołach przemysłowych jest ujemna. Charakteryzują go jako twardego,
nieustępliwego geszefciarza, sprytnego kupca, dąŜącego do interesu niekoniecznie prostymi
drogami.

Stan majątkowy Zagnera przedstawia się następująco:
– Parcele budowlane w [Gdyni] Orłowie nr nr 485, 486, 487, 488, 489 i 490 o po-

wierzchni 364, 620, 619, 618 i 750 m2, wartości ogólnej około 50.000 zł,
– Nieruchomość w Gdyni, ul. Św. Piotra 5, składająca się z parceli o powierzchni 354 m2

i domu 5-piętrowego, wartości ogólnej około 200.000 zł. Nieruchomość ta jest obciąŜona
następującymi długami hipotecznymi: 52.000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni;
40.000 zł i 8.000 zł ostrzeŜenie na rzecz BGK w Warszawie, jako zabezpieczenie na przy-
szłą poŜyczkę długoterminową; 80.000 zł ostrzeŜenie na rzecz kupca Nuchima Miler z War-
szawy.

– Parcela w Gdyni-Chylonia, o powierzchni 1 h, 43 a, 29 m2 po równej części ze Stani-
sławem Kąsinowskim z Warszawy i inŜ. Stanisławem Zaorskim z Gdyni. Część idealna
Zagnera jest obciąŜona sumą 30.000 zł na rzecz Powszechnego Banku Związkowego
w Gdyni.

Wiński Zygmunt, lat około 33, szwagier (brat Ŝony) inŜ. Zagnera pochodzi z miasta Ło-
dzi. W firmie „Drogomost” zajmuje stanowisko buchaltera. Obecnie prowadzi biuro firmy
na czas nieobecności inŜ. Zagnera. Opinia osobista o Wińskim jest na ogół dobra. W firmie
duŜego wpływu nie posiada. [...].

InŜ. Zagner pracuje z bankami polskimi. Kontakt z kapitałem obcym nie jest jednakŜe
wykluczony, bowiem Polskie Towarzystwo Asfaltowe było powiązane z jakimś towarzy-
stwem zagranicznym – przypuszczalnie niemieckim, które w Gdyni nie jest znane.

 1 Zaorski Stanisław Tomasz (1897-1940), inŜ. absolwent Politechniki Warszawskiej, brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej, od 1921 r. pracował w Warszawie, a następnie w Częstochowie w Miejskim Za-
kładzie Wodociągów, na przełomie lat 1928/1929 w Gdyni, gdzie był pracownikiem Komisariatu Rządu,
kierownikiem oddziału nadzoru budowlanego; współzałoŜyciel Towarzystwa Przyjaciół Orłowa Mor-
skiego, czynny członek Automobilklubu Morskiego. Zmobilizowany w 1939 r. w stopniu ppor. rez. sape-
rów, znalazł się po 17 września tego roku w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD w Charko-
wie.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „F.G.
Reinhold” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „F.G. Reinhold”, agentura gdańskiej firmy okrętowej, istnieje w Gdyni od roku
1927, zarejestrowana sądownie jako spółka z  o.o.  w roku 1932. Centrala Gdańsk, oddział
w Gdyni ul. Portowa nr 4. Zajmuje się maklerką okrętową.

Udziałowcy:
1) Marie Siedler, Gdańsk…………………………………… 10.000 zł,
2) Eduard Bosselmann, Gdańsk…………………………….. 10.000 zł.
Bilans firmy obraca się w granicach około 80.000 do 100.000 złotych. Zysk od 16 do 20

tysięcy złotych. Po dewaluacji guldena w Gdańsku, centrala poniosła powaŜne straty, jed-
nakŜe firma nie załamała się. Oddział w Gdyni posiada trudności od czasu wprowadzenia
ograniczeń dewizowych w Polsce, poniewaŜ nie przyznano mu praw dewizowych, jak in-
nym maklerom, np. Behnke i Sieg. Koncesji, magazynów, składnic, nieruchomości, oddział
w Gdyni nie posiada. Nadzorowany jest przez centralę w Gdańsku.

Centrala oraz oddział w Gdyni obsługują następujące przedstawicielstwa zagranicznych
linii okrętowych:

1) Det Forenede Dampskibs – Selskab, Aktie-Selskab, Kopenhaga – Dania,
2) Koninklijke Nederlandsche Stoomboot – Maatschappij N.V. – Amsterdam, Holandia,
3) Rud. Christ. Gribel, Szczecin, Niemcy,
4) The Leith Hull & Hamburg Steam Packet Company Ltd, James Curri & Co. Leith,

Anglia.
Lojalność wobec skarbu Państwa Polskiego bez zarzutu. Jako oddział firmy gdańskiej,

czysto niemieckiej, jest lojalniejsza od innych. Firma czuje się pokrzywdzona odmową
udzielenia jej uprawnień dewizowych, wskutek czego, jako firma maklerska, posiada duŜe
trudności. Centrala w Gdańsku posiada wieloletnią rutynę i pewną tradycję handlową.
Współwłaścicielami w Gdańsku, podobnie jak w Gdyni, są przedstawiciele starych rodzin
kupieckich, znani armatorzy Siedler i były senator z partii niemiecko-narodowej Bossel-
mann.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Karol Stychel, posiadał dawniej obywatelstwo szwajcarskie, a przed kilku laty przyjął

obywatelstwo polskie. śonaty, włada językami niemieckim, francuskim i angielskim. Pro-
wadzi tryb Ŝycia oszczędny. Wartość moralna bez zarzutu. Uchodzi za dobrego administra-
tora, cieszącego się całkowitym zaufaniem centrali. Społecznie nie udziela się; politycznie
niezaangaŜowany. Ma opinię w kołach swoich znajomych lojalnego w stosunku do Państwa
Polskiego.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „H.
Lenczat i S-ka” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „H. Lenczat i S-ka”, sp. z o.o., istnieje w Gdyni od dnia 11 marca 1929 r. Obecnie
mieści się w domu przy ulicy E. Kwiatkowskiego (obok domu parafialnego). Centrala:
Gdańsk, Stadtgraben 2. Zajmuje się maklerką okrętową. Kapitał zakładowy w wysokości
25.000 zł, podzielony na 50 udziałów, naleŜy całkowicie do właściciela firmy H[ansa]. Len-
czata.

Oddział w Gdyni prosperuje słabo. Obrót roczny wynosi około 40.000 zł. Centrala
w Gdańsku poniosła ostatnio straty na skutek zakazu wywozu zboŜa, poniewaŜ jako makler
okrętowy i ekspedytor, zajmowała się na duŜą skalę składowaniem i eksportem zboŜa pol-
skiego.

Firma w Gdyni koncesji, magazynów, składnic, placów lub nieruchomości nie posiada.
Oddział w Gdyni całkowicie zaleŜny jest od swej centrali gdańskiej. Kierownikiem firmy
jest H. Lenczat, który do Gdyni dojeŜdŜa w miarę potrzeby. Utrzymuje w Gdyni 2 urzędni-
ków, z których starszy, Niemiec gdański, mówi po polsku. Nazwana firma poparcia sfer
wpływowych nie posiada. Właściciel jej Lenczat stara się postępować zgodnie z prawem.
Przy słabych obrotach firmy nie ma powodu do ukrywania zysków.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Hans Lenczat, lat około 45, obywatel gdański, narodowości niemieckiej?, Ŝonaty, z za-

wodu makler okrętowy, mieszka w Gdańsku-Oliwie, Pelonkenstrasse1 115. Lenczat jest
zgermanizowanym Polakiem i włada językiem polskim. Mówi równieŜ językiem angiel-
skim. Prowadzi się solidnie. W kołach handlowych posiada opinię nienaganną. Uchodzi za
bardzo dobrego maklera i handlowca. Na początku specjalizował się w maklerstwie Ŝaglow-
ców. Następnie rozwinął swe przedsiębiorstwo, załatwiając statki większe. Lenczat nie od-
mawia organizacjom polskim w Gdańsku ofiar na cele społeczne polskie. Popiera równieŜ
wydawnictwa polskie ogłoszeniami.

 1 Pelonkenstrasse (właściwie Pelonker Weg) – obecnie: Polanki.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „PIUP”
Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „PIUP” Pierwsza Unia Przemysłowców, sp. z o.o. Gdynia, ul. Polska, magazyn V.
Przedsiębiorstwo powyŜsze załoŜono dn. 10 listopada 1934 r. i wpisano do rejestru sądowe-
go w Gdyni RHB 297.  Kapitał zakładowy spółki wynosi zł 10.000 i jest podzielony na 20
udziałów po 500 złotych kaŜdy. W pierwszym okresie istnienia spółki podział kapitału za-
kładowego był następujący:

1) Dr Arnold Reicher-Reichert, ParyŜ, rue Targon 11……........…...............….. 2.000 zł,
2) Józef Stawicki, Gdynia-ObłuŜe 50………………………………… .............. 2.000 zł,
3) C[ompani]e [de]. Commerce de The Wassily Perloff Fille, G.m.b.H. Gdańsk 5.000 zł,
4) Kazimierz Mystkowski, przemysłowiec, Kalisz...……………………........... 1.000 zł.
Zakres działalności przedsiębiorstwa, wyłuszczony w rejestrze sądowym, obejmuje: wy-

konywanie wszelkich czynności o charakterze powierniczym, zaprowiantowanie okrętów,
inkaso cudzych naleŜności, przyjmowanie kontroli i inspekcji przedsiębiorstw, informacje
i wywiady gospodarcze, finansowanie eksportu i transakcji handlowo-gospodarczych
w zakresie artykułów przemysłowych i innych – na rachunek własny lub na zasadach komi-
sowych, przeróbka surowców i półfabrykatów oraz przepakowywanie róŜnych towarów.

Działalność rzeczywista spółki ogranicza się dotychczas do handlu importowego w sto-
sunkowo niewielkim zakresie oraz zaprowiantowania okrętów. Handlem eksportowym spół-
ka nie trudniła się. Wspólnicy rozpoczynali swą działalność na terenie Gdyni z zamiarem
znacznego rozszerzenia przedsiębiorstwa, czego dowodzi obszernie ujęty statutem cel spół-
ki. Wobec znacznej przewagi w kapitale zakładowym kapitału obcego, międzynarodowego
Ŝydowskiego, oraz braku poparcia ze strony osób wpływowych, spółka napotkała na prze-
szkody natury formalnej, które nie pozwoliły na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa
w kierunku przez wspólników poŜądanym, tj. budowy i eksploatacji fabryki masła kaka-
owego, biszkoptów i przetworów owocowych, z jednoczesnym zawarowaniem spółce sta-
łych kontyngentów przewozowych na prawach do pewnego stopnia monopolistycznych.

Celem przyciągnięcia do spółki osób wpływowych, postanowiono część kapitału zakła-
dowego odstąpić w formie udziałów posiadającym wpływy i rozległe znajomości w sferach
urzędowych ks. Jerzemu Lubomirskiemu, kpt. rez. Henrykowi Bigosztowi i inŜ. Stanisła-
wowi Humnickiemu. Po dokonaniu powyŜszych zmian, podział kapitału zakładowego spółki
jest następujący:

1) KsiąŜę Jerzy Lubomirski, Przeworsk……………………………………….. 2.000 zł,
2) InŜ. Stanisław Humnicki, Warszawa, Smolna 38…………………………... 1.000 zł,
3) Kpt. rez. Henryk Bigoszt, Warszawa, HoŜa 47………………....................... 0.500 zł,
4) Kazimierz Mystkowski, Kalisz, Św. Stanisława 8…………………….......... 1.000 zł,
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5) Józef Stawicki, Gdynia-ObłuŜe 50………………………….....……………. 2.000 zł,
6) Dr Reicher-Reichert Arnold, ParyŜ, ……………………....………………... 2.000 zł,
7) Cornylion Malinier, ParyŜ…………………………………………………... 1.000 zł,
8) Comp. de Commerce de The Wassily Perloff Fille, Gdańsk.... ..…………... 0.500 zł.
Jak wynika z powyŜszego, firma Wassily Perloff w Gdańsku odstąpiła 9 swoich udzia-

łów: 4 ks. [J.]Lubomirskiemu, 2 inŜ. [S.]Humnickiemu, 1 kpt. rez. [H.]Bigosztowi i 2 C. Ma-
linierowi, zatrzymując w swoim posiadaniu tylko 1 udział. Bezpośrednio po przyciągnięciu
do spółki nowych ustosunkowanych udziałowców, przystąpiono do realizacji dawnych za-
mierzeń załoŜycieli spółki: uzyskania koncesji na załoŜenie w Gdyni fabryki masła kaka-
owego oraz rozszerzenia kapitału spółki w drodze przekształcenia jej na spółkę akcyjną.
Wspólnicy złoŜyli w Ministerstwie Przemysłu i Handlu podanie o nadanie im wymienionej
koncesji. Nad załatwieniem spraw w Warszawie czuwają inŜ. Humnicki i kpt. Bigoszt. Co
się tyczy przemianowania spółki na spółkę akcyjną, na terenie Gdyni nie jest wiadomo, jak
daleko się ta sprawa posunęła.

Nieruchomości własnych spółka nie posiada. Lokal handlowy odnajmuje w magazynie
V Urzędu Morskiego, komora 23. Bilans roczny spółki wynosi około 400.000 zł. Rachunek
strat i zysków zamyka się cyfrą 91.252,04 zł. Niski stan rachunków tłumaczy się brakiem
kontyngentów przywozowych, których spółka nie mogła otrzymać w dostatecznej ilości.

Głównymi pozycjami obrotu spółki jest handel produktami z fabryki Mystkowskiego
w Kaliszu, jak makarony, pierniki, biszkopty oraz sprzedaŜ herbaty firmy Wassily Perloff
Gdańsk-Oliwa, na którą spółka posiada wyłączne zastępstwo.

Majątek ruchomy spółki wynosi około zł 80.000, w tym największą wartość posiada ma-
szyna do sortowania i pakowania herbaty, nabyta przez spółkę okazyjnie za 71.000 zł.

Opinia o spółce, jeśli chodzi o stronę handlową, jest dodatnia. Zobowiązania są dotrzy-
mywane, skargi sądowe lub protesty wekslowe nie notowane.

Kierownikami spółki są: Nathan Zeiberg i Józef Stawicki.
Udzielenie firmie koncesji na budowę i eksploatację fabryki masła kakaowego przy rów-

noczesnym zagwarantowaniu jej kontyngentów przywozowych jest gospodarczo szkodliwe,
bowiem stworzyłoby w Gdyni jeszcze jeden półmonopol prywatny, trudny do kontrolowania
i obsadzony przez obcych fachowców i naszych rodzimych protektorów, nie mających poję-
cia o skomplikowanym interesie importowo-produkcyjnym. Działalność grupy polskiej,
poza Mystkowskim, ograniczyłaby się siłą rzeczy do załatwiania formalności spraw spółki
w urzędach, wyjednywania zezwoleń przywozu itp. Z działalności spółki i olbrzymich jej
zysków nie miałby poŜytku ani Skarb Państwa, ani społeczeństwo – poza paru osobami, do
spółki naleŜącymi. Z uwagi na powyŜsze, nadanie spółce koncesji nie jest wskazane.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polska
Agencja Morska” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Polska Agencja Morska” sp. z o.o. w Gdyni, ul. Świętojańska 10, filia w Gdańsku,
Hopfengasse 27. Przedmiotem działalności firmy jest przedstawicielstwo szeregu zagranicz-
nych linii okrętowych, reprezentacja linii okrętowej „śegluga Polska”, maklerstwo okrętowe
i  bunkrowanie statków. Kapitał zakładowy firmy z chwilą załoŜenia (w czerwcu 1926 r.) wy-
nosił 20.000 zł. W kwietniu 1934 r. podwyŜszono go do 350.000 zł, z podziałem na udziały
równej wysokości po 500 zł kaŜdy, z tym, Ŝe udziałów moŜna mieć dowolną ilość.

Udziałowcami firmy są:
1) Konsul Stefan Grabski 128 udz. – 064 tys.
2) Konsul Zygmunt Kierski w Gdańsku 016 udz. – 008 tys.
3) Dr Franciszek Kierski w Gdańsku 016 udz. – 008 tys.
4) Andrzej Cienciała, Gdynia, Świętojańska 10 018 udz. – 009 tys.
5) „Centrala Zakupu Złomu Polskich Hut śelaznych”
    sp. z o.o. w Warszawie  016 udz. – 008 tys.
6) Teodor Dembiński1, dyr. Banku Cukrownictwa SA
    oddz. w Gdyni    016 udz. – 008 tys.
7) Firma „Skarbopol” w Gdyni 020 udz. – 010 tys.
8) B. Kiłaczycki w Gdańsku 016 udz. – 008 tys.
9) Firma „Warta”  w Gdańsku 032 udz. – 016 tys.
10) „śegluga Polska” SA w Gdyni 406 udz. – 203 tys.
11) Firma „Paged” w Gdyni 016 udz. – 008 tys.
Prokurentem na Gdynię jest niejaki Partyka Leon.
Obroty firmy „PAM” w roku 1935 były dość znaczne, z czego czysty zysk wynosił

83.450 zł. Obrót w statkach – miesięcznie 60-80 statków. Najwięcej dochodu przynosi fir-
mie frachtowanie trampów. Firma posiada w Gdyni przy ul. Świętojańskiej własny dom,
w którym mieszczą się jej biura, oraz na Placu Kaszubskim plac pod budowę o pow. 1739
m2 kupiony w r. 1935 za cenę 132.812,15 zł.

Głównym dyrektorem nazwanej firmy na Gdańsk i Gdynię jest dyr. A. Kurecki. Dyrekto-
rem na Gdynię jest Andrzeja Cienciała, zam. w Gdyni, ul. Świętojańska 10. Firma zatrudnia
około 45 pracowników stałych. Szkodliwej działalności firmy dla Skarbu Państwa nie
stwierdzono. Cieszy się opinią dość dobrą.

Dane personalne i charakterystyka kierowników firmy:
Andrzej Cienciała, ur. 12 XI 1901 r. w Kostkiewiczach na Śląsku Cieszyńskim, syn An-

drzeja i Anny, wyznania rzym.-kat., narodowości i obywatelstwa polskiego, Ŝonaty, absol-
went Szkoły Morskiej w Tczewie. Po ukończeniu Szkoły Morskiej, z braku miejsca na stat-
kach, Cienciała pracował na lądzie, w firmie „Elibor” w Gdańsku, dokąd zaangaŜował go
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ówczesny dyrektor w Gdańsku [Feliks] Hilchen. Pracowity i zdolny, wytrwały – szybko
wspinał się w górę, tym bardziej, Ŝe umiał zaskarbić sobie łaski dyr. Hilchena. Po desygno-
waniu Hilchena na stanowisko dyrektora Departamentu Morskiego w Ministerstwie Przemy-
słu i Handlu, szanse Cienciały jeszcze bardziej poszły w górę. Po załoŜeniu Polskiej Agencji
Morskiej (PAM), powołano go na stanowisko prokurenta i kierownika oddziału w Gdyni,
następnie zaś mianowano go dyrektorem firmy. Na terenie Polskiej Agencji Morskiej Cien-
ciała pracował razem z [Feliksem] Kollatem, obecnym dyrektorem naczelnym przedsię-
biorstw Ŝeglugowych. Cienciała jest typowym dorobkiewiczem. Wobec podwładnych aro-
gancki, uniŜony wobec ludzi wpływowych. W branŜy maklerskiej jest bardzo dobrym fa-
chowcem i pod względem pracy nic mu zarzucić nie moŜna. Omawiany jest konsulem es-
tońskim, członkiem zarządu Rady Interesantów Portu, prezesem Polskiego Związku Makle-
rów Okrętowych w Gdyni, członkiem Rady Portowej w Gdyni, sędzią handlowym przy
tutejszym SO, radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. Przekonania polityczne ujaw-
nia prorządowe. Za przemytnictwo karany nie był, jak równieŜ nie jest o nie podejrzany.

Kierownikiem oddz. w Gdańsku jest niejaki O’Connor, z pochodzenia Irlandczyk, prote-
gowany dyr. [F.]Kollata. O’Connora powołano na to stanowisko po ustąpieniu poprzedniego
kierownika oddziału B[orysa]. Kiłaczyckiego, który załoŜył własną firmę. Poprzednio
O’Connor był przedstawicielem „śeglugi Polskiej” w Warszawie: posada reprezentacyjna
i dobrze płatna, udzielona mu równieŜ przez Kollata. O’Connor nie jest maklerem zawodo-
wym i złośliwi twierdzili, iŜ Kollat specjalnie powołał go na to stanowisko, aby przez swą
niefachowość szkodzić firmie i ułatwiać na terenie Gdańska konkurencję Kiłaczyckiemu.

 1 Dembiński Teodor (1900-1946), absolwent Wydziału Ekonomiczno-Prawnego Uniwersytetu Poznańskie-
go, powstaniec wielkopolski, praktykę bankową rozpoczął w jednym z banków krajowych, a kontynu-
ował w bankach w Anglii i Francji, od 1927 r. na Pomorzu, gdzie rozpoczął pracę w oddziale gdańskim
Bałtyckiego Banku Komisowego na stanowisku prokurenta, po kilku latach został członkiem zarządu te-
go banku, w 1934 r. zorganizował w Gdyni oddział Banku Cukrownictwa; był przedstawicielem „Cukro-
portu”, członkiem rady nadzorczej „śeglugi Polskiej” i „Warty”, wchodził w skład Rady Interesantów
Portu; członek Klubu „Rotary” i wiceprezes Towarzystwa Polsko-Angielskiego; zmobilizowany w 1939 r.
został ranny podczas działań wojennych, okupację przeŜył w obozie jenieckim; po powrocie do kraju
włączył się do prac nad odbudową gospodarki morskiej, został równieŜ wiceprezesem IPH w Gdyni –
zob. dok. nr 118, EG, s. 130.
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1937 czerwiec [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Związku
Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Związek Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni, ul. Świętojańska 9, załoŜony
dnia 25 X 1930 r. i wpisany do rejestru sądowego stowarzyszeń w Gdyni w dniu 26 IX 1931 r.
Działalność organizacji opiera się na zasadzie Ustawy o Stowarzyszeniach oraz statutu wła-
snego. Terenem działania związku jest Gdynia, siedzibą główną Gdynia.
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Celem związku jest prowadzenie wspólnych interesów zawodowych członków związku,
reprezentacja ich na zewnątrz i obrona interesów poszczególnych członków związku.

Członkiem związku moŜe być kaŜda firma, wpisana do rejestru handlowego w Gdyni
i posiadająca odpowiednie poświadczenie koncernu węglowego, stwierdzające posiadanie
przedstawicielstwa. Poszczególne koncerny węglowe mogą być reprezentowane tylko przez
jednego przedstawiciela i tylko te koncerny, które mają regularny przeładunek węgla
w Gdyni. Podania o przyjęcie w poczet członków związku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Związek zrzesza następujące firmy:
1) „Elibor” SA w Gdyni, reprezentująca koncern „Fulmen” w Katowicach,
2) „Giesche” SA, oddział w Gdyni, reprezentująca „Giesche” w Katowicach,
3) „Polskarob” – Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe SA w Gdyni, re-

prezentująca koncern węglowy „Robur” w Katowicach,
4) „Progress” t[owarzystwo]. z o.o. oddział w Gdyni, reprezentujące koncern węglowy

„Progress” t. z. o.o. w Katowicach,
5) „Skarbopol” t. z o.o. w Gdyni, reprezentujące koncern węglowy „Skarboferm” w Kró-

lewskiej Hucie.
Do obowiązków członków naleŜy opłacanie składek członkowskich, ustalanych przez

Walne Zgromadzenie oraz uczestniczenie w zwoływanych przez Zarząd zebraniach. Człon-
kowie korzystają z usług związku pod względem obrony ich interesów handlowych oraz
wszelkich innych spraw, związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Fundusze związku stanowią składki członkowskie, wysokość których, jak równieŜ ter-
miny wpłat, ustala Walne Zgromadzenie.

Związek naleŜy do Rady Interesantów Portu w Gdyni. Do związku naleŜą firmy wymie-
nione poprzednio. Oddziałów związek nie posiada. Całokształt spraw związku załatwia
Zarząd oraz syndyk związku sprawujący funkcje wykonawcze z ramienia Zarządu. Komisji,
referatów itp. związek nie posiada, bowiem całość spraw przez związek załatwianych nie
wymaga skomplikowanego biurowego aparatu i osoba syndyka jest całkowicie wystarczają-
ca do prowadzenia spraw związku.

Władze związku stanowią: 1) Walne Zgromadzenie członków 2) Zarząd i 3) Komisja
Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie stanowią delegowani członkowie. KaŜdy członek związku moŜe
delegować jednego, dwóch lub trzech delegatów posiadających jednakŜe tylko jeden głos
wspólnie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku w pierwszych trzech miesią-
cach kaŜdego roku kalendarzowego. Na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd związ-
ku i Komisja Rewizyjna winni złoŜyć sprawozdanie za rok ubiegły. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie udziela absolutorium Zarządowi i wybiera nowy Zarząd i Komisję Rewizyj-
ną.

Zarząd związku prowadzi sprawy związku i jest wybierany przez zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Spośród członków Zarządu wybiera Walne Zgro-
madzenie prezesa, jego zastępcę, który jest równocześnie sekretarzem i skarbnikiem. Prezes
wraz z jednym z członków stanowią Zarząd w rozumieniu paragrafu 26 Kodeksu Cywilne-
go. Zarząd zastępuje związek na zewnątrz, przed sądem i poza sądem.
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Walne Zgromadzenie wybiera poza tym 3 kandydatów na członków Zarządu, którzy,
w razie nieobecności jednego z członków wstępują na jego miejsce.

Do Zarządu naleŜą:
1) InŜ. komunikacji Napoleon Korzón, dyrektor firmy „Polskarob” w Gdyni, prezes,
2) InŜ. Mirosław Laurecki, dyrektor firmy „Skarbopol” w Gdyni – wiceprezes,
3) InŜ. Tomasz Perutz, prokurent koncernu „Progress” – członek Zarządu.
Syndykiem związku jest Jerzy Michalewski.
Stosunek związku do władz, instytucji państwowych i publicznych jest w zasadzie po-

prawny. W stosunku do związków branŜowych związek jest powiązany wspólnotą interesów
ze związkami pokrewnymi, szczególnie z Radą Interesantów Portu oraz grupą ekspedyto-
rów, przewodzoną przez [Lucjana] Byczkowskiego i [Władysława] Gieysztora. Współpraca
z wymienionymi związkami jest bardzo zacieśniona i zmierza w kierunku zawarowania jak
największych korzyści materialnych dla członków związku.

Jak wspomniano powyŜej, działalność związku polega na zapewnieniu jego członkom
jak największych korzyści materialnych. Członkowie związku posiadają rozległe stosunki
i wpływy. Wpływy te ogarniają zarówno samorząd gospodarczy (Izba Przemysłowo-
-Handlowa – [N.]Korzón), samorząd miejski ([J.]Michalewski, radny miejski, legionista)
oraz Urząd Morski (Korzón jest członkiem Rady Portowej i Rady Komunikacyjnej, zaprzy-
jaźniony z dyrektorem Urzędu Morskiego [Stanisławem] Łęgowskim).

Przez Izbę Przemysłowo-Handlową, Radę Interesantów Portu, a nawet Urząd Morski,
związek stara się urabiać opinię na swoją korzyść, wyjednywać ulgi taryfowe, podatkowe,
udogodnienia wszelkiego rodzaju, jak np. w porcie pod względem opłat itp. Poza tym zwią-
zek przez swego syndyka posiada kontakt z prasą, za pomocą której wpływa na opinię
w razie potrzeby.

Działalność poszczególnych członków Zarządu, jak równieŜ syndyka jest nastawiona
w kierunku czysto egoistycznym. Dewizę naczelną związku da się streścić w jednym zdaniu:
interes przede wszystkim. Poza inŜ. [M.]Laureckim, Ŝaden z członków Zarządu nie cofnie
się przed najbardziej wyrafinowaną grą, byle zapewnić sobie wygraną. Do rozgrywek wplą-
tano niejednokrotnie osoby łatwowierne, wciągając je w orbitę swych wpływów i przy ich
pomocy zwalczając niewygodnych przeciwników. W roku ubiegłym, gdy na terenie Związ-
ku Ekspedytorów w Gdyni nastąpił rozłam na tle wyraŜenia wotum nieufności prezesowi
[L.]Byczkowskiemu, członkowie Związku Przedstawicieli Koncernów Węglowych poparli
grupę Byczkowskiego przy tworzeniu nowego związku, przyłączając się do załoŜycieli, aby
było kworum oraz, wbrew statutowi Rady Interesantów Portu, forsując przyjęcie nowego
związku do Rady Interesantów Portu.



168

89

1937 czerwiec 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Dźwigar” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

    

Firma „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych, Gdynia, ul. Mikołaja Reja 13,
została załoŜona w roku 1935 jako spółka jawna bez zadeklarowania kapitału zakładowego.
Nazwana firma wykonuje roboty po cenach konkurencyjnych i uchodzi za przedsiębiorstwo
solidne. Właściciele jej Stanisław Tadeusz Pyjor i Stanisław Szytko-Szytkowski cieszą się
opinią dobrą1.

 1 Zarejestrowana dokładnie 13 II 1935 r. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Lipowej 1/6. Według EG,
s. 164 drugim właścicielem był nie Stanisław Szytko-Szytkowski, lecz Stanisław Szytko-Szczetkowski.
Spółka istniała do wybuchu II wojny światowej.
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1937 czerwiec 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pomo-
rze” Towarzystwo Połowów Dalekomorskich w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Melduję: przed kilku dniami powstała w Gdyni nowa firma dla połowów śledziowych
dalekomorskich pod nazwą „Pomorze”1. Firma ta posiada juŜ koncesję Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu i zamierza nabyć 6 trawlerów do połowów śledzi na Morzu Północnym.
ZałoŜycielami „Pomorza” są następujący kupcy śydzi:

1) Paul Stockhammer-Rosenfeld2, udziałowiec „Mewy”, dawny udziałowiec firmy „Po-
lonia”3,

2) Bortmann,
3) Firma Ŝydowska śledziowa „Pommer i Thomsen”.
Firma zainstalowała się w budynkach „Mopolu”, ale czy i jaką łączność organizacyjną

posiada z dawną grupą „Mopolu” jeszcze nie stwierdzono.
Osoba [P.]Rosenfelda pozwala się domyślać, Ŝe w uzyskaniu koncesji dopomagał płk

w st. sp. [Edmund] Kabicz, były dyrektor firmy „Polonia”, z którym Rosenfeld jest w kon-
takcie. Płk Kabicz ze swej strony jest w dobrych stosunkach z posłem [Antonim] Snopczyń-
skim4, z którym będąc jeszcze dyrektorem „Polonii” często komunikował się telefonicznie
w sprawach handlowych oraz spotykał się w Warszawie. Poza tym, na terenie Gdyni, popie-
ra firmę wobec Urzędu Morskiego ppłk [Henryk Wilhelm] Doskoczyński, komendant miasta
Gdyni.
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śyd Bortmann powoływał się w Urzędzie Morskim na ppłk. Doskoczyńskiego, mówiąc,
Ŝe firmę popiera Marynarka Wojenna, poniewaŜ firma zakupuje statki, które, na wypadek
wojny, mogą być wykorzystane jako trawlery wojenne.

 1 Zob. obszerny dok. nr 134; EG, s. 616.
 2 Stockhammer-Rosenfeld Paweł (1891-1956), przedsiębiorca, w Gdyni od około 1938 r.; współwłaściciel

przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich „Polonia” Połów i Import Śledzi sp. z o.o. w Gdyni oraz To-
warzystwa Dalekomorskich Połowów „Pomorze”, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło połowy ryb
trawlerami; po 1945 r. mieszkał w Londynie, będąc generalnym agentem „Dalmoru” w Anglii, w latach
1950-1952 był współwłaścicielem izraelskiego przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich „Ezra”. Zmarł
w Warszawie – charakterystyka zob. dok. nr 134; EG, s. 761.

 3 „Polonia” Połów i Import Śledzi – spółka z o.o. zarejestrowana w porcie gdyńskim 16 X 1934 r. i działa-
jąca do wybuchu wojny. Udziałowcami byli: Markus Freiser, Leon vel Lejb-Majer Kirszenberg i Paweł
Stockhammer-Rosenfeld z Warszawy. Sprowadzała ryby do Gdyni drogą morską statkami oraz drogą lą-
dową z Hamburga, rozwinęła eksport śledzi do Czechosłowacji – EG, s. 587.

 4 Snopczyński Antoni (1896-1944), działacz społeczny i rzemieślniczy, słuŜył w I Korpusie Wschodnim,
następnie w WP, zdemobilizowany jako inwalida, pracownik Delegacji Polskiej ds. Repatriacji w Rosji,
współorganizator Izby Rzemieślniczej w Warszawie, prezes Związku Stowarzyszeń Rzemieślniczych RP,
poseł na Sejm (1928-1939), zamordowany przez hitlerowców w czasie Powstania Warszawskiego.
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1937 czerwiec 28, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o „Zrzeszeniu
Importerów i Eksporterów” przy Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Melduję: z inicjatywy Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu1 odbył się w dniu
20. bm. w Gdyni zjazd importerów i eksporterów z Pomorza. W charakterze gości udział
w zjeździe wzięli równieŜ kupcy-hurtownicy z innych dzielnic Polski.

Prezes związku, poseł na Sejm i wicedyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
Marchlewski Tadeusz2 uzasadnił konieczność unarodowienia handlu importowego i eks-
portowego, i mówiąc o projektowanym zrzeszeniu, nadmienił, Ŝe członkiem zrzeszenia mo-
Ŝe być kaŜda firma chrześcijańska, biorąca udział bezpośredni w handlu zagranicznym. Dla
umoŜliwienia zrzeszeniu kontaktów z całym krajem, uchwalono przyjmować do zrzeszenia
w charakterze członków-korespondentów większe firmy hurtowe spoza obszaru Pomorza
oraz wszystkie przedsiębiorstwa, obsługujące import i eksport: banki, firmy ekspedycyjne,
domy agenturowe itp.

Zebrani uchwalili załoŜenie „Zrzeszenia Importerów i Eksporterów przy Związku Towa-
rzystw Kupieckich na Pomorzu z siedzibą w Gdyni” oraz statut zrzeszenia. Zarząd zrzesze-
nia wybrano w następującym składzie:

Dr Władysław Smoleń…………………………………... przewodniczący,
Bronisław Kentzer………………………………………. wiceprzewodniczący,
Karol Piątkowski (Gdynia)……………………………… ławnik,
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Alojzy Słomiński (Brusy)……………………………….. ławnik.
Pozostałe trzy miejsca w Zarządzie będą obsadzone w porozumieniu ze Związkiem To-

warzystw Kupieckich na Pomorzu.
Następnie odbyło się posiedzenie dwóch podkomisji: w sprawie handlu śledziami i han-

dlu owocami.
W sprawie unarodowienia handlu śledziami naświetlono stan obecny tej gałęzi handlu,

całkowicie uzaleŜniony od Gdańska względnie od importerów Ŝydowskich. Podano do wia-
domości załoŜenie nowej polskiej hurtowni śledzi. Kapitał zakładowy tej hurtowni juŜ po-
kryty, jednak oświadczono gotowość odstąpienia udziałów 1.000 zł wszystkim hurtownikom
śledziowym-chrześcijanom w całej Polsce.

W sprawie unarodowienia handlu owocami podano do wiadomości stan obecny prac
przygotowawczych, mających na celu załoŜenie wielkiej chrześcijańskiej hurtowni owoców
południowych, której kapitał zakładowy jest juŜ w większej części pokryty oraz omówiono
warunki współpracy tej hurtowni z innymi dzielnicami kraju.

Jakkolwiek dąŜenie do unarodowienia powyŜszych gałęzi handlu jest bezwzględnie ce-
lowe, jednak osoba przewodniczącego zrzeszenia dr. Władysława Smolenia nasuwa szereg
zastrzeŜeń co do biegu prac zrzeszenia. Dr [W.]Smoleń jest znanym geszefciarzem. Pocho-
dzi z śydów. Stosunkowo niedawno był zamieszany w głośną aferę owocarzy Ŝydowskich
[Seweryna] Silbergleita i innych. Jest w kontakcie z Simonem Jaglomem z Gdańska, z któ-
rym wiąŜą go rozmaite interesy handlowe. ToteŜ unarodowienie handlu przez Smolenia
wydaje się mocno wątpliwe. Bardziej prawdopodobne jest to, Ŝe Smoleń chce wyrobić sobie
w nowo załoŜonym zrzeszeniu wpływy, by następnie popierać w tym zrzeszeniu interesy
śydów.

 1 Związek Towarzystw Kupieckich na Pomorzu – zawiązał się w końcu lata 1919 r., w przededniu wyzwo-
lenia Pomorza spod zaboru pruskiego. Był największą w okresie II RP organizacją kupiecką, walnie
przyczyniając się do szybkiej polonizacji handlu na tych ziemiach. Prezesem wybrano Tadeusza Mar-
chlewskiego. W ramach ZTK powstawały w Gdyni róŜne sekcje (pierwsza – Handlu Zamorskiego, była
jednak poza jego strukturą): BranŜy Owocowej; BranŜy Kolonialno-SpoŜywczej; BranŜy Konfekcyjno-
-Bławatnej; śeleźniaków; BranŜy Nabiałowej. Po wojnie juŜ w maju 1945 r. powstał w Gdyni Związek
Zrzeszeń Kupieckich, a w jego miejsce po kilku latach procesu rugowania prywatnych sklepów i przed-
siębiorstw handlowych – Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług Województwa Gdańskiego
(1951) – EG, s. 974-975.

 2 Marchlewski Tadeusz (1892-1967), kupiec i przedsiębiorca, organizator związków kupieckich na Pomo-
rzu, powstaniec wielkopolski, kierował jakiś czas rodzinną firmą zegarmistrzowsko-jubilerską, uczestni-
czył w powołaniu Towarzystwa Kupców Samodzielnych w Grudziądzu, był organizatorem Ogólno-
kupieckiego Zjazdu z całego Pomorza, w 1919 r. wybrany prezesem Związku Towarzystw Kupieckich na
Pomorzu, 1920 r. przewodniczył Kupieckiemu Komitetowi Obrony Kraju; w Gdyni od 1935 r., wicepre-
zes IPH odpowiedzialny za sprawy handlu zagranicznego i wewnętrznego oraz stosunki z Wolnym Mia-
stem Gdańskiem, w latach 1935-1938 poseł na Sejm, od 1937 r. pełnomocnik Obozu Zjednoczenia Naro-
dowego na Pomorze, w czasie wojny naczelny dyrektor Hurtowni Kupców Polskich w Krakowie, pierw-
szej i największej w Polsce spółdzielni kupieckiej; po wojnie ponownie w Gdyni, prezes Związku Towa-
rzystw Kupieckich (od 2 IX 1945 r.), działacz IPH; po wygraniu przez władze „bitwy o handel”, przestał
odgrywać jakąkolwiek rolę – EG, s. 433-434.
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1937 lipiec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „A. Guzman” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „A. Guzman” warsztaty ślusarsko-mechaniczne oraz instalacja wodociągów i ka-
nalizacji w domach mieszkalnych, Gdynia ul. Warszawska 44 a, jest jedynym tego rodzaju
przedsiębiorstwem na tutejszym terenie i stanowi powaŜną konkurencję dla firm gdańskich.
Właściciel wymienionej firmy Andrzej Guzman, za zasługi w dziedzinie zawodowej jako
pionier wspomnianych robót, w dniu 12 listopada 1936 r. został odznaczony Srebrnym
KrzyŜem Zasługi. Firma ta zatrudnia 15 ślusarzy. W roku 1935 miała obrotu 85.000 zł,
a w roku ubiegłym 85.666 zł.
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1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej w Gdyni dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Balto-
-Lewant” Towarzystwo Ekspedycyjno-Transportowe w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Balto-Lewant” Towarzystwo Ekspedycyjno-Transportowe sp. z o.o., została za-
łoŜona 29 II 1935 r. z kapitałem zakładowym 10.000 zł, z siedzibą w Gdyni, obecnie przy ul.
Starowiejskiej nr 17. Zajmuje się ekspedycją i cleniem, posiada koncesję celną, współpra-
cuje z importerami Ŝydowskimi1.

Za rok 1936 rachunek strat i zysków firmy wynosił 185.294,84 zł, z tego wykazano czy-
stego zysku 9.932,25 zł. Nikły w porównaniu z obrotem zysk firmy tłumaczy się wysokimi
obciąŜeniami z tytułu poborów współwłaścicieli firmy Adolfa Bauera i Leona Holzera.

Dane personalne właścicieli firmy:
1) Holzer Leon, ur. 23 III 1895 r. w Krakowie, syn Ignacego i Anny z domu Blatt, oby-

watel polski, narodowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, Ŝonaty z Ditlą
z domu Rozensztejn, mieszka w Gdyni, ul. Abrahama 28 m. 5. Posiada „Virtuti Mili-
tari”, KrzyŜ Niepodległości i KrzyŜ Walecznych. Ma opinię człowieka uczciwego
o charakterze prawym i nieskazitelnym2,

2) Bauer Adolf, ur. 24 I 1904 r. w Krakowie, syn Ignacego i Marii, ob. polski, narodo-
wości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, Ŝonaty z Breindlą z domu Siedmann,
mieszka w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego nr 24 m. 7.
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 1 W innych źródłach występuje 22 II 1935 r. jako data zarejestrowania spółki w Sądzie Grodzkim w Gdyni.
Przedmiot działalności obejmował: prowadzenie spedycji lądowo-morskiej, przeładunki w porcie, tran-
zyt, clenie, magazynowanie, ubezpieczenie. ZałoŜycielami i udziałowcami mieli być nie tylko Holzer Le-
on i Bauer Adolf, ale takŜe Izaak Tennenbaum. Pierwsza siedziba (1935-1937) mieściła się przy ul. Sta-
rowiejskiej 3, następna przy ul. Starowiejskiej 17, natomiast magazyny spółki przy ul. Polskiej 21. Istnia-
ła do wybuchu II wojny światowej – EG, s. 40-41.

 2 Holzer Leon (1895-1972), legionista, oficer I Brygady, uhonorowany wieloma odznaczeniami (m.in.
kawaler orderu Virtuti Militari), działacz PPS w Krakowie i Białymstoku, prezes Zarządu Głównego
Związku śydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, do Gdyni przybył w 1936 r. z Tarnowa, dy-
rektor firmy „Balto-Lewant”, w zarządzie Gminy Wyznaniowej śydowskiego Okręgu Kartuskiego,
udział w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r., a następnie w I Pułku Grenadierów WP we Francji, nie-
wola niemiecka w oflagach w Edelsbach i Lubece, po wojnie pracownik misji UNRRA w Niemczech, nie
wrócił do Polski, wyjechał do ParyŜa, a stamtąd wyemigrował do Australii. Zmarł w Melbourne – EG,
s. 253.
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1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bałtyckie
Aukcje Owocowe” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Bałtyckie Aukcje Owocowe” sp. z o.o, załoŜona 8 II 1934 r. Centrala: Gdynia,
ul. Polska, magazyn „Pantarei”; biuro od dnia 1 VI br. ul. Starowiejska 9. Zajmuje się sprze-
daŜą aukcyjną owoców świeŜych i suszonych.

Zarząd:
1) Włodzimierz Augustynowicz, Warszawa, ul. Kopernika 30,
2) Franciszek Modrzewski, Gdynia, ul. Świętojańska 44 (prokurent „Pagedu”),
3) Teofil Wawrzyńczak, Gdynia, Plac Konstytucji, Bank Rolny (dyrektor Chłodni Por-

towej w Gdyni).
Udziałowcy:
1) Kazimierz Mucha, Gdynia – dyrektor „Pantarei”    2.000 zł,
2) Franciszek Modrzewski, Gdynia – prokurent „Pagedu”    4.000 zł,
3) Mieczysław Mak-Piątkowski, Gdynia, płk w st. sp.    4.000 zł,
4) Dr Stanisław Łańcucki, Warszawa, ul. Piłsudskiego 1    5.000 zł,
5) Edward Kreps, Lwów, Mariacka 8    5.000 zł,
6) Dr Jerzy Kozicki, Lwów, Mariacka 8    4.000 zł,
7) InŜ. Zygmunt Schiele, Warszawa, Piłsudskiego 1    4.000 zł,
8) Edward Nelh, Lwów, Mariacka 8    4.000 zł,
9) Andrzej Nowicki, Katowice, Biskupa Lisieckiego 3 c    4.000 zł,

10) Jadwiga Bauerowa, Warszawa, Wilanowska 18/20    2.000 zł,
11) Grzegorz Kosiba, Gdynia, Sienkiewicza 38    2.000 zł,
12) Chłodnia i Składy Portowe, sp. zo.o. Gdynia  20.000 zł,
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13) Eksport Mięsny, sp. z o.o. 040.000 zł,
Razem: 100.000 zł.

Firmę załoŜono z kapitałem zakładowym 50.000 zł, udziałowcami byli: Kazimierz Mu-
cha, Franciszek Modrzewski, Ludwik Rotstat, płk [Mieczysław] Mak-Piątkowski, dr Stani-
sław Łańcucki, Edward Kreps, inŜ. Zygmunt Schiele, dr Jerzy Kozicki, Edward Nelh, An-
drzej Nowicki, Jadwiga Bauerowa, Grzegorz Kosiba; układ sił pomiędzy wspólnikami
przedstawiał się następująco:

1) Mucha, Rotstat, Mak-Piątkowski – „Pantarei”,
2) Pozostali, z wyjątkiem Kosiby – są dyrektorami lub prokurentami koncernu naftowe-

go francuskiego „Małopolska”.
W roku bieŜącym nastąpiło przegrupowanie wspólników w związku z powiększeniem

kapitału zakładowego do 100.000 zł oraz połączeniem „Bałtyckich Akcji Owocowych”
z „Gdyńskimi Targami Owocowymi”1, właścicielami których byli Maks Sonnabend2,
Chłodnia Portowa i bank[ier] Józef Kugel3. „Gdyńskie Targi Owocowe” agendy swe zlikwi-
dowały i połączyły biuro z „Bałtyckimi Aukcjami Owocowymi”. Poza wymienionymi
w Zarządzie i Radzie Nadzorczej firmy osobami, „Bałtyckie Aukcje Owocowe” korzystają
ze współpracy niejakiego Goldklanga, śyda, który do czasu zmiany statutowej firmy był jej
pełnomocnikiem handlowym. Jak się ułoŜy praca firmy po dokonanej zmianie, moŜna bę-
dzie wywnioskować dopiero po rozpoczęciu sezonu owocowego.

Obrót firmy w ostatnim roku obrachunkowym wynosił około 2.500.000 zł. Czysty zysk
wykazano w kwocie 18.101 zł. Firma posiada koncesję na prowadzenie aukcji owocowej.
DzierŜawi magazyn od firmy „Pantarei”.

Rada Nadzorcza:
1) Karol Alina, 2) Tadeusz Findeisen, 3) dr Stanisław Łańcucki, 4) płk w st. sp. Mak-

-Piątkowski, 5) Tadeusz PraŜmowski, 6) dr Józef Rucker.
Firma współpracuje z fabryką konserw Zygmunta Ruckera we Lwowie, z firmą „Pantarei”

w Gdyni, z firmą „Timex” (współwłaściciel płk w st. sp. Mak-Piątkowski). Ostatnio weszła
w porozumienie z kupcem Ŝydowskim [M.]Sonnabendem, właścicielem firmy „Bananas”.
Popiera ją płk Mak-Piątkowski, były szef oddziału II Sztabu Głównego, oraz inne osoby
wpływowe z Zarządu i Rady Nadzorczej.

Lojalność wobec Skarbu Państwa – niedostateczna. W stosunku do obrotów wykazuje za
małe zyski. Rzetelność handlowa firmy bez zarzutu.

Dane personalne i charakterystyka pracownika firmy.
Grzegorz Kosiba, ur. 25 XI 1885 r. w Libuszu, powiatu gorlickiego, ob. polski, narodo-

wości polskiej, wyznania ewangelickiego, Ŝonaty, handlowiec, mieszka w Gdyni, ul. Kwiat-
kowskiego nr 24. Na tutejszym terenie nic ujemnego o nim nie stwierdzono. W sprawach
handlu zagranicznego orientuje się nienadzwyczajnie. Przed przyjazdem do Gdyni miał być
inŜynierem w fabryce samolotów w Białej Podlaskiej. Społecznie nie udziela się.

 1 Gdyńskie Targi Owocowe – spółka akcyjna, zarejestrowana 27 X 1935 r., której przedmiotem działalności
miało być: prowadzenie przetargów publicznych (aukcji) w zakresie świeŜych i suszonych owoców, wa-
rzyw i towarów kolonialnych. Siedziba mieściła się przy ul. śeromskiego 47 i ul. Kwiatkowskiego 24. Jej
załoŜycielami byli główni współudziałowcy firmy „Bananas”: Mendel Wolf Sonnabend, Harald Axell
i inŜ. Stefan Rostkowski, dr Józef Kugel, Józef i Herman Hirszfeldowie, Henryk Güthner, Seweryn



174

Kempfi, Sara Gothelf, Idesa Jeziorkowska, Estera Dobus, Frania Miler, Izrael Chaim Porcelana, Ber Rot-
blit, Helena Geszajt, Izaak Laufer, Izaak-Perec Munk i Adolf Strauch – EG, s. 211-212.

 2 Sonnabend Maks (Mendel) Wolf (1893-1971), przedsiębiorca, pochodził ze znanej rabinackiej rodziny,
mając zaledwie kilkanaście lat uciekł z domu i zamustrował się jako pomocnik kuchenny na statku han-
dlowym, pływając między Rotterdamem a Gdańskiem; powrócił potem na ląd i mieszkał w Dobrzyniu
nad Drwęcą, a następnie w Warszawie, gdzie zajmował się handlem; od 1933 r. w Gdyni, był dyr. firmy
„Bananas”, aktywnie uczestniczył w Ŝyciu społeczno-politycznym mniejszości Ŝydowskiej (zasiadał
w zarządzie Gminy Wyznaniowej śydowskiego Okręgu Kartuskiego), w maju 1939 r. wyemigrował do
Meksyku, gdzie otworzył fabrykę czekolady. Zmarł w Mexico Ciudad – EG, s. 720.

 3 Bankier Józef Kugel załoŜył spółkę komandytową w Gdyni: Dom Bankowy dr Józef Kugel i Ska, która
została zarejestrowana 1 XII 1933 r. Miała swą siedzibę najpierw przy ul. 10 Lutego 3a, a potem w Domu
Funduszu Emerytalnego Urzędników u zbiegu ul. 10 Lutego i 3 Maja. Udziałowcami jej byli: J. Kugel
i firma The British and Polish Trade Bank w Gdańsku. J. Kugel z czasem wykupił udziały i był jedynym
właścicielem. Po wojnie Dom Bankowy Józefa Kugla wznowił działalność w 1947 r., niemniej niedługo
później w wyniku procesu upaństwowienia sektora bankowego został zlikwidowany – EG, s. 135.
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1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy  o firmie „Chłodnia
i Składy Portowe” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Chłodnia i Składy Portowe” sp. z o.o. w Gdyni, załoŜona w roku 1936. Centrala: Gdy-
nia port, ul. Polska; oddział Warszawa, ul. Wolska nr 90. Zajmuje się ekspedycją, fabrykacją
lodu sztucznego i badaniem (laboratorium) artykułów spoŜywczych.

Udziałowcy:
1) Skarb Państwa…………………………………………..  2.056.000 zł,
2) Bank Rolny…………………………………………….. 10.000.000 zł,
3) Gmina m. Gdyni…………………………………………... 100.000 zł.
Zarząd:
1) Dyrektor Stanisław Rostkowski,
2) Prokurent Teofil Wawrzyńczak, Gdynia,
3) Prokurent Wacław Byszewski, Gdynia,
4) Prokurent Tadeusz PraŜmowski, Warszawa,
5) Prokurent Piotr Fot, Warszawa.
Bilans za rok 1936 zamknięty został zyskiem 35.950 złotych, przy obrocie towarowym

50.415.000 zł. Firma posiada własne składy oraz urządzenia chłodnicze i do fabrykacji lodu
sztucznego.

Rada Nadzorcza: delegaci Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Ministerstwa Skarbu, Ban-
ku Rolnego i Komisariatu Rządu w Gdyni.

Firma współpracuje z eksporterami i importerami towarów zagranicznych. Finansowo
zaleŜna jest od Banku Rolnego. Rzetelność handlowa firmy bez zarzutu.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
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1) Dyrektor Stanisław Rostkowski, lat około 50, Ŝonaty, bezdzietny, zamieszkuje
w Warszawie, bywa dość często w Gdyni. Pochodzi z Wileńszczyzny, brat jego był
naczelnikiem wydziału w Min. Przemysłu i Handlu1. Bratu swemu zawdzięcza obec-
ne stanowisko. Jest męŜem zaufania Banku Rolnego, na ogół cieszy się opinią dobrą,

2) Prokurent Teofil Wawrzyńczak, lat 46, Ŝonaty, 2 dzieci, pochodzi z okolic Włocław-
ka, handlowiec, poprzednio przez 7 lat był dyrektorem firmy spedycyjnej
„[C.]Hartwig” w Poznaniu. Był równieŜ członkiem zarządu spółki „Gdyńskie Targi
Owocowe”, gdzie pobierał 1000 zł miesięcznie. Człowiek skąpy, złośliwy, lubi za-
robki nawet poboczne, lecz sam nikomu Ŝadnej przysługi nie wyświadczy. Politycz-
nie chwiejny – płynie z prądem,

3) InŜ. Wacław Byszewski, lat 34, Ŝonaty, specjalista chłodnictwa, posiada w kieleckiem
zamoŜnych krewnych, którzy mu pomagają, bo sam jest zadłuŜony. Bez nałogów,
prorządowiec,

4) PraŜmowski Tadeusz, protegowany Rostkowskiego, zamieszkuje w Warszawie, bliŜej
na tutejszym terenie nie jest znany.

 1 Rostkowski Feliks (1892-1981), jeden z twórców gospodarki morskiej międzywojnia, ukończył Kadecki
Korpus Morski w Petersburgu (1913), Oficerską Szkołę Nawigacyjną w Helsinkach i kurs nauk handlo-
wych. Pływał w rosyjskiej Marynarce Wojennej na Morzu Bałtyckim i na Dalekim Wschodzie, w latach
1918-1920 był kierownikiem jednego z prywatnych przedsiębiorstw na Wołdze, do Polski powrócił
w 1921 r. Zweryfikowany jako kapitan marynarki pracował w Wydziale Hydrograficznym Ministerstwa
Robót Publicznych, potem przeszedł do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, od 1922 r. w nowo
utworzonym Dep. Marynarki Handlowej MPiH, gdzie zajmował się sprawami statków handlowych, Ŝe-
glugi morskiej, budową i eksploatacją portów, administracji morskiej. Wielki zwolennik budowy portu
w Gdyni, w latach 1927-1930 był naczelnikiem Urzędu Marynarki Handlowej w WMG, a następnie za-
stępcą dyr. zarządzającego przed. państw. „śegluga Polska”, po odejściu z MPiH został dyr. zarządz.
warszawskiej firmy „Kemi” oraz Zjednoczonego Przemysłu Drogowego. Okupację przeŜył w Warszawie,
walcząc w szeregach ruchu oporu (Wydział MW „Alfa” KG AK), po wojnie podjął pracę w przedsiębior-
stwie Højggard & Schulz jako oficjalny przedstawiciel na Polskę. ZagroŜony aresztowaniem przez UB
uciekł na Zachód, stamtąd wyemigrował do Rodezji (Zimbabwe), osiadł w Salisbury (Harrare), gdzie
zmarł – EG, s. 679.
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1937 lipiec 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Instytucie Bałtyckim
w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Melduję: w roku 1925/[19]26 szereg osób, zajmujących się pracą naukową i społeczną,
wysunęło projekt zorganizowania Instytutu Bałtyckiego, jako placówki mającej na celu
obronę polskości Pomorza oraz obalenie tez niemieckich, dąŜących do rewizji granic
wschodnich. Względy budŜetowe pozwoliły na uruchomienie Instytutu Bałtyckiego w r.
1927. Rejestracji stowarzyszenia dokonano w Urzędzie Wojewódzkim Pomorskim, przy
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czym w r. 1932 rejestrację odnowiono na zasadzie Ustawy o stowarzyszeniach z dn. 27 paź-
dziernika 1932 r. (Dz.U.RP nr 94 z 1932 r. poz. 808)1.

Instytut Bałtycki przejawia swą działalność na mocy statutu, zatwierdzonego przez wła-
dze. Teren działalności Instytutu obejmuje obszar Państwa Polskiego. Siedzibą główną – do
r. 1937 był Toruń. W początku r. 1937 siedzibę Instytutu przeniesiono do Gdyni.

Instytut Bałtycki ma za cel naukowe badanie zagadnień pomorskich i bałtyckich
z uwzględnieniem polskiej racji stanu. Środkami działania Instytutu są:

1) Gromadzenie i utrzymywanie w ewidencji materiałów naukowych odnoszących się do
Pomorza i wybrzeŜa bałtyckiego,

2) Wydawanie z tego zakresu dzieł i rozpraw naukowych oraz ksiąŜek o uŜyteczności
powszechnej,

3) Informowanie o wynikach badań zainteresowanych czynników rządowych, nauko-
wych, gospodarczych i społecznych,

4) Organizowanie i utrzymywanie pracowni, bibliotek i zbiorów, popierających działal-
ność naukową w zakresie zagadnień pomorskich i bałtyckich,

5) Urządzanie zjazdów, odczytów, wykładów, kursów i zebrań dyskusyjnych.
Członkowie Instytutu Bałtyckiego dzielą się na członków honorowych, wspierających,

członków-korespondentów i członków zwyczajnych.
Członków honorowych mianuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członkostwo

honorowe nadaje się za wybitne zasługi na polu pracy Instytutu. Członkowie honorowi
otrzymują dyplom, którego treść i formę ustala Zarząd. Członkiem honorowym Instytutu
moŜe być równieŜ obywatel obcy.

Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, wpłacająca składkę
roczną w kwocie zł 100. Wpłacający jednorazowo kwotę zł 1.500 jest zwolniony od składek
rocznych, jako członek doŜywotni. Członków wspierających przyjmuje Zarząd. Osoby fi-
zyczne lub prawne, a takŜe zrzeszenia, nie posiadające charakteru osób prawnych, które
przez złoŜenie znaczniejszej ofiary pienięŜnej – co najmniej 5.000 zł, lub prawnie waŜnego
zobowiązania do płacenia rocznie przez lat 10 po najmniej zł 500 – przyczyniły się do usta-
lenia bytu i rozwoju towarzystwa, noszą na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
nazwę fundatorów.

Członkiem-korespondentem moŜe być osoba fizyczna, pracująca naukowo w dziedzinie
zagadnień Instytutu, której prace posiadają szczególne znaczenie w tym zakresie. Członków
korespondentów wybiera Zarząd w porozumieniu z Kuratorium, na wniosek dyrektora. Ilość
członków-korespondentów nie moŜe przekraczać 50 osób.

Członkiem zwyczajnym moŜe zostać osoba fizyczna. Członków zwyczajnych przyjmuje
Zarząd. Członek zwyczajny przyjęty przez Zarząd, opłaca składkę w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie i otrzymuje legitymację członkowską, wystawioną przez Zarząd.

Członkowie honorowi i korespondenci nie opłacają składek członkowskich. KaŜdy czło-
nek ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu i posiada prawo do jednego głosu.
Członkowie są uprawnieni do bezpłatnego korzystania ze wszystkich urządzeń stowarzysze-
nia oraz do nabywania jego wydawnictw po cenach ulgowych, ustalonych przez Zarząd.
Obowiązkiem kaŜdego członka jest przyczyniać się do urzeczywistnienia celów stowarzy-
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szenia. Członek moŜe wystąpić ze stowarzyszenia przy końcu roku administracyjnego na
skutek pisemnego zgłoszenia przezeń podpisanego, skierowanego do Zarządu stowarzysze-
nia; obowiązany jest jednak do uiszczania składek zaległych do końca roku administracyj-
nego. Członka moŜna wykluczyć ze stowarzyszenia uchwałą Zarządu, gdy działa na szkodę
stowarzyszenia, nie opłaca składek członkowskich, jako członek zwyczajny lub wspierający,
przynajmniej przez dwa lata, zostanie skazany przez sądy na kary, powodujące utratę praw
obywatelskich.

Fundusze Instytutu Bałtyckiego pochodzą niemal wyłącznie z dotacji rządowych. Dota-
cje te wpływają z następujących źródeł:

1) Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
3) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – przez Pomorski Urząd Wojewódzki i Starostwo

Krajowe Pomorskie.
Wpływy ze składek członkowskich są minimalne.

BudŜet Instytutu Bałtyckiego obraca się w granicach około 120 do 150 tysięcy złotych.
Sumami budŜetowymi dysponuje dyrektor Instytutu. Sprawozdania i zamknięcia budŜetowe
są wykonane tak dalece nieprzejrzyście, Ŝe nic z nich wnioskować nie moŜna. ToteŜ były
one przedmiotem wielokrotnych cięŜkich zarzutów ze strony uczciwych i światłych człon-
ków Instytutu. Na walnym zebraniu w r. 1936 doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy
profesorem [Stanisławem] Pawłowskim2, krytykującym gospodarkę pienięŜną dyrektora
Instytutu [Józefa] Borowika3, a wymienionym dyrektorem. Celem podkreślenia swego nega-
tywnego stanowiska do gospodarki pienięŜnej dyrektora [J.]Borowika, profesor [S.]Pawłowski
zrezygnował z członkostwa i opuścił zebranie.

Organem wykonawczym Instytutu jest dyrektor, do którego kompetencji naleŜy kiero-
wanie stroną naukową i administracyjną prac stowarzyszenia, powoływanie i zwalnianie
personelu za zgodą Zarządu i w ramach budŜetu. W praktyce dyrektor był samowładnym
panem Instytutu, dobierał sobie pracowników według własnego uznania, nawet wbrew woli
Zarządu. Biuro podlega dyrektorowi.

Władze instytucji stanowią: Walne Zgromadzenie, Kuratorium, Zarząd i Dyrektor.
Walne Zgromadzenie – zwyczajne i nadzwyczajne zwołuje Zarząd. Do kompetencji

Walnego Zgromadzenia naleŜy:
a) Wybór członków Kuratorium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu, zamknięć rachunkowych, budŜetu

oraz udzielenie absolutorium Zarządowi,
c) Zmiana statutu,
d) Rozwiązanie stowarzyszenia, względnie połączenie z innym,
e) Mianowanie członków honorowych i fundatorów,
f) UpowaŜnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań ponad 50.000 zł, nabywanie i zbywa-

nie nieruchomości oraz załatwianie spraw, przekraczających prace normalne Instytutu,
g) Rozpatrywanie wniosków członków, zgłoszonych Zarządowi przynajmniej na 7 dni

przed Walnym Zgromadzeniem,
h) Wybór likwidatorów stowarzyszenia oraz określenie sposobu przeprowadzenia likwi-

dacji.
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Kuratorium składa się z p. wojewody pomorskiego jako przedstawiciela rządu, członków
honorowych oraz 5 osób, wybieranych na przeciąg lat 5 przez Walne Zgromadzenie zwy-
czajną większością głosów. Co roku jeden z wybieralnych członków ustępuje i na jego miej-
sce Walne Zgromadzenie wybiera nowego. Wybór ponowny dopuszczalny.

Do kompetencji Kuratorium naleŜy:
a) Nadzór nad całokształtem działalności i kierunkiem rozwoju stowarzyszenia,
b) Uchwalanie budŜetu,
c) Kontrola działalności Zarządu,
d) Powoływanie i zwalnianie dyrektora oraz jego zastępcy.
Zarząd składa się z 6 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie oraz z dyrektora

Instytutu. Spośród wybranych członków Zarządu, Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika. Zarząd wybiera się na 3 lata, z tym Ŝe co roku ustępują 2 członkowie
Zarządu, a na ich miejsce Walne Zgromadzenie wybiera nowych. Wybór ponowny dopusz-
czalny. Zarząd załatwia wszelkie sprawy stowarzyszenia, nie zastrzeŜone innym władzom,
zawiaduje majątkiem stowarzyszenia, zastępuje stowarzyszenie na zewnątrz, rozporządza
funduszami stowarzyszenia, dba o jego działalność oraz rozstrzyga spory, powstałe pomię-
dzy członkami stowarzyszenia na tle spraw stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 3 zastępców. Członkowie Komisji Rewi-
zyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej
naleŜy coroczne badanie rachunków Instytutu oraz zdanie sprawozdania o tym Walnemu
Zgromadzeniu.

Instytut Bałtycki od chwili swego powstania znajduje się pod wyłączną niemal kuratelą
dyrektora Borowika. Dyrektor Borowik umiał wytworzyć atmosferę sprzyjającą jego pla-
nom osobistym. Starał się zawsze wykazać swą uniwersalność oraz nierozłączność swej
osoby z działalnością Instytutu. Projektowane przez Borowika wydawnictwa zbiorowe były
wydawane częstokroć przewlekle, tracąc na aktualności. Wydawnictwa indywidualne
w wielu wypadkach były wydawane bardziej ze względu na zachowanie dobrych stosunków
z autorami, niŜ [ze względu] na ich celowość. Wydawnictwa polskie były drogie i niedo-
stępne dla szerszych warstw publiczności, gdy tymczasem poziom naukowy tych wydaw-
nictw pozostawiał wiele do Ŝyczenia, kwalifikując je jako wydawnictwa popularne, nie zaś
o wielkiej wartości naukowej.

Dla propagandy zagranicą, głównie w państwach nadbałtyckich, wydaje Instytut czasopismo
„Baltic Countries”, redagowane w języku angielskim. W numerze styczniowym tego wydawnic-
twa ukazała się mapa propagandowa państw nadbałtyckich, umieszczona na IV stronie okładki
oraz jako wkładka w tekście. Na mapie tej obszar Wolnego Miasta Gdańska włączono do Rzeszy
Niemieckiej (Prus Wschodnich). Czasopismo to rozesłano w kilkuset egzemplarzach do wszyst-
kich państw nadbałtyckich, skandynawskich, do Anglii i Ameryki. Włączenie Gdańska do obsza-
ru państwowego Rzeszy było propagandą tego rodzaju, Ŝe Niemcy lepszej wymyślić by nie po-
trafili, zwłaszcza jeśli uwzględnimy, Ŝe miała ona miejsce na łamach czasopisma propagando-
wego polskiego, o którego tendencjach odbiorcy są doskonale poinformowani.

Fakt ten przygwoździł stanowisko Borowika i z dniem 1 maja br. opuścił on stanowisko
dyrektora Instytutu Bałtyckiego, otrzymując odprawę 5-miesięczną4. Według poufnych in-
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formacji na stanowisko dyrektora Instytutu Bałtyckiego jest lansowana osoba niejakiego
Ornickiego z Krakowa, podobno śyda.

 1 Powstał w Toruniu 31 VIII 1925 r. m.in. z inicjatywy Związku Obrony Kresów Zachodnich jako stowa-
rzyszenie naukowe, które miało na celu „badanie stosunków gospodarczych, politycznych, narodowo-
ściowych i in. wybrzeŜa bałtyckiego pod kątem widzenia związanych z nimi interesów polskich”. Inicja-
torem i pierwszym dyrektorem był prof. Stanisław Srokowski, od 1927 r. doc. Teodor Tyc, od końca
1927 r. do 1950 r. (z przerwą wojenną) Józef Borowik. W 1931 r. IB utworzył swój oddział w Gdyni, któ-
ry wkrótce przekształcono w Dział Polityki Morskiej. Na początku 1937 r. IB przeniósł siedzibę do Gdyni
przy ul. Świętojańskiej 23. Po II wojnie światowej reaktywowany, ale w róŜnych miejscowościach, poza
Gdynią (Sopot, potem w Gdańsku oraz w Bydgoszczy). Zlikwidowany w połowie 1950 r., reaktywowany
został w Gdańsku w grudniu 1958 r.

 2 Pawłowski Stanisław (1882-1940), geograf, od 1918 r. prof. Uniwersytetu Lwowskiego, od 1919 r. –
Uniwersytetu Poznańskiego, organizator Instytutu Geograficznego Uniw. Pozn. i Tow. Geograf. w Po-
znaniu, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przewodniczący poznańskiego oddziału
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, od 1936 r. czł. PAU, od 1938 r. wiceprzewodn. Międzynar.
Unii Geogr., autor wielu opracowań naukowych – kilka lat po odzyskaniu niepodległości ogłosił m.in.
prace: „Charakterystyka morfologiczna wybrzeŜa polskiego” oraz „O utworach na dnie Zatoki Gdań-
skiej” (1922).

 3 Borowik Józef (1891-1968), ichtiolog, ekonomista, badacz, organizator administracji rybackiej, absolwent
Uniwersytetu w Petersburgu (1914), okręgowy inspektor rybacki w Uralsku (1914-1918), w maju 1920 r.
poprzez Japonię dotarł do Polski, od czerwca tego roku inspektor rybacki w Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie, organizator i pierwszy naczelnik Wydziału Rybackiego przy Min. b. Dzielnicy Pruskiej
w Poznaniu, inicjator utworzenia Morskiego Urzędu Rybackiego w Wejherowie oraz działającego przy
nim Morskiego Laboratorium Rybackiego, od 1927 r. (był wtedy wicedyrektorem Państwowego Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy) kier. Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, którym kierował z prze-
rwą wojenną do 1950 r., w 1935 r. uzyskał stopień doktora filozofii na UJ w zakresie historii gospodar-
czej, we wrześniu 1939 r. aresztowany, więziony w Gdańsku i w obozie koncentracyjnym w Stutthofie,
skąd przewieziono go do pracy przymusowej w Królewcu, zwolniony w 1942 r. zamieszkał w Warsza-
wie, kontynuując w konspiracji działalność Instytutu Bałtyckiego, po wojnie reaktywował działalność IB,
po jego zniesieniu w 1950 r. podjął pracę w Morskim Urzędzie Zdrowia, a następnie w filii Państwowego
Zakładu Higieny w Gdyni – późniejszej Morskiej Stacji Sanitarno-Kwarantannowej, od 1954 r. adiunkt
w Instytucie Medycyny Morskiej, po 1956 r. wykładowca w WyŜszej Szkole Rolniczej w Olsztynie na
stanowisku docenta i profesora.

 4 Informacja nieprawdziwa, dyr. Józef Borowik pozostał na swym stanowisku do 1939 r.
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1937 lipiec 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Pomor-
skiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o „Związku Ekspedy-
torów” oraz „Zrzeszeniu Firm Ekspedycyjnych i Transportowych” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Melduję: pomiędzy „Związkiem Ekspedytorów”1 a „Zrzeszeniem Firm Ekspedycyjnych
i Transportowych” nawiązano pertraktacje, mające na celu połączenie obydwu wymienio-
nych organizacji w jedną. PowyŜszy krok spowodowało doświadczenie ostatnich miesięcy,
w świetle którego członkowie poszczególnych organizacji zrozumieli „zło, wynikające dla
nich z rozbicia”.



180

„Związek Ekspedytorów” w Gdyni był od dawna terenem mniej lub bardziej ostrych
zajść, wynikających pomiędzy członkami związku na tle faworyzowania przez związek
przedsiębiorstw wielkich. Przedsiębiorstwa wielkie opanowały organy zarządu oraz syndyka
związku i, naraŜając na szwank egzystencję firm mniejszych, dąŜyły do opanowania portu
i poddania całokształtu zagadnień ekspedycyjno-portowych wyłącznie swym wpływom. Do
porozumienia wielkich naleŜały: „Warta”, „Warszawskie Tow. Transportowe” oraz „Pantarei”.

Jesienią ub.r. na zebraniu plenarnym związku wyraŜono wotum nieufności ówczesnemu
Zarządowi z [Lucjanem] Byczkowskim, dyrektorem „Warszawskiego Tow. Transp”. na
czele. [L.]Byczkowski i cały Zarząd zgłosili dymisję i opuścili zebranie. Pozostali wybrali
nowy Zarząd z [Franciszkiem] Marszałem, dyr. firmy „Bergenske” na czele.

Wkrótce potem zgłosił dymisję syndyk związku [Jerzy] Michalewski, całkowicie oddany
ekspedytorom wielkim i uzaleŜniony od nich finansowo. Byczkowski, [Władysław] Gieysz-
tor i [Kazimierz] Mucha porozumieli się z firmami węglowymi i załoŜyli nowy związek pod
nazwą „Zrzeszenie Firm Ekspedycyjnych i Transportowych”, nadając związkowi posmak
walki z śydami. Związek uchodził za związek firm chrześcijańskich. W odpowiedzi na to
wielkie firmy Ŝydowskie importowe poczęły faworyzować ekspedytorów Ŝydowskich, któ-
rych w Gdyni jest większość. Równocześnie nowy związek pragnąc skutecznie walczyć ze
„Związkiem Ekspedytorów”, zyskał sobie sprzymierzeńca w osobie syndyka związku majo-
ra Ruszczyca, mając tym samym informacje wprost ze źródła, bo od „szefa sztabu” strony
przeciwnej.

Tak przedstawia się rozwój wypadków na terenie firm ekspedycyjnych w Gdyni. Nad-
mienić naleŜy, Ŝe nowy związek został przyjęty do Rady Interesantów Portu wbrew statuto-
wi tej instytucji, na podstawie którego organizacje, powstałe w drodze secesji z organizacji
członków Rady nie mogą być przyjęte w poczet członków Rady Interesantów Portu.

Umowa zbiorowa w Ŝegludze morskiej nie została zawarta. Pomiędzy Związkiem Ar-
matorów2 a Związkiem Transportowców3 nie doszło do porozumienia co do kilku punktów,
między innymi wysokości płac. Punkty sporne będą rozstrzygnięte przez arbitraŜ w pierw-
szych dniach lipca. Superarbitrem będzie główny inspektor pracy [Marian] Klott4, socjalista.

Związek Transportowców wysunął odnośnie do taryfy płac daleko idące Ŝądania pod-
wyŜki, sięgające w niektórych wypadkach (młodsi marynarze) 45% od poborów dotychcza-
sowych. Uwzględniając obecny poziom płac w polskiej marynarce handlowej – najwyŜszy
na Bałtyku, stwierdzić naleŜy, Ŝe działalność Związku Transportowców godzi w podstawy
rozwoju polskiej marynarki handlowej.

Jeśli chodzi o zdania załóg okrętowych to, w większości wypadków, były one przeciwne
wszelkim zadraŜnieniom. Nawet usilna, prowadzona z komunistyczną perfidią i bezwzględ-
nością propaganda I[nternational]T[ransport]F[ederation] niewiele zmienić zdołała. Metody
działania ITF i związków klasowych w ogóle dowiodły dostatecznie, Ŝe związki te są legal-
nym przedszkolem nielegalnego w Polsce komunizmu. Ta raŜąca niekonsekwencja moŜe
być w skutkach bardzo niemiła.

 1 Chodzi o Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych – zob. dok. 32 przyp. 2.
 2 Związek Armatorów Polskich, powstał 25 V 1929 r. w Gdyni jako organizacja pracodawców, reprezentu-

jąca interesy przedsiębiorstw Ŝeglugowych. Za cel stawiał sobie ochronę interesów członków związku
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przed nieuczciwą konkurencją, prowadzenie wspólnej polityki frachtowej, taryfowej, ubezpieczeniowej
itp. Reprezentował takŜe polskich armatorów wobec pracobiorców, administracji morskiej, innych orga-
nizacji zawodowych oraz międzynarodowych organizacji Ŝeglugowych. Siedziba mieściła się przy ul.
Waszyngtona 34/36. Inicjatorem i pierwszym prezesem był Julian Rummel, dyr. „śeglugi Polskiej”.  Po
wybuchu wojny kontynuował działalność w Londynie, zajmując się wówczas oceną sytuacji polskiej
floty handlowej i marynarki wojennej, sporządzaniem raportów o podróŜy poszczególnych statków,
ubezpieczeniem społecznym, organizacją pomocy marynarzom polskim itp. – EG, s. 963-964.

 3 Związek Zawodowy Transportowców – krajowa organizacja transportowców, skupiająca pracowników
Ŝeglugi morskiej i rzecznej, robotników portowych, tragarzy, furmanów, szoferów itp., zatwierdzona
w końcu marca 1928 r. Oddział Morski ZZT w Gdyni z sekcją robotników portowych i marynarzy po-
wstał 3 września tego roku, licząc na jego koniec juŜ 500 członków. W 1929 r. ZZT weszło w skład Inter-
national  Transport Federation (ITF) – w tym teŜ roku nastąpił podział na Sekcję Marynarzy oraz Robot-
ników Portowych. W 1938 r. część Oddziału Marynarzy wydzieliła się i powstał Związek Zawodowy
Marynarzy Polskiej Marynarki Handlowej.

 4 Klott de Haeidenfeld Marian (1892-?), absolwent Wydziału Fizyko-Matematycznego w Petersburgu, od
1911 r. członek Związku Walki Czynnej, organizator kół POW przed I wojną światową w Wilnie, w 1915 r.
przewodniczący Centralnego Komitetu Polskiej MłodzieŜy Akademickiej w Rosji, później koordynator
kół PPS na terenie Warszawy, za co został aresztowany przez Niemców w 1917 r. po tzw. kryzysie legio-
nowym, w latach 1916-1918 Pełnomocnik Rady Głównej Opiekuńczej na Okręg Północno-Zachodni, od
1918 r. w Min. Pracy i Opieki Społecznej, rok później Okręgowy Inspektor Pracy do szczególnych zleceń
przy Głównym Inspektorze Pracy, a następnie nacz. wydziału, w latach 1920-1939 Główny Inspektor
Pracy, autor ksiąŜki „Inspekcja pracy w Polsce”, wydanej w Warszawie w 1937 r.
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1937 [lipiec 6], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „Oceaniczna Agencja Okrętowa” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Oceaniczna Agencja Okrętowa” sp. z o.o. Gdynia, ul. 10 Lutego 24, o kapitale
zakładowym 50.000 zł, jest filią firmy Johnson w Stockholmie1. Zajmuje się maklerstwem
okrętowym. Kierownikiem firmy jest Krajewski Jerzy2, b. urzędnik Polskiej Agencji Mor-
skiej. Obroty handlowe firmy „Oceaniczna Agencja Okrętowa” są niewielkie.

 1 Zarejestrowana 16 IX 1936 r. z następującym zakresem działania: „prowadzenie morskich agencji linio-
wych i maklerstwa, odprawa statków i wszelkie z Ŝeglugą połączone czynności prawne i handlowe”.
Udziałowcami byli konsul Włodzimierz Mauve z Katowic i kupiec Jerzy Krajewski z Gdyni. Firma była
agentem Rederiaktbolaget Nordstjernan Johnson Line Sztokholm (linia brazylijska), następnie przejęła
generalną agenturę Johnson Line na Polskę, na Wolne Miasto Gdańsk i zaplecze, jak Czechosłowacja,
Rumunia, Węgry. Działała do wybuchu II wojny światowej – EG, s. 509.

 2 W oryginale: Grajewski. Krajewski Jerzy Tadeusz (1905-?), pracownik „śeglugi Polskiej” w latach 1928-
-1929, następnie kier. działu w Polskiej Agencji Morskiej, od 1937 r. do wybuchu wojny właściciel i dyr.
„Oceanicznej Agencji Okrętowej”, od 1939 r. na emigracji, kier. firmy Bartosiak Trawler Ltd. z siedzibą
Fleetwood, która poławiała ryby na wodach Islandii, zmarł na obczyźnie.
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1937 lipiec 7, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbo-
wego w Gdyni o firmie „Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce” w Gdyni.

oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Przedsiębiorstwo „Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce” sp. z o.o. Gdynia, ul. Słowackiego
18, o kapitale zakładowym 500.000 zł istnieje od niedawna1. Udziałowcami tego przedsię-
biorstwa są: Gmina miasta Gdyni – 40% udziałów, Związek Eksporterów Bekonów oraz
miejscowi rzeźnicy. Dyrektorem jest Bartnik Edmund2, poprzednio zajmujący takieŜ stano-
wisko w Będzinie. O firmie tej nic ujemnego nie stwierdzono.

 1 Zawiązana 8 VI 1936 r., z siedzibą – jak podają inne źródła – przy ul. Podgórskiej 111. Przedmiotem
działalności była budowa rzeźni i targowiska zwierzęcego, eksploatacja rzeźni, utrzymanie i prowadzenie
targowiska zwierzęcego. Gmina gdyńska miała 21 udziałów (692 000 zł), a Polski Związek Eksporterów
Bekonu i Artykułów Zwierzęcych w Warszawie – 19 (617 500 zł). Prócz opłaty gotówkowej miasto
wniosło jako aport grunt połoŜony w Pogórzu (46 000 m2). Na dyr. zarządu powołano lek. wet. Bohdana
Wrzeszczyńskiego z Torunia, od marca 1937 r. jedynym członkiem zarządu został lek. wet. Edmund
Bartnik z Będzina. Rzeźnia została uruchomiona w połowie listopada 1937 r. Po II wojnie światowej
upaństwowiona (1949), weszła w skład Centralnego Zarządu Mięsnego.

 2 Bartnik Edmund Władysław Antoni (1897-1939), lek. wet., legionista, ukończył szkołę oficerską, brał
udział w walce z bolszewikami oraz w III powstaniu śląskim (b. cięŜko ranny w bitwie o Górę Św. An-
ny), ukończył weterynarię na Uniwersytecie Warszawskim (1929), do końca 1935 r. pracował w rzeź-
niach śląskich (Będzinie), następnie dyr. Rzeźni i Targowiska Zwierzęcego w Gdyni, obrońca Gdyni, od-
mówił przyjęcia obywatelstwa niemieckiego, zamordowany przez hitlerowców w lasach piaśnickich –
EG, s. 49.
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1937 lipiec 8, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „J. Tempski i Następcy, Towarzystwo Handlowe”
w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „J. Tempski i Następcy, Towarzystwo Handlowe” sp. z o.o. w Gdyni o kapitale za-
kładowym 50.000 zł istnieje od 10 lat. Jest to przedsiębiorstwo prowadzone rzetelnie i fa-
chowo, lojalne w stosunku do Skarbu Państwa, zasługujące na poparcie. O uprawianie
przemytnictwa wymieniona firma nie jest podejrzana.
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1937 lipiec [29], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o imporcie złomu.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Melduję: dla potrzeb przemysłu hutniczego Polska importuje przez port gdyński powaŜ-
ne ilości złomu Ŝelaznego. Do r. 1926 poszczególne wielkie koncerny hutnicze importowały
złom Ŝelazny na własną rękę. W r. 1926, gdy rozpoczął się pęd w kierunku kartelizacji
przemysłu, skartelizowane huty Ŝelazne powołały do Ŝycia „Centralę Zakupu Złomu Pol-
skich Hut śelaznych”, sp. z o.o. z centralą w Warszawie, Marszałkowska 130, z kapitałem
zakładowym zł 21.600. Wymieniona spółka przejęła na siebie całkowity import złomu na
pokrycie zapotrzebowania przemysłu skartelizowanego i poczynając od r. 1926, występuje
jako jedyny z polskiej strony importer złomu Ŝelaznego.

 „Centrala Zakupu Złomu” posiada stałych dostawców, przewaŜnie firmy niemieckie, za
pomocą których dokonuje wszystkich zakupów zagranicą. System powyŜszy jest wygodny,
ale z punktu widzenia gospodarki narodowej niewłaściwy, poniewaŜ pośrednicy zgarniają
dla siebie powaŜne prowizje. Stosunkowo niedawno oferowano „Centrali Zakupu Złomu”
transport złomu z Islandii – ładunek okrętowy. „Centrala Zakupu Złomu” odpowiedzi ofi-
cjalnej nie udzieliła. Przez stosunki oferent dowiedział się, Ŝe bezpośrednio do „Centrali
Zakupu Złomu” dostarczyć nie moŜe, ale jeśli się zwróci do przedstawiciela firmy „Adler”
w Gdańsku, transakcja dojdzie do skutku. Złom ów sprzedano przez firmę „Adler”, która na
transakcji zarobiła.

W bieŜącym r. odbyło się posiedzenie międzynarodowe importerów złomu, na którym
dokonano podziału rynków zakupu, by nie dopuścić do zwyŜki cen tego surowca. Na konfe-
rencji delegaci poszczególnych krajów europejskich bronili się przed rynkiem amerykań-
skim, starając się w miarę moŜności o przydziały zakupu na rynkach europejskich. Jedynie
delegat Polski, dyrektor „Centrali Zakupu Złomu” w Warszawie p. Zieliński Stanisław zgo-
dził się na pokrycie znacznej części zapotrzebowania polskiego na złom w Stanach Zjedno-
czonych, za co otrzymał podziękowanie od konferencji, ale naraził Polskę na zbyteczny
odpływ dewiz. Złom amerykański jest droŜszy o parę szylingów na tonie od europejskiego,
składa się w przewaŜnej części z lekkiego złomu samochodowego, a więc nie odpowiada
europejskiemu gatunkiem, a nadto róŜnica frachtów morskich jest bardzo znaczna, wyno-
sząc na tonie do 1 funta sterlinga, tj. około 25 zł, płatnych w dewizach.

Z przytoczonej poniŜej statystyki przywozu złomu wynika, Ŝe podczas gdy w ciągu całe-
go roku 1936 sprowadzono z USA 25.081,9 t, to w ciągu pierwszych 5 miesięcy br. import
z USA wyniósł aŜ 69.652,1 t, czyli przewyŜszył import roczny z r. ubiegłego juŜ o 274%.
Dostawcami „Centrali Zakupu Złomu” są następujące firmy zagraniczne:

1) Adler jr. Frankfurt nad Menem……………………………………………….. Niemcy,
2) Dobbertin & Co., Hamburg………………….……………………………….. Niemcy,
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3) M. Stern A.G. Essen, oddział w Berlinie……………………………………... Niemcy,
4) Petersen & Albeck, Kopenhaga……………………………………………….... Dania,
5) Yzerhandler Import-Export, Amsterdam……………………………………. Holandia,
6) N.V. Poolscher Yzerexport, S.’Gravenhage…………………………….…... Holandia,
7) SOO.Anon.Française Pour La Fourniture de L’Industrie, S.A.F.I.M. ParyŜ..... Francja,
8) Etablissements Tejssier SA ParyŜ…………………………………………...... Francja,
9) Thos. W. Ward. Sheffield………………………………………………………  Anglia,
10) Vanderwerff, Bruksela…………………………………………..…………….  Belgia.
Jakkolwiek Niemcy złomu nie eksportują i według przytoczonej poniŜej statystyki nie

wwieźli do Polski w r. 1936 ani jednej tony, a w r. 1937 zaledwie 219,1 t złomu, przypuszczal-
nie skierowanego tranzytem, [to] najpowaŜniejszymi dostawcami „Centrali Zakupu Złomu
Polskich Hut śelaznych” są wymienione w spisie dostawców trzy firmy niemieckie. PowyŜsze
dowodzi, Ŝe firmy niemieckie zarabiają powaŜne sumy na pośrednictwie, a niezaleŜnie od
tego, posiadają kontrolą nad intensywnością zakupu surowca przez Polskę. Interes gospodar-
czy  kraju wymaga uniezaleŜnienia się od pośrednictwa obcego  przez załoŜenie odpowiedniej
firmy w Gdyni.

W r. 1936 oraz w miesiącach od stycznia do maja włącznie br. import złomu [w tonach]
przez port w Gdyni kształtował się następująco:

Kraj pochodzenia 1936             I-V 1937
Alger ........................................................... 4.084 t 6.670 t
Anglia ......................................................... 36.375,6 55.817,8
Argentyna .................................................... 0,4 -------
Belgia ......................................................... 146.376,6            14.014,8
Dania .......................................................... 26.123            14.559,6
Estonia ........................................................ 11.657,3 2.754,2
Finlandia ..................................................... 2.824,8 -------
Francja ........................................................ 66.478,7            10.541,6
Holandia ..................................................... 81.238,7            55.187,8
Irlandia ....................................................... 651,8              2.617,2
Islandia ....................................................... -------              ...703,9
Kanada ........................................................ ------- 5.557,5
Kuba ........................................................... 1.907              ------
Litwa ........................................................... 2.424 1.122,9
Łotwa .......................................................... ------- -------
Maroko ....................................................... 95,5 2.267,3
Niemcy ....................................................... -------    219,1
Norwegia .................................................... 10.699,1 8.182,7
Palestyna ..................................................... 372,1 1.008,9
Portugalia ................................................... 5.309,6 2.641,6
Stany Zjednoczone AP ............................... 25081,9            69.652,1
Szwecja ....................................................... 11.953,2 2.473,3
Tunis ........................................................... ------- 3.895
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Urugwaj ...................................................... 2.804,9 -------
Rosja Sowiecka .......................................... 8.428,1 5.612,3
                              Razem:........................... 446.886,3 t 265.499,5 t
Z wyszczególnionej powyŜej ilości złomu importowanego przez Gdynię w r. 1936 wysłano

tranzytem: do Czechosłowacji – 3.908,3 t, na Węgry – 800 t, razem – 4.708,3 t. Odejmując
liczbę powyŜszą od importu ogólnego przez Gdynię, otrzymujemy cyfrę ostateczną importu
złomu Ŝelaznego dla potrzeb krajowych: 442.178 ton. Danych o tranzycie za rok 1937 na razie
brak. Po ustaleniu tych danych w II połowie br. będą one przesłane dodatkowo.

Import złomu Ŝelaznego przez Gdańsk odbywa się dotychczas w ilościach minimalnych.
W ciągu całego roku 1936 importowano ogółem przez port gdański 6.837,2 tony. W miesią-
cach od stycznia do marca włącznie r. 1937 importowano 5.535,9 ton.

Przez porty obce złom do Polski nie idzie, co stwierdzono na podstawie danych staty-
stycznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Morskiego w Gdyni. Odnośnie do stawek
przeładunkowych przy przeładunku złomu w Gdyni, obowiązuje obecnie następująca taryfa:

a) Robocizna (courrent rate)……………………………….2,50 zł,
b) Dźwigi…………………………………………………..0,54 zł,
c) Ekspedycja………………………………………………1,00 zł

Razem:      4,04 zł.
Opłaty powyŜsze obowiązują przy ładunkach masowych za 1 tonę ze statku do wagonu.
Jeśli chodzi o stawki przeładunkowe w Gdańsku, to taryfa ekspedycyjna gdańska nie

obejmuje danych odnośnie [do] przeładunku złomu Ŝelaznego. Stawki ustalają ekspedytorzy
gdańscy według umowy, przy czym stawki stosowane w Gdańsku nie są wyŜsze od gdyń-
skich. Uwzględniając minimalne obroty złomem przez port gdański, wysokość stawek za
złom w Gdańsku nie posiada istotnego znaczenia.

Danych z portów niemieckich, jak Hamburg i Szczecin, przeładowujących złom Ŝelazny
w tranzycie do Czechosłowacji, na razie jeszcze brak. JednakŜe, jeśli chodzi o zagadnienie
tranzytu do państw obcych, przy wyborze portu decydują nie same stawki przeładunkowe,
ale opłaty łączne z uwzględnieniem przewozu kolejowego i drogami wodnymi śródlądowy-
mi. Porty niemieckie dla zdobycia ładunków tranzytowych posiadają specjalną ulgową tary-
fę kolejową dla ładunków tranzytowych, która w znacznym stopniu przyczynia się do kon-
kurencyjności tych portów i zdobywania przez nich ładunków tranzytowych.

Przeładunkiem złomu w Gdyni zajmuje się głównie firma „Warta”1, przy której akredy-
towani są rzeczoznawcy „Centrali Zakupu Złomu”. Głównym rzeczoznawcą, odbierającym
złom z ramienia CZZ jest dr Hanke, Polak, obywatel gdański. „Warta” przeładowuje obecnie
75% ogólnego importu oraz załatwia ekspedycję przeładowanego przez siebie ładunku. Poza
„Wartą” przeładunkiem złomu zajmuje się jedynie firma „Labour”, na którą przypada około
25% ogólnego importu przez Gdynię. Firma „Labour” jest wyłącznie firmą przeładunkową.
Ekspedycję złomu, przeładowanego przez „Labour” załatwiała poprzednio firma ekspedy-
cyjna Modelski2, a obecnie firma Kowalski3.

Drogą morską do Polski przez Gdynię złomu się nie eksportuje. Istnieje natomiast eks-
port nielegalny na teren Wolnego Miasta Gdańska, uprawiany przez firmy „Metal” i „Skup
Surowców”4, na czele których stoi inŜ. [Józef] Dubois. Wymienione firmy wywoŜą do
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Gdańska przewaŜnie złom metali półszlachetnych, który po przetopieniu w Gdańsku jest
dostarczany do Niemiec. Dokładnych danych o rozmiarach wywozu złomu metali z Polski
do Gdańska opracować nie moŜna z powodu braku kontroli ruchu towarów na granicy pol-
sko-gdańskiej.

 1 Zob. dok. nr 30, 108.
 2 Zob. dok. nr 16, 43.
 3 Zob. dok. nr 46.
 4 Zob. dok. nr 70.
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1937 sierpień [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom
Przemysłowo-Towarowy Józef Fetter” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Dom Przemysłowo-Towarowy Józef Fetter” SA, Gdynia, ul. Polska – port. ZałoŜony
dnia 16 marca 1932 r. Zajmuje się eksploatacją zakładów oczyszczania, suszenia, sortowania
i pakowania owoców suszonych w Gdyni, importem towarów spoŜywczych i kolonialnych
oraz eksportem towarów spoŜywczych.

Zarząd (od dnia 2 I 1937 r.):
1) Gerson Reich, Gdynia, ul. Abrahama 28,
2) Dawid Słobodkin, Gdynia, ul. Abrahama 28.
Udziałowcy:
1) Józef Fetter, Warszawa, ul. Przejazd 5, …....85.000 zł,   85 akcji,
2) Izrael Reich, Gdańsk, Delbrück Allee…….150.000 zł, 150 akcji,
3) Wolf Birnbaum, Warszawa, Chłodna 2…...150.000 zł, 150 akcji,
4) Jakub Goldraj, Warszawa, Nowolipki 52..... 65.000 zł,   65 akcji,
5) Fass Chaskiel, Łódź, Gdańska 37……….... 50.000 zł,   50 akcji.

           Razem:               500.000 zł 500 akcji.
Zysk bilansowy za rok 1936 wynosił zł 597.391,91. Wypłacono dywidendy akcjonariu-

szom 40.000 zł. Odpisano na podatek dochodowy 26.000 zł, resztę zysku przekazano na
kapitał rezerwowy. Wolf Birnbaum i Izrael Reich otrzymali po 18.000 zł za sprawowanie
funkcji zarządców firmy w r.  1936.

Firma posiada koncesję Min. Przemysłu i Handlu na prowadzenie suszarni owoców.
Z koncesją tą są związane znaczne kontyngenty przywozowe, co stanowi główne źródło
dochodu firmy, uprzywilejowanej w stosunku do innych. Ma własny magazyn, zakład prze-
twórczy i biura przy ul. Polskiej w porcie, zbudowane na terenie dzierŜawionym od Urzędu
Morskiego na warunkach ogólnych. Współpracuje ze spółką komandytową Józef Fetter,
Warszawa, ul. Przejazd nr 5, oddział Łódź, ul. Południowa nr 40 (kapitał zł 1.000.000).
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Współwłaścicielami tej spółki są akcjonariusze firmy Józef Fetter w Gdyni. O koncesję dla
firmy w Gdyni starał się b. poseł [Wacław] Wiślicki, legionista, zmarły przed paru laty. Kon-
takty z osobami wpływowymi firma posiada na terenie Warszawy. Kto ją popiera, w Gdyni
ustalić się nie da.

Firma „Fetter” jest nastawiona na osiąganie nadmiernych zysków. W r. 1935/[19]36 dla
reklamy wypuściła na rynek importowane z Hiszpanii pomarańcze, owinięte w bibułki,
na których było godło Państwa [Polskiego] na tle dwóch skrzyŜowanych mieczów. Na tarczy
orzełka wojskowego, na wzór inicjałów strzeleckich „J.P.” były inicjały firmy Ŝydowskiej
Józef Fetter „J.F.”. Sprawę skierowano do sądu; groziła duŜa odpowiedzialność karna, ale
śydzi się wykręcili, płacąc tylko grzywnę.

Od dłuŜszego czasu w kołach portowych krąŜą wersje, Ŝe są naduŜycia przy waŜeniu to-
warów, podlegających ocleniu. Dotychczas jednak nic nie udowodniono. Józef Fetter posia-
da w Palestynie plantację pomarańczy. Pieniądze zarobione w Polsce inwestuje w Palesty-
nie. Cały „zakład” Fettera, dzięki któremu otrzymał niemal monopol na import owoców
suszonych, ogranicza się do pralni śliwek i urządzenia do osuszania upranych owoców. Im-
portowane z Kalifornii owoce są przewaŜnie w takim stanie, Ŝe zabiegów podobnych nie
wymagają. Budowa „zakładu” miała głównie na celu zdobycie kontyngentów przywozo-
wych, a tym samym supremacji na rynku krajowym. Dzięki koncesji, firma dyktuje ceny na
całą Polskę. Przyjęte na siebie zobowiązania wypełnia.
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1937 sierpień [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom
Spedycyjny M. Galster” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Dom Spedycyjny M. Galster” sp. z o.o. w Gdyni, ul. Świętojańska nr 61, został załoŜo-
ny dnia 15 XII 1933 r. Zajmuje się ekspedycją towarów.

Zarząd:
1) Moszek Galster, Częstochowa, ul. Panny Marii nr 21,
2) Chil Galster, Częstochowa, ul. Panny Marii nr 21.
Kierownik: Izrael (Jerzy) Kachman1, Gdynia, ul. Świętojańska 61.
Udziałowcy:
1) Moszek Galster…………….5.250 zł,
2) Chil Galster………………..5.250 zł.
Za rok 1935 firma wykazała stratę. W roku 1936 zamknęła bilans nadwyŜką w wysoko-

ści 3.753,75 zł. Suma bilansowa za rok 1936 wynosi zł 47.055,47; rachunek strat i zysków
47.477,66 zł. Firma posiada tymczasowo koncesję celną z terminem do 30 VI 1937 r. Obec-
nie koncesję przedłuŜono. Termin wygaśnięcia nieustalony. Współpracuje z firmą „Galster”
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w Częstochowie, ul. Panny Marii nr 21, stanowiącą własność braci Moszka i Chila Galste-
rów. Firma Galster w Gdyni, jakkolwiek jest oddzielną spółką z o.o., jest właściwie filią
firmy częstochowskiej. Na terenie Gdyni firmy tej nikt nie popiera. Bilans firmy nasuwa
zastrzeŜenia. W porównaniu z sumą przeładunków, strata w roku 1935 nie jest prawdopo-
dobna, a zysk w roku 1936 za mały. Przeładunek firmy był następujący:

W r. 1935 ładunków masowych – 5.378,9 t, drobnicy – 554,1 t,
W r. 1936 ładunków masowych – 5.975,7 t, drobnicy – 762,3 t.
Z przyjętych na siebie zobowiązań nazwana firma wywiązuje się dobrze. Pracuje prze-

waŜnie z klientelą Ŝydowską.
Kierownik firmy Izrael Jerzy Kachman, obywatel polski, narodowości Ŝydowskiej, wy-

znania mojŜeszowego, Ŝonaty, deklarant celny, mieszka w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 61.

 1 Kachman Jerzy (1908-1942), ceniony ekspedytor i deklarant celny, zamordowany wraz z rodziną w Tre-
blince.
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1937 sierpień [2], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Lloyd
Toruński” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Oddział gdyński firmy „Lloyd Toruński” istnieje od 31 XII 1936 r. Centrala mieści się
w Toruniu, ul. Kopernika 5, ponadto [istnieją] oddziały w Gdańsku i Warszawie. Firma zaj-
muje się transportem towarów w Ŝegludze rzecznej statkami i barkami, głównie na trasie
Gdynia-Gdańsk-Toruń-Warszawa. Udziałowcami firmy są bracia [Paweł i Andrzej] Sapok,
obywatele polscy, z pochodzenia górnoślązacy i przypuszczalnie A[lojzy]. Behrend, Nie-
miec gdański.

Zarząd:
1) Paweł Sapok, Toruń,
2) Andrzej Sapok, Warszawa,
3) Alojzy Behrend, Gdańsk.
Prokura łącznie:
1) Stanisław Falkiewicz, Toruń,
2) Alojzy Behrend, Gdańsk.
Kapitał zakładowy firmy 14.000 zł. Lojalność „Lloydu Toruńskiego” wobec Państwa

[Polskiego] i Skarbu [Państwa] dotychczas bez zarzutu. Bracia Sapok do chwili otwarcia
własnej firmy byli udziałowcami firmy „Neptun”, w której przewagę mieli śydzi. Po wyco-
faniu się Sapoków, śydzi z firmy „Neptun” załoŜyli firmę „Nawigator”, która długo nie
prosperowała.
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1937 sierpień 9, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „Johannes Ick” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Johannes Ick” w Gdyni, jakkolwiek jest zarejestrowana jako samoistna spółka
z o.o., jest właściwie oddziałem firmy tejŜe nazwy w Gdańsku, powiązanej z firmą „Johan-
nes Ick” w Hamburgu. Właścicielami firmy gdyńskiej są kierownicy firmy „Johannes Ick”
w Gdańsku. Kierownikiem w Gdyni jest Alfred Jaeger, Niemiec gdański, zamieszkały w Gdań-
sku. Do zarządu firmy naleŜą jej właściciele oraz Maurycy Zdanowski, zamieszkały w War-
szawie, który zastępuje interesy firmy na terenie Warszawy.

Firma posiada stałą koncesję celną oraz generalne pełnomocnictwo walutowe. W Gdyni
zatrudnia 6 pracowników biurowych, w tym dwie urzędniczki gdańszczanki. W roku 1935
firma wykazała stratę, w roku ubiegłym niewielki zysk. Obroty firmy pod względem przeła-
dunków towarów wynosiły: w. r. 1935 ogółem około 26.000 ton, w r. 1936 ogółem dokład-
nie 32.736,3 tony, z czego przypada: na ładunki masowe 23.364 tony, na drobnicę 9.372 ton.
Z powyŜszej ilości przypada na ładunki tranzytowe 13.200,2 t.

Jak wynika z powyŜszego, firma winna mieć odpowiedni do przeładunków dochód. Brak
dochodu wskazuje na to, Ŝe firma w Gdyni przerzuca część wykonywanych przez siebie
prac na swą centralę w Gdańsku, wykonując czynności zlecone przez nią i nie księgując je
w Gdyni po stronie przychodu. Z uwagi na to, uwaŜam, Ŝe firma ta na ulgi podatkowe nie
zasługuje.
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1937 sierpień 9, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „Vistula” Towarzystwo śeglugi Rzecznej.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. I/121

Centrala firmy „Vistula” sp. akc. mieści się w Warszawie. Jest to największe przedsię-
biorstwo Ŝeglugi na Wiśle. Akcje tego przedsiębiorstwa są przewaŜnie w rękach Ŝydow-
skich: [Edwarda] Leszczyńskiego, [Maksa] Fridma[n]na i innych1. Oddział w Gdyni najle-
piej prosperuje ze wszystkich oddziałów „Vistuli”, poniewaŜ skupia cały ruch pomiędzy
Gdynią a oddziałami rzecznymi. Na terenie Gdyni „Vistula” posiada największy przeładu-
nek ze wszystkich firm trudniących się Ŝeglugą po Wiśle, bowiem poza ładunkami zwykły-
mi koncentruje u siebie wszystkie ładunki pospieszne, które dają bardzo powaŜne dochody,
poniewaŜ fracht na nie jest około trzy razy wyŜszy, niŜ na ładunki zwykłe. Oprócz taboru
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wiślanego nazwana firma dysponuje kilkoma statkami typu rzeczno-morskiego, które kursu-
ją z ładunkami, a niektóre nawet z pasaŜerami, pomiędzy Gdynią a Tczewem. Dla uniknięcia
zbyt ostrej konkurencji, „Vistula” zawarła porozumienie z „Lloydem Bydgoskim” i firmą
„Wisła”, rozgraniczając zasięg wpływów poszczególnych firm. W porcie gdyńskim (basen
Prezydenta) wybudowała własne magazyny i lokal biurowy.

Ze względu na dochodowość „Vistuli”, uwaŜam, Ŝe firma ta moŜe zapłacić nałoŜony na
nią podatek w pełnym wymiarze.

 1 Na początku 1912 r. z inicjatywy Edwarda Leszczyńskiego, Maksa Fridmanna (w dok. nazwisko to pisane
jest: Frydman), braci Górnickich postanowiono powołać spółkę, która miała na celu obronę praw prywat-
nych armatorów i złamanie monopolu dotychczasowych potentatów, do których naleŜeli: Lloyd Bydgo-
ski, śegluga Polska SA w Krakowie oraz Zjednoczone Towarzystwo Transportu i śeglugi Polskiej SA
w Warszawie. Po zarejestrowaniu w sądzie, spółka otrzymała nazwę: „Polska śegluga Rzeczna VISTU-
LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Działalność jej miała polegać na doprowadzeniu do ren-
towności przewozów pasaŜerskich i holowniczych, zapewnieniu komfortu podróŜy i ujednolicenia cen
biletów i taryf frachtowych. ZałoŜyciele jako wkład wnosili posiadane przez siebie statki i przystanie. Po
1945 r. „Vistula” reaktywowała działalność, przejmując ocalały z wojny tabor. Ustawa o nacjonalizacji
przemysłu i środków transportu połoŜyła kres jej istnieniu – szerzej: W. Danielewicz, Polska śegluga
Rzeczna Vistula sp. z o.o. w Warszawie. Powstanie i działalność w latach 1927-1948, „Nautologia” 1992,
nr 3-4, s. 32-36.

107

1937 sierpień 13, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla kie-
rownika Oddziału Informacyjnego Komendy StraŜy Granicznej w Warszawie oraz Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o kierowniku fir-
my „Izaak Sztejn, Dom Handlowo-Ekspedycyjny” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Na L.dz. E. 1961/Inf/37 z dnia 30 VII  br. komunikuję, Ŝe Abram Sztejn, ur. 13 VI 1910 r.
w Białymstoku, syn Izaaka i Sary Ruchli Jaffe, ob. polski, wyznania mojŜeszowego, samot-
ny, w wojsku nie słuŜył, jest kierownikiem firmy „Izaak Sztejn, Dom Handlowo-
-Ekspedycyjny” w Gdyni istniejącej od dnia 15 VI 1933 r. Właścicielem tej firmy był zmarły
w bieŜącym roku Izaak Sztejn, ojciec Abrama. Na imię zmarłego Sztejna opiewała koncesja
na załatwianie formalności celnych, dlatego teŜ synowie jego starają się obecnie o koncesję
na swoje imię, aby móc dalej prowadzić wymienione przedsiębiorstwo.

O Abramie Sztejnie nic ujemnego na tutejszym terenie nie stwierdzono. Wymieniony
o uprawianie przemytnictwa nie jest podejrzany. Firma, której jest kierownikiem, ma dość
powaŜne obroty w zakresie swoje działalności, jednak rynku zbytu dla polskiego eksportu
nigdzie nie zdobyła, lecz korzysta z pracy i wysiłków w tym kierunku innych firm. Ze
względu na duŜą ilość firm w Gdyni posiadających koncesję na załatwianie formalności
celnych, uwaŜam, iŜ podanie Sztejnów nie powinno być uwzględnione.
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1937 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzę-
du Skarbowego w Gdyni o firmie „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Bilans firmy „Warta” sp. z o.o. w Gdyni za rok 1936 zamykał się kwotą 1.383.305,41 zł.
Rachunek strat i zysków 798.953,68 zł. Czystego zysku wykazano 20.087,40 zł. W roku
1935 wymieniona firma miała przeładunku ogółem 698.027,2 ton, z czego przeładunków
masowych 617.666,5 t, drobnicy 80.360,7 t, a w roku 1936 – masowych 615.032 t, drobni-
cowych 66.494,4 t, razem przeładunków – 681.526,4 ton.

Czysty zysk wykazany w bilansie jest niewspółmiernie niski w stosunku do obrotów (ilo-
ści przeładunku) firmy. Świadczy to o nielojalności „Warty” [w stosunku] do Skarbu Pań-
stwa. Wobec czego uwaŜam, Ŝe firmie tej nie powinny być przyznane ulgi podatkowe.
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1937 sierpień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzę-
du Skarbowego w Gdyni o firmie „Gertruda Stiller” Hurtownia Kolonialna w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Hurtownia kolonialna Gertrudy Stiller w Gdyni, ul. Morska 138 zaopatruje przewaŜnie skle-
py kolonialne na terenie Chyloni, Cisowej, ObłuŜa i Demptowa. Firma ta uchodzi za przedsię-
biorstwo dobrze prosperujące i dochodowe. O nazwanej firmie nic ujemnego nie stwierdzono.
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1937 sierpień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Urzę-
du Skarbowego w Gdyni o firmie „Rawa” Dom Ekspedycyjny w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Rawa” Dom Ekspedycyjny posiada w Gdyni biuro przy ul. Starowiejskiej 21,
a tabor i magazyn przy ul. Władysława IV nr 22. Właścicielami wymienionej firmy, o kapi-
tale zakładowym 6.000 złotych, załoŜonej 1 marca 1934 r., są Władysław i Teodor Szmańda.
Nazwani mają w Gdyni opinię uczciwych kupców. Firma ich uchodzi za przedsiębiorstwo
dobrze prosperujące i dochodowe. O działalności tej firmy na tutejszym terenie nic ujemne-
go nie stwierdzono.
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1937 sierpień 23, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o polityce Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gdyni wobec polskich placówek handlowych.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Melduję: na początku br. grono przemysłowców łódzkich w osobach: Leon Wara-
-Wąsowski, jego Ŝona Irena-Janina z Urbaniaków Wara-Wąsowska, zamieszkali w Łodzi, ul.
Narutowicza 10 oraz Felicja z Dobrzyńskich Piątkowska, zamieszkała w Łodzi, ul. Naruto-
wicza 38, zainteresowało się kwestią załoŜenia firmy shipchandlerskiej w Gdyni. Zasięgano
w tej sprawie opinii w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, przy czym referent tej Izby
[Józef] Grzywacz1 ustosunkował się do sprawy negatywnie, motywując swe stanowisko
rzekomo dostateczną ilością firm tego rodzaju w porcie. Wobec tego, Ŝe pertraktujący z nim
trwali na swym stanowisku, zasięgnął informacji co do wysokości posiadanego przez nich
kapitału. Otrzymawszy odpowiedź, Ŝe załoŜyciele firmy mają zamiar ulokować w przedsię-
biorstwie 100.000 zł, wyraził opinię, Ŝe kapitał taki jest zbędny.

Firmę załoŜono dnia 17 III 1937 r., a dnia 2 IV br. wystąpiono do Ministerstwa Przemysłu
i Handlu z wnioskiem o udzielenie koncesji na prowadzenie przedsiębiorstwa. Wniosek ten do
dnia dzisiejszego pozostaje bez odpowiedzi. W trakcie zakładania firmy „Tehape”, Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Gdyni wystąpiła do Min. Przemysłu i Handlu z wnioskiem o wydanie
zarządzenia „normującego” uprawnienia firm shipchandlerskich w ten sposób, Ŝe do kategorii
uprzywilejowanych naleŜałaby tylko firma „Emteha”, właścicielami której są śydzi, a jednym
z akcjonariuszy dyr. Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni [Józef] Kulikowski.

Z powyŜszego wynika, iŜ firma „Tehape” nie otrzymała dotychczas koncesji z powodu
zakulisowej gry czynników faworyzujących firmę „Emteha”. Wobec tego, Ŝe właściciele
firmy „Tehape” są naraŜeni na straty z powodu nieproduktywnego unieruchomienia kapitału,
sytuację starają się wykorzystać właściciele drugiej Ŝydowskiej firmy shipchandlerskiej
w Gdyni „Bership”, śydzi łotewscy, którzy zaproponowani firmie „Tehape” nabycie konce-
sji od firmy „Bership” w zamian za odstępne 10.000 zł.

UwaŜam, Ŝe wszelkie zakusy monopolistyczne na polu shipchandlerki są szkodliwe, tym
bardziej faworyzowanie firmy Ŝydowskiej „Emteha”, której działalność wiele pozostawia do
Ŝyczenia. ZałoŜenie firmy polskiej jest celowe i poŜądane, toteŜ firma „Tehape” zasługuje na
udzielenie jej koncesji, bez potrzeby opłacania się śydom i szukania „Hintertreppen” dla
umoŜliwienia sobie pracy.

Wiadomość ze źródeł wiarogodnych – sprawdzona.

 1 Grzywacz Józef (1901-1986), kupiec, ukończył średnią szkołę handlową i podjął w 1924 r. pracę w Izbie
Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu, od 1930 r. w tej samej instytucji w Gdyni (przeniesiony słuŜbo-
wo), gdzie pracował do 1937 r. jako referent ds. handlu zagranicznego, następnie  dyr. i członek zarządu
przedsiębiorstwa „Banan-Import”, rzeczoznawca w branŜy jajczarskiej i owoców południowych, walczył
w obronie Gdyni, dostał się do niewoli niemieckiej, z której został w 1940 r. wypuszczony, wyjechał na-
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stępnie do Warszawy, brał udział w powstaniu warszawskim, po wojnie powrócił do Gdyni i pracował
w IPH na stanowisku nacz. Wydziału Handlowego, współorganizował Bank Ludowy oraz firmę Zjedno-
czenie Kupców Handlu Zagranicznego „Unia” sp. o.o., której był kierownikiem, był teŜ w latach 1945-
-1947 dyr. Zrzeszenia Importerów i Eksporterów Morskiego Portu w Gdyni, szykanowany przez UB za
przynaleŜność do PSL, w latach 1952-1970 główny księgowy w kilku spółdzielniach pracy. Zmarł
w Gdyni.
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1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Hamo-
ryb” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firmę „Hamoryb” Centrala Handlowa Morskich Ryb, sp. z o.o. załoŜono dnia 14 listopa-
da 1936 r. i zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Gdyni RHB 427. Kapitał zakładowy
spółki wynosi 20.000 zł, i jest podzielony pomiędzy następujących udziałowców:

1) Orthwein Ludwik Kazimierz1……………………………. 7.000 zł,
2) Łukianow Ilja, inŜ....……….…………………………….. 5.000 zł,
3) Bartosiak Wincenty2...……………………………………. 7.000 zł,
4) Modrzewski Franciszek…….…………………………….. 1.000 zł.
Zarząd spółki stanowią: [L.K.]Orthwein, [W.]Bartosiak i [I.]Łukianow.
Zakres działalności spółki obejmuje handel rybami i ich przetworami, handel kompesa-

cyjny w związku z importem i eksportem ryb i ich przetworów oraz zawieranie wszelkiego
rodzaju innych interesów, mających związek z głównym celem przedsiębiorstwa. Przedsię-
biorstwo mieści się w Gdyni w Hali i Chłodni Rybnej.

Jesienią 1936 r. Łukianow i Orthwein zwrócili się do Sekcji Przemysłu Rybnego przy
Związku Fabrykantów i Przemysłowców w Gdyni3 z propozycją objęcia wyłącznej sprzeda-
Ŝy szprotów, wędzonych we wszystkich wędzarniach związkowych. Większe wędzarnie
odniosły się do tego projektu przychylnie, uzaleŜniając jednakŜe jego realizację od: 1) za-
warcia umów, dostatecznie zabezpieczających interesy wędzarń, 2) wykazania się przez
firmę „Hamoryb” odpowiednim kapitałem. Z polecenia grupy większych wędzarników,
sprawę pertraktacji z „Hamoryb” przejął dyrektor Związku Fabrykantów i Przemysłowców
[Józef] Kunert4, który miał zbadać stan finansowy [firmy] „Hamoryb” oraz zająć się redak-
cją odpowiednich umów pomiędzy wędzarnikami a firmą „Hamoryb”. Po bliŜszym zbadaniu
stanu firmy „Hamoryb”, [J.]Kunert doszedł do wniosku, Ŝe brak większego kapitału obroto-
wego w firmie „Hamoryb” nie daje naleŜytej gwarancji wędzarnikom. Wówczas właściciele
firmy „Hamoryb” rozpoczęli zabiegi zmierzające do zapewnienia firmie większego kapitału
obrotowego. Między innymi zwrócili się do Kazimierza Muchy, dyrektora i głównego ak-
cjonariusza firmy „Pantarei”, z propozycją finansowania handlu. Zabiegi te dały wynik ne-
gatywny, poniewaŜ kontrahenci nie mogli się pogodzić co do podziału zysków. Wobec po-
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wyŜszego Sekcja Przemysłu Rybnego, za pośrednictwem p. Kunerta, zawiadomiła delega-
tów firmy „Hamoryb”, Ŝe wycofują się z interesu, uwaŜając zawarcie umowy za niebez-
pieczne. Wobec tego, Ŝe firma „Hamoryb” nadal czyniła starania w kierunku objęcia wy-
łącznej sprzedaŜy szprotów wędzonych, a delegaci tej firmy, przewaŜnie Orthwein i Łukia-
now, kaptowali sobie poszczególnych wędzarzy, Sekcja Przemysłu Rybnego wydelegowała
[Bazylego] Granowskiego, współwłaściciela firmy „Syrena”5 oraz Kunerta do powtórnego
zbadania sprawy.

Po przeprowadzeniu szeregu rozmów z kierownikiem firmy „Hamoryb” oraz z poszcze-
gólnymi wędzarnikami, wymienieni stwierdzili, Ŝe: 1) firma nie posiada odpowiednich re-
zerw pienięŜnych, gwarantujących uiszczenie naleŜności wędzarniom za dostarczony towar,
2) właściciele wędzarń, zwłaszcza Kaszubi, nie mają zaufania do Orthweina i Łukianowa,
poniewaŜ są podobni do śydów i 3) Ŝaden z kierowników firmy „Hamoryb” nie jest fa-
chowcem z branŜy rybnej. Wobec powyŜszego Związek Przemysłu Rybnego zawiadomił
firmę, Ŝe umowy z nią nie zawrze.

Łukianow, pragnąc zyskać zaufanie do swych poczynań, rozpowszechniał w Gdyni po-
głoskę, Ŝe dyrektor Związku Kunert jest wspólnikiem firmy „Hamoryb”. Pogłoska ta nie jest
zgodna z prawdą i, jak zdołano stwierdzić, Kunert, wobec osób trzecich zabronił Łukiano-
wowi rozpowszechniania podobnych niezgodnych z prawdą insynuacji.

 1 Orthwein Kazimierz (1902-?), przemysłowiec, absolwent pierwszego rocznika Wydziału Nawigacyjnego
Szkoły Morskiej w Tczewie (1922) oraz WyŜszej Szkoły Handlowej w Warszawie, współzałoŜyciel,
udziałowiec i członek zarządu firmy „Hamoryb”, organizator w 1939 r. Przedsiębiorstwa Połowów Dale-
komorskich „Ławica” sp. zo.o., po wojnie podjął próbę reaktywowania tych firm, nieskuteczną na dłuŜ-
szą metę, był takŜe współzałoŜycielem Bałtyckiej Kompanii Handlu Zagranicznego sp. z o.o., która miała
równieŜ krótki Ŝywot, pod koniec 1948 r. wyjechał do Warszawy, gdzie przez wiele lat pracował jako
pracownik naukowy PAN – EG, s. 530.

 2 Bartosiak Wincenty (1901-1985), armator, makler, w latach 1920-1922 uczeń Szkoły Morskiej w Tczewie,
po czym WyŜszej Szkoły Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 1926 r., od tego roku w Gdyni, pra-
cownik armatora „śegluga Polska”, w 1936 r. udziałowiec i dyr. firmy maklerskiej Rummel&Burton,
współzałoŜyciel firm „Hamoryb” i „Ławica” oraz „Bałtycka Spółka Okrętowa”, od wybuchu wojny
w Wielkiej Brytanii, gdzie załoŜył firmę Bartosiak Trawler Ltd., która poławiała ryby na wodach Islandii,
organizator biura armatorskiego i frachtowego Baltic Union Shipbrockers dla polskich statków Bałtyckiej
Spółki Okrętowej oraz swojej firmy, współzarządzający reaktywowaną „Ławicą”, osiadł później w Ar-
gentynie, gdzie zarządzał firmą armatorską Bartosiak Shipping Company Ltd. z siedzibą w Hamilton na
Bermudach, zmarł w Argentynie, ale ostatnią jego wolą było spocząć w Gdyni – pochowany na cmenta-
rzu Witomińskim – EG, s. 49-50.

 3 Związek Fabrykantów i Przemysłowców z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 55, powstał w październiku
1929 r., pierwotnie jako Związek Przemysłowców i Samodzielnych Rzemieślników. Zasięg działania roz-
ciągał się nie tylko na Gdynię, ale i na powiaty: morski, kartuski, tczewski, kościerski i starogardzki,
a w jego skład wchodziło wiele sekcji obejmujących poszczególne branŜe. Negocjował ze związkami za-
wodowymi stawki wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach i był sygnatariuszem umów zbiorowych
warunków pracy i płacy. Pierwszym prezesem został inŜ. Kazimierz KrzyŜanowski, a dyr. Józef Kunert –
EG, s. 965.

 4 Kunert Józef (1907-1972), absolwent WyŜszego Instytutu Handlowego w Antwerpii, od 1930 r. w Gdyni,
praca w IPH, a następnie w przemyśle drzewnym, wykładowca w Instytucie Handlu Morskiego, makler
drzewny i rzeczoznawca w zakresie sztauerki i awarii ładunków okrętowych, po wysiedleniu z Gdyni
w 1939 r. przebywał w Warszawie, powrócił wiosną 1945 r. na WybrzeŜe i załoŜył firmę maklerstwa
drzewnego, wykładowca w WyŜszej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni, ekspert IPH, a następnie (po jej
likwidacji) Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, doradca „C.Hartwig” (1950-1968) oraz CHZ „Minex”
(1964-1972), ławnik i biegły sądowy w zakresie handlu morskiego, przeładunków portowych i ładunków
okrętowych, autor ponad 400 artykułów fachowych i kilku podręczników – EG, s. 386.
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 5 „Syrena” Morski Przemysł Rybny – spółka z o.o. zarejestrowana 17 IX 1936 r., której załoŜycielami
i udziałowcami byli: Bazyli Granowski i Jan Opaliński. Zakres działania obejmować miał: wędzenie ryb
i produkcję konserw rybnych. Siedziba mieściła się przy ul. Św. Piotra 12. Po wojnie przywrócono
wprawdzie właścicielom prawo posiadania firmy, ale w listopadzie 1946 r. została upaństwowiona i prze-
jęta przez Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Konserwowego w Sopocie – EG, s. 783.
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1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Karls-
berg, Spiro & Co. Gdynia-Gdańsk”.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Karlsberg, Spiro & Co. Gdynia-Gdańsk” w Gdyni nie była przedsiębiorstwem
samodzielnym. ZałoŜona około r. 1928 przez właściciela firmy „Karlsberg, Spiro & Co.”
jako agentura firmy gdańskiej w Gdyni, nie zajmowała się interesami samodzielnymi, lecz
wykonywała wyłącznie czynności zlecone. Personelu nie zatrudniała. Pracował jedynie
kierownik agentury. Ostatnim kierownikiem firmy w Gdyni był były attaché emigracyjny
polski w Gdańsku niejaki Mikulecki. Firma mieściła się w domu Grubówny, ul. Świętojań-
ska 1 (róg Derdowskiego) i w tej siedzibie zastała ją likwidacja, spowodowana upadkiem
firmy „Karlsberg, Spiro & Co.” w Gdańsku.

Firma „Karlsberg, Spiro & Co.” w Gdańsku została załoŜona około r. 1920 przez Samu-
ela Freydberga, śyda łotewskiego. Mieściła się w Gdańsku, Langermarkt 31 i trudniła się
Ŝeglugą morską oraz maklerką okrętową. Posiadała przedstawicielstwa powaŜnych zagra-
nicznych koncernów Ŝeglugowych: Canadian Pacific Railway Company, Cunard-White Star
Limited Liverpol oraz Scandinavian–American Line. Rozwój przedsiębiorstwa nie pozosta-
wiał nic do Ŝyczenia, dając właścicielowi powaŜne zyski.

W roku 1928 umarł Samuel Freydberg i firmę objął syn jego Michael Freydberg, który
na podstawie zapisu z 16 I 1929 r. został wyłącznym właścicielem firmy (zapis w aktach
sądowych firmy, nie akt spadkowych). W końcu r. ubiegłego Michael Freydberg wyjechał
z Gdańska potajemnie samolotem do Malmö, i nie powrócił. Po ucieczce Freydberga wyszło
na jaw, Ŝe zaciągnął on w imieniu firmy w róŜnych bankach gdańskich oraz u osób prywat-
nych poŜyczki, wysokość których została ustalona na 9.000 Ł (funtów angielskich). Na tere-
nie Gdyni Freydberg zaciągnął poŜyczkę w Powszechnym Banku Związkowym w wysoko-
ści 2.000 Ł. Rzecz oczywista, Ŝe pretensje te są nieściągalne. Łączna suma naduŜyć Freyd-
berga wynosi po przewalutowaniu na złote około 286.000 zł. Wierzyciele mieli nadzieję, Ŝe
teść Freydberga, zamieszkały w Kopenhadze i rzekomo bardzo zamoŜny, wyratuje zięcia
z opresji. Nadzieje te jednakŜe dotychczas nie ziściły się.
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1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie Nordische
Transport & Speditionsgesellschaft (Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedy-
cyjne) w Gdańsku.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Nordische Transport & Speditionsgesellschaft” (Północne Towarzystwo Transportowe
i Ekspedycyjne), Gdańsk, Hundegasse 35. Przedsiębiorstwo powyŜsze załoŜono dnia 15 IX
1920 r. i zarejestrowano w Amtsgericht w Gdańsku pod nr 633 RHB, jako spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością. ZałoŜycielami i pierwotnymi właścicielami przedsiębiorstwa byli
bracia Aleksander i Izydor Tempel. Obecnie wszystkie udziały posiada Północne Towarzy-
stwo Transportowe i Ekspedycyjne SA w Warszawie. Kierownikiem oddziału gdańskiego
jest Jakub Tempel z Gdyni. Prokurę generalną posiada dr Hipolit Tempel, zamieszkały
w Sopocie.

Jakkolwiek firma jest zarejestrowana w Gdańsku jako oddzielna sp. z o.o., przedsiębior-
stwo jest właściwie oddziałem Północnego Towarzystwa Transportowego i Ekspedycyjnego
w Warszawie. Przedsiębiorstwo zatrudnia 1 pracownika biurowego. Organizacyjnie jest
ściśle uzaleŜnione od centrali w Warszawie. Działalność przedsiębiorstwa jest mało spręŜy-
sta. Odnosi się wraŜenie, Ŝe firma gdańska posiada jakieś specjalne przeznaczenie, zaleŜnie
od potrzeb jest więcej lub mniej ruchliwa.

W roku 1922 firma zakłada oddział w Aachen, który likwiduje w 1924 r. W roku 1923 za-
kłada oddział w Rosenberg na Śląsku Opolskim, który likwiduje w r. 1925. Firma w Gdańsku,
w czasie od 1 V 1933 r. do 2 V 1936 jest nieczynna i świadectwa przemysłowego nie wyku-
puje. Rok temu wznowiła swą działalność, ale duŜych obrotów nie wykazuje. Czy likwidacja
przedsiębiorstwa jest przewidziana – w warunkach obecnych trudno stwierdzić.

Zakres działania przedsiębiorstwa obejmuje transporty morskie i lądowe, ekspedycję,
clenie i wszelkie czynności połączone z ekspedycją towarów. Opinia ogólna o przedsiębior-
stwie jest niejednolita. Jako firma typowo Ŝydowska, cieszy się poparciem współwyznaw-
ców, podczas gdy w kołach niemieckich oraz polskich nie posiada sympatii. Na terenie
Gdańska naleŜy do Danziger Spedition Verein, poza tym, przez centralę w Warszawie, po-
siada kontakt ze związkami, do których naleŜy centrala.

Kapitał zakładowy wynosił pierwotnie M[are]k niem. 20.000. W dniu 23 I 1924 r. kapitał
powyŜszy zwaloryzowano na 10.000 guld. gd[ańskich]. ZałoŜyciele przedsiębiorstwa, bracia
Aleksander i Izydor Tempel, aktem notarialnym z dnia 4 XII 1924 r. nr 6573, scedowali swe
udziały firmie Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne w Warszawie w zamian
za ekwiwalent 100 milionów marek.

Przedsiębiorstwo prosperuje słabo, jednak protesty lub skargi nie miały miejsca. Stosunki
bankowe utrzymuje z Deutsch Bank & Disconto-Gesellschaft, Polską Kasą Rządową i The
British and Polish Trade Bank w Gdańsku. Bilans za rok ostatni nie jest ogłoszony.
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1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Północne
Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne” SA, Gdynia, ul. 10 Lutego 7.
Przedsiębiorstwo powyŜsze załoŜono dnia 27 maja 1929 r. i zarejestrowano w Sądzie Okrę-
gowym w Gdyni RHB 76, jako oddział Północnego Towarzystwa Transportowego i Ekspe-
dycyjnego sp. akc. w Warszawie. Zarząd spółki w Warszawie stanowią: Ludwik Tempel,
Antoni Spiniecki, Izydor Tempel, Maksymilian Tempel i Jakub Tempel. Jakub Tempel jest
prokurentem i kierownikiem oddziału w Gdyni, jak równieŜ w Gdańsku. Prokury udzielono
Arnoldowi Perlmutterowi. Zarząd główny przedsiębiorstwa mieści się w Warszawie.

Oddziały firma posiada w Częstochowie, [ul.] P[anny]. Marii 33, [w] Łodzi – Andrzeja
6; w Gdyni – jak wyŜej i w Gdańsku – Hundegasse1 35. Oddział gdański jest zarejestrowany
jako samodzielna spółka z o.o. Oddział gdyński zatrudnia 6 pracowników, przewaŜnie śy-
dów. Kierownik oddziału jest obywatelem gdańskim. Firma jest przedsiębiorstwem czysto
Ŝydowskim, powiązanym z międzynarodowymi firmami Ŝydowskimi.

Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosi 500.000 zł i jest podzielony na 1.000 akcji po
500 zł wartości nominalnej. W czyim posiadaniu znajdują się akcje w Gdyni stwierdzić nie
moŜna. Udziału kapitału zagranicznego w Gdyni nie stwierdzono. Stan finansowy przedsię-
biorstwa przedstawia się na ogół dobrze, protestów, skarg sądowych i egzekucji nie notowano.

Przedsiębiorstwo na terenie Gdyni rozwija się normalnie. Likwidacji nie przewiduje się.
Zakres działania przedsiębiorstwa obejmuje transport wszelkich towarów, morski i lądowy,
w kraju i zagranicą, przeładunek, clenie i załatwianie wszelkich innych czynności, związa-
nych z ekspedycją. Firma posiada stałą koncesję celną, której termin upływa w dniu 30 IV
1940 r. Przeładunek towarów (ekspedycja) przez firmę wyniósł w r. 1935 ogółem 36.261,8
ton – wyłącznie drobnicy, a w r. 1936 wzrósł do 41.910,9 ton, równieŜ drobnicy. Ładunki
drobnicowe przynoszą w zasadzie więcej zysków ekspedytorowi, niŜ ładunki masowe.

Stosunek firmy do innych przedsiębiorstw z branŜy pokrewnej, szczególnie przedsiębiorstw
polskich – jest wrogi. Firma stara się odbijać innym klientów, nie patrząc na drogi, jakimi do tego
dochodzi. Opinia o przedsiębiorstwie pod względem handlowym na ogół dobra. Opinia co do
solidności w stosunku do innych przedsiębiorstw ekspedycyjnych – wyraźnie ujemna.

Centrala w Warszawie naleŜy do następujących związków branŜowych:
1) Związek Przedsiębiorstw Transportowych i Ekspedycyjnych, Warszawa,
2) Stowarzyszenie Kupców Polskich – Warszawa,
3) Centrala Kupców – Warszawa,
4) Związek Domów Składowych Publicznych – Warszawa,
5) Izba Handlowa Polsko-Palestyńska – Warszawa.
Oddział w Gdyni naleŜy do Związku Ekspedytorów w Gdyni. Oddział gdyński nie pro-

wadzi oddzielnej księgowości i nie zgłasza bilansów. Obroty jego są księgowane w ramach
ogólnych spółki.
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Stosunek przedsiębiorstwa, a właściwie jego dyrektora w Gdyni, do władz państwowych
jest nieprzychylny. Lojalność jest tylko pozorem, za którym kryje się wrogie do Polski na-
stawienie. Po zajściach w Brześciu Jakub Tempel podpisał opublikowaną w Ŝydowskim
„Przeglądzie Zachodnim” w Gdyni odezwę protestacyjną. Numer ten władze bezpieczeń-
stwa skonfiskowały.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Jakub Tempel, syn Ludwika i Natalii z domu Tenenbaum, urodzony dnia 27 I 1884 r.

obywatel gdański, narodowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, Ŝonaty, Ŝona Laura
z domu Moszkowicz. Wymieniony mieszka w Gdyni, ul. Świętojańska 31 m. 7 od sierpnia
1934 r. Poprzednio mieszkał w Gdańsku. Z zawodu jest kupcem, ekspedytorem. Pracował,
jak zdołano stwierdzić, w firmie Północne Tow. Transportowe, względnie Nordische Trans-
port Gesellschaft, od załoŜenia firmy. Specjalnej działalności w terenie nie przejawia. Zaj-
muje się wyłącznie sprawami własnej firmy i całą swoją energię i spryt wytęŜa w kierunku
zapewnienia sobie powodzenia handlowego. Na terenie społecznym pracuje w gminie Ŝy-
dowskiej i popiera finansowo cele społeczne Ŝydowskie. Kontakt posiada z kapitałem mię-
dzynarodowym, Ŝydowskim. Tempel kontaktuje się przewaŜnie z kupcami i ekspedytorami
Ŝydowskimi z terenu Gdyni i Gdańska. Nie stwierdzono, aby utrzymywał stosunki z osoba-
mi wpływowymi. Środki na utrzymanie czerpie z poborów, otrzymywanych z firmy oraz
z tytułu udziału w Północnym Tow. Transp. i Ekspedycyjnym. Ile posiada akcji tego towa-
rzystwa, w Gdyni nie moŜna ustalić. Poza tymi środkami, Tempel ma znaczne dochody po-
boczne z tytułu „refakcji”, wypłacanych przez firmy Ŝeglugowe za otrzymywane ładunki.
W tym wypadku szczególnie wchodzą w rachubę transporty rzeczne.

Jako fachowiec w branŜy ekspedycyjnej, Tempel jest typem przeciętnym. Jest za to do-
brym kupcem – w znaczeniu umiejętności obrony swych interesów kosztem interesów prze-
ciwnika. W kołach ekspedycyjnych Gdyni Tempel nie jest lubiany. W stosunku do Państwa
Polskiego zachowuje pozory lojalności, czego jednak nie moŜna traktować powaŜnie, po-
niewaŜ bliŜsze mu są interesy własne i ogólnie Ŝydowskie.

 1 Hundegasse – obecnie: Ogarna.
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1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Związku Arma-
torów Polskich w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Związek Armatorów Polskich, Gdynia, Waszyngtona 15, załoŜono w końcu maja 1929 r.
jako stowarzyszenie wpisane. Do rejestru sądowego wpisano dn. 13 VI 1930 r. Terenem
działalności Związku jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą prawną Gdynia. Statutowy za-
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kres działalności Związku obejmuje popieranie i zastępstwo wspólnych interesów zawodo-
wych polskich przedsiębiorstw Ŝeglugowych. Środkami działania Związku są zebrania
członków, współpraca z innymi zrzeszeniami gospodarczymi na terenie miasta i portu
w Gdyni, kontakt z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą, publikacje dotyczące
spraw wspólnych, odczyty i zebrania informacyjne.

Działalność istotna Związku jest zgodna ze statutem. Związek współdziała z odnośnymi
towarzystwami okrętowymi nad ustalaniem stawek płacy w polskiej Ŝegludze morskiej,
słuŜy członkom – towarzystwom okrętowym pomocą prawną na wypadek zatargu z człon-
kami załogi lub firmami oraz utrzymuje kontakt z organizacjami armatorów zagranicą, ce-
lem obrony interesów armatorów polskich. Jako jedyna instytucja tego rodzaju w Polsce jest
niezbędnie potrzebna, zwłaszcza w celu śledzenia postępów Ŝeglugi zagranicą i rozwoju
wypadków w polityce frachtowej. Związek wysyła swego delegata na konferencje zagra-
niczne i międzynarodowe, zastępuje interesy armatorów polskich przy ustalaniu zasad tzw.
stawek minimalnych przez odnośne konferencje, jak np. Baltic and White Sea Conference,
North Atlantic Conference i inne. Związek utrzymuje bibliotekę fachową, z której korzystać
mogą wszyscy członkowie Związku. Reasumując powyŜsze, działalność ogólną Związku
naleŜy rozpatrywać przychylnie, bowiem, mimo drobnych usterek, jest ona dla kraju i roz-
woju naszej Ŝeglugi morskiej poŜyteczna.

Władze Związku stanowią: Walne Zgromadzenie i Zarząd. Zakres działania Walnego
Zgromadzenia obejmuje:

1) Wybór członków Zarządu, ich zastępców i Komisji Rewizyjnej,
2) Udzielanie absolutorium,
3) Ustalanie rocznych składek członkowskich,
4) Przyjmowanie nowych i wykluczanie dawnych członków,
5) Zmiany statutu,
6) Likwidacja Związku.
 Zarząd Związku składa się z prezesa, wiceprezesa oraz minimum dwóch członków za-

rządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 1 roku. Zarząd decyduje we
wszystkich sprawach, nie zastrzeŜonych wyraźnie Walnemu Zgromadzeniu, reprezentuje
Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna, składająca się z 2 członków, bada księgowość i zdaje sprawozdanie
przed Walnym Zgromadzeniem. Fundusze Związku składają się z opłat, wnoszonych na
rzecz Związku przez jego członków. Wysokość składek rocznych ustala Walne Zgromadze-
nie.

Zarząd mianuje syndyka Związku, który kieruje biurem Związku i zastępuje Zarząd. Na
mocy upowaŜnienia Zarządu, syndyk wykonuje poruczone mu przez Zarząd czynności oraz
bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Poza syndykiem Związku,
w biurze pracuje sekretarka. Syndyk poświęca Związkowi około 2-4 godzin czasu dziennie.
Ostatnio przyjęto do Związku Armatorów b. dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej – ko-
mandora [Adama] Mohuczego1, któremu powierzono sprawy personalne.

Podział pracy w biurze Związku, które załatwia wszelkie sprawy związane z czynnością
Związku Armatorów, jest obecnie następujący: sprawy zasadniczo opracowuje syndyk [Ta-
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deusz] Bierowski2. Prace biurowe wykonuje sekretarka. Inspektor personalny komandor
[A.]Mohuczy załatwia sprawy personalne, których właściwie nie ma oraz zajmuje się za-
gadnieniem warunków pracy na statkach.

Prezes Zarządu: Feliks Kollat, dyr. nacz. przedsiębiorstw Ŝeglugowych. Na terenie
Związku odgrywa dominującą rolę. Związek mieści się w gmachu „śeglugi [Polskiej]”, pod
ręką [F.]Kollata. Wiceprezes Aleksander Leszczyński, dyr. nacz. Gdynia–Ameryka Linie
śeglugowe, Warszawa.

Członkowie Zarządu:
1) Czajewski Karol, kier. Wydziału śeglugi w firmie „Polskarob”,
2) Darski Stanisław, dr, dyr. „śeglugi Polskiej”,
3) Jacynicz Konstanty, szef Biura Portowego [armatora] Gdynia–Ameryka w Gdyni.

Obok dyr. Kollata najbardziej wpływowa osoba w Związku. Zdolny, energiczny,
bezwzględnie czystych rąk, politycznie pewny, społecznik.

4) Raczewski Czesław3, wicedyrektor firmy „Polskarob”.
Zastępcy członków:
1) Fink-Finowicki Jerzy, prokurent firmy „Polsko-Brytyjskie Tow. Okrętowe”,
2) Tokarski Włodzimierz, prokurent „śeglugi Polskiej”.
Syndyk – Bierowski Tadeusz, dr, adwokat w Gdyni.
Członkowie Instytucji:
Do Związku Armatorów Polskich naleŜą następujące przedsiębiorstwa okrętowe:

a) Państwowe lub o przewadze kapitału państwowego:
1) „śegluga Polska”,
2) „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe”,
3) „Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe”.

b) Prywatne:
           1) „Polskarob”, Polsko-Skandynawskie Tow. Transp. SA.
Wobec tego, Ŝe opłaty roczne, pobierane na rzecz Związku od naleŜących do niego firm,

są obliczane w stosunku do posiadanego tonaŜu, fundusze Związku są w lwiej swej części
czerpane drogą pośrednią ze Skarbu Państwa.

 1 Mohuczy Adam (1891-1953), kontradmirał, ukończył Korpus Morski w Petersburgu (1911), w czasie
I wojny światowej słuŜył w rosyjskiej marynarce wojennej, od 1919 r. w Polsce, dowódca kadry MW
w Toruniu (1920), brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której był m.in. p.o. dowódcy puł-
ku morskiego, pierwszy komendant Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, absolwent École de Guerre
Navale w ParyŜu (1926), awansowany w tym roku na komandora porucznika, komendant Portu Wojen-
nego w Pucku, a następnie komendant Szkoły Specjalistów Morskich w Świeciu, od 1929 r. w stanie nie-
czynnym (dwa lata później postawiony w stan spoczynku), został mianowany dyr. Szkoły Morskiej
w Tczewie, a następnie w Gdyni, od 1936 r. kier. Biura AngaŜowania Załóg w Związku Armatorów Pol-
skich, następnie nacz. Wydz. Zaopatrzenia w „śegludze Polskiej” oraz Polsko-Brytyjskim Towarzystwie
Okrętowym „Polbryt”, brał udział w obronie WybrzeŜa, okres niewoli w oflagach w Lienz i Woldenber-
gu; po wojnie najpierw nacz. Wydz. śeglugi i Portów IPH w Gdyni, a w lipcu 1945 r. powołany do PMW
na z-cę komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i dyrektora nauk, awansowany wkrótce na
komandora, mianowany z-cą szefa Sztabu Głównego MW, a w grudniu 1945 r. – szefa i pełniącego obo-
wiązki dowódcy Marynarki Wojennej, w 1946 r. awansował na kontradmirała, od lutego 1947 r. w dyspo-
zycji ministra obrony narodowej, w 1948 r. przeniesiony w stan spoczynku, w grudniu 1949 r. aresztowa-
ny i na podstawie fałszywych zarzutów skazany na 13 lat więzienia, zmarł w więzieniu w Sztumie, po-
chowany na cmentarzu na warszawskim Bródnie – Kadry Morskie, t. II, s. 392, EG, 466.
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 2 Bierowski Tadeusz (1900-1948), prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, a następnie École des Sciences Politiques w ParyŜu (1923), obrońca Lwowa, w latach 1927-
-1931 pracownik biura Komisarza Generalnego RP w Gdańsku, potem aplikant w Sądzie Grodzkim
i Okręgowym w Gdyni, wiceprezes oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego w Gdyni (1931-1933),
członek zarządu Towarzystwa Polsko-Angielskiego (1933-1935), 1935-1936 prezes Morskiego Kolegium
Ekonomicznego, od 1934 r. sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego w Warszawie,
generalny sekretarz Związku Armatorów Polskich, autor wielu prac, rozpraw i artykułów z dziedziny prawa
morskiego – EG, s. 66.

 3 Raczewski Czesław (1891-1938), absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu w Moskwie i Wy-
działu Architektury Politechniki Warszawskiej, podczas I wojny światowej słuŜba w armii rosyjskiej,
w latach 1919-1920 w Amerykańskiej Misji śywnościowej w Polsce, w Iłowie i Gdańsku, wicedyrektor
Polsko-Skandynawskiego Towarzystwa Transportowego „Polskarob” w Gdyni, wicekonsul Hiszpanii,
członek zarządu Związku Armatorów Polskich, przewodniczący Związku Dostawców Węgla Bunkrowe-
go. Zmarł w Gdyni.
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1937 wrzesień 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Kosmos”
Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Transportowe S. Zang i S-ka w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Melduję: Szymon Zang, ur. 18 IX 1879 r. w Złotym Potoku, ob. polski, narodowości Ŝy-
dowskiej, wyznania mojŜeszowego, Ŝonaty, z zawodu ekspedytor, wykształcenie średnie,
wespół ze swoją Ŝoną Bertą jest właścicielem firmy „Kosmos” Międzynarodowe Przedsię-
biorstwo Transportowe S. Zang i Ska w Gdyni, ul. Abrahama 26.

W Gdyni firma ta istnieje od roku 1934; do rejestru wpisana dnia 12 I 1935 r. W dniu
13 I br. [Sz.]Zang wniósł podanie o skreślenie firmy z rejestru. Nazwana firma o kapitale
zakładowym 12 tysięcy złotych, zajmuje się ekspedycją lądową i morską, przewaŜnie owo-
ców oraz drobnicy. Prosperuje słabo. Bilansu, jako spółka jawna, nie ogłasza. Koncesji
i nieruchomości w Gdyni nie posiada. Współpracuje prawie wyłącznie z kupcami Ŝydow-
skimi. Rzetelność handlowa firmy na ogół dobra.

Zang uchodzi za dobrego fachowca w branŜy ekspedycyjnej. Przez szereg lat prowadził
tego rodzaju przedsiębiorstwo w Stanisławowie. Za czas pobytu na tutejszym terenie nic
ujemnego o nim nie stwierdzono.
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1937 październik 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cu-
kroport” Składy Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Cukroport” Składy Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni, spółka z o.o. ZałoŜo-
na w roku 1930 w Poznaniu. Centrala: Poznań, ul. MielŜyńskiego 7, Bank Cukrownictwa;
oddział w Gdyni: Bank Cukrownictwa, ul. Mściwoja. Zajmuje się eksploatacją magazynów
cukru w Gdyni.

Rada Nadzorcza:
1) Władysław Psarski1, prezes, członek Rady Nadzorczej i członek Zarządu Banku Cu-

krownictwa w Poznaniu. 2) Zygmunt Smoczyński, wiceprezes, członek Rady Nadzorczej
Banku Cukrownictwa w Poznaniu. 3) Włodzimierz Jarnuszkiewicz. 4) Bolesław Mikulski,
dyrektor Banku Cukrownictwa w Poznaniu. Dyrektor centrali w Poznaniu: Stefan Koźli-
kowski.

Udziałowcami firmy są cukrownie zrzeszone w Związku Zachodnio-Polskiego Przemy-
słu Cukrowniczego w Poznaniu, ul. MielŜyńskiego 7. Kapitał zakładowy „Cukroportu” –
100.000 (sto tysięcy) zł. Nazwana firma posiada koncesję na magazyny w porcie gdyńskim
oraz 2 magazyny przy nabrzeŜu Polskim i magazyn w strefie wolnocłowej portu w Gdyni.
Bilans sporządza centrala w Poznaniu. Agendy firmy w Gdyni prowadzi tutejszy oddział
Banku Cukrownictwa. Współpracuje z Bankiem Cukrownictwa w Poznaniu. Lojalność wo-
bec Skarbu Państwa, jak równieŜ rzetelność handlowa firmy – bez zarzutu.

Dane personalne i charakterystyka pracowników firmy:
Teodor Dembiński, ur. 25 VI 1900 r. w Opolu (Śląsk Opolski), syn Tadeusza i Felicji

z domu Chmiel, obywatel polski, narodowości polskiej, [wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty, kupiec,
posiada wyŜsze wykształcenie, pchor. rezerwy, włada językiem niemieckim. NaleŜy do Rady
Interesantów Portu w Gdyni. Jest kierownikiem oddziału gdyńskiego Banku Cukrownictwa
i równocześnie zastępuje interesy firmy „Cukroport” w Gdyni. Uchodzi za b. dobrego fa-
chowca. Prowadzi oszczędny tryb Ŝycia. Pod względem moralnym nic ujemnego o nim nie
stwierdzono.

 1 Psarski Władysław (1888-1944), inŜ. cukrownik, działacz gospodarczy wielce zasłuŜony dla tej branŜy,
absolwent Wydziału Chemii WyŜszej Szkoły Przemysłowej w Krakowie oraz Instytutu Politechnicznego
w Glons pod Liège w Belgii (1912), w latach 1912-1914 odbywał praktykę w cukrowniach w: Rytwi-
nach, Włostowie oraz Częstocicach, inŜ. chemik w cukrowni w Ciechanowie (1914-1916), od 1916 r. z-ca
dyr. cukrowni i rafinerii w Leśmierzu, w latach 1919-1939 dyr. naczelny cukrowni w Kościanie, gdzie
przeprowadził stopniową wymianę personelu niemieckiego na polski, choć większość akcjonariuszy sta-
nowili Niemcy, poseł do Sejmu RP w latach 1930-1935 z listy BBWR, zasiadał w radach nadzorczych
wielu przedsiębiorstw i instytucji, m.in. Banku Cukrownictwa w Poznaniu, Banku Handlowego w War-
szawie, Hotelu „Bristol”, cukrowni w Świeciu,  prezes „Cukroportu” Składy Portowe Zachodnio-Polskich
Cukrowni; przewodniczący Wielkopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego, działacz Związku Pracowni-
ków Przemysłu Cukrowniczego RP, który obdarzył go godnością honorowego prezesa, właściciel szybów
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naftowych w Borysławiu oraz majątku Piątek Wielki w pow. kaliskim, wspólnie z bratem wybudował
nowoczesną hutę szkła w Kamieniu koło Sandomierza (VI 1939 r.), którą wkrótce zdemontowali i wy-
wieźli Niemcy, po wybuchu II wojny światowej poszukiwany przez gestapo, ukrywał się w Warszawie,
w latach 1941-1944 pracował w Departamencie Przemysłu i Handlu Delegatury Rządu na Kraj, zginął od
wybuchu granatu w czasie powstania warszawskiego.

119

1937 październik 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cu-
ma” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

Firma „Cuma” Gdynia – port, nabrzeŜe Belgijskie istnieje od 5 I 1930 r. Zajmuje się cu-
mownictwem (mocowanie okrętów u nabrzeŜy przy zawijaniu okrętu do portu i odwrotnie,
przed odpłynięciem okrętu z portu). Firma jawna, bez podania kapitału zakładowego. Posia-
da koncesję cumowniczą.

Zarząd i właściciele firmy: Zygmunt Zabokrzecki i Włodzimierz Bernalewski.
Mimo, Ŝe firma jest zapisana na [Z.]Zabokrzeckiego i [W.]Bernalewskiego, właścicielem

rzeczywistym jest Zabokrzecki, podczas gdy Bernalewski jest kierownikiem firmy (urzędni-
kiem płatnym). Bernalewski zdaje Zabokrzeckiemu raporty i wpływy kasowe. Firma nie
moŜe ukrywać zysków, poniewaŜ wszelkie jej wpływy podlegają bardzo łatwej kontroli.
Cumownictwo jest ujęte w ramy specjalnej taryfy i dochód firmy brutto łatwo ustalić na
podstawie załatwionych przez firmę zleceń. Wysokość wystawionych rachunków moŜna
sprawdzić na podstawie taryfy. Firma posiada budkę przy nabrzeŜu Belgijskim, w której
mieści się jej biuro. Wartość tej budki wynosi około 500 zł. Budka stoi na terenie wydzier-
Ŝawionym od Urzędu Morskiego. Ponadto ma dwie motorówki wartości około 3.000 zł.
Trzecia motorówka znajduje się w budowie w Stoczni Gdyńskiej.

Nazwana firma zaleŜy wyłącznie od Zabokrzeckiego. Koncesja Urzędu Morskiego na
cumownictwo obejmuje pewną ilość nabrzeŜy, wykluczając wszelką konkurencję. Cichych
wspólników nie ma. Koncesję otrzymał Zabokrzecki dzięki stosunkom. Lojalność wobec
Państwa oraz rzetelność handlowa firmy – bez zarzutu.

Dane personalne i charakterystyka właścicieli firmy:
Zygmunt Zabokrzecki, ob. polski, narodowości polskiej, [wyzn.] rzym.-kat., Ŝonaty, han-

dlowiec, po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia agronomiczne w Wiedniu, które prze-
rwał z powodu wojny. Zdegradowany oficer. Włada językiem rosyjskim i niemieckim. Po-
siada własną willę przy [Państwowej] Szkole Morskiej oraz samochód. Prowadzi na ogół
oszczędny tryb Ŝycia. Utrzymuje stosunki towarzyskie z dyr. [Feliksem] Kollatem i [Jerzym]
Hildtem oraz z gen. w st. sp. [Ferdynandem] Zarzyckim, b. min. MPiH. Na sprawach mor-
skich nie zna się absolutnie. Na stanowisko kierownika Wydziału Holowniczo-Rato-
wniczego i śeglugi PrzybrzeŜnej nie posiada Ŝadnych kwalifikacji. Stanowisko to otrzymał
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wyłącznie przez protekcję. Pod względem społecznym i politycznym nie angaŜuje się. War-
tość moralna – nieokreślona.

Włodzimierz Bernalewski, oficer marynarki handlowej, szkołę morską ukończył w Rosji.
Był zatrudniony na statkach „śeglugi Polskiej” w charakterze młodszego oficera, następnie
był kontrolerem przystani Ŝeglugi przybrzeŜnej. Na tym stanowisku zawarł znajomość
z Zabokrzeckim, w wyniku której został przez niego zaangaŜowany do „Cumy”. Włada
językiem polskim i rosyjskim, słabo niemieckim. [...]. Poza tym jest typem przeciętnego
oficera marynarki handlowej. Oficer rezerwy.
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1937 październik 7, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku o Wilhelmie-Christianie Hoogen-
dyku, współwłaścicielu i członku Rady Nadzorczej firmy „Mewa” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Na L.dz.1684/inf/37. z dnia 28 IX br. ustalono, Ŝe Hoogendyk Wilhelm-Christian, ur. 21 I
1886 r., obywatel holenderski, kupiec, wraz ze swoją Ŝoną Hildur zajmuje 3-pokojowe
mieszkanie w Gdyni, przy ul. Zygmuntowskiej nr 1, m. 7, za które płaci 150 zł miesięcznie.
Wymieniony posiada paszport nr 261756, wystawiony przez konsulat holenderski w Gdań-
sku. Na terenie Polski przebywa z przerwami od 1924 roku. Przed sprowadzeniem się do
Gdyni, mieszkał w Sopocie. Posiada wizę na pobyt w Polsce do dnia 30 czerwca 1938 r.
W Gdyni pod podanym adresem zameldowany jest na pobyt stały. Hoogendyk jest współ-
właścicielem i członkiem Rady Nadzorczej firmy „Mewa” w Gdyni, trudniącej się połowa-
mi, transportem i importem śledzi oraz innych ryb morskich.

121

1937 październik 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „Gdyńska Spółka Drzewna” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Gdyńska Spółka Drzewna” sp. z o.o. została załoŜona w r. 1930 i mieści się przy
ul. Morskiej 80. Kapitał zakładowy firmy wynosi 35.000 zł. Właścicielami nazwanej  firmy
są Józef Dul[l]ek, zamieszkały w Chojnicach i Władysław Dulek, zam. w Gdyni. Firma
zatrudnia około 30 pracowników. Przedmiotem [działalności] przedsiębiorstwa jest dostawa
materiałów tartych, mechaniczna obróbka drzewa i sprzedaŜ dykty. Roczny obrót firmy
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wynosi w przybliŜeniu 400.000 zł, a przypuszczalny zysk 15.000 zł. Wartość urządzeń
i tartaku wynosi około 40.000 zł, a materiału około 150.000 zł. Firma jest dostawcą dla miej-
scowych firm budowlanych, Urzędu Morskiego, Komisariatu Rządu oraz wojska. W roku
bieŜącym obroty firmy są znaczniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym ze względu na
otrzymane zamówienia od wojska i urzędów.

Kierownikiem firmy jest Władysław Dul[l]ek, ur. 20 IX 1900 r. w Wielu, powiatu choj-
nickiego, syn Jana i Józefy z domu Trawicka, ob. polski, [wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty, kupiec.

Szkodliwej działalności nazwanej firmy dla Skarbu Państwa nie stwierdzono.
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1937 październik 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „TBO” Towarzystwo Budowy Osiedli w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „TBO” (Towarzystwo Budowy Osiedli) sp. akc. w Gdyni1, zajmuje się technicz-
nym przygotowaniem parcelacji gruntów na cele mieszkaniowe, budowlane, przemysłowe;
parcelacją, wznoszeniem osiedli i eksploatacją tychŜe. Kapitał zakładowy firmy wynosi
1.000.000 zł. Wszystkie udziały „TBO” są w posiadaniu gminy miasta Gdyni.

Dyrektorem firmy jest obecnie Julian Michalik2, zam. w Gdyni przy ul. Świętojańskiej
120 m. 4. Członkami Zarządu są inŜ. Antoni Gandecki i inŜ. Jerzy Świdliński, prezesem
Rady Nadzorczej jest Komisarz Rządu mgr Franciszek Sokół. Firma zatrudnia około 30
pracowników stałych, a to: inŜynierów, techników, kreślarzy itp., a na prowadzonych bu-
dowlach zaleŜnie od potrzeby, w obecnym czasie ponad 300 ludzi.

„TBO” cieszy się poparciem władz, korzysta z poŜyczek udzielanych mu przez BGK
i KKO w Gdyni3. Głośna w ub. roku afera defraudacji inŜ. [Włodzimierza] Prochaski4,
[Henryka] Jeziorowskiego i innych5, odbywających obecnie karę więzienia, naraziła firmę
na duŜe straty, jednak Skarb Państwa ani nabywcy działek i domków strat Ŝadnych nie po-
nieśli, gdyŜ straty pokryło „TBO”. Tak firma, jak i jej obecny Zarząd cieszą się opinią dobrą.
Szkodliwej działalności dla Skarbu Państwa nie stwierdzono.

 1 Towarzystwo Budowy Osiedli (TBO) zostało załoŜone 6 XI 1931 r., najpierw pod nazwą Towarzystwo
Budowy i Eksploatacji Domów Dochodowych w Gdyni SA, z inicjatywy przede wszystkim Henryka Je-
ziorowskiego, który stanął na czele pierwszego, jednoosobowego zarządu. Celem TBO było budowanie
tanich domów jednorodzinnych oraz budowa mieszkalnych bloków szeregowych. Spółką kierował zarząd
mianowany przez Zarząd Miejski, który przydzielił spółce nieodpłatnie wiele terenów budowlanych,
spółka nabywała takŜe tereny od prywatnych właścicieli – szerzej EG, s. 857-858.

 2 W oryginale: Michalin. Michalik Julian (1895-?), ukończył Akademię Górniczą w Loeben i WyŜszą Szkołę
Wojskową w Warszawie (1923), legionista 5. pp, następnie w wojsku austriackim na froncie w Albanii, od 1918 r.
w WP na róŜnych, wysokich stanowiskach sztabowych, od 1934 r. w stanie spoczynku (mjr), w latach 1935-
-1937 dyr. Towarzystwa Budowy Osiedli w Gdyni, przez trzy lata prezes Związku Rezerwistów w Gdyni, pod-
okręgu morskiego, w latach 1934-1936 organizator i prezes Klubu Sportowego „Gdynia” – EG, s. 448.
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 3 Komunalna Kasa Oszczędności (KKO) w Gdyni, została uruchomiona 1 V 1926 r., najpierw jako Miejska
Kasa Oszczędności (nazwa ostateczna od 1929 r.), a jej zadaniem było „rozwijanie w najszerszych war-
stwach ludności zmysłu oszczędnościowego, ułatwianie gromadzenia oszczędności, gospodarowanie nimi
w sposób zapewniający bezpieczeństwo złoŜonego kapitału i słuszne odsetki, oraz popieranie produkcji
przez udzielanie kredytu najszerszym warstwom społecznym”. Pierwszy zarząd stanowili: Hilary Ewert-
-Krzemieniewski – naczelnik, Franciszek Linke – zastępca i dyrektor kasy oraz Władysław Gawiński.
Miała kilka oddziałów na terenie miasta, siedziba centrali gdyńskiej mieściła się najpierw przy ul. Der-
dowskiego (przy Magistracie), a od 1931 r. przy ul. Świętojańskiej–róg Skweru Kościuszki. Reaktywo-
wana po wojnie, funkcjonowała przez kilka lat, zlikwidowana w 1950 r. – EG, s. 347-348.

 4 W oryginale: Prohaska. Prochaska Włodzimierz (1900-1992), architekt, legionista, brał udział w walkach
na Wołyniu, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, uczestnik wojny przeciw bol-
szewikom (1920), od 1927 r. w Gdyni, rok później załoŜył spółkę Biuro Architektoniczne Włodzimierz
Prochaska, Stanisław Garliński, Tadeusz Jędrzejowski. W 1931 r. został architektem miasta, dwa lata póź-
niej – radnym miejskim oraz członkiem zarządu TBO, zwolniony rok później wraz z resztą zarządu
w związku z gospodarczą aferą, w latach 1937-1939 był prezesem gdyńskiego oddziału Stowarzyszenia
Architektów Polskich. W latach 1927-1939 zaprojektował i wybudował około 100 domów mieszkalnych,
kilka obiektów przemysłowych i wiele tys. stropów własnego pomysłu. W 1939 r. uczestniczył w wal-
kach z Niemcami, dostał się do niewoli, a po zwolnieniu zamieszkał w Zurychu, po wojnie osiadł
w Gdańsku i został pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej, po przejściu na emeryturę (1970)
zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł – EG, s. 642-643.

 5 Specjalna komisja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stwierdziła, Ŝe bilans TBO za 1933 r. był „fałszy-
wy, nierealny i skonstruowany świadomie dla wyciągnięcia maksimum zysku”, a władze TBO zostały
fałszywie poinformowane o faktycznym stanie interesów. Cały zarząd TBO zwolniono, a przeciwko Hen-
rykowi Jeziorowskiemu wszczęte zostało śledztwo – EG, s. 857.
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1937 październik 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „InŜ. Mazalon M.” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „InŜynier Mazalon M.”1 w Gdyni załoŜona została w roku 1930. Kapitał zakłado-
wy wynosi 20.000 zł. Właścicielem firmy jest Mieczysław Mazalon2, ur. 9 II 1902 r.
w Chełmiczkach, powiatu mogileńskiego, syn Andrzeja i Franciszki z domu Wojdyła,
obywatel polski, [wyzn.]rzym.-kat., samotny, oficer rezerwy, inŜynier dyplomowany, zam.
w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 122 m.10.

Nazwana firma jest przedsiębiorstwem budowlanym, wykonuje prace dla instytucji pań-
stwowych i samorządowych, u których zdobyła sobie zaufanie, jako firma solidna. Obrót
w roku 1936 wynosił około 380.000 zł, w roku bieŜącym 300.000 zł, czysty zysk od 7-8%.
Poza tym inŜ. Mazalon jest właścicielem domu czynszowego w Gdyni przy ul. Marszałka
Piłsudskiego 56, wartość którego wynosi około 280 tysięcy złotych, własność ta obciąŜona
jest długiem w wysokości 90.000 zł.

InŜynier Mazalon jest zaprzysięŜonym biegłym sądowym, cieszy się dobrą opinią, tak
samo jak i jego firma,  szkodliwej działalności dla Skarbu Państwa nie uprawia3.

 1 Pełna nazwa „InŜ. Leon Mazalon, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i InŜynieryjnych, Biuro Archi-
tektoniczne i  Konstrukcyjne., sp. z o. o. w Gdyni”. Do 1933 r. wspólnikami byli Leon Mieczysław Ma-
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zalon i Józef Modrzejewski, później jedynym udziałowcem został ten pierwszy. Spółka została zlikwido-
wana w lutym 1937 r., a w jej miejsce działała przy ul. Śląskiej firma: „InŜ. Dypl. L.M. Mazalon Biuro
InŜynieryjno-Budowlane”, zarejestrowane sądownie 7 IX 1937 r. – EG, s. 272.

 2 Mazalon Leon Mieczysław (1902-1973) architekt, powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny polsko-
-bolszewickiej, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1928), po studiach osiedlił się
w Gdyni, najpierw pracownik przedsiębiorstw budowlanych, a następnie (od 1930 r.) właściciel własnej
firmy, która projektowała oraz budowała kamienice i wille gdyńskie. Podczas okupacji w stolicy Polski,
powstaniec warszawski jako Ŝołnierz AK, po wojnie powrócił do Gdyni i nadal kierował własnym przed-
siębiorstwem, od 1952 r. wykładowca (starszy asystent) w Katedrze Budownictwa śelbetowego na Poli-
technice Gdańskiej, w 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych – EG, s. 442 – tu inna nazwa
miejscowości, gdzie się urodził: majątek Chełmice w woj. poznańskim.

 3 Dokument ten z datą 21 X 1937 r. skierowano takŜe do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego StraŜy
Granicznej w Bydgoszczy.
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1937 październik 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „Quick Dispatch” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Quick Dispatch” Towarzystwo Stewedorskie sp. z o.o. w Gdyni, istnieje od
stycznia 1934 r. z kapitałem zakładowym 21.000 zł. Kierownikiem nazwanej firmy jest Lu-
dwik Ro[t]stat, zamieszkały w Gdyni przy ul. Legionów 85. Udziałowcami firmy są Kazi-
mierz Mucha, dyrektor firmy „Pantarei”, Ŝona jego Jadwiga i Wojciech Czapiński. Firma
zajmuje się załadowywaniem i wyładowywaniem statków morskich i rzecznych oraz ekspe-
dycją drobnicy. Z trybu Ŝycia dyrektora [K.]Muchy wynika, Ŝe dochody firmy są duŜe. Po-
siada on samochód do dyspozycji, luksusowo urządzone mieszkanie i jest stałym bywalcem
nocnych lokali. Poza tym nie ustalono, by firma względnie jej właściciele uprawiali szko-
dliwą działalność dla Skarbu Państwa.
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1937 październik 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla
Pomorskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu
Skarbowego w Gdyni o firmie „InŜ. KrzyŜanowski” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „InŜ. KrzyŜanowski” spółka komandytowa w Gdyni1, mieści się przy ulicy Świę-
tojańskiej 46. Kapitał zakładowy wynosi 33.000 zł. Na czele firmy stoi Kazimierz KrzyŜa-
nowski, jako komandytariusze występują inŜ. Stefan Strokowski2 z udziałem 22.500 zł
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i Ŝona inŜ. [K.]KrzyŜanowskiego Maria Zofia z udziałem 10.500 zł. W zakres działalności
firmy wchodzi wykonywanie budowy domów, obiektów, wykonywanie prospektów inŜynie-
ryjnych i architektonicznych oraz kupno i sprzedaŜ ziemi. Firma zatrudnia stale 11 pracow-
ników umysłowych i 5 pracowników fizycznych, a sezonowo około 200 ludzi. Obrót w roku
bieŜącym wynosi około 1 miliona złotych, co w porównaniu z latami ubiegłymi wykazuje
pewien spadek z uwagi na zmiejszenie się ruchu budowlanego na terenie Gdyni.

Nazwana firma cieszy się zaufaniem i poparciem władz i urzędów, toteŜ otrzymuje zle-
cenia na budowy gmachów i obiektów do uŜytku wojska i urzędów. InŜynier KrzyŜanowski
posiada w Gdyni nieruchomości wartości około 600.000 zł, w tym dwa domy i plac. Szko-
dliwej działalności dla Skarbu Państwa ze strony właścicieli jak i firmy nie stwierdzono.

 1 Firma pod nazwą: „InŜ. K. KrzyŜanowski. Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku i Gdyni” załoŜona
została w 1927 r. Dwa lata później zarejestrowano ją jako przedsiębiorstwo o większym wymiarze i wy-
kreślono słowo „Gdańsk”. Wybudowała wiele budynków dla firm oraz willi. Po wojnie została reakty-
wowana, ale od końca lat czterdziestych jej właściciel musiał rozpocząć proces likwidacji – EG, s. 272.

 2 Strokowski Stefan (1894-1943), inŜynier, od 1928 r. wraz z Ŝoną i synem mieszkał w Gdyni, pracownik
„Pagedu”, komandytariusz przedsiębiorstwa „InŜ. K. KrzyŜanowski”, w czasie okupacji cała rodzina zo-
stała rozstrzelana na Pawiaku – EG, s. 778.
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1937 listopad [7], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gazoli-
na” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Gazolina” sp. akc. istnieje od roku 1916. Oddział w Gdyni załoŜono w 1924 roku1. Cen-
trala mieści się we Lwowie, Leona Sapiehy 3. Oddziały: Gdynia, Kołomyja, Kraków, Po-
znań, Stryj, Toruń, Warszawa, Wilno. Oddział w Gdyni mieści się przy ul. Świętojańskiej.
Firma zajmuje się sprzedaŜą produktów naftowych, produkcją przetworów naftowych we
własnej rafinerii w Hubiczach, eksploatacją terenów naftowych i gazowych w Borysławiu,
Orowie i Daszawie.

Kapitał zakładowy firmy wynosi 3.000.000 zł i jest podzielony na 30.000 akcji po 100 zł
wartości nominalnej. Podział kapitału akcyjnego nie jest znany w Gdyni, dane znajdują się
we Lwowie. Ostatnio firma „Gazolina” wprowadziła u siebie zwyczaj, Ŝe kaŜdy jej pracow-
nik do najmniejszego włącznie – jest równocześnie akcjonariuszem przedsiębiorstwa. Ilość
akcji jest zaleŜna od poborów.

Zarząd:
1) InŜ. Marian WieleŜyński – prezes2,
2) InŜ. Józef Kowalczewski,
3) Dr Bronisław Wojciechowski,
4) InŜ. Bruno Szymański,
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5) Szczęsny Tarnowski.
Rada Nadzorcza:
1) InŜ. Gabriel Sokolnicki,
2) Wit Sulimirski,
3) InŜ. Władysław Matzke,
4) Józef Oktawiec,
5) Józef Padewski,
6) Jadwiga Jamrozowa,
7) Julian Pabiański.
Prokurenci:
1) InŜ. Stefan Sulimirski,
2) InŜ. Ignacy Piątkiewicz,
3) Willibald Probst,
4) Władysław Sołowij,
5) Marian Nowakowski,
6) Bolesław Kityński,
7) Ignacy WieleŜyński (oddział w Gdyni),
8) Lech Paul,
9) Kazimierz Konopnicki.
Głównym źródłem dochodów przedsiębiorstwa jest eksploatacja terenów gazowych

i sprzedaŜ produktów naftowych. Oddział gdyński bilansu nie ogłasza. Obroty oddziału są
notowane w ramach obrotów ogólnych centrali. Firma koncesji Ŝadnych w Gdyni nie posia-
da. W Gdyni firma posiada składnicę i tank gazolinowy w porcie, molo węglowe, dom przy
ul. śeromskiego, domek przy ulicy Portowej i składnicę na Helu. „Gazolina” posiada umo-
wę z „Polminem”, na mocy której w miejscowościach, gdzie znajdują się oddziały „Gazoli-
ny”, „Gazolina” reprezentuje „Polmin”, o ile nie ma na miejscu oddziału „Polminu”. Umo-
wę tę zawarł z „Polminem” inŜ. Marian WieleŜyński na krótko przed opuszczeniem przez
niego stanowiska dyr. „Polminu”, czyli będąc dyrektorem „Polminu”, zawarł sam z sobą
korzystną dla niego umowę.

Pierwszym kierownikiem „Gazoliny” w Gdyni był Stanisław Wirpsza3, który naraził fir-
mę na powaŜne straty, łącznie z eksploatacją oddziału oraz Ŝaglowca motorowego „Gazoli-
na”, który z powodu strat firma musiała sprzedać. Po objęciu kierownictwa oddziału przez
inŜ. Ignacego WieleŜyńskiego, interesy firmy szybko uzdrowiono. Firma mieściła się naj-
pierw przy ul. Portowej, koło przejazdu kolejowego; ze względu na rozbudowę portu, biura
firmy przeniesiono do lokalu obecnego.

Firma otrzymała koncesję na eksploatację zakładu gazowego w Gdyni. Zakład gazowy
jest odrębnym przedsiębiorstwem, ale z „Gazoliną” jest związany osobą kierownika od-
działu Ignacego WieleŜyńskiego. Zakład zaopatruje się w gaz ziemny z firmy „Gazolina”.
Przed paru laty, podczas próby gazociągu, miała miejsce katastrofa wybuchu gazu w domach
Z[akładu]U[bezpieczeń]P[racowników]U[mysłowych] przy ul. Świętojańskiej, połączona ze
śmiercią kilku osób4. W związku z tym dyr. [I.]WieleŜyński był aresztowany. Śledztwo wy-
kazało jednak brak cech przestępstwa, a rozprawa sądowa uwolniła go całkowicie od winy
i kary.
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Firma poparcia osób wpływowych na terenie Gdyni nie ma. Lojalność firmy wobec Pań-
stwa i Skarbu bez zarzutu. Rzetelność handlowa firmy bez zarzutu. Od czasu objęcia kie-
rownictwa oddziału w Gdyni przez WieleŜyńskiego nie moŜna nic zarzucić co do sposobu
ewent. obchodzenia istniejących przepisów i ustaw.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Ignacy WieleŜyński, ob. polski, [wyzn.]rzym.-kat., Ŝonaty, handlowiec, zam. w Gdyni-

Chylonia, posiada wyŜsze wykształcenie (WSH w Antwerpii), oficer rezerwy, prócz ojczy-
stego włada językiem niemieckim i francuskim. Jest on synem inŜ. Mariana WieleŜyńskiego,
prezesa Zarządu i akcjonariusza. Bez nałogów, na ogół oszczędny. Ignacy WieleŜyński jest
dobrym Polakiem o zapatrywaniach prorządowych. W okresie, kiedy Marsz[ałek]. Piłsudski
wycofał się z Ŝycia politycznego i przyjechał na zjazd legionistów do Lwowa, odmówiono
mu samochodu, wobec czego wymieniony stawił do dyspozycji Marszałka samochód wła-
sny i sam szoferował, naraŜając się na represje. Pracował w Gdyni w Strzelcu oraz
w Związku Rezerwistów. W pracy społecznej wykazywał bezinteresowność i niejednokrot-
nie pomagał pienięŜnie.

 1 Na mocy zawartej umowy między Gazoliną SA Borysław i Gminą Miasta Gdyni z 5 VII 1930 r., ta pierw-
sza przelała swoje prawa i obowiązki wynikające z powyŜszej umowy na Zakład Gazowy w Gdyni. Zo-
stał on zarejestrowany 15 IX 1930 r., a jego wspólnikami byli: Gazolina (udział 95 000 zł), Antoni Dziu-
rzyński z Poznania (3000 zł), Ignacy WieleŜyński z Gdyni (2000 zł), ten ostatni był jego kierownikiem.
Jego biuro i dyrekcja mieściły się przy ul. Świętojańskiej 41, a gazownia w Chylonii – EG, s. 199.

 2 WieleŜyński Marian (1879-1945), inŜ. chemik, pionier przemysłu gazowniczego w Polsce, współzałoŜy-
ciel w 1912 r. spółki Gaz Ziemny w Borysławiu (od 1920 r. – „Gazolina”), której był prezesem zarządu,
projektant i kier. budowy gazociągów (np. Daszawa-Lwów) do przesyłania gazu ziemnego, w 1922 r. za-
początkował produkcję gazu ziemnego (propan-butan) w butlach, autor licznych artykułów dotyczących
ropy naftowej i gazownictwa oraz wspomnień: „Wspólne prace wspólny plon” (W dwudziestopięciolecie
SA Gazolina 1912-1937, Lwów 1937).

 3 Wirpsza Stanisław (1880-1946), przemysłowiec, kupiec, armator i makler, na Pomorze przybył w 1920 r.
z Odessy, inicjator załoŜenia stałej linii Ŝeglugowej łączącej Gdańsk z Nowym Jorkiem, dyr. oddziału
Polskiego Związku Przemysłowców Naftowych w Gdańsku, załoŜyciel w Gdyni i Wejherowie placówek
Banku Naftowego SA, a takŜe Towarzystwa „Rybałt”, kier. oddziału firmy „Elibor” w Gdyni, współ-
udziałowiec Polskiej Agencji Morskiej, współorganizator, udziałowiec i dyrektor Stoczni Gdyńskiej SA,
współorganizator i udziałowiec firmy shipchandlerskiej „Centrala Prowiantowa” oraz Domu Handlowego
Kaz. Budrewicz i St. Wirpsza, po wojnie, którą przeŜył w Warszawie, powrócił do Gdyni, gdzie wkrótce
zmarł – EG, s. 909.

 4 Gdynią wstrząsnęła 8 października 1931 r. potęŜna eksplozja, której przyczyną było ulatnianie i groma-
dzenie się gazu z nieszczelnie ułoŜonych przewodów w piwnicy jednego z budynków naleŜących do Za-
kładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 50. Akcja ratownicza
trwała 4 dni. Spod gruzów wydobyto ciała dwunastu ofiar śmiertelnych, a straty materialne oszacowano
wstępnie na 500 000 zł. Dochodzenie wykazało jednoznacznie, Ŝe budynek ZUPU nie miał uchybień
konstrukcyjnych i winą za tragedię obciąŜono „Gazolinę”, która prowadziła techniczne roboty gazowe.
W wyniku procesu wytoczonego jej przez ZUPU, sąd załoŜył areszt rzeczowy na całym majątku „Gazoli-
ny” o wartości 200 000 zł. Pogrzeb osób zabitych podczas eksplozji odbył się 18 X 1931 r. na koszt pu-
bliczny – EG, s. 309, 312.
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1937 listopad [7], Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polskie
Towarzystwo dla Handlu Bananami” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/381

„Polskie Towarzystwo dla Handlu Bananami”, Gdynia – port, nabrzeŜe Francuskie.
Przedsiębiorstwo powyŜsze załoŜono w dniu 6 stycznia 1933 r. i zarejestrowano w Sądzie
Okręgowym w Gdyni, jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy
spółki wynosił pierwotnie 200.000 zł. Na zebraniu wspólników w dniu 29 IV 1937 r. został
obniŜony do wysokości zł 150.000. PowyŜsza kwota jest podzielona pomiędzy następują-
cych udziałowców:

1) Anis Józef, Kraków ........................................................................................ 4.500 zł,
2) Choczner Dawid, Tarnów .............................................................................. 7.500 zł,
3) Czaban Chaim, Warszawa .............................................................................. 6.500 zł,
4) Ajerman Szaja Szloma, Warszawa ................................................................. 6.750 zł,
5) Ejbuszyc Natan, Warszawa ............................................................................10.500 zł,
6) Gałązka Jakub, Kraków ................................................................................. 3.000 zł,
7) Gerber Ignacy, Kraków ..................................................................................10.500 zł,
8) Goldfarb Szymon, Warszawa .........................................................................33.000 zł,
9) Kohn Jakub, Lwów ........................................................................................39.000 zł,

10) Lantner Chaja, Kraków .................................................................................. 3.250 zł,
11) Moth & Ska, Kraków ..................................................................................... 4.500 zł,
12) Mildwurm Chaja Ryfka, Katowice ................................................................16.500 zł,
13) Ornstein Szymon, Katowice .......................................................................... 4.500 zł.

Stan finansów przedsiębiorstwa jest dobry. Wypłacalność bez zarzutu. Protesty wekslowe
lub skargi sądowe nie notowane. Przedsiębiorstwo posiada w Gdyni nieruchomość, składa-
jącą się z parceli o powierzchni 847 m2 wartości około 23.000 zł oraz rozpoczęło budowę
domu, który, w obecnym stanie robót, przedstawia wartość około 56.000 zł. Kontakty ban-
kowe spółka posiada z D[omem]/B[ankowym]. dr Józef Kugel, Bankiem Zachodnim oraz
Powszechnym Bankiem Związkowym. Ostatni rok obrachunkowy zamknięto czystym zy-
skiem w wysokości 83.532,82 zł, z czego sumę 38.532,82 zł odpisano na fundusz zapasowy,
zaś kwotę 45.000 zł podzielono pomiędzy wspólników.

Zarząd przedsiębiorstwa stanowią:
1) Szymon Goldfarb, 2) Jakub Kohn, 3) Abraham Urbach, 4) Michał Mallerman, 5) Da-

wid Choczner.
Kierownikiem firmy jest Dawid Lantner1.
Przedsiębiorstwo oddziałów nie posiada. Wszyscy udziałowcy są kupcami owocowymi,

i na swoim terenie zastępują interesy firmy. Przedsiębiorstwo zatrudnia w Gdyni 5 pracow-
ników biurowych – śydów i, podczas sezonu, kilku robotników, zajętych w dojrzewalni



212

i przy ekspedycji. ZaleŜność od zagranicy nie ulega kwestii. Cały kapitał spółki jest Ŝydow-
ski. Poza tym firma posiada kontakty z eksporterami holenderskimi. Przedsiębiorstwo roz-
wija się pomyślnie. Likwidacja w rachubę nie wchodzi. Przerwa w dostawach i działalności
efektywnej przedsiębiorstwa była spowodowana brakiem produktu. Sezon bananowy rozpo-
czyna się obecnie i w tych dniach jest przewidziane uruchomienie dojrzewalni, w związku
z oczekiwanym transportem bananów zielonych.

Zakres działania przedsiębiorstwa obejmuje import bananów, poddawanie ich dojrzewa-
niu, handel i reeksport bananów i wszelkiego rodzaju owoców, jak równieŜ artykułów kolo-
nialnych. Głównym przedmiotem obrotów firmy są banany. Spółka importuje banany prawie
wyłącznie z Holandii. Głównym rynkiem zbytu jest Rzeczpospolita Polska i WM Gdańsk.
Opinia o przedsiębiorstwie pod względem handlowym jest na ogół dodatnia. Stosunek do
władz pozornie lojalny.

Dane personalne i charakterystyka kierownika firmy:
Lantner Dawid, ur. 11 I 1899 r. w Małopolsce, syn Michała i Klary z domu Findel, oby-

watelstwa polskiego, narodowości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, kapitan rezerwy,
wykształcenie wyŜsze handlowe, Ŝonaty. śona Chaja Klara, ur. 20 XI 1900 r. w Borysławiu.
Zamieszkuje w Gdyni, Skwer Kościuszki 15. Lantner przybył do Gdyni ze Lwowa w roku
1934 na stanowisko dyrektora dojrzewalni bananów i kierownika firmy „Polskie Towarzy-
stwo dla Handlu Bananami”. O działalności jego na terenie Lwowa brak informacji. Zajęć
pobocznych nie posiada. Społecznie nie pracuje; poza gminą wyznaniową Ŝydowską do
innych organizacji nie naleŜy. Lantner utrzymuje stosunki z kupcami Ŝydowskimi. Znajomo-
ści posiada wśród urzędników Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni oraz Urzędu Mor-
skiego. Znajomości te są jednakŜe powierzchowne i ograniczają się do stosunków wyłącznie
słuŜbowych. Lantner otrzymuje od firmy pobory w wysokości około 1.500 zł miesięcznie.
śona jego posiada udział w firmie. Na terenie Gdyni majątku nieruchomego Lantnerowie
nie posiadają. Wypłacalność dobra. Z kredytów bankowych dla celów osobistych nie korzy-
stają. W sferach handlowych Lantner posiada opinię zdolnego kupca. Ujemnego nic o Lant-
nerze nie stwierdzono. W stosunku do Polski jest pozornie lojalny, co mu jednak nie prze-
szkodziło w złoŜeniu ofiary na „ofiary” pogromu brzeskiego. Działalności społecznej
w sensie pracy dla Państwa nie oddaje się.

 1 W dokumencie nazwisko to pisane jest Lautner. Lantner Dawid (1899-1979), kupiec, przedsiębiorca,
absolwent Akademii Handlowej i Eksportowej w Wiedniu, w czasie I wojny Ŝołnierz armii austro-
-węgierskiej, od 1934 r. w Gdyni, skąd przybył ze Lwowa, dyr. spółki „Aukcje Owocowe” i kierownik
„Polskiego Towarzystwa dla Handlu Bananami”, wojnę przeŜył na terenie ZSRR (deportowany przez Ro-
sjan do TadŜykistanu), w 1946 r. powrócił do Gdyni i został dyr. gdyńskiego oddziału Państwowej Cen-
trali Handlowej, która zajmowała się zaopatrywaniem statków, później był dyr. przedsiębiorstw: „Polib-
glob” i „Dom KsiąŜki” w Warszawie, gdzie zmarł – EG, s. 394.
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1937 grudzień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla Po-
morskiego Inspektora Okręgowego StraŜy Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skar-
bowego w Gdyni o firmie „Hundsdorff Juliusz” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/140

Firma „Juliusz Hundsdorf[f]”, sprzedaŜ Ŝelaza i sprzętów kuchennych w Gdyni mieści
się w domu jej właściciela, przy ul. Starowiejskiej nr 5. Juliusz Hundsdorf[f] załoŜył swój
skład w początku rozwoju Gdyni i w przeciągu kilku lat dorobił się znacznej gotówki, za
którą pobudował dom wartości kilkuset tysięcy złotych. Aczkolwiek skład Hundsdorf[f]a
ostatnio nie przynosi tych zysków co kiedyś, jednak nazwany ma powaŜne dochody ze swe-
go domu. O Juliuszu Hundsdorf[f]ie i pracownikach jego firmy nic ujemnego nie stwierdzo-
no. O uprawianie przemytnictwa nie jest podejrzany1.

 1 Firma powstała juŜ w 1924 r., a kilkanaście lat później (1937) została sądownie zarejestrowana jako
przedsiębiorstwo o większych rozmiarach. Według innych danych dom właściciela mieścił się przy ul.
Starowiejskiej 7. Juliusz Hundsdorff, ur. 5 IV 1893 r., był radnym miejskim, po zajęciu Gdyni przez
Niemców został aresztowany i zamordowany w lasach piaśnickich 11 XI 1939 r. W przedsionku kościoła
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni umieszczona została tablica ofiarom Piaśnicy, na której
upamiętniono jego osobę – EG, s. 292, 835.
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1938 kwiecień 28, Gdynia – Informacje Inspektoratu StraŜy Granicznej Gdynia dla kie-
rownika Komisariatu StraŜy Granicznej w Gdyni o firmie „Hamoryb” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/62

Gdyńska firma „Hamoryb” ma w Helu swojego pośrednika Kaszewskiego Czesława,
który dla wymienionej firmy skupuje na półwyspie helskim łososie i wysyła statkiem „śe-
glugi Polskiej” „Wanda” do Gdyni. [Cz.]Kaszewski zeznał, Ŝe ma umowę z firmą „Hamo-
ryb” w Gdyni i otrzymuje 3 złote prowizji za kaŜde 50 kg łososia. Przy tym oświadczył, Ŝe
pieniądze na zakup łososi, prowizję oraz instrukcje w sprawie kupna ryb otrzymuje od Lücka
z Gdańska. Lück ma mieć w Gdyni swoją filię, jednak adresu jej Kaszewski nie zna.

Firma „Hamoryb” trudni się wyłącznie handlem ryb na rynku wewnętrznym, jednak
z otrzymywanych łososi z Helu [część] oddaje równieŜ Lückowi, który prowadzi handel
łososiami z zagranicą. Jak z powyŜszego wynika, to Lück z Gdańska zasłania się firmą
„Hamoryb”, wobec czego nasuwa się przypuszczenie, Ŝe w transakcji Lücka mogą zacho-
dzić przestępstwa podatkowe, tym bardziej, Ŝe w roku ubiegłym przeciwko wymienionemu
miejscowe władze skarbowe prowadziły dochodzenie o tego rodzaju przestępstwo skarbo-
we. O wyniku wywiadu względnie dochodzeń przeprowadzonych w tej sprawie [proszę]
zameldować mi w swoim czasie.
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1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu StraŜy Granicznej Gdynia
dla Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie
„Gdyńska Spółka Kontrolna” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/142

Na ustny rozkaz Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej melduję: firma
„Gdyńska Spółka Kontrolna”, Gdynia, ul. 10 Lutego 25 istnieje od 29 maja 1931 r., jako
spółka z o.o., zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Gdyni, RHB 161. Kapitał zakładowy
spółki wynosi zł 20.000 i jest podzielony pomiędzy dwóch wspólników, z których kaŜdy
posiada po 10.000 zł. Wspólnikami są: Messer Juliusz i Wachtel Fryderyk. Zarząd spółki
stanowią wymienieni wspólnicy.

Działalność spółki polega na kontroli jakościowej i ilościowej ładunków, gwarantowaniu
wagi ładunków masowych, zboŜa, nasion, nawozów sztucznych i innych towarów, ekspedy-
cji, załatwianiu transportów morskich, lądowych, asekuracji, frachtowaniu i maklerstwie
okrętowym. Główną pozycją dochodów spółki jest kontrola ładunków, tj. wykonywanie
czynności rzeczoznawców portowych.

Spółka zatrudnia 5 urzędników. Pod względem handlowym posiada opinię dobrą. Pod adre-
sem wskazanym spółka zajmuje lokal 3-pokojowy, z czego 2 pokoje słuŜą na biuro, a jeden
na mieszkanie dyrektora firmy. Firma naleŜy do Izby Handlowej Polsko-Węgier-skiej. Mimo
polskiego brzmienia firmy i zarejestrowania jej jako samodzielnej placówki handlowej
w Polsce, firma jest właściwie filią międzynarodowej firmy Ŝydowskiej Beckmann &
Jörgensen, której centrala mieści się w Kopenhadze. Firma ta posiada filie we wszystkich
większych portach świata, a na czele filii wszędzie stoją śydzi.

Placówka gdyńska, poza dyrektorem śydem, zatrudnia personel polski. Prócz 5 urzędni-
ków w biurze, w firmie pracuje około 16 kontrolerów. Czysty zysk, wykazany za rok 1936
w kwocie zł około 7 tysięcy, jest stanowczo za mały w porównaniu z obrotami firmy. Firma
otrzymuje w wielu wypadkach stawki lepsze, jak rzeczoznawcy polscy. Uwzględniając ilość
zleceń posiadanych przez firmę, dochód jej winien wynosić około 50.000 zł rocznie. Nieru-
chomości firma w Gdyni nie posiada. Jej majątek ruchomy przedstawia wartość około zł
2.500.

Juliusz Messer, kupiec, syn Joachima i Anny ur. 22 XI 1903 r., obywatel polski, narodo-
wości Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, stosunek do słuŜby wojskowej kat. „C”, po-
przednio mieszkał w Sopocie. Do Gdyni sprowadził się w dniu 14 XII 1937 r. i zamieszkał
przy biurze, ul. 10 Lutego 25.

Fryderyk Wachtel mieszka w Hamburgu.
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1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu StraŜy Granicznej Gdynia
dla Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Linie
śeglugowe Gdynia–Ameryka” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/142

Na ustny rozkaz Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej melduję: firma
„Linie śeglugowe Gdynia–Ameryka” GAL Spółka Akcyjna została załoŜona w roku 1930.
Centrala mieści się w Warszawie, Plac Małachowskiego 4, biuro portowe w Gdyni – Dwo-
rzec Morski. Zajmuje się Ŝeglugą morską – przewozem pasaŜerów i ładunków. Kapitał za-
kładowy w kwocie 90 milionów zł, w wysokości 75% naleŜy do Skarbu Państwa, a 25% do
grupy duńskiej „The East Asiatic Co. Ltd” Kopenhaga.

Zarząd:
1) Aleksander R. Leszczyński, dyr. naczelny, Warszawa,
2) Marius Plinius (Duńczyk)1, zast. nacz. dyr., Warszawa,
3) Roman Kutyłowski2, zast. nacz. dyr., New York,
4) Tadeusz Tep[p]er3, prokurent, Warszawa.
Nazwane przedsiębiorstwo posiada koncesję na przewóz pasaŜerów, przewóz wycieczek

morskich na dowód zbiorowy, bez dowodów zagranicznych, skład tranzytowy i załatwianie
formalności celnych. Do wymienionej linii Ŝeglugowej naleŜą następujące statki:

1) m/s „Piłsudski” – 14.400 BRT,
2) m/s „Batory” – 14.400 BRT,
3) s/s „Polonia” –   7.500 BRT,
4) s/s „Kościuszko” –   6.520 BRT,
5) s/s „Pułaski” –   6.345 BRT.
Poza wspomnianymi statkami Gdynia–Ameryka posiada 2 statki norweskie: „Vigilant”

i „Vigrid”, zafrachtowane na zasadzie „time charter”. Statki te są motorowcami, na kominie
mają markę GAL i obsługują linię Gdynia – porty Meksyku. W budowie znajdują się 4 mo-
torowce, z czego 2 pasaŜersko-towarowe, przeznaczone dla linii południowo-amerykańskiej
i 2 frachtowce, dla linii meksykańskiej, na miejsce zafrachtowanych motorowców norwe-
skich. Statki pasaŜerskie budują: 1 stocznia angielska Swan Hunter i 1 stocznia duńska
w Nakscov. Frachtowce buduje Stocznia Gdańska.

Z okazji rozpisania ofert na budowę statków pasaŜerskich, nastąpiły rozgrywki pomiędzy
[Julianem] Rummlem a [M.]Pliniusem, którym chodziło o to, by budowę tych statków
otrzymała stocznia reprezentowana przez nich. [J.]Rummel na parę dni przed powierzeniem
budowy statku stoczni angielskiej, otrzymał jej przedstawicielstwo na Polskę, podczas gdy
Plinius reprezentuje interesy stoczni w Nakscov, naleŜącej do „East Asiatic Company”, po-
siadającej udziały w GAL, z ramienia której  Plinius jest wicedyrektorem GAL-u.

Według informacji, Rummel miał otrzymać od Anglików 5% od ceny statku tytułem
prowizji. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe powierzenie budowy statków siostrzanych dwu róŜnym
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stoczniom podnosi koszty budowy. Według niesprawdzonych pogłosek, od stoczni włoskiej
w Monfalcone miał otrzymać prowizję inspektor techniczny GAL, Duńczyk [Martin] Peter-
sen i ówczesny urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu inŜ. [B.]Bagniewski, który jest
obecnie głównym inspektorem technicznym GAL w Warszawie. Pierwszemu miano wypła-
cić 40.000 funtów angielskich, drugiemu zaś 10.000.

Biura i magazyny w Gdyni firma wydzierŜawia od Urzędu Morskiego na Dworcu Mor-
skim.

Rada Nadzorcza:
1) Wacław Szujski, 2) Leonard MoŜdŜewski4, 3) Gotfred Johansen, 4) Mieczysław Bie-

siekierski, 5) Robert Ceceniowski, 6) Stefan Lenartowicz, 7) Tadeusz Ocioszyński5, 8) Jerzy
Warchałowski, i 9) Marian Węgrzynowski.

Władze naczelne GAL są lojalne wobec Państwa [Polskiego]. JednakŜe niektórzy urzęd-
nicy nie stoją na wysokości zadania. Zastępca dyrektora Duńczyk M. Plinius jest ustosun-
kowany do Polaków wrogo. Inspektor techniczny [M.]Petersen, Duńczyk, równieŜ nieprzy-
chylny dla Polski. Plinius jest przedstawicielem stoczni duńskich, stara się więc nie tylko,
aby remonty oddawać Duńczykom, ale równieŜ budowę nowych statków. Petersen, który
z tytułu stanowiska ma kontakt ze stoczniami pobiera procenty. Ma równieŜ procenty od
ropy zakupywanej w Ameryce, dzięki czemu postarał się o nieodnowienie kontraktu z
„Polminem”.

Rzetelność handlowa firmy bez zarzutu. Bilans za rok 1936 wykazał około 20.000 zł
strat.

Najprzyzwoitszym człowiekiem z całej dyrekcji jest kierownik Biura Portowego w Gdy-
ni komandor Konstanty Jacynicz. Człowiek bezwzględnie prawy i dbały o interes Państwa
i linii. Dyr. [A.]Leszczyński, z zawodu miernik, dostał się na stanowisko przez protekcję.
Kierownik Wydziału Zakupów w Warszawie Mikoszewski, były naczelnik Wydziału Go-
spodarczego Komisariatu Generalnego RP [w Wolnym Mieście Gdańsku] i b. kierownik
Wydziału Zakupów „śeglugi Polskiej” w Gdyni robił na tych stanowiskach interesy z do-
stawcami. Dyrektor biura w Warszawie Konrad Patek6, b. szef Gabinetu Ministra MPiH,
ułatwiał na poprzednim stanowisku interesy swemu krewnemu „prezesowi” Tadeuszowi
Patkowi. Miał wielkie sumy pieniędzy. Zwolniony na wniosek ustępującego min. [Henryka
Floyar-] Rajchmana przez min. [Romana] Góreckiego, wkrótce został dyrektorem biura
centrali Gdynia–Ameryka, które to stanowisko specjalnie dla niego stworzono. Konrad Pa-
tek obecnie w GAL nie pracuje.

Linia Gdynia–Ameryka utrzymuje następujące linie okrętowe:
1) Gdynia–Kopenhaga–New York–Halifax – m/s Batory i m/s „Piłsudski”,
2) Gdynia–Dakar–Rio de Janeiro–Santos–Montevideo–Buenos Aires – s/s „Kościuszko”

i s/s „Pułaski”,
3) Konstanca–Haifa–Jaffa przez Pireus – s/s „Polonia”.
W Konstancy linia posiada biuro, którego kierownikiem jest Tadeusz Dębicki, spokrew-

niony przez Ŝonę z wicedyrektorem [R.]Kutyłowskim.

 1 Plinius Marius Christian (1894-?), Duńczyk, specjalista w zakresie Ŝeglugi pasaŜerskiej, karierę zawodo-
wą rozpoczął w East Asiatic Company Limited w Kopenhadze, gdzie w latach 1910-1916 pracował
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w dziale Ŝeglugowym, przeniesiony następnie do oddziału tego towarzystwa w Bangkoku (1916-1920),
potem w Singapurze (1920); wkrótce został wicedyrektorem United Baltic Corporation w Libawie, na-
stępnie przeszedł na równorzędne stanowisko w oddziale UBC w Rydze, 1925 r. dyr. i gen. przedstawiciel
na Polskę, Rumunię i Czechosłowację Bałtycko-Amerykańskiej Linii naleŜącej do East Asiatic Company
Limited, od 1930 r. zast. nacz. dyr. Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe, w czasie II wojny światowej
w Londynie – nacz. dyr. GAL, w latach 1946-1949 na tym samym stanowisku w Gdyni, po zerwaniu
z nim kontraktu w 1949 r. wrócił do Londynu, gdzie był od 1950 r. dyr. United Baltic Corporation, skąd
odszedł na emeryturę i osiadł w Lugano w Szwajcarii.

 2 Kutyłowski Roman (1895-1976), ekonomista, Ŝeglugowiec, tłumacz, zasłuŜony dla rozwoju Polskiej
Marynarki Handlowej, od 1930 r. związany bezpośrednio z Ŝeglugą, kiedy przeszedł ze stan. wicedyr.
Urzędu Emigracyjnego do nowo utworzonego przedsiębiorstwa Polskie Transatlantyckie Towarzystwo
Okrętowe (GAL), po dwóch latach przeniesiony na stan. dyr. Oddziału GAL na USA i Kanadę w Nowym
Jorku, gdzie był niemal dwadzieścia lat, wrócił do kraju w 1951 r. i został mianowany doradcą ministra
Ŝeglugi, zmarł w Warszawie.

 3 W oryginale: Tepler.
 4 Chodzi tu z pewnością o Leonarda MoŜdzeńskiego (1892-1954), działacza i pracownika gospodarki mor-

skiej; absolwent Politechniki w Charlottenburgu, w czasie I wojny światowej wcielony do armii rosyj-
skiej, od 1919 r. w WP, szef Wydziału Artylerii Polskiej Misji Wojskowej Zakupów we Francji, od 1924 r.
pracownik zakładów amunicyjnych „Pocisk” SA w Warszawie, prezes Rady Nadzorczej GAL, dyr. De-
partamentu Morskiego MPiH, członek rady nadzorczej Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego,
które eksploatowało linię kolejową Śląsk-Gdynia, w czasie II wojny światowej na emigracji. Zmarł
w Londynie.

 5 Ocioszyński Tadeusz (1893-1969), ekonomista, studiował na Politechnice Lwowskiej oraz Politechnice
Warszawskiej (nie złoŜył jednak egzaminów końcowych), absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie
Warszawskim (1929), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1920), od 1918 r. pracownik Ministerstwa
Przemysłu i Handlu, najpierw Wydziału Administracyjno-Prawnego, radca ministerialny w Wydziale śe-
glugi Departamentu Morskiego, kierownik jego Wydziału Spraw Prawnych, a od 1935 r. nacz. Wydziału
śeglugi Departamentu Morskiego MPiH, w czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie, gdzie pracował
w Radzie Głównej Opiekuńczej, współzałoŜyciel Instytutu Morskiego Ziem Zachodnich, po wojnie na
WybrzeŜu, współorganizator WyŜszej Szkoły Handlu Morskiego i jej wykładowca,  prezes Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Gdyni (1945-1950), w latach 1958-1960 wiceminister Ŝeglugi, a następnie wykła-
dowca WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, autor licznych artykułów i publikacji z dziedziny Ŝe-
glugi. Zmarł w Sopocie, pochowany w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim.

 6 Patek Konrad (1885-?), absolwent Uniwersytetu w Odessie (1912), działacz PPS, w czasie I wojny świa-
towej w armii rosyjskiej jako kontroler 2. korpusu oraz XI armii na froncie południowo-zachodnim, od
1920 r. w kraju, krótko pracownik NajwyŜszej Izby Kontroli, w latach 1920-1932 w WP w Min. Spraw
Wojsk., w ostatnim okresie słuŜby w stopniu majora na stanowisku szefa Wydziału BudŜetowego w pio-
nie I wiceministra, od 1932 r. w Min. Przem. i Handlu, gdzie był dyr. Departamentu Ogólnego i Gabinetu
Ministra, w 1935 r. wicedyrektor finansowy Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe, od 1936 r. do 1939 r.
wicedyrektor administracyjny Polskiego Instytutu Rozrachunkowego, w okresie okupacji współwłaściciel
sklepu Ŝelaznego na Pradze w Warszawie, po wojnie pracownik Głównego Urzędu Tymczasowego Za-
rządu Państwowego, wicedyrektor Okręgowego Urzędu TZP na Okręg Pomorze Zachodnie, od III do VII
1946 r. przewodniczący Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z NaduŜyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym w Szczecinie, w latach 1946-1948 przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w tym mie-
ście, dalsze jego losy nie są znane.
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1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu StraŜy Granicznej Gdynia
dla Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pol-
ska Agencja Morska” w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/138

Na ustny rozkaz Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej melduję: firma „Pol-
ska Agencja Morska”, sp. z o.o w Gdyni, ul. Świętojańska 10, filia w Gdańsku, Hopfengasse
27 – zajmuje się maklerstwem i bunkrowaniem statków. Ponadto jest przedstawicielem szere-
gu zagranicznych linii okrętowych oraz reprezentantem linii okrętowej „śegluga Polska”.
Kapitał zakładowy firmy wynoszący zł 350.000 jest obecnie podzielony następująco:

1) Korzón Napoleon ............................................... 106.500 zł,
2) Grabski Stefan .................................................... 64.000 zł,
3) Skarbopol ........................................................... 10.000 zł,
4) Centrala Zakupu Złomu PHZ ............................. 8.000 zł,
5) Dembiński Teodor – Bank Cukrownictwa ......... 8.000 zł,
6) Kierski Zygmunt ................................................ 8.000 zł,
7) Wachowiak Stanisław1 ....................................... 96.500 zł,
8) Warta – Gdańsk .................................................. 16.000 zł,
9) Cienciała Andrzej ............................................... 9.000 zł,

10) Paged .................................................................. 8.000 zł,
11) Kręcki Franciszek .............................................. 8.000 zł,
12) Kiłaczycki Borys ................................................ 8.000 zł.

Zarząd stanowią: Andrzej Cienciała, dyrektor, Leonard Patryka – prokurent, Czesław
Antkowiak – prokurent i kierownik oddziału PAM w Gdańsku.

Rada Nadzorcza: W[ładysław]. Rawicz-Szczerbo – prezes, Stanisław Grabski – wicepre-
zes; członkowie: Napoleon Korzón, Stanisław Wachowiak, St. Darski, Tadeusz Dembiński,
Zygmunt Kierski, Feliks Kollat, Mirosław Laurecki i St[anisław]. Zieliński.

[...]2.
Kierownikiem oddziału w Gdańsku od dnia 1 V 1938 r. jest Czesław Antkowiak, lat

około 36, Ŝonaty, obywatel polski, narodowości polskiej, posiada własny samochód i willę
na Kamiennej Górze. [Cz.]Antkowiak jest absolwentem Szkoły Morskiej i posiada dyplom
kapitana Ŝeglugi wielkiej. Po skończeniu Szkoły Morskiej pracował w Polskiej Agencji
Morskiej w roku 1927/[19]28. Dyrektorem PAM był wówczas Feliks Kollat, obecny dyrek-
tor naczelny przedsiębiorstw Ŝeglugowych. Po objęciu dyrekcji PAM przez Cienciałę, Ant-
kowiak został zwolniony ze względu na odmowę przyjęcia stanowiska w oddziale PAM
w Gdańsku. Przez pewien czas pływał na statkach, a gdy uzyskał dyplom kapitana Ŝeglugi
wielkiej, został zaangaŜowany do inspektoratu „śeglugi Polskiej” i wkrótce potem miano-
wany inspektorem. Nazwany cieszy się względami dyr. Kollata i jedynie jego poparciu za-
wdzięcza swoją karierę słuŜbową. Dyr. Kollat nie zawahał się nawet przenieść na inne, gor-
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sze stanowisko komandora Tadeusza Bramińskiego, aby mianować na jego miejsce inspek-
torem nawigacyjnym Antkowiaka. Jako człowiek Antkowiak jest rzutki, w interesach
orientuje się szybko, o interes własny umie dbać i, jeśli chodzi o zapewnienie sobie korzyści,
nie liczy się zbytnio z tym, jakie metody naleŜy zastosować. W porcie gdyńskim posiada
przedsiębiorstwo cumownicze, dobrze prosperujące, które zapisał na swego ojca Aleksego
Antkowiaka.

Odnośnie [do] linii Gdynia–Daleki Wschód: Polska Agencja Morska posiada zastępstwa
linii okrętowych angielskich, utrzymujących komunikację z portami Dalekiego Wschodu
i Austrialii. W danym wypadku PAM spełnia funkcje maklera dla danych linii, załatwiając
wszelkie czynności, związane z odprawą statków, ładunkiem, klarowaniem i bunkrem.
Reprezentowana przez PAM angielska Far East Line/Alfred Holt and Co. oraz Ellerman and
Bucknall Steamship Co. Ltd Londyn, utrzymuje komunikację regularną pomiędzy Gdynią
a następującymi portami Dalekiego Wschodu: Dairen, Hongkong, Kobe, Osaka, Penang,
Port Svettenham, Szanghai, Singapur, Jokohama i Taku Bar. Odjazdy statków z Gdyni mają
miejsce co 20 dni. Jak wynika z powyŜszego, linia Gdynia–Daleki Wschód, obsługiwana
przez PAM, nie stanowi oddzielnego przedsiębiorstwa, lecz mieści się w ramach ogólnych
Polskiej Agencji Morskiej.

 1 Wachowak Stanisław (1890-1972), ekonomista, polityk, działacz gospodarczy, studiował ekonomię i prawo
w Berlinie, Monasterze, Strasburgu oraz Monachium, gdzie uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych (1915),
powstaniec wielkopolski, członek zarządu i dyr. Banku oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Inowrocła-
wiu (1919-1920), załoŜyciel i prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Akcyjnego „Drukarnia Poznańska” oraz
Banku Zjednoczenia Tow. Akc. w Poznaniu, podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej
w Poznaniu (1920-1922), w latach 1920-1924 poseł na Sejm, od 1924 r. do 1926 r. wojewoda pomorski,
w 1926 r. podpisał dekret erekcyjny miasta Gdyni i aktywnie wspierał budowę portu gdyńskiego, w latach
1926-1929 dyr. Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, w latach 1931-1939 dyr. Związku Kopalń
Górnośląskich „Robur” w Katowicach, w okresie okupacji w Warszawie, gdzie był prezesem Banku Han-
dlowego (1939-1944), wiceprezesem Rady Głównej Opiekuńczej na dystrykt warszawski, od 1946 r. na
emigracji, najpierw w Londynie, potem w Irlandii, od 1952 r. zamieszkał w Brazylii, gdzie zmarł, pochowa-
ny w Sao Paulo.

 2 Usunięto obszerny akapit odnoszący się do Andrzeja Cienciały, będący dokładnym powtórzeniem cha-
rakterystyki zawartej w dok. nr 87.
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1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu StraŜy Granicznej Gdynia
dla Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej w Bydgoszczy o Janie Miesz-
czanowskim, gdyńskim rzeczoznawcy miar i wag.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/142

Na ustny rozkaz Komendanta Pomorskiego Okręgu StraŜy Granicznej melduję: Jan
Mieszczanowski, zaprzysięŜony rzeczoznawca miar i wag, Gdynia, Plac Kaszubski 13, Ŝo-
naty, lat około 50, obywatel polski, narodowości polskiej, wyznania rzym.-kat., zamieszkały
w Gdyni, ul. Sienkiewicza 27, posiada wykształcenie średnie oraz nieukończone studia wyŜ-
sze, przybył do Gdyni z Gdańska w roku 1929. Pracował najpierw jako dysponent w firmie
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„Elibor” następnie, po zaprzysięŜeniu go przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Gdyni,
otworzył własne biuro, jako rzeczoznawca portowy od miar i wag. Firma jednoosobowa.

Dzięki stosunkom [J.]Mieszczanowski przedsiębiorstwo swoje rozwinął. Obecnie za-
trudnia kierownika biura, 1 urzędniczkę i 14 kontrolerów. Jego dochód miesięczny z rzeczo-
znawstwa wynosi przeciętnie około zł 3.500 netto. Mieszczanowski posiada własną nieru-
chomość w Gdyni przy ul. Sienkiewicza 27, która mu daje około 600 zł dochodu miesięcz-
nie. W budynku powyŜszym zajmuje czteropokojowe mieszkanie.

Mieszczanowski w sferach portowych cieszy się dobrą opinią1. Wypłacalność bez za-
rzutu. Nazwany cieszy się poparciem dyrektora naczelnego GAL Aleksandra Leszczyńskie-
go, który był kolegą szkolnym Mieszczanowskiego (podobno). Poza tym popiera go firma
„Rother[t] i Kiłaczycki” oraz dyr. [Feliks] Kollat z „śeglugi Polskiej”.

 1 Mieszczanowski Jan był od 1934 r. prezesem Koła Portowego na Grabówku Związku Rezerwistów RP
w Gdyni, po II wojnie światowej udziałowcem firmy „Portsped” Powszechne Towarzystwo Spedycyjne
sp. z o.o., które istniało w latach 1946-1948.
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1938 wrzesień 16, Bydgoszcz – Informacje Komendy Pomorskiego Okręgu StraŜy Gra-
nicznej w Bydgoszczy dla Komendanta StraŜy Granicznej w Warszawie o firmie „Po-
morze” Towarzystwo Połowów Dalekomorskich w Gdyni.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/64

Na rozkaz z dnia 14 lipca br. L.dz. 4419/Inf. II/37 i w ślad mojego meldunku z dnia 6 li-
stopada 1937 r. L.dz.4308/Inf/37 melduję, Ŝe w dniach ostatnich uzyskałem o firmie „Pomo-
rze” w Gdyni następujące dane: wymienioną firmę załoŜono dnia 3 lipca 1937 r. jako spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Gdyni pod
numerem RHB 431. Kapitał zakładowy spółki wynosił pierwotnie 100.000 złotych, następ-
nie podwyŜszono go do 350.000 złotych, obecnie zaś do wysokości 700.000 złotych.
Wspólnicy starają się obecnie o zmianę formy prawnej firmy ze spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością na spółkę akcyjną, przy czym kapitał ma być podwyŜszony do jednego mi-
liona złotych.

Przed ostatnim podwyŜszeniem kapitału zakładowego, podział tego kapitału był następujący:
1) Paweł Stockhammer-Rosenfeld…………………………………………..199.500 zł,
2) Firma „Pommer & Thomsen”, zastępowana przez Helmutha Leidinga z Sopotu i kon-

trolowana przez koncern „Shicht Lever” w Anglii i „Shicht” w Polsce......133.000 zł,
3) Władysław Kosianowski1, emerytowany komandor  ppor...………………..17.500 zł.
Działalność przedsiębiorstwa polega na organizowaniu połowów dalekomorskich wła-

snymi statkami, imporcie ryb morskich i sprzedaŜy ich w kraju. Firma posiada 3 własne
trawlery rybackie, zakupione w Anglii na zasadzie umowy kupna-sprzedaŜy, zawartej
w dniu 25 X 1937 r. w miejscowości Fleetwood, Anglia.
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Statki towarzystwa:
1) s/s „Adam” pojemności 917,9 BRT, zakupiony za Ł 4.900, obciąŜony hipoteką w wy-

sokości Ł 2.200, płatną w ciągu lat 2 w równych ratach kwartalnych i oprocentowaną
na 5%. Pierwsza rata była płatna w październiku 1937 r.,

2) s/s „Barbara” pojemności 882,85 BRT, nabyty za około 4.300 Ł, obciąŜony hipoteką
w wysokości Ł 2.500, oprocentowaną na 5% rocznie i płatną w ciągu lat 2 ratami
kwartalnymi, z których pierwsza płatna była 25 I 1938 r.,

3) s/s „Cezary” pojemności 1087 BRT, nabyty za około Ł 6.000. Wpłacono wekslami
Ł 1.500, oprocentowanymi na 5%, resztę ceny kupna zahipotekowano na statku. Hi-
poteka ma być spłacona ratami kwartalnymi, oprocentowanymi na 5% w stosunku
rocznym w ciągu 4 lat, przy czym pierwsza rata płatna była w dniu 25 I 1938 r.

Na lądzie przedsiębiorstwo nie posiada nieruchomości. Biura i magazyny dzierŜawi od
firmy „Mopol”.

Zarząd spółki stanowią:
1) Paweł Stockhammer-Rosenfeld,
2) Helmuth Leiding,
3) Dyrektorem do dnia 18 VIII  br. był Władysław Kosianowski.
Po podwyŜszeniu kapitału zakładowego, do spółki weszli nowi udziałowcy:
1) Sentkowski Walerian, Poznań .......................................................... 35.000 zł,
2) Gabor Paweł, Wielkie Hajduki ........................................................ 14.000 zł,
3) Piechura Rudolf, Katowice .............................................................. 10.000 zł,
4) Czaja Franciszek, Katowice ............................................................. 35.000 zł,
5) Szancer Szymon – Brzezinki, k. Oświęcima ................................... 14.000 zł,
6) Paper Maksymilian, Katowice ......................................................... 15.000 zł,
7) Tow. Ryb Głębokomorskich – Fleetwood, Anglia ........................... 80.000 zł,
Udział firmy angielskiej z Fleetwood jest prawdopodobnie udziałem niepienięŜnym, lecz

udzielonym tej firmie ze strony firmy „Pomorze” w zamian za hipoteki okrętowe, ciąŜące na
nabytych od tej firmy statkach.

Od pewnego czasu zachodziły w firmie „Pomorze” powaŜne tarcia pomiędzy zarządem,
reprezentującym kapitał, a dyrektorem Władysławem Kosianowskim. W wyniku tych tarć
stosunek z Kosianowskim rozwiązano w dniu 18 sierpnia 1938 r. Poza wymienionymi wyŜej
udziałowcami i członkami zarządu, duŜy głos w przedsiębiorstwie ma śyd gdański Abra-
ham, który jest fachowcem w branŜy śledziowej i według wszelkiego prawdopodobieństwa
posiada ukryte udziały w znacznej wysokości.

Opinia:
1) Paul Stockhammer-Rosenfeld liczy około 45 lat, jest obywatelem polskim, narodowo-

ści Ŝydowskiej, wyznania mojŜeszowego, Ŝonaty z zastrzeŜeniem rozdziału majątkowego,
mieszka w Sopocie, Scheflerstrasse 12, zajmując 7-pokojowe mieszkanie. Rosenfeld pocho-
dzi z Małopolski, przed wojną światową wyjechał do Austrii, a następnie do Niemiec.
Mieszkał w Berlinie – Wilmersdorf, zajmując się róŜnymi interesami handlowymi. W roku
1920 załoŜył w Gdańsku firmę „Rosenfeld & Co.”, spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, którą zlikwidowano 30 maja 1925 r. W tym czasie Rosenfeld mieszkał w Berlinie, do-
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jeŜdŜając do Gdańska w sprawach związanych z firmą. Narastająca fala prześladowań zmu-
siła jednak Rosenfelda do wyemigrowania z Niemiec i osiedlenia się w Gdańsku. Po przy-
jeździe załoŜył firmę „Polonia” w Gdyni, trudniącą się handlem śledziami (import, solenie),
równocześnie zaś pracował w firmie „Mewa” w charakterze kierownika działu sprzedaŜy.
W firmie „Polonia” był dyrektorem ppłk w stanie spoczynku Kabicz, spokrewniony z po-
słem Snopczyńskim. Po zlikwidowaniu firmy „Polonia”, Rosenfeld pracował nadal w firmie
„Mewa” starając się zorganizować własną firmę połowów dalekomorskich, co mu się wresz-
cie udało. Rosenfeld jest dobrym kupcem i zdolnym organizatorem. BranŜę śledziową zna
bardzo dobrze. Wśród kupców Ŝydowskich cieszy się duŜym powaŜaniem. Ujemnego nic
o nim nie stwierdzono.

2) Leiding Helmuth, lat około 30, obywatel gdański, narodowości niemieckiej, ewange-
lik, Ŝonaty, 1 dziecko, zamieszkały w Sopocie Rückerstrasse 21 w osobnej willi piętrowej,
do której naleŜy garaŜ i obszerny ogród. Willę tę dzierŜawi. Jest on synem Carl[a] Leidinga,
załoŜyciela i pierwotnego właściciela firmy „Pommer & Thomsen”, zamieszkałego na tere-
nie WM Gdańska w Langfuhr, Baunachallee nr 7. Po ukończeniu kształcenia, Leiding Hel-
muth współpracował ze swym ojcem, który od roku 1921 posiadał firmę śledziową „Po-
mmer & Thomsen” w Gdańsku. Po wycofaniu się ojca z interesów prowadzi tę firmę osobi-
ście. Leiding posiada kontakt z Dresdner Bank i Danziger Privat Aktien Bank. Poza tym
utrzymuje kontakt handlowy z Anglią, Holandią i Norwegią. Utrzymuje równieŜ stosunki
z kupcem Paulem Stockhammer-Rosenfeldem z Gdyni oraz ze swym bratem Rudolfem Lei-
dingiem, kupcem śledziowym, zamieszkałym w Aberdeen, Szkocja, gdzie [ten] prowadzi
własną firmę śledziową eksportową. Przez Rosenfelda Leiding moŜe mieć kontakt z ppłk.
Kabiczem i posłem Snopczyńskim w Warszawie.

Leiding Helmuth jest dyrektorem i współwłaścicielem firmy „Pommer & Thomsen”
w Gdańsku, posiadającej oddział w Gdyni, który zarejestrowany jest jako samodzielna spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma „Pommer & Thomsen” w Gdańsku jest równieŜ
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 560.000 guldenów gdańskich. Leiding
Helmuth posiada udział w wysokości 60%, a brat jego Rudolf 40%. W dzierŜawionej willi
w Sopocie Leiding utrzymuje liczną słuŜbę, składającą się z portiera, szofera, kucharki
i pokojówki. Posiada własną limuzynę dobrej marki. Urządzenie willi oraz jej wyposaŜenie
jest luksusowe. Dochody z przedsiębiorstwa są bardzo znaczne i zapewniają mu beztroską
egzystencję. Leiding jest dobrym fachowcem w branŜy śledziowej, posiada rozległe stosunki
handlowe i rozgałęzioną klientelę. Przed paru laty naleŜał do grona kupców śledziowych,
którzy dla zahamowania konkurencji weszli w porozumienie z eksporterami szkockimi,
tworząc zamaskowany kartel, niedopuszczający na rynek nowych przedsiębiorców w Polsce.
Do zawarcia porozumienia przyczynił się w znacznej mierze brat jego Rudolf Leiding. Opi-
nia osobista o Leidingu jest dobra, uchodzi on za solidnego i rzutkiego kupca, naleŜy jednak
do NSDAP2 w Gdańsku i z tego tytułu nie moŜna pokładać nadziei na jego przychylny sto-
sunek do Polski.

3) Władysław Kosianowski, emerytowany komandor ppor., dzięki poparciu ze strony na-
czelnika Wydziału śeglugowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, [Tadeusza] Ocio-
szyńskiego, był mianowany komisarzem rządowym w firmie „Mewa” SA Towarzystwo
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Połowów Dalekomorskich. Na stanowisku tym Ŝadnej Ŝywszej działalności nie wykazał.
Następnie mianowano go dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, jednak w sto-
sunkowo krótkim czasie został zwolniony z tego stanowiska, mimo protekcji, ze względu na
brak kwalifikacji zarówno naukowych, jak i moralnych. Gdy był dyrektorem Szkoły Mor-
skiej, pobierał przez pewien czas równocześnie wynagrodzenie z Morskiego Instytutu Ry-
backiego z tytułu „nadzoru” nad firmą „Mewa”. Po zwolnieniu ze Szkoły Morskiej zetknął
się z grupą Rosenfelda, która przez przeciąg około jednego roku ubiegała się bezskutecznie
o koncesję na załoŜenie towarzystwa połowów dalekomorskich. Przy pomocy Kosianow-
skiego, któremu ofiarowano stanowisko dyrektora, firma koncesję otrzymała. W miarę roz-
woju przedsiębiorstwa rosły wymagania Kosianowskiego, który zaŜądał od firmy bezpłatne-
go udziału i udział ten otrzymał w wysokości 17.500 złotych. Z okazji podwyŜszenia kapi-
tału zakładowego oraz starań firmy o zezwolenie na nabycie następnych 3 trawlerów, Kosia-
nowski podniósł swe wymagania, Ŝądając podwyŜszenia swego udziału bezpłatnie o 100%,
2.000 złotych gaŜy miesięcznie, 1.000 złotych kwartalnie na utrzymanie samochodu oraz
prawa decyzji przy zakupie statków. Jak tłumaczy Kosianowski, głos decydujący przy zaku-
pie statków chciał mieć ze względu na dobro Państwa, pragnąc zapobiec ewentualnemu
sztucznemu odpływowi gotówki przez zawarcie umowy za cenę wyŜszą, niŜ się naleŜy.
Z drugiej strony tłumaczą to Ŝądanie chęcią zawarowania sobie prowizji od sprzedającego,
co ze względu na charakter Kosianowskiego jest bardzo moŜliwe.

Podczas starań towarzystwa o zezwolenie na zakup trzech nowych statków, Kosianowski
zaŜądał 10.000 zł od Rosenfelda za załatwienie tej sprawy, dając mu do zrozumienia, Ŝe ina-
czej zezwolenia nie otrzyma. Wobec odmowy ze strony Rosenfelda, Kosianowski zredukował
swe wymagania do kwoty 5.000 złotych. Propozycja ta równieŜ nie została przyjęta, wobec
czego Kosianowski starał się szkodzić firmie, aby nie otrzymała zezwolenia. Gdy firmie mimo
to udzielono zezwolenia, Rosenfeld dla spokoju dał Kosianowskiemu 2.500 złotych. Przed-
stawiam w załączeniu odpisy projektowanych przez Kosianowskiego umów (załączniki a i b)
odrzuconych przez firmę3, które rzucają na osobę Kosianowskiego niezbyt pochlebne światło.
W jednej z umów Kosianowski powołuje się na rzekomo wyjątkowe stanowisko, jako męŜa
zaufania ministra przemysłu i handlu, za co kaŜe sobie specjalnie płacić.

Po zwolnieniu z firmy „Pomorze” komandora ppor. Kosianowskiego, w dniu 23 sierpnia
1938 r. ukazał się w „Kurierze Bałtyckim” artykuł, przedstawiający sprawę Kosianowski –
„Pomorze” w fałszywym oświetleniu, całkowicie zgodnym z rozpuszczanymi przez Kosia-
nowskiego wersjami. Artykuł ten, umieszczony w nr 193 tego pisma z dnia 23 sierpnia pod-
pisano inicjałami „M.A.” – Mikołaj Arciszewski4 (załącznik 1)5. Następnego dnia w tym
samym piśmie, w rubryce „nie mówcie o tym” umieszczono notatkę, wymierzoną przeciw
firmie „Pomorze” i osobie Abrahama – śyda, zatrudnionego w firmie jako fachowca
od solenia i transportowania śledzi (załącznik 2)6. W dniu 25 sierpnia w numerze 57 „Gazety
Pomorskiej”, firma „Pomorze” umieściła ogłoszenie, w którym zapowiedziała, Ŝe wystąpi na
drogę sądową przeciw kaŜdemu, który będzie rozsiewał niezgodne z prawdą pogłoski
o firmie, łączone ze sprawą ustąpienia komandora ppor. Kosianowskiego (załącznik 3)7.
W odpowiedzi na to, w dniu 27 sierpnia br. w numerze 197 „Kuriera Bałtyckiego” w rubryce
„Listy do Redakcji” pod tytułem „Komandor Kosianowski wyjaśnia” wydrukowano list
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Kosianowskiego, w którym tenŜe w obawie przed sądem prostuje poprzednie artykuły
i wyjaśnia swój stosunek do firmy „Pomorze” w ten sposób, Ŝe opublikowane przez niego
sprostowanie jest równoznaczne z oskarŜeniem samego siebie. Na tym sprawa Kosianow-
skiego przeciwko firmie „Pomorze” ucichła (załącznik 4)8.

W pierwszych dniach września br. Rosenfeld wyjechał do Anglii i tam nabył dla firmy
„Pomorze” dalsze 3 trawlery. Jednocześnie przedstawiam dwie odbitki fotograficzne i dwa
odpisy pism dostarczonych przez komandora ppor. Kosianowskiego w sprawie zakupu stat-
ków i transakcji śledziowej przez „Pomorze” (załączniki c, d, e, f)9.

 1 Kosianowski Władysław Alfred (1895-1966), przed wybuchem I wojny światowej w rosyjskiej marynarce
wojennej, ukończył Oficerską Szkołę Piechoty w Petersburgu, w latach 1914-1918 w niewoli austriackiej,
od 1918 r. w WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, od 1921 r. słuŜył w Komendzie Portu Wojenne-
go Puck, potem we Flotylli Wiślanej (d-ca statku „Gen. Sosnkowski”), a następnie Flotylli Pińskiej, gdzie
był d-cą monitora „Toruń”, na przełomie 1925 i 1926 r. słuŜył w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej
w Toruniu, następnie d-ca ORP „Kujawiak” oraz z-ca i d-ca ORP „Wilja”, od 1929 r. kmdr ppor., w latach
1930-1933 w Wydz. Wojskowym Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku, w 1934 r. przeniesiony do re-
zerwy, w latach 1934-1936 komisarz rządu ds. rybołówstwa, w latach 1936-1937 dyr. PSM w Gdyni, a na-
stępnie dyr. „Pomorza”, podczas II wojny światowej za granicą, słuŜba we francuskiej marynarce wojen-
nej, w latach 1942-1943 d-ca Ŝaglowego okrętu pułapki „Notre Dame d' Etel” (pod banderą Wolnych
Francuzów), od 1944 r. do 1946 r. słuŜba w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP w Londynie, gdzie
dwadzieścia lat później zmarł – Kadry Morskie, t. II, s. 363-364.

 2 NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotnicza (1920-1945).

 3 Nie publikuje się.
 4 Arciszewski Mikołaj (1908-1943), dziennikarz, pracę w tym zawodzie zaczynał od poznańskiego tygo-

dnika „Od A do Z”, następnie w bydgoskiej redakcji „Dnia Pomorskiego”, a od 1934 r. w gdyńskiej mu-
tacji tej gazety – „Gazecie Morskiej”, współwydawca tygodnika „Torpeda” z podtytułem „Oczy i uszy
Gdyni” (1936-1937), następnie dziennikarz gdyńskiego „Kuriera Bałtyckiego”, w 1939 r. obrońca War-
szawy, internowany na Litwie trafił do Kozielska, skąd został wypuszczony i najprawdopodobniej prze-
szedł na usługi NKWD, przerzucony do Polski zorganizował grupę dywersyjno-wywiadowczą, areszto-
wany w lipcu 1942 r. przez Niemców, został uwięziony na Pawiaku, a w maju następnego roku rozstrze-
lany – EG, s. 31.

5-9 Nie publikuje się.

135

1938 listopad 21, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla
Komendanta StraŜy Granicznej w Warszawie o firmie „Danziger Heringsfischerei”
w Gdańsku.
oryg., mps
ASG, PIOSG, sygn. 489/61

Pod hasłami samowystarczalności i samoobrony przed rzekomo szkodliwą dla interesów
gospodarczych Gdańska konkurencją portu w Gdyni, inicjatywa miarodajnych gdańskich
czynników gospodarczych przejawia się w tworzeniu nowych placówek przemysłowych
i handlowych w Gdańsku, mających na celu zwalczanie konkurencji polskiej. Wynikiem tej
akcji było uruchomienie w miesiącu kwietniu br. przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich
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i zasalania śledzi pod firmą „Danziger Heringsfischerei G.m.b.H.” przy ulicy Langgarten1

97/99. Zagadnienie zorganizowania w Gdańsku przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich
właściwe gdańskie czynniki gospodarcze rozwaŜały juŜ w r. 1937, jednak ostateczna decyzja
zapadła na posiedzeniu sekcji gospodarczej Senatu WM Gdańska w kwietniu 1938 r., której
przewodniczył senator [Wilhelm] Huth.

Zorganizowanie omawianego przedsiębiorstwa Senat WM Gdańska powierzył gdańskiej
firmie importu śledzi „Pommer & Thomsen”, a właściwie jej kierownikowi Helmutowi Lei-
dingowi, który jako SS Sturmführer uchodzi za zaufanego gauleitera [Alberta] Forstera2 i se-
natora [W.]Hutha. W organizacji firmy „Danziger Heringsfischerei G.m.b.H.” firma „Pommer
& Thomsen” opierała się na przepisach artykułu 22 pkt 10 Prawa Celnego i rozporządzeniu
Min. Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 VII 1931 r. (DZ.U.RP nr 68, poz. 560).

Przedsiębiorstwo „Danziger Heringsfischerei G.m.b.H.”, mające na pozór charakter czy-
sto prywatny, zostało w początkowej fazie organizacyjnej w 100% sfinansowane przez
Danziger Privat Aktienbank i Dresdner Bank i w związku z tym stanowi placówkę rządową
nadzorowaną przez komisarza rządowego w osobie generalnego dyrektora Danziger Privat
Aktienbank – Thiemanna. Firma „Danziger Heringsfischerei G.m.b.H.” powstała na mocy
nieujawnionego układu między bankami z dnia 10 VI 1938 i zapisana do gdańskiego rejestru
handlowego w dniu 27 VI [19]38 pod znakiem B. 2877/38. Według zapisu w rejestrze –
dział I – działalność firmy polega na uprawianiu połowów dalekomorskich, handlu rybami
i przetwarzaniu ryb, zakładaniu analogicznych wzgl. podobnych przedsiębiorstw i partycy-
powaniu udziałami w analogicznych wzgl. podobnych przedsiębiorstwach. Dział II: kapitał
zakładowy firmy wynosi 50.000 guld. i został całkowicie wpłacony.

Jako udziałowcy firmy figurują:
1) Deutsche Heringsfischerei G.m.b.H. in Norden
      – Ham Cuxhaven z sumą… 20.000 guld.,
2) Danziger Fischzentrale G.m.b.H. z sumą 15.000 guld.,
3) Kupiec Helmuth Leiding, dyr. firmy „Pommer & Thomsen”

z Gdańska z sumą 15.000 guld.
Zarząd firmy jest jednoosobowy. Kierownikiem jest SS Sturmführer Helmuth Leiding,

obywatel gdański.
Radę nadzorczą stanowią:
1) Generalny dyrektor Danziger Privat Aktienbank – Thiemann,
2) Dyrektor senackiej Fischzentrale – Böhm, ob. gdański,
3) Miejsce reprezentowane przez członka Senatu WM Gdańska.
Innego majątku firmy rejestr handlowy nie wykazuje.
Technicznym organizatorem firmy „Danziger Heringsfischerei G.m.b.H.” jest Helmuth

Leiding względnie firma „Pommer & Thomsen”, która obecnie równieŜ przestała być przed-
siębiorstwem prywatnym, albowiem z tytułu nadmiernego zadłuŜenia się w Danziger Privat
Aktienbank i Dresdner Bank oraz ciąŜących na niej zaległych podatków przeszła pod nadzór
banków i gdańskich władz podatkowych. Firma znajduje się pod nadzorem powierników
banków (Treuhänder), którymi z nominacji Senatu są: Helmuth Leiding i generalny dyrektor
Danziger Privat Aktienbank Thiemann.
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Niezawodnie w krótkim juŜ czasie firma „Pommer & Thomsen” przejdzie na wyłączną
własność banków. Przejęcie firmy „Pommer & Thomsen” pod nadzór bankowy leŜało w inte-
resie gdańskich czynników gospodarczych, albowiem w ten sposób została opanowana pierw-
szorzędna placówka mająca swoje długoletnie tradycje, doświadczenie fachowe, stosunki na
rynkach zagranicznych, a szczególnie powaŜną klientelę na rynku polskim. Ponadto odpo-
wiednie biura, personel biurowy i techniczny, magazyny, chłodnie i środki lokomocji.

Miarodajne tutejsze czynniki, oddając firmę „Danziger Heringsfischerei G.m.b.H.”
w administrację firmie „Pommer & Thomsen”, zdawały sobie niezawodnie sprawę, Ŝe
wszystkie te dodatnie okoliczności odegrają w organizacji własnego przedsiębiorstwa poło-
wów dalekomorskich pierwszorzędną rolę, a szczególnie spowodują powaŜne zmniejszenie
nakładu kapitału inwestycyjnego, obniŜą koszty handlowe i przez to umoŜliwią stworzenie
skutecznej konkurencji analogicznym przedsiębiorstwom polskim w Gdyni. Niemniej brano
pod uwagę to, Ŝe firma „Pommer & Thomsen” posiada w Gdyni:

a) Własne przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich pod firmą „Pomorze”,
b) Oddział firmy „Pommer & Thomsen”, i przez to ma moŜność stałej bezpośredniej pe-

netracji tamtejszego rynku i działalności konkurencyjnego przemysłu śledziowego.
Firma „Danziger Heringsfischerei” uwaŜana jest jako niesamodzielny dział firmy „Po-

mmer & Thomsen”. Własnych lokali biurowych i personelu nie posiada. Agendy firmy
mieszczą się w biurach firmy „Pommer & Thomsen” przy Langgarten 97/99. Księgowość
i rachunkowość prowadzona jest przez firmę „Pommer & Thomsen”. Wysyłane do kraju
śledzie solone z własnych połowów fakturuje firma „Pommer & Thomsen”. Zasalanie przy-
wiezionych z połowów dalekomorskich śledzi odbywa się w halach b. stoczni Klawittera
przy Breitenbachbrücke3. Hale te stanowią własność Senatu. Po zasoleniu śledzie te maga-
zynowane są w chłodni firmy „Pommer & Thomsen”. Firma „Danziger Heringsfischerei”
posługuje się dwoma lugrami rybackimi, które rzekomo nabyła od firmy Deutsche Her-
ingsfischerei G.m.b.H. w Ham Cuxhaven. Wiarygodne informacje natomiast wskazują, Ŝe
lugry te są tylko wypoŜyczone, a w zamian za uŜywanie ich na rzecz przedsiębiorstw gdań-
skich Deutsche Heringsfischerei G.m.b.H. partycypuje w kapitale udziałowym w firmie
gdańskiej w wysokości 20.000 guld.

Lugry te noszą nazwy „Steegen” i „Stutthof” – pojemność:
1) „Steegen” – znaki M.B.T.: 255/34 BRT, 97/39 NRT, 275,9   cbm,
2) „Stutthof” – znaki Y.M.B.S.: 266/37 BRT, 102/86 NRT, 291/4   cbm.
Pod powyŜszymi nazwami wymienione lugry kursowały juŜ poprzednio pod flagą nie-

miecką jako własność firmy Deutsche Heringsfischerei G.m.b.H. By zadośćuczynić przepi-
som w rozporządzeniu Min. Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r.
(Dz.U.RP nr 68, poz. 560 § 2) firma „Pommer & Thomsen” zarejestrowała lugry „Steegen”
i „Stutthof” w gdańskim rejestrze okrętowym, przy czym zmieniony jest port macierzysty
lugrów z Cuxhaven na Gdańsk. Poza tym lugry zostały zgłoszone do odprawy celnej: „Ste-
egen” na nr 4569 dnia 5 VII [19]38 w U[rzędzie]C[elnym] Packhof, a „Stutthof” na nr 4660
z dnia 7 VII [19]38 w UC Packhof. Gdańska Dyrekcja Ceł, opierając się na zarządzeniu
Min. Skarbu Dz. Urz. Min. Skarbu nr 9/38 poz. 280, § 57 pkt 5, odroczyła odprawę i zgło-
siła do Min. Skarbu wniosek o ulgę celną. Decyzja Min. Skarbu dotąd nie zapadła.



227

W czasie obrad niemieckiego kongresu gospodarczego (Deutsche Weltwirtschaftstagung)
w Gdańsku z końcem maja br. senator Huth, omawiając zagadnienie utworzenia własnego
przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich, z naciskiem podkreślał, Ŝe w przedsiębiorstwie
tym znajdą zatrudnienie rzesze bezrobotnych rybaków gdańskich i rybacy obywatele nie-
mieccy wysiedleni z Helu. W tym wypadku nadzieje bezrobotnych rybaków gdańszczan
zawiodły, albowiem lugry „Steegen” i „Stutthof”, zawijając po raz pierwszy do portu gdań-
skiego, miały juŜ pełną załogę, składającą się wyłącznie z obywateli niemieckich z Cux-
haven i Wasermünde. Załodze tej – listę imienną z dnia 1 IX [19]38 załączam – władze
gdańskie rzekomo nadały tymczasowe obywatelstwo gdańskie, by tym samym zadośćuczy-
nić wymogom § 2 – Dz.U.RP nr 68 poz. 560.

Wśród załogi lugrów pracuje dwóch Norwegów – specjalistów solarzy. Ponadto w dniu
1 września br. w zastępstwie chorych członków załogi Niemców, zakontraktowano w Gdań-
sku na luger „Steegen” Gustava Blocka, ob. gdańskiego, na luger „Stutthof” Gustava
Pusch’a, ob. gdańskiego. Z rybaków obywateli niemieckich z Helu, z których w Gdańsku
przebywają jeszcze 4 rodziny, nie zakontraktowano dotąd nikogo. A w dodatku wymienio-
nym gdański Fischmeisteramt nie zezwala na połowy na wodach terytorialnych WM Gdań-
ska.

Lugry „Steegen” i „Stutthof” ogółem przywiozły śledzi lekko zasolonych:
a) w czerwcu 1938 r. 1400 beczek, b) w lipcu 1240 beczek, c) 1 IX 1938 1545/1 beczek,

19/2 beczek oraz 500 kg luzem.
Od dnia 1 IX [19]38 lugry „Steegen” i „Stutthof” do portu gdańskiego nie przybijają, al-

bowiem w związku z rozbudową gdańskiej flotylli połowów dalekomorskich port Cuxhaven
stał się jej główną i stałą bazą, zaś połowy śledzi przewoŜone są do Gdańska specjalnymi
transportami, mianowicie niemieckim s/s „Albert”. Śledzie solone, pochodzące z gdańskich
połowów dalekomorskich, znajdują w 98% swój zbyt na rynku polskim, czemu jednak
w konsekwencji sprzeciwiają się postulaty układu polsko-gdańskiego o obrocie produktami
rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa. W świetle tego układu przywóz na rynek polski śle-
dzi solonych z gdańskich połowów dalekomorskich byłby zakazany.

Beczki i sól dla śledzi z gdańskich połowów dalekomorskich firma „Pommer & Thom-
sen” sprowadza z Polski i dostarcza tranzytem do Cuxhaven. Beczki z zawartością śledzi
pochodzących z gdańskich połowów dalekomorskich znakowane są D.H. (Danziger Her-
ingsfischerei), P.T. Pommer Thomsen Eigene Fänge (własne połowy) oraz specjalny gatunek
„Hansa Brand”. Śledzie segregowane są na następujące gatunki:

a) gatunek Mathful w cenie 67 guld. za beczkę,
b) gatunek Mathies w cenie 63 guld. za beczkę,
c) gatunek II 1600 sztuk w beczce 59 guld. za beczkę.
W związku z obserwacją firmy „Pommer & Thomsen” oraz dozorowaniem jej transpor-

tów śledzi nadawanych do kraju, przesyłki zawierające śledzie z gdańskich połowów dale-
komorskich są ewidencjonowane i kaŜdorazowo awizowane Delegatowi Min. Przemysłu
i Handlu przy Kom. Gen. RP w Gdańsku. W końcu nadmieniam, iŜ według posiadanych
informacji firma „Pomorze” w Gdyni dopuściła się powaŜnych naduŜyć skarbowych
i w związku z tym organy ochrony skarbowej przekazały sprawę prokuratorowi.
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Wiadomość nadania przez władze gdańskie załodze lugrów „Steegen” i „Stutthof” oby-
watelstwa gdańskiego została szczegółowo zbadana i wydaje się nieprawdopodobna, albo-
wiem stwierdzono stałe zmiany osobowe załogi powodowane uciąŜliwymi warunkami pra-
cy, a szczególnie brakiem odpowiedniego pomieszczenia dla około 40 ludzi na lugrach. Stałe
zmiany wymagałyby nadawania coraz to innym osobnikom Niemcom obywatelstwa gdań-
skiego na kilka tygodni względnie dni.

Firma „Danziger Heringsfischerei” znajduje się pod obserwacją. Wyniki dalszego roz-
pracowania przedstawię.

Zał.
Załoga gdańskiego kutra rybackiego połowów dalekomorskich „Steegen” zakontrakto-

wana w Cuxhaven
1) Hermann v. Holten –  kapitan
2) Gustav Block – I sternik
3) M. Eberhardt – II sternik
4) Ch. Lorenzen – I maszynista
5) O. Hawliczek – II maszynista
6) D. Türk – kucharz
7) Schonk – dozorca sieci
8) Möller – marynarz
9) Müller – marynarz

10) Voss – marynarz
11) Krak – marynarz
12) De Groot – marynarz
13) E. Kok              – marynarz
14) Roders – solarz (Norweg)
15) Richter – marynarz
16) Bährend – marynarz
17) Brinkmann – marynarz
18) Lemke – marynarz
19) Liedtke – marynarz
Zał.
Załoga gdańskiego kutra rybackiego połowów dalekomorskich „Stutthof” zakontrakto-

wana w Cuxhaven. Stan z dnia 1 września 1938 r.
1) Fr. Passarge – kapitan
2) Gnerpfuk – I sternik
3) Werner Müller – I maszynista
4) Buhr – II sternik
5) Brehmer Ignatz – II maszynista
6) Drund Karl – marynarz
7) Karl Thiemann – marynarz
8) Gustav Pusch – marynarz
9) Ernst Fischer – marynarz
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10) Jakob Rass – marynarz
11) Johann Kempner – marynarz
12) Hans Grinberg – marynarz
13) Karl Arndt – marynarz
14) Wilhelm Scholten – marynarz
15) Cornelius Roos – marynarz
16) Westerdius Aria – marynarz (Norweg)
17) Prikas Kraus – marynarz
18) Hugo Molde – kucharz
19) Kurt Hermann – prowiantowy
20) Fritjow Wagner –

 1 Langgarten – obecnie: Długie Ogrody.
 2 Forster Albert (1902-1950), funkcjonariusz hitlerowski, od 1930 r. przywódca NSDAP w Gdańsku,

w latach 1939-1945 namiestnik prow. Gdańsk-Prusy Zach.; za zbrodnie wojenne skazany na karę śmierci
przez NajwyŜszy Trybunał Narodowy; stracony.

 3 Początki stoczni Klawittera w Gdańsku sięgają XVIII wieku, jednak przedsiębiorstwo, które stopniowo
przechodziło od produkcji rzemieślniczej do przemysłowej, załoŜył dopiero w 1827 r. Jan Wilhelm Kla-
witter. Jako pierwsza budowała ona Ŝelazne parowce towarowe dla armatorów gdańskich, była teŜ pionie-
rem w Prusach w budowie doku pływającego. W pierwszym 50-leciu swojej działalności (1827-1877)
budowała przede wszystkim Ŝaglowce (ponad 100) oraz nieliczne okręty wojenne. Później zdecydowanie
przewaŜały morskie statki towarowe o napędzie parowym, wśród nich równieŜ zbiornikowce, a takŜe ho-
lowniki, lodołamacze, pogłębiarki itd. Stocznia Klawittera wykonywała równieŜ maszyny parowe i kotły
okrętowe, a w zakresie produkcji pozaokrętowej – konstrukcje Ŝelazne, odlewy itp. Stocznia miała za-
trudnienie podczas I wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, budowała takŜe na eksport,
szczególnie do Rosji. JednakŜe niedostateczne zamówienia, przy równoczesnej ostrej konkurencji ze
strony pozostałych stoczni, spowodowały zagroŜenie jej istnienia i mimo wysiłków, aby wyjść z kryzysu
w 1932 r. stocznia Klawittera ogłosiła upadłość.
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WYKAZ SKRÓTÓW

a – ar
AG – Aktiengesellschaft – spółka akcyjna
agenc. – agencja
akc. – akcyjna (spółka)
ang. – angielski
AP – Ameryki Północnej
ASG – Archiwum StraŜy Granicznej (w Szczecinie)
b. – były; bardzo
BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
bm. – bieŜącego miesiąca
br. – bieŜącego roku; brutto
BRT – Brutto Register Ton
bryg. – brygada
cbm – cubic metre (ang.) – metr sześcienny
cif – cost, insurance, freight (ang.) – koszt (cena towaru), ubezpieczenie i fracht (transport)
co. – kompania
corp. – corporation (ang.) – korporacja
CZZ – Centrala Zakupu Złomu
d. – z domu; dawniej
dep. – departament
dn. – dnia
dotycz. – dotyczy, dotyczący
DP – dywizja piechoty
dr – doktor
dyr. – dyrektor, dyrekcja
EG – Encyklopedia Gdyni
eksped. – ekspedycja, ekspedycyjny
emer. – emeryt, emerytowany
ewang.-augsb. – ewangelicko-augsburskie (wyznanie)
fabr. – fabryka
ewent. – ewentualnie
fir. – firma
fob – free on board (ang.) – łącznie z dostawą na pokład
GAL – Gdynia Ameryka Linie śeglugowe SA
gen. – generał; generalny
G.m.b.H. – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (niem.) – spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością
gosp. – gospodarstwo, gospodarczy
gr – groszy
guld. – gulden
ha – hektar
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handl. – handlowy
hr. – hrabia
IG – Inspektorat Graniczny
i i. – i inni
in. – inni, inne; inaczej
Inc. – Incorporated (ang.) – zarejestrowany, wcielony
Inst. – Instytut
inŜ. – inŜynier
IO – Inspektorat Okręgowy
IPH – Izba Przemysłowo-Handlowa
itd. – i tak dalej
ITF – International Transport Workers´ Federation (ang.) – Międzynarodowa Federacja Trans-

portowców
itp. – i temu podobne
jr – junior
kat. – kategoria
kg – kilogram
kier. – kierownik, kierownictwo
KKO – Komunalna Kasa Oszczędności
km – kilometr
kmdr – komandor
kom. – komisarz
kpt. – kapitan
ks. – ksiąŜę; ksiądz
Leg. – Legionów
L.O.P.P – Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej
Ltd – Limited (ang.) – ograniczony, z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka)
Ł – funt szterling
m. – miejscowość; miasto; mieszkanie
mag. – magazyn
mar. – marynarka, marynarski
mies. – miesiąca
min. – ministerstwo, minister
mjr – major
Mk – marka niemiecka
mon. – monopol, monopolistyczny
MPiH – Ministerstwo Przemysłu i Handlu
mps – maszynopis
MTH – Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe
n. – nad (rzeką)
nacz. – naczelnik; naczelny
najw. – najwyŜsza
narod. – narodowość
niem. – niemiecki
np. – na przykład
nr – numer
NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (niem.) – Narodowosocjalistyczna

Niemiecka Partia Robotnicza
ob. – obywatel
oddz. – oddział
of. – oficer
ogr. – ograniczona (odpowiedzialność – spółka)
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OK – Okręg Korpusu
ok. – około
okr. – okręgowy
okręt. – okrętowa, okrętowy
o.o. – ograniczona odpowiedzialność (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
oryg. – oryginał
p – pułk
p. – pan, pani; piętro
PAM – Polska Agencja Morska
par. – paragraf
pchor. – podchorąŜy
p.f. – pro firma (łac.) – dla firmy
PIOSG – Pomorski Inspektorat Okręgowy StraŜy Granicznej (w Bydgoszczy)
pkom. – podkomisarz
PKP – Polskie Koleje Państwowe
pkt – punkt
płk – pułkownik
PMH – Polska Marynarka Handlowa
PMT – Państwowy Monopol Tytoniowy
p.n. – pod nazwą
p.o. – pełniący obowiązki
por. – porucznik
pow. – powiat, powiatowy; powszechny
poz. – pozycja
pp – pułk piechoty
PPC – Polish Petroleum Company – Polskie Towarzystwo Naftowe
ppłk – podpułkownik
ppor. – podporucznik
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
przeds. – przedsiębiorstwo
przemysł. – przemysłowy
PSZ – Polskie Siły Zbrojne
P.T. – Pommer&Thomsen
PTA – Polskie Towarzystwo Asfaltowe
P.W.K. – Powszechna Wystawa Krajowa
PZPZ – Polskie Zakłady Przemysłu ZboŜowego
 r. – rok, roku, rocznik
rafin. – rafineria
rez. – rezerwy, rezerwa
RHB – rejestr handlowy
RP – Rzeczpospolita Polska
Rzeczposp. – Rzeczpospolita
rzym.-kat. – rzymskokatolickie (wyznanie)
SA – spółka akcyjna
SG – StraŜ Graniczna
SO – Sąd Okręgowy
„sowpoltorg” – rosyjsko-polskie towarzystwo handlu zagranicznego
sp. – spółka
sp. akc. – spółka akcyjna
sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.S.S.R. – Sojuz Sowietskich Socjalisticzeskich Riespublik – Związek Socjalistycznych Repu-

blik Radzieckich (ZSRR)
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st. – starszy
st. sp. – w stanie spoczynku
sygn. – sygnatura
t – tona
tamt. – tamtejszy
TBO – Towarzystwo Budowy Osiedli
tj. – to jest; tajne
tow. – towarzystwo
transp. – transportowy, transportowego
TTM – Towarzystwo Turystyki Morskiej
tut. – tutejszy
tys. – tysiąc, tysięczny
tyt. – tytoniowy
tzn. – to znaczy
tzw. – tak zwany
ub. – ubiegły
ubezp. – ubezpieczenie
ub. r. – ubiegły rok
UC – Urząd Celny
ul. – ulica
UM – Urząd Morski
ur. – urodzony, urodzona
USA – United States of America – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
v. (niem.) – von
vide (łac.) – patrz
„War-Trans” – Warszawskie Towarzystwo Transportowe
wg – według
wicedyr. – wicedyrektor
wł. – właściciel
WM – Wolne Miasto (Gdańsk)
woj. – województwo; wojenny
WP – Wojsko Polskie
WSH – WyŜsza Szkoła Handlowa
współ. – współwłaściciel
ww. – wyŜej wymieniony
wydz. – wydział
wym. – wymieniony
wyw. – wywiadowczy
wyzn. – wyznanie, wyznania
wzgl. – względnie, wzgląd
 zam. – zamieszkały
zast. – zastępca, zastępstwo
zł – złoty, złotych
ZUPU – Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Ŝegl. – Ŝegluga, Ŝeglugi, Ŝeglugowy
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INDEKS FIRM I ORGANIZACJI

Agencja Okrętowa i Celna Grzegorz Piotrowski w Gdyni – nr 15,

„A. Guzman” w Gdyni – nr 92,

„Altrans” Międzynarodowy Dom Ekspedycyjny – nr 15,

„American Scantic Line” w Gdyni – nr 15, nr 61, nr 76,

„Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni – nr 20, nr 46, nr 62,

„Atlantic” Towarzystwo Transportowe  w Gdyni – nr 6, nr 17, nr 30,

„Argus” Przedsiębiorstwo Wartownicze – nr 40,

„August Wolf” w Gdyni i Gdańsku – nr 21, nr 26, nr 31, nr 46,

„Aukcje Owocowe” w Gdyni – nr 35,

„Avis” Dom Spedycyjny i Handlowy w Gdyni – nr 80,

Azjatyckie Towarzystwo Handlowe w Gdyni – nr 59,

Bachmann, Towarzystwo Ekspedycyjne Gdynia – nr 51,

Baltic Transport „Bergenske” w Gdyni – nr 4, nr 15, nr 21, nr 28, nr 36, nr 41, nr 51, nr 97,

Baltic United Corporation – nr 28,

„Balticum” Wywiadownia Handlowo-Kredytowa w Gdyni – nr 81,

„Balto-Lewant” Towarzystwo Ekspedycyjno-Transportowe w Gdyni – nr 93,

„Bałtyckie Aukcje Owocowe” w Gdyni – nr 35, nr 94,

„Bananas” w Gdyni – nr 94,

„Bankier” Eksport i Import Śledzi w Gdyni –nr 52, nr 53,

Behnke & Sieg w Gdyni – nr 21, nr 28, nr 84,

„Bergenske” Baltic Transports w Gdyni – nr 4, nr 15, nr 21, nr 28, nr 36, nr 41, nr 51, nr 97,

„Bership” w Gdyni – nr 111,

„Bestmann C.W.” w Gdańsku i Gdyni  – nr 12, nr 15, nr 19, nr 46,

Bieberstein Galman w Gdyni – nr 23,

„Bik-Bikowski” Import i SprzedaŜ Śledzi w Gdyni – nr 63,

Biuro Ekspedycyjne „Przewóz” w Gdyni – nr 15, nr 66,

„Bloomfields” Towarzystwo Przemysłu Rybnego w Gdyni  – nr 67,

„Boismine” w Gdyni  – nr 7,

„Bon Marche” Polski Dom Towarowy w Gdyni – nr 54,

„Botman” w Gdyni – nr 76,

„Bracia Welz” Dom Ekspedycyjno-Transportowy w Gdyni – nr 25,

„Centroowoc” w Gdyni i Lwowie – nr 35,

„C.Hartwig” w Gdyni – nr 15, nr 72,

„Chłodnia i Składy Portowe” w Gdyni – nr 15, nr 94, nr 95,

„Compagnie de Commerce de The Wassily Perloff & Fils” w Gdańsku – nr 60, nr 75, nr 86,
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„Cukroport” Składy Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni w Gdyni – nr 118,

„Cuma” w Gdyni – nr 56, nr 76, nr 119,

Cumownicze przedsiębiorstwa w Gdyni – nr 76,

„C.W. Bestmann” w Gdańsku i Gdyni – nr 12, nr 19,

Czesko-Polskie Towarzystwo Transportowe w Gdyni – nr 13,

„Danziger Heringsfischerei G.m.b.H” w Gdańsku – nr 135,

Dojrzewalnia Bananów w Gdyni – nr 4,

„Dom Ekspedycyjno-Handlowy W. Grześkowiak” – nr 15,

Dom Ekspedycyjno-Transportowy „Bracia Welz” w Gdańsku – nr 25,

Dom Ekspedycyjno-Transportowy „Expedblok” w Gdyni – nr 4, nr 15, nr 82,

Dom Ekspedycyjno-Transportowy „Extrans” w Gdyni – nr 15,

„Dom Ekspedycyjno-Transportowy Lorber i Bieberstein” w Gdyni – nr 23,

Dom Ekspedycyjny „Jakob Weisser” – nr 15,

„Dom Handlowo-Ekspedycyjny Izaak Sztejn” w Gdyni – nr 15, nr 107,

„Dom Handlowo-Ekspedycyjny Józef Wisławski” w Gdyni – nr 15,

Dom Handlowo-Ekspedycyjny „Juliusz Herman i Co.” w Gdyni – nr 15, nr 46, nr 77,

„Dom Handlowo-Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz” w Gdyni – nr 15, nr 16,

„Dom Przemysłowo-Towarowy Józef Fetter” w Gdyni – nr 3, nr 4, nr 35, nr 102,

Dom Spedycyjny i Handlowy „Avis” w Gdyni – nr 80,

„Dom Spedycyjny Maurycy Galster” w Gdyni – nr 15, nr 103,

Dom Spedycyjny „Rawa” w Gdyni – nr 15, nr 110,

Dom Transportowo-Ekspedycyjny „Ankerlager” w Gdyni – nr 20, nr 46, nr 62,

„Dowóz” Towarzystwo Ekspedycyjne w Gdyni – nr 39,

„Drewnoport” w Gdyni – nr 39,

„Drogomost” Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych w Gdyni – nr 83,

„Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych w Gdyni – nr 89,

Eksport i Import Śledzi „Bankier” w Gdyni – nr 52, nr 53,

„Eksport-Import” w Gdyni – nr 9, nr 40, nr 86,

„Elibor” w Gdyni – nr 27, nr 88, nr 133,

„Emteha” Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe – nr 2, nr 18, nr 40, nr 54, nr 111,

„Endler & Messing” – nr 32,

„Eximport” w Gdyni – nr 47,

„Expedblok” Dom Ekspedycyjno-Transportowy w Gdyni – nr 4, nr 15, nr 82,

„Extrans” Dom Ekspedycyjno-Transportowy w Gdyni – nr 15,

„Ferdynand Prowe” w Gdyni – nr 14, nr 21, nr 28, nr 46,

Fetter Józef  – nr 3, nr 4, nr 35, nr 102,

„F. G. Reinhold” w Gdyni – nr 46, nr 84,

„Fischzentrale” w Gdańsku – nr 52,

„Francesco Parisi” – nr 10,

GAL „Linie śeglugowe Gdynia–Ameryka” w Gdyni – nr 11, nr 33, nr 39, nr 50, nr 58, nr 76,
nr 116, nr 131,

Galster Maurycy  – nr 15,

„Gazolina” w Gdyni – nr 58, nr 126,
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Gdynia–Ameryka Linie śeglugowe (GAL) w Gdyni – nr 11, nr 33, nr 39, nr 50, nr 58, nr 76,
nr 116, nr 131,

„Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni – nr 11, nr 33, nr 71,

„Gdyńska Spółka Drzewna” w Gdyni – nr 44, nr 121,

„Gdyńska Spółka Kontrolna” w Gdyni – nr 34, nr 130,

„Gdyńskie Targi Owocowe” w Gdyni – nr 94, nr 95,

„Gertruda Stiller” Hurtownia Kolonialna w Gdyni – nr 109,

„Giesche” w Gdyni – nr 88,

„Goldfluss i S-ka” Przedsiębiorstwo Eksp. Komis. w Krakowie – nr 15,

Grzegorz Piotrowski Agencja Okrętowa i Celna w Gdyni – nr 15,

Grześkowiak W. Dom Ekspedycyjno-Handlowy – nr 15,

Guzman Andrzej – nr 92,

„Hamoryb” Centrala Handlowa Morskich Ryb w Gdyni – nr 112, nr 129,

„Hartwig C.” w Gdyni – nr 15, nr 72,

„Henner B. i E. Hermann” Spółka Spedycyjna w Gdyni – nr 5,

Henner Bronisław – nr 5,

Herman Juliusz – nr 15,

Hermann Eliasz – nr 15,

„H. Lenczat i S-ka” w Gdyni – nr 85,

„Hundsdorff Juliusz” – nr 128,

Hurtownia Kolonialna „Gertruda Stiller” w Gdyni – nr 109,

„Ick Johannes” w Gdyni – nr 15, nr 21, nr 28, nr 105,

Import i SprzedaŜ Śledzi „Bik-Bikowski” w Gdyni – nr 63,

„Industrie & Blechwarenwerke A.G.” w Gdańsku – nr 57,

Instytut Bałtycki w Gdyni – nr 96,

„InŜ. KrzyŜanowski” w Gdyni – nr 125,

„InŜ. Mazalon M.” w Gdyni – nr 123,

„Izaak Sztejn, Dom Handlowo-Ekspedycyjny” w Gdyni – nr 15, nr 107,

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni – nr 3, nr 4, nr 34, nr 40, nr 53, nr 55, nr 88, nr 111,
nr 127,

Jakob Weisser Dom Ekspedycyjny – nr 15,

„Johannes Ick” w Gdyni – nr 15, nr 21, nr 28, nr 105,

Józef Wisławski Dom Handlowo-Ekspedycyjny w Gdyni – nr 15,

„Józef Fetter” Dom Przemysłowo-Towarowy w Gdyni – nr 3, nr 4, nr 35, nr 102,

„J. Tempski i Następcy, Towarzystwo Handlowe” w Gdyni – nr 100,

„Juliusz Herman i Co.” Dom Handlowo-Ekspedycyjny w Gdyni – nr 15, nr 46, nr 77,

„Kaperstwo” w Gdyni – nr 76,

„Karlsberg, Spiro & Co. Gdynia-Gdańsk” – nr 113,

Kiłaczycki Borys – nr 50, nr 132,

„Kosmos” Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Transportowe S. Zang i S-ka w Gdyni – nr 117,

Kowalski K.R. Międzynarodowe Transporty Morskie w Gdyni – nr 46, nr 101,

„Kreditverband Weichselgau Wirtschaftsberatungsstelle G.m.b.H” w Gdańsku – nr 69,

KrzyŜanowski Kazimierz – nr 125,
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Kuźmowa Maria – nr 73,

„Labour” w Gdyni – nr 101,

Lenczat Hans – nr 21, nr 85,

„Linie śeglugowe Gdynia–Ameryka” w Gdyni – nr 11, nr 33, nr 39, nr 50, nr 58, nr 76, nr 116,
nr 131,

„Lloyd Toruński” w Gdyni – nr 104,

„Ludwik Modelski” Międzynarodowe Transporty w Gdyni – nr 15, nr 16, nr 43, nr 46, nr 82,
nr 101,

Łuszczarnia RyŜu Wasserberger & S-ka w Gdyni – nr 80,

Maklerzy Ubezpieczeń Morskich „Gdynika” w Gdyni – nr 11, nr 33, nr 71,

„Maria Kuźmowa” w Gdyni – nr 73,

Mazalon [Leon] Mieczysław – nr 123,

„Metal” w Gdyni – nr 70, nr 101,

„Mewa” Towarzystwo Okrętowe Połowów Dalekomorskich w Gdyni – nr 55, nr 90, nr 120,
nr 134,

Mieszczanowski Jan – nr 133,

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Transportowe „Kosmos” S. Zang i S-ka w Gdyni – nr 117,

„Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe” („Emteha”) w Gdyni – nr 2, nr 18, nr 40, nr 54,
nr 111,

Międzynarodowe Transporty Ludwik Modelski w Gdyni – nr 15, nr 16, nr 43, nr 46, nr 82,
nr 101,

„Międzynarodowe Transporty Morskie. Internationals Transports K.R. Kowalski” w Gdyni – nr
46, nr 101,

Międzynarodowy Dom Ekspedycyjny „Altrans” w Gdyni  – nr 15,

Minkiewicz Tadeusz  – nr 15, nr 16,

Modelski Ludwik – nr 15, nr 16, nr 43, nr 46, nr 82, nr 101,

„Morze Północne” Towarzystwo dla Połowu Śledzi „Mopol”  w Gdyni – nr 1,

„Morski Eksport Węgla” – nr 37,

„Nadbałtyckie Towarzystwo Handlowe” – nr 2,

 „Neisser Juliusz i S-ka” w Gdyni – nr 74,

„Nordische Transport & Speditionsgesellschaft” w Gdańsku – nr 114,

„Oceaniczna Agencja Okrętowa” w Gdyni – nr 98,

„Ocean” Przetwórnia Ryb i Handel Śledzi w Gdyni – nr 78,

„Owocpol” w Gdyni – nr 4, nr 35,

„Paged” Polska Agencja Drzewna w Gdyni – nr 64, nr 87, nr 132,

„Pantarei” Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe w Gdyni – nr 15, nr 32, nr 40,
nr 51, nr 94, nr 97, nr 112,

Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polmin” w Gdyni – nr 58, nr 131,

Pierwsza Unia Przemysłowców „PIUP” w Gdyni – nr 60, nr 86,

„Pionier” Towarzystwo Okrętowe w Gdyni – nr 48,

Piotrowski Grzegorz – nr 15,

„PIUP” Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni – nr 60, nr 86,

„Polbryt” Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe w Gdyni – nr 11, nr 49, nr 76, nr 116,

Polish Petroleum Company w Gdańsku – nr 58,
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„Polkap” w Gdyni – nr 76,

„Polmin” Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych w Gdyni – nr 58, nr 131,

„Polonia” Połów i Import Śledzi w Gdyni – nr 90, nr 134,

Polska Agencja Drzewna „Paged” w Gdyni – nr 64, nr 87, nr 132

„Polska Agencja Morska” w Gdyni – nr 11, nr 50, nr 87, nr 132,

„Polska Centrala Importu Kawy” – nr 3,

„Polskarob” Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe w Gdyni – nr 15, nr 76, nr 88,
nr 116,

Polskie Towarzystwo Asfaltowe w Gdyni – nr 83,

Polskie Towarzystwo dla Handlu Bananami w Gdyni – nr 4, nr 127,

Polskie Towarzystwo Transportu Międzynarodowego „Schenker i S-ka” w Gdyni – nr 29,

Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich – nr 52,

Polski Dom Towarowy „Bon Marche” w Gdyni – nr 54,

„Polski Lloyd” w Gdyni  – nr 15, nr 45, nr 46, nr 79,

„Polski Melas” Składy Portowe i Handel Melasem Zjednoczonych Polskich Cukrowni w Gdyni –
nr 65,

Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe „Polbryt” w Gdyni – nr 11, nr 49, nr 76, nr 116,

„Polsko-Brytyjskie Towarzystwo śeglugowe” – nr 11,

Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe „Polskarob” w Gdyni – nr 15, nr 76, nr 88,
nr 116,

„Pommer & Thomsen” w Gdańsku – nr 134, nr 135,

„Pomorze” Towarzystwo Połowów  Dalekomorskich w Gdyni – nr 90, nr 134, nr 135,

Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe „Pantarei” w Gdyni – nr 15, nr 32, nr 40,
nr 51, nr 96, nr 97, nr 112,

Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne w Gdańsku – nr 114,

Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne w Gdyni – nr 15, nr 43, nr 46, nr 115,

„Progress” Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie w Gdyni – nr 37, nr 88,

„Prowe Ferdynand” – nr 5, nr 14,

Przedsiębiorstwa cumownicze w Gdyni – nr 76,

Przedsiębiorstwo Eksp. Komis. „Goldfluss i S-ka” w Krakowie – nr 15,

Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „Drogomost” w Gdyni – nr 83,

Przemysłowe Zakłady Rybne w Gdyni – nr 52,

Przetwórnia Ryb i Handel Śledzi „Ocean” w Gdyni – nr 78,

„Przewóz” Biuro Ekspedycyjne w Gdyni – nr 15, nr 46, nr 66,

„Quick Dispatch” Towarzystwo Stewedorskie w Gdyni – nr 32, nr 38, nr 124,

„Rawa” Dom Ekspedycyjny w Gdyni – nr 15, nr 110,

„Reinhold F.G.” w Gdyni – nr 21, nr 84,

„Rothert i Kiłaczycki” w Gdyni – nr 50, nr 133,

„Rytlewski Franciszek” – nr 18,

Rzeczoznawstwo portowe w Gdyni – nr 34,

„Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce” w Gdyni – nr 99,

„Schenker i S-ka” Polskie Towarzystwo Transportu Międzynarodowego w Gdyni – nr 15, nr 29,
nr 39, nr 46,

„Schenker & Co.” w Gdańsku – nr 42,
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„Skarbopol” w Gdyni – nr 87, nr 88,

Składy Portowe i Handel Melasem Zjednoczonych Polskich Cukrowni „Polski Melas” w Gdyni –
nr 65,

Składy Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni „Cukroport” w Gdyni – nr 118,

„Skup Surowców” w Gdyni – nr 70, nr 101,

„Spiro” Międzynarodowe Transporty w Gdyni – nr 82,

„Społem” Związek Spółdzielczy SpoŜywców RP w Gdyni – nr 52, nr 54, nr 68,

Spółka Spedycyjna „Henner B. i E. Hermann” – nr 5,

Stiller Gertruda – nr 109,

Spółdzielnia Rybacka w Gdyni – nr 52,

„Stevedoring” w Gdyni – nr 30, nr 39,

Syndykat Handlowy „Gdynia” – nr 4,

„Syrena” Morski Przemysł Rybny – nr 112,
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Umundurowanie StraŜy Granicznej (Ze zbiorów Wojciecha Grobelskiego)
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Odznaka SG
(ze zbiorów Wojciecha Grobelskiego)

Orzełek na patkę SG sprzed 1933 r.
(ze zbiorów Wojciecha Grobelskiego)
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Stefan Świda (1887-1953), kierownik Inspektoratu Granicznego w Gdyni oraz Ekspozytury
Inspektoratu Ceł w Gdańsku (ze zbiorów Ryszarda Techmana)

Nadkomisarz SG Stefan Świda
Kierownik Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Wolnym Mieście Gdańsku  (1935-1939)

(H.M. Kula, Polscy inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Gdańsk 2009, s. 191)
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Karol Bacz, kierownik Inspektoratu Granicznego w Gdyni (1935-1937)
(ze zbiorów Grzegorza Goryńskiego)

PoŜegnanie Karola Bacza  z kadrą  Inspektoratu Granicznego w Gdyni (1937)
(ze zbiorów Grzegorza Goryńskiego)
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Franciszek Burian, oficer Korpusu Ochrony Pogranicza, kierownik Inspektoratu Granicznego
w Gdyni (1937-1939) (ze zbiorów Barbary Burian)

Franciszek Burian w otoczeniu kadry dowódczej batalionu KOP „Krasne” (1936)
(ze zbiorów Barbary Burian)
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Posterunek obserwacyjny w porcie gdyńskim

Posterunek SG w porcie rybackim w Gdyni
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Flotylla StraŜy Granicznej w porcie helskim

Kuter StraŜy Granicznej „Ślązak”
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