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Działalność niemieckich grup powiatowych handlu (Kreisgruppen Handel) na

przykładzie grupy powiatowej z Sokołowa Podlaskiego

Generalne Gubernatorstwo (GG) zostało utworzone na części centralnych, a następnie

wschodnich (Lwów) ziem II Rzeczypospolitej.  Podzielono je na dystrykty (Distrikte) oraz

powiaty  (Kreise),  na  określenie  których  używano  zamiennie  słowa  „starostwo”

(Kreishauptmannschaft).  Wydzielano  powiaty  ziemskie  (Landkreise)  oraz  grodzkie

(Stadtkreise).  Funkcjonowały na  przykład:  Stadtkreis  Lublin (powiat  grodzki  Lublin)  oraz

Kreishauptmannschaft Lublin-Land (starostwo powiatowe lubelskie ziemskie). Rozróżnienie

to  nie  zawsze  jest  podkreślane  w  literaturze,  ale  znajduje  swe  wyraźne  odzwierciedlenie

w archiwaliach okupacyjnych1.

Sokołów  Podlaski  znajdował  się  w  dystrykcie  warszawskim  (Distrikt  Warschau).

Dystrykt  ten  był  podzielony  na  dziewięć  powiatów:  Garwolin,  Grójec  (Grojec),  Łowicz

(Lowitsch), Mińsk Mazowiecki (Minsk), Ostrów Mazowiecki (Ostrow), Siedlce, Sochaczew

(Sochatschew),  Sokołów-Węgrów  (Sokolow-Wengrow)  oraz  powiat  ziemski  warszawski

(Kreis Warschau-Land).

Zakres  badań,  na  potrzeby  niniejszego  tekstu,  został  zawężony  do  Sokołowa

Podlaskiego, gdyż w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy udało się znaleźć dokumenty

dotyczące  administracji  okupacyjnej  na  tym  terenie,  które  choć  niewielkie  objętościowo,

rzucają interesujące światło na funkcjonowanie aparatu gospodarczego w GG i pozwalają,

w konfrontacji  z  aktami  z  innych  archiwów,  na  wysunięcie  wniosków  natury  ogólnej

1 Zob. np. zespół Starostwo miejskie w Lublinie 1939–1944 w Archiwum Państwowym w Lublinie.



tyczących się administracji gospodarczej Generalnego Gubernatorstwa.

W połowie lat 30. Sokołów Podlaski liczył od ośmiu do jedenastu tysięcy mieszkańców,

(w niżej podanych źródłach znajdują się rozbieżne dane). Szacowano, iż 60% z nich było

pochodzenia żydowskiego. Handlem zajmowało się około 35% ludności czynnej zawodowo.

Jeśli  chodzi  o  rzemiosło,  to  wyrabiano  obuwie  i  kożuchy;  popularne  było  krawiectwo,

stolarstwo  i  rymarstwo.  Funkcjonowało  targowisko  miejskie,  a  w  czwartki  odbywał  się

tygodniowy targ.  Handlowano przede wszystkim bydłem i  ziemiopłodami.  Miasto,  jak na

ówczesne warunki, posiadało rozwinięty drobny przemysł: młyny, wiatraki, olejarnie, rzeźnię

miejską, mleczarnię,  elektrownię, garbarnię, wytwórnię świec,  cegielnie,  tartak,  wytwórnię

gontów i wreszcie cukrownię „Elżbietów”. Ważne znaczenie miała przebiegająca około dwa

kilometry od centrum miasta linia kolejowa2. Można dodać, iż powiat sokołowski obfitował

w największą  po  powiecie  lubelskim  liczbę  mleczarni  w  przedwojennym  województwie

lubelskim3.

Po wkroczeniu Niemców do Polski życie gospodarcze zostało przestawione na tory

wojenne  nacechowane  rabunkiem,  ukrywaniem  dóbr,  nielegalnym  handlem,  inflacją,

barterem, niedoborem artykułów powszedniego użytku i  innymi zjawiskami typowymi dla

czasów  okupacji4.  Rząd  Hansa  Franka  wcześnie  przystąpił  do  organizacji  administracji

gospodarczej.  Na  szczycie  biurokracji  okupacyjnej  stał  kierownik  (prezydent)  Głównego

Wydziału Gospodarki (Hauptabteilung Wirtschaft) w rządzie Generalnego Gubernatorstwa.

W dystrykcie  funkcjonował  wydział  gospodarki  (Abteilung  Wirtschaft),  a  w  starostwie  –

referat gospodarczy (zwany czasem urzędem gospodarczym). W eksploatacji gospodarki ziem

polskich  swój  udział  miały także  inne  komórki  organizacyjne  okupanta  takie  jak:  urzędy

gospodarowania,  powiernicze,  nadzoru  cen;  komisarze  przedsiębiorstw i  filie  niemieckich

koncernów5.

Pion cywilny administracji gospodarczej budowany przez urzędników, podlegających

Hansowi  Frankowi,  funkcjonował  równolegle  do  wcześniej  tworzonego  pionu  wojskowej

administracji gospodarczej. Na nią składały się sztab gospodarki wojennej; wydziały, sekcje

2 Zob.  R.  Dmowski,  Rola  infrastruktury  kolejowej  w rozwoju  południowego Podlasia,  [w:]  Z badań nad problemami
współpracy transgranicznej, red. M. Ciechocińska, Siedlce 2000, s. 103 i 104; G. Ryżewski, Dwudziestolecie międzywojenne,
[w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok - Sokołów Podlaski, 2006, s. 517; R. Grudziński,
Sokołów  Podlaski  (Szkic  monograficzny),  [w:]  Jubileusz  50-ciolecia  Sokołowskiej  Straży  Pożarnej  1881–1933,  red.
S. Krzypkowski,  Sokołów 1933,  s.  17;  Wielka Ilustrowana  Encyklopedja  Powszechna  Wydawnictwa  Gutenberga,  t.  16,
reprint,  Poznań  1996,  s.  124;  http://fotografika.i-csa.com/sokolow/z_tamtych_lat/sokolow_podl_cukrownia.html [dostęp
20.09.2012].
3 A. Czuchryta, Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918–1939, Lublin 2008, s. 64.
4 A.  Jasionek,  Szmugiel żywności do Warszawy w okresie okupacji  hitlerowskiej  w latach 1939–1944,  „Słupskie  Studia
Historyczne” 2011, nr 17,  s.  201;  E.  Leśniczuk,  Polityka okupanta w powiecie sokołowskim (1939–1944). Ekonomiczna
eksploatacja powiatu, „Kuźnia Młodych Historyków”, 2005, t. 2, s. 125.
5 M. Wąsik, Urząd Kreishauptmanna w hitlerowskim aparacie władzy w GG, mps, Warszawa 1975, b.p. (w zbiorach biblio-
teki Archiwum Państwowego w Lublinie).



i pełnomocnicy ds. gospodarki wojennej przy poszczególnych armiach. Ponadto ustanawiano

grupy techniczne i biura gospodarki wojennej, a od końca 1939 roku inspekcje zbrojeniowe,

które funkcjonowały do 1944 roku6.

W  aparacie  administracyjnym  Generalnego  Gubernatorstwa  Niemcy  umiejscowili

przejęte  przez  siebie,  polskie  instytucje  samorządu  gospodarczego:  izby  przemysłowo-

handlowe, izby rzemieślnicze oraz izby rolnicze. Izby przemysłowo-handlowe przekształcono

w izby dystryktowe. Izby rzemieślnicze wcielono do izb dystryktowych, jako grupy branżowe

rzemiosła  w grupach głównych gospodarki przemysłowej  i  komunikacji.  Z izb rolniczych

tworzono dystryktowe biura agrarne. Organizowanei zaś izb dystryktowych rozpoczęło się na

przełomie 1941 i 1942 roku7.

Proces instytucjonalnego opanowywania gospodarki przez okupantów sięgnął również

stowarzyszeń kupieckich:  polskich  i  żydowskich.  Żydowskie zostały zamknięte,  a  polskie

albo przestały działać, albo zawiesiły swoją działalność, albo ostrożnie wznawiały aktywność

w ograniczonym zakresie  -  najczęściej  utrzymując  kontakt  z  konspiracyjnymi  strukturami

Polskiego  Państwa  Podziemnego.  Dało  się  zaobserwować  takie  zjawiska,  jak  zanik

ogólnopolskich  i  centralnych  organizacji  gospodarczych,  szczególnie  związanych

z przemysłem (jak na przykład „Lewiatan”) oraz zrzeszeń przemysłowych (Polski Związek

Przemysłowców  Metalowych,  Związek  Hut  Szklanych  w  Polsce  itp.);  tworzenie

konspiracyjnych zarządów w instytucjach polskich przejętych przez Niemców, równolegle do

oficjalnie  istniejących  okupacyjnych  zarządów  komisarycznych  (przykładem  była  Izba

Przemysłowo-Handlowa w Warszawie);  utrzymywanie  lokalnych stowarzyszeń kupieckich

oraz cechów rzemieślniczych.

Izby  dystryktowe  dzieliły  się  na  grupy  główne:  gospodarki  przemysłowej

i komunikacji,  gospodarki  żywnościowej  i  rolnictwa,  gospodarki  leśnej  i  drzewnej,  pracy;

z zastrzeżeniem,  iż  ostatnia  z  wymienionych  prawdopodobnie  nie  rozwinęła  faktycznej

działalności. Każda z grup odpowiadała danemu wydziałowi głównemu rządu Generalnego

Gubernatorstwa,  tj.  Gospodarki  (Hauptabteilung  Wirtschaft),  Wyżywienia  i  Rolnictwa

(Hauptabteilung  Ernährung  und  Landwirtschaft),  Lasów (Hauptabteilung  Forsten),  Pracy

(Hauptabteilung Arbeit).

6 T. Berenstein, A. Rutkowski, Grabieżcza polityka gospodarcza hitlerowskiej administracji wojskowej w Polsce, „Biuletyn
Żydowskiego  Instytutu  Historycznego”  1962,  nr  42,  s.  61;  T.  Berenstein,  Niemiecka  administracja  wojskowa  na
okupowanych  ziemiach  polskich  (1  września  –  25  października  1939 r.),  „Najnowsze  Dzieje  Polski.  Materiały i  studia
z okresu II wojny światowej” 1962, t. 6, s. 45; M. Brones, Grabież mienia polskiego przez Wehrmacht w kampanii 1939 r.,
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967, nr 1, s. 299.
7 Zob. K. Dąbrowski, Izba Centralna Gospodarki Ogólnej, izby dystryktowe i grupy główne w Generalnym Gubernatorstwie,
jako instytucje niemieckiej administracji gospodarczej w latach 1941–1944, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu”, 2006, zesz. 3, s. 23.



Na  szczeblu  rządowym  stworzono  Izbę  Centralną,  która  stanowiła  nadbudowę

organizacyjną  dla  izb  dystryktowych.  Również  ona  dzieliła  się  na  grupy  główne,  które

nadzorowały  grupy  główne  izb  dystryktowych.  Komisarzem  rządowym  Izby  Centralnej

zostawał  z  urzędu  zastępca  sekretarza  stanu  rządu  Generalnego  Gubernatorstwa,

a komisarzem  izby  dystryktowej  –  gubernator  dystryktu.  Obrazuje  to  zawiłą  zależność

służbową oraz zagmatwanie organizacyjne tych struktur8.

Początkowo grupy główne gospodarki przemysłowej  i  komunikacji  (Hauptgruppen

Gewerbliche Wirtschaft und Verkehr) nosiły nazwę grup głównych gospodarki przemysłowej.

W ich ramach wydzielono grupy branżowe przemysłu, handlu, rzemiosła, komunikacji oraz

turystyki.  Grupa branżowa handel  (Branchengruppe Handel)  została  podzielona  na  grupy

gospodarcze  (Wirtschaftsgruppen),  a  oprócz  tego  mogły  istnieć  grupy  fachowe

(Fachgruppen)  i  ekspozytury  (Zweigstellen).  W grupie  handel  funkcjonowały  trzy  grupy

gospodarcze:  handlu  hurtowego  i  zagranicznego,  handlu  detalicznego,  pośredników

handlowych i przedsiębiorstw pomocniczych. Te znowuż rozczłonkowane zostały na grupy

fachowe,  których  łącznie  przewidziano  aż  trzydzieści.  Ta  skomplikowana  struktura  była

raczej  wyrazem  chęci  hitlerowskich  biurokratów  do  posegregowania  na  swój  sposób

placówek handlowych (celem ich kazuistycznego i wyczerpującego zaewidencjonowania) niż

realnego planu regulowania i reglamentowania handlu na ziemiach polskich.

Rozkład  branżowy nakładał  się  na  podział  terytorialny.  Wokół  izb  dystryktowych,

a ściślej  grup  głównych  gospodarki  przemysłowej  i  komunikacji  skupiały  się  grupy

powiatowe (Kreisgruppen), w tym grupy powiatowe handlu. Najczęściej  grupy powiatowe

handlu wykonywały, wśród wojennego chaosu niemieckiej biurokracji, nakazy kierowników

grup  gospodarczych  handlu  detalicznego  (nadzorowanych  przez  kierowników  grup

branżowych  handlu,  którzy  z  kolei  podlegali  kierownikom  grup  głównych  gospodarki

przemysłowej i komunikacji) wobec miejscowych kupców. Grupa powiatowa handlu miała

być  ostatnim  ogniwem  okupacyjnej  administracji  gospodarczej  w  dziedzinie  handlu.

Przedsiębiorców poddanych polityce administracyjnej grup powiatowych nie było wiele, gdyż

na  terenie  b. Kogresówki  około  połowa  przedwojennych  kupców  była  pochodzenia

żydowskiego. Część polskich sklepów została zamknięta, więc na oficjalnym rynku działała

tylko resztka polskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zarejestrować swoje sklepy.

Istotne jest spostrzeżenie, że najprawdopodobniej grupy powiatowe handlu nie wykonywały

8 Zob.  rozporządzenie  z  3  marca  1941  r.  o  utworzeniu  izb  gospodarki  ogólnej  w  Generalnym  Gubernatorstwie
(Verordnungsblatt für  das  Generalgouvernement 1941,  s.  87);  rozporządzenie  z  22 grudnia  1941 r.  o  organizacji  grupy
głównej  „Gospodarka  Przemysłowa  i  Komunikacja”  (Verordnungsblatt  für  das  Generalgouvernement  1941,  s.  743);
obwieszczenie z 21 marca 1942 r. o grupach branżowych Grupy Głównej Gospodarka Przemysłowa i Komunikacja w Izbie
Centralnej (Amtlicher Anzeiger 1942, nr 23, s. 460).



uprawnień  nadzorczych  wobec  spółdzielni.  Można  więc  zaryzykować  twierdzenie,  że

reglamentacji  okupacyjnej  ze  strony grup  powiatowych  handlu  był  poddany tylko  sektor

prywatny.

Niemcy tworząc izby dystryktowe wcielali do nich polskie stowarzyszenia kupieckie.

Tym sposobem oddziały Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Krakowskiej  Kongregacji

Kupieckiej  zostały  w wielu  wypadkach  przekształcone  na  grupy powiatowe  handlu.  Nad

grupami stawiano niemieckich przewodniczących, tzw. obmannów. Zostawali nimi niemieccy

kupcy, którzy przyjechali do Generalnego Gubernatorstwa zająć polskie lub żydowskie sklepy

albo  volksdeutsche.  W  Stowarzyszeniu  Kupców  Polskich  i  Kongregacji  Kupieckiej

dopasowano  strukturę  przedwojennych  polskich  stowarzyszeń  kupieckich  do  niemieckich

schematów  w  ten  sposób,  iż  oddziały  przemianowano  na  grupy  powiatowe,  a  grupy

gospodarcze i grupy fachowe odpowiadały przedwojennym sekcjom branżowym9.

Polacy  wykorzystali  fakt,  iż  Niemcom  brakowało  personelu  i  obsadzali  tylko

stanowiska  kierownicze,  sekretariaty  izb  dystryktowych  oraz  jednostek  podległych.

Szeregowy personel  stanowili  Polacy i  bardzo rzadko Ukraińcy.  Codzienne kontakty grup

powiatowych  z  izbami  dystryktowymi  zapewniali  więc  polscy  działacze  samorządu

gospodarczego oraz zrzeszeń kupieckich, którzy dobrze się znali z okresu przedwojennego.

Jednocześnie  często  działali  wspólnie  w  konspiracji.  Przykładowo,  na  terenie  dystryktu

warszawskiego  inspekcje  grup  powiatowych  z  ramienia  okupanta  prowadził  Franciszek

Pacyński,  działacz  przedwojennej  Izby  Przemysłowo-Handlowej  w  Warszawie,  który

równolegle angażował się w prace polskiego wywiadu, za co po wojnie był sądzony przez

władzę ludową w procesie „andersowców”10.

Wiele zależało od postawy lokalnych urzędników niemieckich. W Lublinie Proske –

kierownik grupy branżowej handel,  z  jednej  strony brał  od Polaków łapówki,  a z  drugiej

udaremnił likwidację lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Kupców Polskich i „krył” kupców

przed Gestapo, umożliwiając prowadzenie tajnego nauczania i kursów księgowości, a do tego

załatwiał  fikcyjne  zaświadczenia  oraz  wyratował  z  łapanki  nauczyciela  Mieczysława

Chudzińskiego11.

Grupy  powiatowe  ewidencjonowały  placówki  handlowe,  współdziałały  przy

9 Zob.  Sprawozdanie gospodarcze za I kwartał 1943 r., (Archiwum Akt Nowych, zespół Delegatura Rządu, Departament
Przemysłu i Handlu, sygn. 202/V/5, mikrofilm 2282/1, k. 9); „Biuletyn Grupy Głównej Gospodarki Przemysłowej i Ruchu
w Krakowie”  1942, nr 10, s. 76; nr 20, s. 153; L. Zachuta, A. Zdebski,  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1850–
2000.  Monografia  jubileuszowa  z  okazji  150  rocznicy  powstania  Izby  Przemysłowo-Handlowej  w  Krakowie,  wstęp
T. Szczypiński, Kraków 2000, s. 103.
10 Zob. W. Bartoszewski, Nekrologia – zmarli w 1970 r., „Rocznik Warszawski” 1974, t. 12, s. 381.
11 Zob. Z. Bownik, Kupiectwo lubelskie w latach 1317–1959 i organizacja przedsiębiorstw usługowych 1950–1960. Księga
pamiątkowa, Lublin 1960, s. 227; id., Z dziejów szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Lublin 1958, s. 373.



likwidacji  sklepów polskich i  „aryzacji” sklepów żydowskich,  pośredniczyły w osiedlaniu

niemieckich  przedsiębiorców,  informowały  o  zarządzeniach  okupacyjnych,  wydawały

zaświadczenia, poświadczały umowy o naukę (które chroniły młodzież przed wywozem na

roboty,  więc  w  czasie  okupacji  zawierano  ich  znacznie  więcej  niż  przed  wojną).

Organizowały też reglamentację towarów i zbiórki surowców, ściągały składki na rzecz izb

dystryktowych,  urządzały  konkursy  wystaw  sklepowych  i  czystości  sklepów,  udzielały

informacji na temat prowadzenia ksiąg handlowych, podawały do wiadomości wykazy cen

urzędowych,  prenumerowały  biuletyn  „Informationsdienst  der  Gruppe  Handel  in  der

Hauptgruppe  Gewerbliche  Wirtschaft  und  Verkehr  in  der  Zentralkammer  für  die

Gesamtwirtschaft  im  Generalgouverment”  oraz  przygotowywały  sprawozdania  dla  władz

centralnych i lokalnych. Grupy lepiej funkcjonowały w większych miastach i tam, gdzie były

tworzone na  bazie  polskich stowarzyszeń.  Sporo zależało  od operatywności  niemieckiego

„obmanna”.  Można to  zobaczyć  zwłaszcza  na przykładzie  grupy powiatowej  z  Sokołowa

Podlaskiego12.

Lokalni urzędnicy Generalnego Gubernatorstwa, mimo ciągłych monitów ze strony

władz  nadzorczych,  w  powiatach  ostrowskim,  siedleckim  i  sokołowsko-węgrowskim  nie

przeprowadzali dokładnych spisów przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Rejestry firm

z terenu dystryktu warszawskiego zawierały liczne błędy i nieścisłości, na co uskarżał się

wiosną  1944  roku  gubernator  Ludwig  Fischer13.  Niemcy  nie  potrafili  rozplanować  sieci

sklepów, a przeprowadzane lustracje służyły zamykaniu przypadkowych placówek. Z powodu

absencji  hitlerowskich  funkcjonariuszy  grupa  branżowa  handlu  w  warszawskiej  Izbie

Dystryktowej nie zdołała w 1943 roku zwołać komisji wewnętrznych i zapewne nie udało się

jej tego uczynić do końca wojny14.

W styczniu 1944 roku Franciszek Pacyński przeprowadził kontrolę grup powiatowych

dystryktu warszawskiego. W Sokołowie Podlaskim, jak wynika z protokołu pokontrolnego,

grupa  powiatowa  faktycznie  nie  została  zorganizowana.  Można  więc  przypuszczać,  iż

przedwojenne struktury Stowarzyszenia Kupców Polskich na terenie Sokołowa Podlaskiego

się  nie  utrzymały  i  grupę  tworzono  od  podstaw  w  "czysto"  hitlerowskiej  formie15.

Przewodniczącym grupy był  Niemiec  „reichsdeutsch”  Kadgiehn.  Grupa  nie  posiadała  ani

własnego biura, ani osobnego lokalu. Sprawy grupy powiatowej były załatwiane w ramach

12 Archiwum Państwowe w Zamościu, zespół Stowarzyszenie Kupców Polskich, sygn. 5, 10, 11 i 22; B. Sikorski, Historia
handlu na ziemiach polskich i zachodniej słowiańszczyzny, t. 5: Historia form zrzeszeniowych, Warszawa 1956, s. 410.
13 Zob. B. Ratyńska, Ludność i gospodarka Warszawy i okręgu pod okupacją hitlerowską, Warszawa 1982, s. 201.
14 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, zespół Grupa Główna Gospodarki Przemysłowej i Ruch w Izbie Okręgowej dla
Gospodarki Ogólnej w Warszawie, sygn. 117, k. 6; sygn. 268, k. 1.
15 Zob. Spis organizacyj gospodarczych 1936, red. A. Jeziorański, Warszawa 1936, s. 134; Spis organizacyj gospodarczych

1939, red. S. Wysocki, Warszawa 1939, s. 62.



jego przedsiębiorstwa.  Nie wyodrębniono rachunkowo mienia grupy od majątku hurtowni

Kadgiehna. Obroty grupy księgowano na konto firmy przewodniczącego. Nie prowadzono

pełnej  ewidencji  członków  a  akcję  ankietowania  sklepów  uznano  za  zakończoną.  Nie

sprawdzono  jednak  w  pełni  struktury  handlu  w  powiecie.  Sam  Kadgiehn  nie  otrzymał

oficjalnego  powołania,  gdyż  po  ustąpieniu  poprzedniego  „obmanna”  Pfliegera,  niemiecki

starosta powiatowy sprzeciwił się jego nominacji. Sekretarzami grupy było dwoje Polaków,

pracowników  sklepu  Kadgiehna.  Inspektor  uznał  jednak,  iż  z  powodu  wieku,

niewykazywania inicjatywy i stanu zdrowia nie nadają się do pełnienia tych funkcji16. Ocena

działalności grupy powiatowej handlu w Sokołowie Podlaskim wystawiona przez inspektora

Pacyńskiego  była  więc  negatywna.  Na  marginesie  warto  dodać,  iż  identyczna  sytuacja

panowała w Garwolinie, a być może też i pozostałych powiatach dystryktu warszawskiego.

W aktach  Grupy  Głównej  Gospodarki  Przemysłowej  i  Komunikacji  warszawskiej  Izby

Dystryktowej sprawozdania na temat innych grup powiatowych się nie zachowały17.

W  trakcie  kontroli  potwierdzono  spostrzeżenia  zawarte  w  protokole  ze  zjazdu

sekretarzy grup powiatowych w Warszawie 30 listopada 1943 roku. Wówczas stwierdzono, iż

w niektórych gminach powiatu  sokołowsko-węgrowskiego w ogóle  nie  ankietowano firm

prywatnych. Wskazywano także na przypadki sporów kompetencyjnych odnośnie wydawania

zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych18. 

Franciszek  Pacyński  nie  unikał  krytyki  w  stosunku  do,  jak  by  na  to  nie  patrzeć,

funkcjonariuszy  władz  okupacyjnych.  Była  to  ciekawa  sytuacja,  gdy  działacz  Polskiego

Państwa  Podziemnego,  zatrudniony  w  niemieckiej  izbie  dystryktowej,  kontrolował

hitlerowskiego „obmanna” i ostro krytykował jego działalność. Polacy wielokrotnie zresztą

wykorzystywali  raporty  i  sprawozdania,  jako  metody  krytycznego  przedstawiania  obrazu

życia  gospodarczego  ziem  polskich  pod  niemiecką  okupacją.  Służyły  one  potem,  jako

materiał  do  przygotowywanych  w Delegaturze  Rządu  RP na  Kraj  sprawozdań  dla  władz

polskich w Londynie19.

Paradoksalnie Niemcy stworzyli sobie korzystniejszą sytuację w tych rejonach, gdzie

nie  zlikwidowali  sieci  oddziałów  polskich  zrzeszeń  kupieckich.  Za  ich  pośrednictwem

okupanci starali się bowiem realizować swoją politykę gospodarczą. Poza tym łatwiej im było

egzekwować  (choćby  groźbami)  wykonywanie  swoich  poleceń,  gdy  pozostawili  na

16 Ibidem, sygn. 117, k. 9.
17 Ibidem, k. 8.
18 Ibidem, k. 16 - 17.
19 Zob. W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995, s. 93; P. Matusak, Przemysł na
ziemiach polskich w latach II wojny światowej, t.  1:  Eksploatacja przez okupantów i konspiracja przemysłowa Polaków,
Warszawa-Siedlce 2009, s. 414.



stanowiskach polskich działaczy. Inaczej mogli traktować Polaka, nawet jeśli był prezesem

lokalnego Stowarzyszenia Kupców Polskich, niż Niemca prowadzącego hurtownię w mieście

powiatowym. Niszcząc struktury polskich zrzeszeń kupieckich pozbawiali się jednocześnie

aparatu,  którym  mogliby  bezpośrednio  sterować.  Wiadomo  też,  że  współpraca  między

funkcjonariuszami hitlerowskimi nie zawsze układała się poprawnie20.

20 Archiwum Akt Nowych, zespół Delegatura Rządu RP na Kraj, Departament Sprawiedliwości, sygn. 202/IV/1, mikrofilm
2282/1, k. 63.


