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,,poLSKA-FnłNCIA' oRGAN rRAS owy
Izgy HAr{ DLOWEI POLSKO-FRłNCUSKIEI

WOBEC WSPÓŁPRACY OBU PAŃSTW
W LĄIACH 1937-1938

zbaHandlowa Polsko-Francuska powstała w 1919 rokul. }ej siedziba znajdowała
się w V,łarszawie przy ulicy Zielnej 50, a później przry Czackiego 4.Prezesem był

Bogusław Flerse:, wiceprezesami: Andrzej Garbiński3, Roger Kaeppelin, Leon Łu-

B. Herse, Na dobrej drodze,,,Polska-FranĄa" 1,937, nr 1-2, s. 4.

Bogusław Madysław Herse (ur. 13.09. 1872, zm.30.10. 9aĄbyŁ kupcem, wspołwłaścicielenr a na-
stępnie prezesem fir*y ,,Bogusław Herse" handlującej koŃekcją damską w Warszawie, zńożonej
przezjego ojca (też Bogusława). UkorlczyŁEcoLe des Hautes Etudes Comrnerciales w Palyzu. Był
członkiem Rady BP, prezesem Stowatzyszenia Kupców Polskich, prezesem Rady Nadzorczej Zrze-
szenia Kupców Polskich, wiceprezesem CentralnegoZvńązkaPolskiego Przemysłu Górnictwą Han-
dlu i Finarsów, wicepr ezesemIzby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, wiceprezesem Izby Han-
dlowej wPatyżl. Odzrraczony'między irurymi frarrcuską Legią Honorową. Ponadto był wytrałłrym
taternikiem. Clrodził na wyprawy z przewodnikami nrłodszym i Klim]<iem Bachledą. latenr mieszkał
wtaz z rodziną pIzez wiele lat w Zakopanem na Bystrem, wszedł w posiadanie willi ,,SchodfLica" na
stokach Gubałówki. Gościł tam m.irr.: KazimietzaTetnajerą Madysława Orkana, }ana Kasprowicza.
W 1909 roku był członkiem komitetu budowy schroniska im. Ir4ieczysława Karłowicza. Zob.: Czy
roiesz kto to jest?, red. S. Łoza,Warszawal93l, s. 255; A. Wierzbicl<, Ż11uy Ląuintrm.Wspottuienią,Y{ar-
szawa2001, s. 150-151; Z,Paryska, W.H. Parl,slł,InfunrctozoaWielkn Encyklopedia Tah,zańskn,hą:/ /z-
-ne.pi/llraslo,1714,herse_boguslaw_wladyslau,.hhn1 [dostęp: ?2,09.2013].

Aldrzej Garbński (ur. 1.04.1867, zm.13.11,.193Ą.W 1892 roku ukończyłWydział Prawny na Uni-
wersytecie Warszawskim. Cztery latapóźńej poszukiwaniu pracy wyjechał na Syberię, gdzie objął
posadę sędziego śledczego (w Tiukalillsku, Ust-Kucie i lrkucku), a następnie prokuratora w lrkuc-
ku. Powrócił do kraju i w ],899 roku został sekretarzem Dyrekcji HuĘ Bankowej w Dąbrowie Gór-
ńczej, gdzie w czasie i wojny światowej dał się poznaćjako świehry organjzator, człowiek dbający
zarówno oludzi,jak i przedsiębiorstwo. Utrzymywał kontakty z Komitetem Narodowl,m Polskim
wParyżu - w tym celu jeźdzlŁ do Szwajcarii, skąd przewozł dokumenty i korespondencję. W 1918

roku został wybrany do Rady Stanu, a w 1920 r,oku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w stop-
niu podporuczniką służył w 201 pułku szwoleżerów. W dwudziestol'eciu międzywojennym był
członkiem Rady Towarzystwa Huta Bankową Towarzystwa Górniczego Francusko-Polskiego,
Towarzystwa Będzirr-Olkusz, Torł,arzystwa Przemysłu Metalurgicznego w Polsce, Reprezentan-
tem Gwarectwa FŁabia Renard. Publikował w ,,Przełomie" (1906), ,,9lowie", ,,Epoce", ,,Kurjerze
Warszawskim". Jego artykuły i przemówienia w Radzie Stanu zebrano i opublikowano w tomie
,,CTedo" w Warszawie w 1927 roku. Był Zostń odznaczony flancuską Oficerską Lugrą Honorową.
Zob,: ś.p. Andrzej Garbiński,,,Polska-FranĄa" 1938, nt 1,, s. 15; A. Wierzbicki, dz. cyt., s.201; Intenrcto-
uabaza cnlentarzy i g,obów zu Polsce - Nieobecń.com.p1, htĘ:/ /ńeobeo:ri.com.pl/index.php?s=gro-
b&id=155974 [dostęp : 22.09.20131,
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bieńskia, Franciszek Michel a dyrektorem Stanisław Kocot5. Głównym zadaniem
Izby było doprowadzenie do ożywienia wymiany handlowej między Polską a Fran-

"ją 
ii"j posiadłościami zamorskimi. W tym celu działaczetowarzystwa organizowa-

li spotkania|Iua których przedstawiciele sfer gospodarczych obu krajów mogli wza-
jemnie się poznać, dużąuwagę zwtacano na rolę informacyną, aby rczpropagować
mozliwoś ciwzajemnej wymiany handlowej. Według opinii prezesalzby było to za-
danie trudne wobec losnącego współzawodnictwa rniędzynarodowego i słabnącej
sile nabywczej społeczeństw6. Do listopada 7937 roku lzbaprzesyŁałaswoim człon-
kom periodyczny biuletyn powielmŁy'. Natomiast od listopadal937 roku organem
prasowym lzby było czasopismo ,,Polska-Frantcja" , ukazujące się jako miesięcznik,
z tekstami drukowanymi jednocześnie w dwóch językach: polskim i francuskim -
jeśli były to publikacje o charakterze ogólnym,w języku polskim - jeśti doĘczyĘ to-
warów eksportowych francuskich, w języku francuskim - jeśti dotyczyĘ towarów
eksportorłych polskichs.Program tego wydawnictwa ustalono już po ukazaniu się
pierwszego numeru, w dniu 3 grudnia 1937 roku na zebraniu Rady lzby Handlowej
pod przewodnictwem prezesa Bogusława Hersego i w obecności radcy handlowe-
go Ambasady Francuskiejw Warszawie Oliviera Depret-Bixio. Wiadorno jednak, że
do wydania organu Izby przymierzano się przynajmniej od 20 kwietrria 1937 roku,
kiedy Rada lzby prĄęła uchwałę, mówiącą że plenumeratorami będą z utzędu
wszyscy członkowie Izby (mieli uiszczać abonament poza składką członkowską)

Leon Łubienski (ur. 15.03.186],, zm,9.08.194a). Był zierniarrinem,posiadał majątki Kazimierza Wiel-
ka i Bełzów \Ą/ poM.. Pńczóu,. Był posłem do II rosyjskiejDumy Państwowej, atakże rł,iceprezesern
Towarzystwa Rolrriczego i członkien. władz Towarzystwa Wzajemnej Asekuracji Rolnej w Mńsku
Mazowieckirn. W 1917 roku, po wybuchu rewolucji październkowej, został członkiern Polskiej
Rady Narodowq' i Polskiej Rady Międzypałtyjnej w Rosji. W 1918 roku rł, obawie o własne życie
musiał wl,jeclrać z Rosji. Przedostał się na zachódi działał w Komitecie Narodowym Polskirn. Był
uczesfirikiemPolskiei Delegacji Pokojowej w Paryżt, a także przedstawicielem rzą,Jll polskiego na
konferencjach międŹynarodow1,,ch w Genui iHidze, gdzie płzedstawiał spra\Ą/ę polskiego Ńena
zagrabionegoptzez Rosję Sowiecką, Do 1,9Z2rokupełnił funkcję attaclrć horrorowego Poselstrł,a RP
w Paryżu. W latacl"r Pn-1,930 był senatorem pierrł,szej i drugiej kadencji (Klub Chrześcijańsko-Na-
rodowry iBezparĘjny Blok Współplary z Rządem). W Senacie I kadencji uczeshriczył w pracach
Polsko-Francuskiej Grupy Parlanrentarnej. W czasie II wojny śrł,iatowej przebyw,Ń w Warszawie,
a w momencie wybuchu powstania \Malsza]^,skiego był cięzko clrory.7lub 8.08.1944 roku żołnierze
ukrańskiej fornracji kolaboracyjnej wyrnlcili go z domu, a 9.08.1,9M roku został zash,zelony na
Ochocie w Warszawie, w okolicach Zieleniaka. Jego syn Franciszekwa|czył we wrześniu 1939 roku
i zaglnąŁ. Zob.: P. Majewski, Łtbieński Leolt, W: Postouie i senatorozuie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-
1939, Słottlltik biograficztty, Tont lll K-Ł, red. G. Mazut, Warszawa 2005, s. 402-403;Witryna efułkacyjna
Kancelarii Senaht, htĘ:/ /www.senat.edu.pl/senat/senatorowie-1922-1939/senatorowie-li-rp/se-
nator/ leon-lubienski [dostęp: 22.09.2013].

lzby lmtńIowe tnieszane ztt Polsce,,,Rocznik Polityczny i Gospodarczy" 1939, s. 884.

B. Herse, dz. cyt., s.4,

Rapport fuł Conseil de la Clwnbre de Conlnterce Polotto-Franęaise potłr I'exercice 1937,,,Polska-Francja"
1938, nr 4, s.1,0.

Pierwszy nuner ukazń się jako wydanie podwójne - rt 1-2, za miesiące listopad i grudzień.

5

6

7
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i ustaliła Toczny abonament w wysokości ].5 zł. Pismo miało być poświęcone głow-
nie polsko-francuskiej współpracy gosp odar czejg .

Jak do tej pory działalność lzby Handlowej Polsko-Francuskiej nie została
przedstawiona w sposób monografuczny, najpewniej ze względu na brak do-
statecznej bazy źródlowej. Warto tutaj wskazać na ogóInie niski stan badań nad
dziejami izb handlowych Drugiej Rzeczypospolitej, jako dobrowolnych prywat-
nych zrzeszeń stawiających przed sobą cel popierania stosunków gospodarczych
Polski z innymi krajami]0. Za niewystarczający należy uznać tez stan badań nad
izbami przemysłowo-handlowymi polsko-za graniczny*i". W związku z niewiel-
kąbazą fuódłową (Narodowe Archiwum Cyfrowe i prasa) uzasadnione wydaje
się przedstawienie stosunków gospodarczych polsko-francuskich z perspek$wy
miesięcznika ,,Polska-Francja" iprzyczynkowe scharakteryzowańe choćby części
działalno ści lzby H an dlowej Po ls ko-Fr ancuskiej w Wars zawie.
W skład komitefu redakcyjnego miesięcznika ,,Polska-Fran. ja" wchodzili:

przewodniczący - Paul Simon, członkowie - Juliusz Dąbrowski, Andró Littaye,
Alfred Luxembourg, redaktor prowadzący - Stanisław Kocot. Od samego po-
czątku redakcja otrzymała silrre wsparcie czynników rządowych. W pierwszym
numerze czasopisma, jego twórcy opublikowali deklaracje ministra przemysłu
i handlu Rzeczypospolitej Polskiej Antoniego Romana i ambasadora Republiki
Francuskiej Leona Noćla. Minister Antoni Romarr pisał: ,,WęrĘ ptĄaźniłączą-
ce Polskę i Francję, tak dobitnie podkreślone zawarĘmi ostatnio układami finan-
sowymi i handlonymi, niewąĘliwie przyczynią się do zacieśnienia współpracy
gospodarczej obu krajów. IzbaHandlowa Polsko-Francuska, pracując od dawna
na polu zbliżenia ekonomicznego polsko-francuskiego, realŁĄe szczęśliwą myśl
własnego olganu ,,Polska-Frantcja" , któremu należy życzyć pełnego rozwoju dla
osiągnięcia wytkniętych celów" l:.

Z kolei w deklaracji ambasadora Leona Noćla czytatny: ,,Powzięta przez Izbę
Handlową Polsko-Francuską inicja§wa jest bardzo na czasie i z przyemnością
nofuję ten nowy ptzejaw rozwijĄącej się działa]ności. Miesięcznik przez nią wy-
dawany będzie stanowił odtąd bardzo cenny pIzyczynek w zakresie informacji
i dokumentacji gospodarczej. Dobór treści pierwszego numeru ,,Polska-Francja"

9

10

Z prac bieżącyclt lzby, ,,Polska-Francja" 1938, nr 1-, s.1-4-15,

W 1939 roku w Polsce dziaŁńo ich dwadzieścia. Zob.: red,, Izby lmtńloue polsko-zagraniczlte, Y{: Ett-
cyklope dia lństorii Dtlłgiej Rzeczypospolitej, red. A. Gariicki" Z. Landall, W. Roszkowski, P. Stawecki,
J. Tomaszewski, Warszawa1999, s.137; T. Małecką Izby lwńlozue polsko-zagraniczne,W: Encyklopedia
lństorii gospodarczej Polski do 1945 roku, red. A. Mączak, t. 1. A-N, Warszawa 1981,, s.278.

Problem ten został omówiony w pracy: K. Dąbrowski, ArchiwŃaizb przemysłowo-handlowyó
II RP, lN: Arcltilualia izb przetnystouloJwńlowyclt. Stan i perspektyluy badań, red. K. Dąbrowski, Ryki
2012, s. 8-27, hĘ:/ /otworzksiazke.pl/imagesf ksiazki/archiwalia_izb/ archiwalia_izb.pdf [do-
stęp:26.09.2013],

Deklaracja nitistra przelnysttł i landhł Rzeczypospolitej Polskiej Atttoniego Romana,,,Polska-Francja"
1937,nr1-2, s.2.

"l1

174
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jak również i wybitne osobistości, które zechciaĘ zaoharować do tego numeru
swą współpracę, nie pozwuIuJą wąĘić ani o przyęciu, zjakim spotka się to wy-
dawnictwo ze strony sfer zainteresowanych, ani o użyteczności, jaką będzie dla
nich przedstawiało. Realżując swój program, Izba Handlowa Polsko-Francuska
dorzuca w ten sposób nowe ogniwo do dzieła, które jest na drogim, do progre-
sywnego rozwoju wymiany polsko-francuskiej w celu tym większe1o zharmoni-
zowania naszych stosunków ekonomicznych ze stosunkami politycznymi i uczu-
ciami, które łącząoba narody: ztego powodu składam lzbie gorące zyczerria"-l3.

Po tym wiele zapowiadającym wstępie, w pierws zym numerze pisma prezes

Izby Bogusław Herse opublikował tekst ,,Na dobrej drodze...", w którym pod-
sumowywał dotychczasowe relacje handlowe Polski i Francji i wyrażał nadzie-
ję, ż" podpisane w 1936 roku polozumienia zapowiadĄą ożywienie wzajemnych
kontaktów. Wymieniał tu porozumienie finansowe w Rambouillet, Ęmczasowy
układ handlowy z1,9lipca, atakze traktat handlowy z22 maja 1937 roku i porozu-
mienie furys§czne. Podkreślił, że pozwoliło to l1a rozszerzenie ram dla przedsię-
biorstw prywatnych, które chcą wykorzystać zniżki cetne, unormowaną odprawę
celną towarów i skoordynowanie płatności. IrTa poparcie swoich słów przytoczył
dane staĘstyczne, wskazałże obroty pomiędzy Polską a Francją za osiem miesię-

cy 1937 roku wyniosły 59.972.00a zł co oznaczało wzrost w stosunku do obrotów
za ten sam okres w roku poprzednim - 57.332.000 zŁ, Poprawa ta, to głównie za-

sługa wzrosfu polskiego eksporfu w tym czasie z26.821,.000 zł do 34.138.000 zł. Co
prawda przywóz francuski do Polski spadł z 30.511.000 do ż5.$4.aa0, ale Francja

mogła to kompensować korzyściami wynikającymi z układu turysĘcznego i z ob-

sługo pożyczek francuskich. Herse zauważał, że w 1937 roku kapitał francuski
w Polsce rtynosił przeszło 391 milionów zł, co stanowiło 27,1% wszystkich kapita-
łów zagranicznych w Polsce i był to najwyższy odsetek odnotowany od 1930 roku.
Kończąc swoje wprowadzenie pTezes lzby pisał, że oddaje łamy pisma ,,Polska-
-Francja" do uzytkv zrzeszonych organizacji jak i n,szystkich instyfucji i dziala-
czy, zainteresowanych w rozwoju stosunków gospodarczych polsko-francuskich.
Wyraziłnadzieję, ze spełni ono srł,oje zadanie ,,jako platforma do wspólnego po-

rozumienia się sfer handlowycl., przemysłowych, rolniczych i finansowych obu
krajów"la, a wzrfLożenie wymiany między dwojgiem państw będzie mogło być

,,odpowiednikiem godnym przyaźni i sojuszu, jakie łączą ona Narody"la.
W pierwszym numerze czasopisma polsko-francuskie stosunki gospodarcze

w latach dw.udziestych ifuzydzies§ch XX wieku scharakteryzował prezydent Ko-
mitetu Współpracy Gosp odarczej Polsko-Francuskiej Paul Minkowski i podsumo-

13 Deklaracla antbasadot,a Republiki Franałskiej Leoną Noćln, ,,Polska-FtanĄa" 1937, nr 1-2, s.3.
1a B. Herse, dz. cyt., s.4-5.
1Ę '.1alnze, s. 5.

11.5
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wał że zdtowy i normalrry rozwój stostrnków gospod arczych między państwami
wymaga oparcia na wynikających z niego obustronnych korzyściach, a działal-
ność Izb Handlowych, zarówno po stronie polskiej, jak i francuskiej, może tylko
w tym pomóci6,

W numerze tym znajdujemy kilka artykułów poświęconych konkretnym bran-

zorn. Czesław Klarner, bya minister plzemysłu i handlu, prezes Związku lzb
Przemysłowo-Handlowych RP, przypomniał początki francuskich inwestycji
w hutnictwie na ziemiach polskich w XIX wieku. Jako przykłady największych
przedsiębiorstw wymienił Hutę Bankową t Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk
Rur i Zelaza|7.Inzynier Aleksander Ciszewski, prezes Unii Przemysłu Górniczo-
-Hutniczego w Katowicach, opisał tradycję i współczesność przemysłu cynko-
wo-ołowianegol8. Franęois Michel opublikował arĘkuł poświęcony handlowi
węglem, stwierdzając, że ,,ze wszystkich towarów, które są przedmiotem wy-
miany między Polską a Francją, węgiel ma chyba najwięcej praw, aby zająć miej-

sce w pierwszym numerze Biuletynu, jaki lzba Handlowa Polsko-Francuska ma

odtąd poświęcać stosunkom gospo darczym między obu krajami"19. Swoją opinię
poparł danymi liczbowymi2o. Profesor Edmund Trepka, dyrektor Związku Prze-
mysłu Chemicznego RP, przedstawił akfualne problemy obrotu chemicznego pol-
sko-francuskiego2i.

Redakcja czasopisma opublikowała tez listę artykułów nie podlegającym ograni-
czeniom konĘngentovrym pIzy wwozie do Francji, co zdaniem ekspertów mogło
sprzyaćwzmozelliu polskiego eksporfu2. W drugim numerze pisma attachó han-

dlowy przy Ambasadzie Francuskiej Olivier Depret-Bixio podawał informacje na

temat repartycji kontyngentów przyznanych Francji na przywóz do Polski. Wska-
zywałna dużą rolę MieszanĄ Komisji Rządowej Polsko-Francuskiej, która przed
rozpoczęciem kazdego trzymiesięcznego okresu ustalała kontyngenĘ normalne23

i dodatkoweza. Zaznaczałteż, że na początku kwartału , w czasie zebrania Komisji,
syfuacja jest ponownie analizowana na podstawie danych statystycznych, doty-

czących poprzedniego kwartału a znanych dopiero w tym terminie. IJważał, ze

i6 P. Minkowskl Les relatiotts ócołtotniques polono-fi,anęaises, ,,Polska-FranĄa" 1937, nr 1-2, s. 8-10.

'7 Cr. Klamer, Kapitałfranarckizu huhtictzuic polskittt,,,Polska-Francja" 1937,t,t1-2, s. 6-8.
18 A. Ciszewski,Przentysł cyltkuiołowitłruPolsce,,,Polska-Francja" 1937,rtr1-2, s.11-],5,
19 F. Michel, Le cltarbon dans les relatiotts ócottotniqrłes polono-f,anęaises, ,,Po|ska-Francja" 1937,rlr 1-2,

s. ],5.

Tamże.
E. Trepką Obrót clrcnicztty polsko-fl,anuski,,,Polska-FranĄa" 1937 , nr 1-2, s. 18-19.

Artyktńy ruolne do przyLlozll do Francji (z prac Sttldhml Eksportowego lzby), ,,Po7ska-Frarrcja" 1,937,

nt 1-2, s.25-27.

Dla każdej pozyqit*yĘ celrrej, w oparciu o dane polskiej staĘs§ki urzędowej.

Dla towarów z listy ustalonej ptzez tę Komisję.
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wiedza na temat działalności Komisji moze być przydatna inwestorom tak długo,
jakbędzie obowią zywał traktat handlowy z ż2 maja1937 roku2s.

Z kolei referentka spraw francuskich w ministerstwie przemysłu i handlu }a-
dwiga Nowowiejska scharakteryzowała zmiany jakie wprowadzlłtraktat handlo-
wy i nawigacyjny z 7937 roku do specyfiki polsko-francuskiej rłymiany handlo-
wej. Podkreśliła, że pierwszy traktat handlowy z 6 lutego 192ż roku nie był dla
Polski korzystny, gdyż zawieral szereg ustępstw jednostronnych. Przyczynę tego

stanu rzeczy należało upatrywać w słabej pozycji Polski na arenie międzynarodo-
wej. Kolejny traktatzawarto 9 grudnia 1924roku (ratyfikowany Zlipca 1925 roku)
i ten przetrwał do 1936 roku26, gdyż traktat z 1929 roku nie został ratyfikowa-
ny. Prowizoryczny układ z 1936 roku wygasł po wejściu w życie traktatu z 1937

roku. Dla polskiego rządu istotrre było uzyskanie dodatrriego bilansu płatniczego
zFrancją, dlatego układ płańiczy z1936 roku postanawiał, że naleznościza towa-
ry importowane z Francji powinny być pokrywane dewizami, otrzymywanymi ze
sprzedaży polskich towarów we Francji. Spowodowało to brak mozliwościwzto-
sfu importu towarów francuskich bez tównoczesnego zwiększania eksporfu do
Francji. }. Nowowiejska wskazywala, ze traktat handlowy i nawigacyjny z 1937

roku stanowił rozwinięcie ukłaclu z 1936 roku. Zawierał on obustronną klauzulę
najwięks zego uprzywilejowarria (z maĘnri wyjątkami). Uregulowano takze sto-

sunki Polski z francuskinri koloniami i posiadłościami zamorskimi między innymi
w dziedzinie cehrej, emigracy]."j, osiedleńczej, morckiej. Autorka podkreślała, że
w 1937 roku został zawarĘ także układ płatniczy, wprowadzający ważną zasa-
dę - salda dodatlriego w dziedzinie handlowej na korzyść Polski. Wartość fran-
cuskiego ptzywozu do Polski miała stanowić B0% rł,artości polskiego wywozu
do Francji. Jedną z najważniejszych przeszkód według Nowowiejskiej była zbyt
szĘwna reglamentacja przywozu we Francji, jednak mozna to było ominąć zwra-
cając uwagę na szereg artykułów wotnych do przywozu, ptoblemem był futaj

brak zainteresowania nimi zarówno pTzez polskich eksporterów, jak i francuskich
importerów. Swój artykuł kończyła ukłonem w kierunkulzby Handlowej Polsko-
-Francuskiej w Warszawie ilzby Handlowej Francusko-Polskiej w Paryżu:,,Kto
lepiej od nich moze vnryczuć nastroje sfer kupieckich? Praca Ęch lzb często nie-

wd,zięczna, dajednak prędzej czy późńej oczekiwane rczultaĘ"'7.Wyrażała też

opinię: ,,Trzeba dążyć dobliższego zacieśniania stosunków handlowych, - ktoryż
bowiem zkrajów ma zajmować w naszych stosunkach handlowych miejsce domi-

O. Depret-Bixio, Systćttle acfiłel de repartitiott des cotttittgelis allotlćs h la France d l'eliróe en PoI.ogn.e,

,,Polska-FranĄa" 1938, rt 1, s,2.
Traktat ten i poprzedni przynosiły większe korzyści Francji niż Polsce. Zob.: Z. Wroniak, Polityka
polska wobec Francji w lataclt 1925-1932, Poznań 1,987, s. 69-70.

J. Nowowiejska, O traktncie ltnndlmlym z Frattcjq,,,Polska-Franga" 1938, nr 1, s. 3-5.
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nujące, jeżelinie kraj tak silrrie z nami zaptzylaźniony? Traktat już jest, brak tylko
jego odpowiedniego zastosowania - i na to czekamy"x.

Redakcja czasopisma oplacowywała stałe rubryki. Jedna z nich pt. Z prac Stu-
dium Eksportowego lzby prezentowała taryfikacje celrre polskich towarów we Fran-
cji, warunki zbytu we Francji niektórych polskich artykułów eksportowych, zniżki
celne w obrocie handlowym/ charakteryzowała specyfikę handlu z francuskimi
posiadłościami zamorskimi. W dziaLe doĘczącym taryfikacji polscy eksporterzy
mogli dowiedzieć się że: ,,Jaja w skorupach (poz.lycja - dop.J.D.] tar.[yty - dop.

}.D.] celn t"i - dop.}.D.] fr.[ancuskiej - dop. I.D.] 34A), świeże lub konserwowane
w chłodniach lub każdyminnym dozwolonym sposobem/ o wadze szfuki: ponizej
55 gr,55 gr i powyżej podlegają opłacie licencyjnej w wysokości fr.[anków - dop.

}.D.] fr.[ancuskich - dop. J.D.176,- za100 kg. Korzystają ze zwotnienia od opłat li-
cencyjnych jedynie jajaprzywożone w skrzyniach standardowych, zawierających
720 lub 14110 sztllk, wazące brutto najmniej 50 kg i najwyżej 105 kg, zależnie od
wypadku. Kiełbasa krakowska (p.|ozycja - dop. I.D.] t.fatyĘ - dop. J.D.] c.[elnej

- dop. }.D.] fr.[ancuskiej - dop. J.D.] ex 17 ter) jest clona według stawki przy1ętej

dla mortadel7"29.

Zkolei dział doĘczący warunkow zbytu dawał bardzo prakĘczne rady: ,,Grzy-
by. Konsumenci francuscy nie znają grzybów suszonych jako przyprary i artykuł
ten mozna znaleźć jedynie w sklepach włoskich i polskich. Zaznaczyć należy, iż
suche grzryby nie są sprzedawane w wiankach, lecz pocięte w cienkie paseczki
i opakowane w torebki celofanowe po 50, 100, 150 i 200 gr. Grzyby w wiankach
są na ogół niepoządafLe ze względu na dużą zawartość piasku, mogą być jed-

nak z powodzeniem eksportowane do okręgów francuskich, w których pracuje
zr:.aczllra ilość robotników polskich. Zaznaczyć należy, iż jedynie grzyb ptawdzi-
wy (cdpes) nadaje się do wywozu.Izba zwraca uwagę eksporterów na pomyśhre

okoliczności, wpĘwające na opłacalność eksporfu grzybów, a mianowicie: gtzyby
świeze i suszone są całkowicie zwolnione od cła i nie podlegają ograniczeniom
konĘngentowym"30.

Ogłaszano informacje o konkretnych mozliwościach eksporfu; ,,Powazna firma
francuska zamlerza ImpoTtować z Polski dziczyznę, Zainteresowani eksporterzy
winni zwrócić się bezpośrednio do lzby Handlowej Francusko-Polskiej w Paryzu,
5, rue de Greffulhe. Korespondencję ztąIzbąmożna pro\Madzićw języku polskim,
Ieczw wypadku bezpośredniego zwracania się w powyższych sprawach do lzby

Tamże, s. 5. Na temat zachowania ,,szczególnych względów" dlakapitału francuskiego czytamy rł,:

Z.Landarr, J. Tomaszewski, Zalys lństońi gospodarczej Polski 1,918-1939, Warszawa 1,999, s.323.
Z prac Sttłdiuxt Eksportoroego lzby,,,Polska-Francjd' 1938, nr 1, s. 6.

Tamże, s,7,

29

30

118



,, Po LS KA-F RAN C]A' ORGAN PRAS oWY l ZBY HAND LOWE j POLS Ko- F RANCU S KI E J...

w P ary żu, należy zawiadomić o tym Izbę Handlową Polsko-Francuską w W arsza-
wie, Zielna 50, załączając odpis przesłanej korespondencji"3l.

Wskazywano na mozliwości handlu z posiadłościami zamorskimi Francji: ,,Ma-
roko. Operacje handlowe z Marokiem są regulowane ,,par l'Act d'Algósiras".
Wszystkie kraje są objęte tymi samymi zatządzeniami, przy imporcie towarów
do Maroka pobierane są opłaty celne w wysokości12,5%. Czynione są jeclnakże
w tej zasadzie pewne uryjątki. Przykładem moze służyć wywóz z Polski pługów
animalrrych, dla których jednolite w tym kraju obowiązujące cło dLa wszystkich
towarów zagranicznyclr - z uwagi na wielce dodafurie cechy przy prakĘcznym
stosowaniu Ęch pługów - zostało obnizone do 2,5%. System konĘngentowa-
nia nie istlrieje, handel jest całkowicie wolny. Zaznaczyć należy, iz Francji nie są
przyznane zadne specjalrre przywlleje. [...] Firmy ptzywazowe w Maroko ptagną
importować z Polski: drzewo sosno\^/e tarte, dykty, meble gięte, szkło stołowe,
fajanse, porcelanę, arĘkuły fotograhczne, surówkę bawełnianą, towary włókien-
nicze (wełniane i półwełlriane), trykotaze, tkaniny jedwabne na suknie i plaszcze,
koszule bawełrriane, kapellJsze, obuwie, wózki dziecięce, węgiel i koks, skroplo-
ny gaz - butan, przetwory mięsne, tanie cukierki, cukier, ziemniaki, fasolę i inne
produkty strączkowe itd. Madagaskar. Pow ażnym utrudnieniem dlarozwoju wy-
miany towarowejjest brak bezpośredniej komunikacji okrętowej, rca|izacja której
pozwoliłaby na zfLaczrle obnizenie kosztów transporfu i tym samym umozliwiła-
by sprzedaz polskich artykułów po cenach niższych, dostosowanych do cen towa-
rów konkurencyjny ch" sz 

.

Przy okazji opisu poszczegóInych posiadłości francuskich wskazywano na zni-
komy udział Polski w imporcie do nich. Za glówne ?rzyczyny tego stanu tzeczy
uwazano: wyżej wspomniany brak bezpośrednich połączeń okrętowych, brak
odpowiedniej organizacji eksportowej, niechętne nawiązywanie przez polskich
eksporterów kontaktów z odleglymi rynkami zamorskimi, ptzyz\\ryczajenie do
pośrednictwa angielskiego i niemieckiego, brak mozliwości udzielaniaprzezpol-
skich eksporterów kredytów długoterminowyclr, brak umiejętności dostosowa-
nia swoich towarów do wyrnogów rynku (warunki klimaĘczne/ uwarunkowania
kulfurowe)33.

W czasopiśmie redakcja informowała o akfualrrych zniżkach ceł francuskich
i polskich na konkretne artykuły. W pierwszym numerze z 1938 roku pisano
o zniżce ceł francuskich na pochodzące z Polski arĘkuĘ rolrre (sadzeniaki w sta-

nie świezym przeznaczone do uzyskania ziemniaków dla fabryk mączki ziemnia-

37 Tarnże, s.7-8.
32 Tamże, s,8.
33 Tamże, s.8-9.
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czanej) i hodowlane (owce, Ęki,barany, mięso baranie świeze i mrozone), atakże
o zntżce ceł polskich na szampan (z310 zł od 100 kg, do 105 zł od 100 kg)g.

W ,,Polska-Francja" redagowano ,,Kronikę gospodarczą" o charakterze infor-
macyjno-ogłoszeniołqlm. PojawiaĘ się futaj informacje o pozwoleniach przywo-
zowych we Francji, kontyngentach we Francji, zniesieniu zasad kontyngentowa-
nia (działo się tak np. po podniesieniu cła - jak w przypadklurządzeń pomocni-
czych dla drukarni i przemysłu papierniczego), zmianach wysokości ceł, nowych
ustawach o charakterze gospodarczym| konieczności posiadania świadectw po-
chodzeniai zaśwtadczeńweterynaryjnych, o oztlaczaniu pochodzenia towarów3s,

stopie dyskontowej i zastawowej Banku Francji, poszukiwaniu przedstawiciel-
stwach firm, nowych przepisach doĘczących cudzoziemców, targach między-
narodowych, mozliwościach wywozowych do posiadłości zamorskich Francji
i kontyngentach na towary obowiązujące IM tych posiadłościach36, zakazie wywo-
zu niektórych towarów, zniesieniu zakazu pTzywozu37, ubezpieczeniu kredytów
eksportowych38.

Według redakcji czasopismo cieszyło się dużą popularnością we Francji i jej

posiadłościach zamorskich, dlatego też postanowiono wprowadzić dodatkową
rubrykę pt. ,,Mozliwości handlowQ", w której miały pojawić się drobne ogłosze-
nia importerów i eksporterów z obu państw. Wprowadzono cennik tych ogłoszeń

- 30 gr za wytaz, ptzewidziano 25% zniżki dla prenumeratorów. Natomiast po-

stanowiono bezpłatnie zamieszczać informacje o charakterze ogóInym: doĘczące
napoĘkanych trudności w wymianie handlowej między Polską i Francją39. Fak-

Ęcznie rubryka ta zaistniała tylko jeden raz w numerze z lutego 1938 rokua0.

W pierwszym numerze z 1938 roku redakcja wydrukowała sprawozdanie
z zebrania Rady lzby Handlowej Polsko-Francuskiej z dnia 3 grudnia1937 roku.
Dyrektor lzby Stanisław Kocot złożył na nim sprawozdallte z działalnościlzby,
a Rada przyjęła do wiadomości szereg posfulatów w zakresie wymiany handlo-
wej między Polską a Francją. DoĘczyĘ one: zarówno towarów korzystających
z kontyngentów importowych we Francji, jak i nieskontyngentowanych, towa-
rów reglamentowanych w ptzywozie do Francji, a których kontyngenĘ byłyby

36

37

38

39

40

Tamże, s.9.

Np.w grudniu 1937 rck:u we Francji wprowadzono obowiązkowe oznaczanie kraju pochodzenia
takich towarów jak:rączkłdo palasoĘ parasolki,laski, brykle splęzyno\Ą/e do gorsetów i arĘkułów
toaletowTlch z metalu 1ub pokryfych masą ceiuloidową z gtlzlkami 1ub.agrafkami, otaz dla klamr
i spięć do gorsetón, i innych podobnyc|r artykułów, zob.: Kronikn gospodtlrcza, Część polska,,,Polska-
-FranĄa" 1,938, rlr 1, s. 13.

Krofiika gospodarcza,.., ,,Polska-Francja" 1938, nr 1, s.12-13,
Kronikn gospodarcza. Część polska,,,Polska-FranĄa" 1938, nr 10-11, s. 18-19.

Kronika gospodarcza, Część polska,,,Polska-FranĄa" 1938, nt 12, s.1,2-13.

OdRednkcji, ,,Polska-Frattga" ],938, nr 1, s.15-16,
Mo żlilu oś ci lnn dlozoe,,,Polska-Francj a" 1938, rrr 2, s. 8.

34
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pożądane, transakcji kompensacyjnych, kompensaĘ kontyngentów, imporfu to-
warów francuskich do Polski. Rapor§ te zostaĘ przesłane radcom handlowym
w ambasadach obu krajów - w ParyżuiWarczawie, czŁonkom delegacji polskiej,
biorącej udział w rokowaniach Mieszanej Komisji Rządowej Polsko-Francuskiej,
Ministerstwu Przemysłu i Handlu w Warszawie, Państwowemu Instyfutowi Eks-
portowemu w Warszawie. Na zebraniu Rada lzby przyęła w poczet członków
kolejne firmy - w większości polskie, ale takze francuskiea1.

W 1938 roku w miesięczniku ukazał się caĘ szereg wartościowych autorskich
artykułów, doĘczących Polski, Francji, stosunkó\M gospodarczych między oby-
dwoma krajami, czy też omawiających problema§kę branżową, mających pod-
nieść stan wiedzy czytelników. Były toaz ,,Wpływ polityki handlowej na rozwój
przemysłu farmaceutyczne1o"n3, ,,Pott Autonomiczny Bordeaux"44, ,,Warunki
współpracy z rynkiem francuskim"as, ,,Zwiększenie eksporfu ziemniaków zPol-
Sk7"46, ,,Wywóz zbóz"47, ,,Produkt prawdziwie francuski, szampdfl"ng, ,,Kontrola
masła eksportowego"49, ,,UstrĄ celny Imperium Zamorskiego Francji"s},,,Co Pol-
ska moze zaoferować Francji w dziedzinie nasiennictwa"Sl, ,,Organizacja kontroli
materiału siewnego w Polsce"sz, ,,Plodukcja i eksport wielkopolskich ziemniaków
do Francj7"s3, ,,Sptawa oceny nasion w Polsce"s4, ,,Polski przemysł włókienni-
cz!"55,,,Polski przemysł przędzalniczy wełrry czesankowej"s6,,,Rola włókierrrric-
twa w polsko-francuskich obrotach handlowych"",,,Rola kapitału zagtaniczne-

47 Z prac bieżqcych lzby, ,,Po|ska-Francja" 1938, rrr 1, s,14.
a2 Autor podaje t"vi"ły polskie bą,Jżw tłumaczeniu najęzykpolski, dokonanym pTzezredakcję czaso-

pisma,,Polska-Francja".
a3 L. Spies s,Wpłylu polityki hanclloulej na rozwój przenrysht ,fannaceutycztrcgo, ,,Polska-FrutĄa" 1938, tu 2,

s.2-4.
e F, Fischer,I_e Port AtLtonom.e de Bordeaux,,,Polska-Francja" 1938, nr 3, s.2-4.
a5 M. Clrojecki, Wanntkizuspótpracy z tynkiem fl,anałskim,,,Polska-FranĄa" 1938,nr 3, s, 5-6..
a6 F. BalkowsĘ Les possibilitós d'augnentation des exportatiotts de ponnues de terre de Pologne,,,Polska-

-FranĄa" 1938, nr 3, s.6-7.
a7 L. Całka, Les expot,tations de ceł,eals,,,Polska-Fran ga" 1938, nr 3, s.7-8.
a8 A, Carre , Profułkt prazudzizuie ft"ąttcttski, sztlłnpafiL,Polska-FranĄa" 1938, rlr 5, s.2-4.
a9 A. Klau se, Contróle du beun,e destinó a I'exportatiott, ,,Polska-Francja" 1938, nr 5, s. 4-6.
50 O. Depret-Bixio, Rćgime douanier dtt Domaine Franęais d'Otire - Mer,,,Polska-FranĄa" 1938, rt 7-8

[błąd w numelacji czasopisrna - powirrrro być:6-Ą, s.2-3.
51 M. Rózański, Co Polską ntoże zaoferozuać Francji zu dziedzitrie nasienrichua, ,,Polska-Francja" 193B,

54

55

56

57

ru,8-9, s.2-6,

B. Hellwig, Orgmtizacjakontrolimateriahł siewnegow Polsce,,,Polska-FranĄa" 1938, ru,8-9, s.7-10..

P. P. Obara ,Pt,odttctiott et exportation en France des Połtnnes de terre de Ia Grande Pologne ftVielkopolska),
,,Polska-Francj a" 1938, rt 8-9, s. 11-1,2.

A. Sajde| Qtłestiołt des essais de selnances ett Pologlrc,,,Polska-Francja" 1938, ttt 8-9, s.1,3-1,4,

F. Maciszewskj, Polski przenn!/st rtlłókiennicz,y, ,,Polska-Francja" ].938, nr 10-1'l,, s. 6-9.

E. Saladin, L'iłtdtrctrie de la filafure d.e laine peignće en Pologne,,,Polska-Francja" 1938, nr ],0-1]., s. 10-11.

j.w., Rola rułókiennicttua w polsko-franutskiclt obrotach ltandlaulyclt, ,,Polska-FranĄa" 1938, nr 10-1'}.,

s. 11-14.
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go w Polsce"s8, ,,IJdział kapitału francuskiego w życiu gospodarczym Polski"sg

- temu ostatniemu opracowaniu towarzyszył,następuiący po nim, tekst redaktora

Stanisława Kocota doĘczący udziału kapitału zagtanicznego w gospodarce Pol-

ski w latach 1931-193860. Redakcyjne opraco\Mania: ,,Rozwój przemysłu mięsnego

w Polsce"61 i ,,Polski eksport hodowlany do Ftancj7"62, ,,Polska produkcja nabiało-
wa i eksport masła"63, ,,Eksport drewna zLasów Państw owych"@, ,,Port drzewny
w Gdyni"65, ,,Wywóz polskiej odzieży do Francji"66.

ArtykuĘ te byĘ napisane przez wybihrych specjalistów w swoich dziedzinach.

Wśród nich byli: prezes Zarządu Przemysłowo-Handlowego Zakładów Chemicz-
nych Ludwik Spiess i Syn SA - Ludwik Spiess, dyrektor Porfu Autonomicznego
w Bordeaux - inżynier M. Fischer, dyrektor handlowy Firmy Champagne Pom-
mery et Greno - A. Carre, radca handlowy przy Ambasadzie Francuskiej w War-

szawie - Olivier Depret-Bixio, profesor SzkoĘ Głównej Handlowej w Warsza-
wie - dr Marceli Rózański, inspektor Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
w Warszawie - Bronisław Hellwig, lrtżynier rolnictwa Piotr Obara, pIezes lzby
Przemysłowo-F{andlowej w Łodzi - gen. dr Feliks Maciszewski, prezes Związku
Banków w Polsce i prezes Rady Giełdy Pienięznej w Warszawie - dr Wacław Fa-

jans, dyrektor Powszechnego Banku Kredytowego w Warczawie - dr Emil Spżit,

przedstawiciel Zwtązku Eksporterów Zboza Rzeczypospolitej Polskiej w Pozna-
niu - Leon Całka, dyrektor Stacji Oceny Nasion w Warszawie - Adolf Sajdel.

Wśród artykułów z193B roku znalazł się jeden o charakterze wybitnie poLiĘcz-
nym. Został podpisany ptzez ministra przemysłu i handlu Antoniego Romana

i został zaĘbłłowany ,,UdziałZaolziaw rozbudowie polskiej potęgi gospodarcze-
j" u' .Odnajdujemy w nim fotografie: ministra Antoniego Romana, prezydenta Rze-

czypospolitej PolskiejIgnacego Mościckiego, marszałka Edwarda Rydz-Śmigłego,

ministra spraw zagranicznych lózefaBecka, Pozatym redakcjaraczej nie odbiega-

ła od wyznaczonego kierunku rozwoju czasopisma, skupiając u\Magę czytelników
na kwestiach do tyc zący ch zagadnień p ols ko-francus kiej wymiany hand lowej .

W redakcyjnych opraco\Maniach znajdujemy informację na temat Targów Pa-

ryskich organtzowanych od 21, maja do 6 czerwca 1938 roku. Polskich przedsię-

58 W. Fajans, Rola kapitałtt zagraniczttego w Polsce, ,,Polska-FranĄa" ].938, nr 12, s.3-4.
59 E. Spat, L]dział kapitntu fl,attctLskiego zu życitt gospodarczym Polski,,,Polska-FranĄa" 1938, nr 12, s.5-7,
60 St. K., Les capitatłx ćtrangers en Pologne,,,Polska-FranĄa" 1938, nr 12, s,7-8.
61 Dćoeloppement de I'indlłstrie de Ia rliande en Pologne,,,Polska-FranĄa" !938, ttr 4, s.1,6-17.
62 Exportation en France des profuńts d'ó.kaage polonaise,,,Polska-Fran ąa'; 1938, ttt 4, s.17,
63 La prodttction ląitićre polonaise et l'exportatiolt dt beurce de Pologne,,,Polska-FranĄa" 1938, nr 5, s. 6-7.
* Z.W.,ExportatiottdttboisdesFor€tsd'Etat,,,Polska-Francja"1938,ru,5,s.7-8,
65 Port pour les exsportatiotts de bois ił GĘnia,,,Polska-Francja" 1938, nr 7,8 |6-Ą, s. 4*l5.

66 Exportation de la confection polonaise en France, ,,Polska-FranĄa" 1938, nr ],0-11, s. 1415.
67 A. Romal:., La participatiołt de la Silćsit d'Outre-Olza au deaeloppentent ćcononńque de la Pologłte, ,,PoI-

ska-Francja" 1938, nr 10-11, s.2-6.
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biorców zachęcano do udziału i informowano naptzykład, że przedstawicielem
tej impre zy na Polskę był Paweł Simon - podano jego adre s, a także pisano o bez-
płatnych wizaclt na pobyt we Francji i dużych zniżkach kolejowych68. Redakcja
przypominała, ze jednym z punktó\M programu Targów Paryskich był Konkurs
Wynalazków, ze w 1937 roku wzięlo w nim udział szesnastu wynalazców zPoL-
ski, a czterech z nich zostało odznaczonych6g. Oferowano pomoc biura lzby Han-
dlowej w Warszawie przy ulicy Zielnej 50 i wyjaśniano zasady zgloszenia się do
konkursu7O.

Redakcja uwaznie śledziła zmiany doĘczące transporfu. Pojawiły się notki na

temat dzialalności Francusko-Polskiego Towatzystwa Kolejowego (przejęcie eks-
ploatacji linii kolejowej Herby Nowe - Gdynia w dniu 'I sĘcznia 1938 roku)7l,

a także reorganizacji kolei we Francji72. Na łamach ,,Polska-Frantcja" w kilku ko-
lejnych numerów ukazało tłumaczenie na jęryk francuski polskiego Kodeksu
Handlowego z 1931roku - Prawo o spółkach akcyjnych".Opublikowano listę
przedstawicieli firm francuskich w Polsce7a,Iistę głównych eksporterów ziemnia-
ków z Polski7s, listę firm zainteresowanych stosunkami ekonomicznymi polsko-
-francuskimi76.

W czwartym numerze pisma opublikowano sprawozdanie z działalnościlzby
Handlowej Polsko-Francuskiej za 1937 rok. Dosyć szczegółowo opisano aktyw-
ność lzby. Przede wszystkim wykazano jej wkład w przebieg rokowań polsko-
-francuskich, poprzedzających podpisanie Traktafu Handlowego z 22 maja 1937

roku. Wskazano na ankieĘ przeprowadzone w luĘm i marcu tego roku wśród
członków, poinformowano/ ze zebrane w ten sposób posfulafy i wnioski przekaza-
no w pięciu raportach radcy handlowemu przy Ambasadzie Francuskiej w Polsce.

70

71,

72

73

St. K. [S. Kocot], Targi Patyskle, ,,Polska-Francja" 1938, rrr 2, s.4-5.

Srebrny medal otrzyntń lreneusz Ogonowski z Bydgoszczy za kajak o zwiększonej stateczności,
a medale brązowe otrzymali: S. Boruński zYrlarszawy za gaśnicę sarnochodową, E, Dudzński z To-
maszowa Mazowieckiego za mechanizm pociągow1, do maszyn rł4ókierrrriczych S. Stlzemień-Stroj-
nowski z Siemianowic za apal,at do czyszczenia zębów bez pomory szczotkl Zatdziń Polaków
w ł,m konkursie odporł,iadałalzba Handlowa Polsko-Francuska w Warszawie, zob, Rapport fut
Conseil de la Chantbre de Conun.erce Pololto-Franęaise pour l'exercice 1937,,,Poiska-Francja" 1938, nt 4,

s. 10.

Udział Polski rtl Kottktrsie Wynalazkótu na Targaclt Patyskiclt,,,Polska-FranĄa" 1,938, nr 3, s. 14.

Canlpagne Franco-Polonaise de Clrcmilts de Fer,,,Polska-FranĄa" 1938, rlr 2, s. 6,

Reorganizacją Kolei Franarckiclt, ,,Polska-FranĄa" ]_938, nr 2, s.8-9.

Przekład Kodekw Handlnuego z 1934 r. - Prazoo o spótkach akcyjttyclt,,,Polska-Frarrcja" 1938,ft 2, s.

15-17;,,Polska-Francja" 1938, nr 3, s. 1,4-15;,,Polska-Francja" 1938, ru 4, s. 20-21,;,,Polska-Francja"
1938, nr 5,s.17-18;,,Polska-FranĄa" 1938,nł7-8 [powinrrobyć:6-Ą,s.15-16;,,Polska-FranĄa" 1938,
nr 8-9, s,23-24;,,Polska-Frarrga" 1,938, ru 10-1,1, s.23-25.
Lista przedstazuicieli fitłn fi,anułskiclt ut Polsce,,,Polska-Francja" 1938, nr 2, s. 18.

ks principaux exportateurs de ponunes de terre de Pologrc,,,Polska-Franga" 1938, nr 3, s. 16.

Lista finn zahńeresąuanyclt w stostłttkąclt ekonolliczttyclt polsko-ftanarckiclt, ,,Polska-FranĄa" l93B,
nr 12, s.17-20,
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Zwracano uwagę na fak' że lzba utrzymywała staĘ kontakt z qm radcą, radcą
handlowympTzy Ambasadzie RP w Paryżu, człot*ami Rządowej Komisji Polsko-
-Francuskiej, przewidzianej ptzez Układ Płatniczy z 22 maja 1937 roku, z Mirlt-
sterstwem Przemysłu i Handlu w Polsce, Radą Handlu Zagtaniczrrego. Wskutek
działan lzby między innymi przyznane zostaĘ przez Polskę nolve kontyngenty
importowe dla Francji i Algierii77. W raporcie czytamy: ,,Jedno z zagadnień, któ-
rymlzba poświęcała w okresie sprawozdawczym szczególną uwagę, tj. sprawa
kontyngentów, zostało [...] mniej więcej korzyshrie rozwiązanle dzięki nowym
kontyngentom, ustalonymprzez ostatni traktat handlowy w poważniejszych gra-

nicach. Drugie zagadnienie, niemniej ważne, tj. regulacja nalezności francuskich,
zablokowanych z okresu poprzedzającego wprowadzenie reglamentacji dewizo-
wej (lipiec 1936 r.), również znalazło dodatrtie rozwiązanie. W okresie sprawoz-
dawczym przekazywanie Ęch sum odbywało się w szerszym zakresie od chwili
wprowadzenia w życie nowego układu i nowej reglamentacji w zakresie ptze-
kazywania tych nalezności. Sumy zarnrożone zostaĘ w zrlacznej części uregulo-
wane i ogólna kwota, która pozostaje jeszcze do przekazarlra ztego tytułu, uległa
powaznej redukcji. Dział informacji handlowych, który chlzba udziela izbom han-
dlowym i osobom prywatnym,był duzo czynniejs zy w okresie sprawozd awczym|
niż w latach poprzednich.

[. . . ] Wres zcie lzba przesłala Radcy Handlowemu przy Ambasadzie Francuskiej
w Polsce powazniejszą ilość informacjiw różnych sprawach, a głównie o syfuacji
rynku polskiego dlaprzywozu niektórych arĘkułów francuskich, jak również za-

komunikowała pewne wiadomości Konsulatowi Francuskiemu w Warszawie.

|...] Izba zorganizowała w czerwcu oficjalr.ą wycieczkę dla zwiedzenia Mię-
dzynarodowej Wystawy w Paryżu i Targów Paryskich, w której wzięło udział
50 osób. W czasie późniejszymIzbaurządzlła dwie irrne wycieczki dla zwiedzenia
Wystawy Międzynarodowej i Targów w Strassburgu i Marsylii otaz Salonu Samo-

chodowegolM P ary ztl" 78

Ponadto poinformowano/ że liczba członków w okresie spra\Ą/ozdawczyrn

wzrosła od 93 (31 grudnia1936 roku) do 113 (31 grudnia1937 roku). W sprawoz-
daniu odniesiono się takze do miesięcznika ,,Polska-Ftattcja" , zauważorło, że szata
grafuczna pisma satysfakcjonuje czytelr.ików, że pismo ogłasza zrniany ustawo-
dawstwa celnego i przydatne informacje o charakterze gospodarczym. Zachęcono
członków Izby ttchprzyjacioł do współpracy i popularyzacji czasopisma7g.Spra-

wozdanie to powtórzono później na Walnym Zebtaniu Członków lzby w dniu
7 kwiebria 1938 roku, przy udziale przedstawicieli MinisterstwaPtzemysłu i Han-

T Rapport dtł Conseil de la Cluxfure , , ., ,,PoLska-Francja" 1938, nr 4, s, 7-B.
78 Tamże, s,8-10.
79 Tamże, s.10-11.
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dlu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i radcy handlowego przy Ambasadzie
Francuskiej O. Depret-Bixio80. Wtedy tez dokonano ponownego wyboru Rady
na trzyletrrią kadencję w składzie: }ean Brieule, Georges Herdhebaut, Bogusław
Flerse, Leon hr. Łubieński, Paweł Simon, KazimierzSkarzyński, Leopold Wellisz.
Ponadto w miejsce dwóch ustępujących członków Rady wybrano: Antoniego Rie-
senkampfa, członka Rady Zarządzającej Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Hut-
niczych,,Fluta Bankowa", atakze Tadeusza Zamoyskiego, wicedyrektora Związ-
ku Przemysłu Chemic zrre go Rzeczy p os p olitej Po lskiej 81 

.

W kwietniu 1938 roku redakcja opublikowałatekst o podtyfule: ,,Aneksja Austrii
a mozliwości zwiększenia polskiego eksporfu do Francji". Stwierdzano w nim, na
podstawie badań opartych na statysĘce francuskiej, przeprowadzonych przez
Sfudium Eksportowe Polsko-Francuskiej lzby Handlową, że zapotrzebowanie
rynku francuskiego po ustąpieniu jednego z dostawców moze zostać pokryte
przez innych kontrahentów. Spośród licznych towarów szczególną uwagę zwró-
cono na drzewo inne niz orzechowe, dębowe, tarte lub ciosane grubości2-3l mm.
Założono, że Rzesza Niemiecka zużytkuje doĘchczasowy eksport austriacki do
Francji na swoje potrzeby wewnętr zne i w związku z Ęm eksport polskiej tarcicy
mógłby znacznie wztosnąć. Pisano: ,,Artykułów takich niezawodnie znajdzie się
więcej, toteż Polsko-Francuska lzba Handlowa zwraca się z prośbą o nadesłanie
swych uwag i posfulatów , przedstawionych w sposób konkretny , z podaniem o ile
mozności,pozycjitaryĘ celnej francuskiej i polskiej, z wymienieniem ilości, którą
dany eksporter mógłby v.vlrwieźć przy istniejącej obecnie koniunkfurze |...l"u'.

W dniu 20 mala 1938 roku na zebraniu Rady lzby postanowiono o przeniesie-
niu siedziby do nieruclromości należącej do Banku Francusko-Polskiego ptzy uI.

Czacktego 4, a na kolejnym zebraniu - w dniu 14 czerwca tego roku - uzyskano
zapewnienie sekretatza generalnego Ambasady Francuskiej, że posfulaty człon-
ków lzby, doĘczące kontyngentów znalazĘ odzwierciedlenie w pracach Komisji
Rządowej Polsko-Francuskiej obradującej w Paryżu od7 czerwca. Zaproszono tez
Izbę do udziału rł, Targach Poznańskichs3.

Latem 1938 roku redaktorzy,,Polska-Francja" zamieścili komunikaty radcy han-

dlowego przy Ambasadzie Francuskiej w Polsce& , atakże sprawozd anie zudziału
Polski w targaclr Paryskich. Podkreślano, że poza wystawcami z lat ubiegłych, na

80 20 mala 1938 roku Rada Izby mianowała O. Depret-Bixio wiceprezesem honorowym lzby,
zob.: Z prac bieżącyclt Izby,,,Polska-FrarrĄa" 1,938, ttt 7-8 |6-7], s.13,

81 Z pra c bieżqcy ch lzby,,,P olska-FtanĄa" 1938, nr 5, s. 15-17.
82 Z prac Sttłditult Eksportouego lzby. Aneksja Atłstrii a ntożIizuości zwiększenia polskiego eksporfu do Francji,

,,Polska-Francja" 1938, nr 4, s. 18.
83 Z prac bieżących lzby, ,,Polska-FtanĄa" 1938, rrr 7-8 [6-7], s.13-1,4.
M Conmuutiqłćs de Mn l'Attaclń Conunercial prćs I'Antbassade de France en Pologne,,,Polska-Francja"

1938, nr 7-8 [6-Ą, s. 5-7. Drukowano je takze później: Cotttttttuiqttćs de Mr. l'Attaclrc Colnnlercial,.,,
,,Polska-FranĄa" 1938, nr 10-11, s. 15-16.
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targach zapTezentowało się dziesięciu nowych polskich eksporterów, a w konkur-
sie wynalazków Polacy zdobyli dwie nagrody8s. Z kolei prezes lzby miał zaszczyt
przfmować na targach prezydenta Republiki Francuskiej Alberta Lebruna86.

Wreszcie na łamach czasopisma promowano wydawnictwa ksiązkowe, jak

np. Leona Koźmńskiego ,,Wielkie przedsiębiorstwa handlu detalicznego we
FranĄi" , czy też,,Rocznik Przemysłów Chemicznych Francji" i Leopolda Wellisza
,,Foreign Capital in Poland"s7 .Mozna powied zieć, ze pismo utrzymało swój zwaT-

§ tematycznie charakter i stanowiło ciekawą lekfurę dla odbiorcy zainteresowa-

nego relacjami polsko-francuskimt. Każdy kolejny numeT przynosił nowe infor-
macje w postaci tekstów popularnonaukowych i bardzo konkretnych wskazówek
handlowych. Redakcja organu Izby Handlowej Polsko-Francuskiej w Warszawie
miesięcznika ,,Polska-Francja" systema§cznie ptzyczyniała się do rozwoju korr-

taktów handlowych Polski i Francji. Do współpracy z pismem zaprosiła wielu
wybitrrych ekspertów, dzięki czemu niewąĘliwie podnosiła poziom merytorycz-
ny, zyskiwała prestiż i aprobatę czytelników. Stojące na wysokim poziomie edy-
torskim czasopismo było wizytówką izby handlowej o dużym znaczertiu, z którą
bezsprzecznie liczono się w kontaktach między obydwoma państwami. Treść ar-

Ękułórł,, publikowane stałe rubryki, komunikaĘ i infornracje musiały w zr.aczrry

sposób wzbogacać wiedzę czytelników - często pracowników, prezesów i dy-
rektorów poważnych firm eksportowych i importerów zatówno polskich, jak

i francuskich. Redagowane dwujęzycznie skłaniało do wzajemnych kontaktów,
wymiany opinii i doświadczeń.,,Polska-Francja" była więc ważnym pismem, re-

prezenfującym pręznie działającąIzbę Ilandlową, ptopagującąrozwój kontaktów
gospodarczych polsko-francuskich w okresie dwudziestoleciamiędzywojennego.

Srebrny medal oftzymń Edward Kasprzycki zJastrzęL,>owa za stół do gier dla róznych zastosorł,ań,
abrązovnry medal - p. Weigt za linię-kątontierz, zob,: Udział Polski u Targacll Paryskiclt 1938 r,, ,,Pol-
ska-Francja" 1938, rt 7-8 [6-7l, s.7.

Dział Polski na Targaclt Paryskich 1938 r.,,,Polska-Frarrga" 1,938, rlr 8-9, s.14.

Z zuydazunictzu gospodarczyclt,,,Polska-Francj a" 1938, ttt 7-8 16-Ą, s.1,5; ,,Polska-Francja" 1938, nr 10-
11,, s. 26;,,Polska-FranĄa" 1938, nr 12, s.16.
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