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1934 styczeń 11, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, 
zawodowego i stanu bezpieczeństwa Nr II.BA.8/34 Tjn. Wicekomisarza Rządu 
Włodzimierza Szaniawskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka 
Sokoła za miesiąc grudzień 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299,  

s. 220-229.

[I.] Sytuacja ogólna.
W okresie sprawozdawczym stwierdzono akcję organizacji wywrotowych zmierzającą do rozpowszechniania 

ulotek komunistycznych. Pisma te znaleziono podczas wyładowania statku [s/s] „Śląsk” w porcie gdyńskim. 
Stwierdzono również, że na statek [s/s] „Kościuszko”, w czasie postoju tego statku w Kopenhadze, podrzucono 
zwój odezw komunistycznych. Odezwy te zostały jednak spostrzeżone przez kapitana statku i nie były kolporto-
wane. Dzień 20 grudnia 1933 r. przeszedł na terenie Gdyni spokojnie i nie stwierdzono żadnych dążeń do wywo-
łania demonstracji antyrządowych. Wśród związków zawodowych na pierwsze miejsce wysuwa się działalność 
ZZT. Związek ten kontynuował w dalszym ciągu rozpoczętą poprzednio intensywną pracę starając się wykazać, 
że rozp[orządzenie]. Prezydenta RP o pracy robotników portowych jest dla nich krzywdzące, zmierza do wywo-
łania strajku, usiłując dla niego pozyskać jak największą ilość robotników portowych, którzy na ogół są temu 
przeciwni. Opierając się na wskazówkach Centrali, ZZT zamierza ewentualny strajk marynarzy rozpocząć  
w miesiącu lutym. W tym celu przedłuża tendencyjnie pertraktacje prowadzone z armatorami, aby nie dopuścić 
do zawarcia umowy zbiorowej z marynarzami, a przez przewlekanie pertraktacji opóźnić wybuch strajku. Dele-
gaci ZZT wyznaczeni do pertraktacji z armatorami otrzymali instrukcje, by na żadne kompromisowe załatwienie 
omawianych warunków umowy zbiorowej się nie zgadzali, a zwłaszcza na te punkty umowy, które mają unormować 
wysokość wynagrodzenia i sprawę urlopów. Delegaci ZZT wzięli udział w kongresie tego Związku w Warszawie  
w dniach 9 i 10 grudnia 1933 r., o czym przedłożyłem sprawozdanie [dnia] 19 grudnia [19]33 r. ZZZ odbył kilka 
konferencji z armatorami w sprawie zawarcia umowy zbiorowej z marynarzami. Delegaci ZZZ domagali się na 
tych konferencjach zawarcia umowy zbiorowej na warunkach poprzedniej [umowy] i nie zgadzali się na warunki 
postawione przez armatorów, wobec czego konferencje te nie dały konkretnego wyniku. W ostatnich dniach 
zauważono, że marynarze należący do ZZZ, uprzedzeni do osoby sekretarza [Józefa] Morawskiego, zamierzają 
zorganizować Koło Marynarzy oparte o Związek Rezerwistów [RP]. Akcja ta powstała z inicjatywy marynarza 
Stanisława Kowalskiego, skarbnika ZZZ, który spowodował, że około 80 marynarzy wyraziło zgodę i gotowość 
przystąpienia do wspomnianego koła marynarzy. ZZZ nie odbył w okresie sprawozdawczym zgromadzeń ani  
zebrań. ZZP, które rozpoczęło akcję przeciw rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej [Ignacego Mościckiego] 
o pracy robotników portowych, po otrzymaniu wyjaśnień ze strony Związku Ekspedytorów, zaniechało dalszej 
akcji przeciw jego postanowieniom i zajęło stanowisko wyczekujące. Stan bezrobocia wykazuje zwiększenie 
liczby bezrobotnych skutkiem wstrzymania prac budowlanych w różnych firmach budowlanych. Stan bezpieczeń-
stwa na terenie miasta i portu jest dobry.

[II.] Ruch [wywRotowy.]
Dnia 14 grudnia [1933 r.] podczas wyładowywania statku [s/s] „Śląsk” robotnicy zajęci przy wyładowywaniu 

beczek ze śledziami znaleźli za deskami paczkę ulotek komunistycznych. Znaleziono: 1) ulotkę Gdyńskiego  
Komitetu Okręgowego KPP z lipca 1933 r. 2) „Marynarz Rewolucjonista” z lipca 1933 r. 3) Apel Międzynarodówki 
Marynarzy i Robotników Portowych ISH z 22 maja 1932 r. i 4) „Czerwony Marynarz” z października 1933 r. Jako 
podejrzany o kolportaż ulotek został zatrzymany niejaki Jan Lebioda, który został odstawiony do Prokuratury 
Sądu Okręgowego w Gdyni. Sąd zastosował wobec nazwanego dozór policyjny. Dnia 19 grudnia [1933 r.] podrzucono 
na statek [s/s] „Kościuszko”, podczas postoju tego statku w Kopenhadze, odezwy komunistyczne. Stwierdzono, że 
odezwy te podrzucił Kazimierz Snarski, przebywający obecnie w Kopenhadze. Snarski jest znany na tut[ejszym]. 
terenie jako działacz komunistyczny. Był on karany sześciomiesięcznym więzieniem za działalność antypaństwową. 
Szczegółowe sprawozdanie w tej sprawie przedłożyłem [dnia] 30 grudnia 1933 r. [pismem] Nr II.BA-701/33 Pf.



[III.] Ruch zawodowy.
Związek Zawodowy Transportowców zwołał 3 grudnia 1933 r. w Gdyni zgromadzenie publiczne, na którym 

omawiano postanowienie Prezydenta RP o pracy robotników portowych. Sprawozdanie o przebiegu tego zgroma-
dzenia i o treści wygłoszonych przemówień przedłożyłem [dnia] 6 grudnia 1933 r. [pismem] Nr II.BA-636/33 Pf.

ZZP dnia 3 grudnia 1933 r. odbyło zebranie przy udziale 30 członków, na którym syndyk [Jerzy] Michalewski 
omawiał rozp[orządzeniu]. o pracy robotników portowych. Uchwał żadnych nie powzięto.

Zjednoczenie Kolejowców Polskich, przy udziale 43 członków, odbyło przedwyborcze zebranie do Kasy  
Emerytalnej. Sprawę wyboru nowego zarządu referował prezes Stefan Patan, który złożył również sprawozdanie 
ze zjazdu delegatów Kasy Emerytalnej, który odbył się w Toruniu. Patan oświadczył, że dotychczasowy zarząd 
dopuścił się szeregu nadużyć, co stwierdziła komisja rewizyjna, dlatego dążyć należy, by w najkrótszym czasie 
wybrać nowy zarząd. Głosowanie celem wyboru delegatów na walne zgromadzenie Kasy Emerytalnej odbyło się 
[dnia] 31 grudnia 1933 r. Wystawiono 3 listy a mianowicie: Nr 1 Zjednoczenie Kolej[owców]. Pol[skich]., Nr 2 ZZK 
i Nr 3 Federacji Kolejowców. Ogółem oddano 575 głosów: lista Nr 1 ZKP otrzymała 270 głosów, Nr 2 ZZK 64 głosy 
i Nr 3 TKP 241 głosów. Delegaci dotąd nie zostali wyznaczeni.

[IV.] BezRoBocIe.
Liczba bezrobotnych wynosiła w okresie sprawozdawczym 2 738. Wzrost [...] należy przypisać wstrzymaniu 

robót przez firmy budowlane. W związku z gwiazdką Komitet Funduszu Pracy obdarzył artykułami spożywczymi 
1 290 bezrobotnych.

[V.] StRajk. Sprawozdanie negatywne.
[VI.] Stan bezpIeczeńStwa publIcznego.

Wykaz przestępczości
Ilość wypadków

grudzień listopad
Opór władzy 3 6
Inne przestępstwa przeciwko władzy 6 4
Zakłócenie spokoju publicznego 50 3
Przemytnictwo 2 3
Włóczęgostwo i żebractwo 8 4
Fałszerstwo dokumentów 6 6
Fałszerstwo innego rodzaju 11 4
Rabunek 0 1
Pożary przypadkowe 2 6
Przestępstwa przeciw moralności 3 7
Uszkodzenie cielesne 2 1
Spędzenie płodu 1 0
Kradzież kolejowa bez włamania 16 21
Innego rodzaju kradzieże z włamaniem 4 3
Kradzież leśna 4 0
Innego rodzaju kradzieże bez włamania 103 119
Oszustwo 6 18
Paserstwo 2 1
Sprzeniewierzenie 8 2
Hazard karciany 22 11
Przekroczenie przepisów sanitarno-administr[acyjnych]. 47 76
Przekroczenie przepisów handl[owo].-administr[acyjnych]. 57 73
Samobójstwo 3 [2 usiłowanie] 1
Nieszczęśliwe wypadki 5 6
Przekroczenie przepisów meldunkowych 36 46
Opilstwo 133 148
Przywłaszczenie 7 13
Różne 398 610
Razem 929 1238
Z tego nie wykryto 44 48



Nieszczęśliwe wypadki. Dnia 20 grudnia [1933 r.] o godzinie 6.30, między budką kolejową 242 a stacją Gdy-
nia, został przejechany robotnik Jan Steinke (ur. 1877 r.), zamieszk[ały]. w Gdyni, który szedł przez tory zdąża-
jąc do pracy. Steinke został przejechany przez pociąg zdążający z Kartuz do Gdyni. Samobójstwo. Dnia 11 grud-
nia [19]33 r. niejaki Janusz Kinowski, niewiadomego miejsca zamieszkania, popełnił w restauracji samobójstwo. 
Znaczniejsze kradzieże. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano szajkę złodziei, która dopuszczała się syste-
matycznej kradzieży spirytusu eksportowego, o czym przedłożyłem już sprawozdanie dnia 14 grudnia 1933 r. 
[pismem] Nr II.BA-677/33 Pf. Zlikwidowano również szajkę złodziei, która dopuszczała się systematycznej  
kradzieży cukru eksportowego, tzw. melasy. Szajka ta wytwarzała z melasy syrop, który następnie sprzedawała 
w różnych sklepach jako miód. Pożary. Dnia 16 grudnia 1933 r. powstał pożar w baraku Stoczni Gdyńskiej.  
Pożar wybuchł skutkiem silnego napalenia pieca i pozostawienia go bez dozoru, skutkiem czego zapaliła się  
podłoga i ściana tegoż baraku. Pożar został stłumiony przez straż ogniową. Straty wynoszą około 40 zł.

[VII.] Sytuacja nadgRanIczna. Za nielegalne przekroczenie granicy zatrzymano ogółem 4 osoby.
[VIII.] SzpIegoStwo I dyweRSja. Sprawozdanie negatywne.
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