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1934 luty 3, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego i mniejszości 
narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła  
za miesiąc styczeń 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 241-248.

[I.] Sytuacja ogólna.
Pod względem gospodarczym okres sprawozdawczy wykazuje dalsze wzmożenie działalności Izby Przemysło-

wo-Handlowej oraz Rady Interesantów Portu w kierunku stworzenia nowych rynków zbytu dla polskiego handlu 
zagranicznego. Natomiast po okresie świątecznym spadło ożywienie handlu wewnętrznego, mimo urządzania 
wysprzedaży poinwentaryzacyjnych, tak, że obroty stały na poziomie przeciętnym. Sytuacja na rynku pracy ule-
gła pogorszeniu wskutek spadku ruchu budowlanego oraz wstrzymania prac publicznych. Do wypadków, które 
wywołały większe zainteresowanie ludności należy zaliczyć sprawę uchwalenia nowej konstytucji oraz zawarcia 
z Niemcami paktu o nieagresji, sprawę nowego zaszeregowania urzędników państwowych, sprawę zaopatrzenia 
inwalidów wojennych i sprawę umowy zbiorowej między armatorami a marynarzami. Społeczeństwo gdyńskie 
bardzo przychylnie przyjęło uchwalenie konstytucji, dając wyraz swoim uczuciom dwukrotnymi zgromadzeniami 
publicznymi oraz manifestacjami na rzecz konstytucji i na cześć Prezydenta RP [Ignacego Mościckiego] i Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Towarzystwa gdyńskie w dniach 27 i 28 stycznia br. zorganizowały 
pochody, którym towarzyszyły tłumy ludności, rekrutujące się z wszystkich warstw społecznych. Zawarcie  
paktu o nieagresji między Polską a Niemcami wywołało u miejscowego społeczeństwa wielkie zainteresowanie, 
przy czym, bez względu na przekonania polityczne, fakt ten przyjęty został bardzo przychylnie i z wielkim  
zadowoleniem. Koła urzędnicze na ogół krytycznie ustosunkowały się do ustawy uposażeniowej, która weszła  
w życie z dniem 1 lutego br., przy czym wśród urzędników panuje duże rozgoryczenie. Tak samo sfery  
inwalidów wojennych nieprzychylnie przyjęły decyzję [o] redukcji zaopatrzeń, tak, że na zebraniu koła  
Z[wiązku].I[nwalidów]. Wojennych RP w Gdyni w dniu 14 stycznia br. doszło do bardzo ostrego wystąpienia  
redaktora [Mieczysława] Mistata przeciwko ogólnej polityce Rządu. Ogół zebranych przyklasnął temu przemó-
wieniu (szczegółowe sprawozdanie odnośnie przemówienia Mistat[a] przedłożyłem w dniu 24 stycznia 1934 r. 
[pismem] Nr 59/34 Pf.). Sfery portowe są wielce zaniepokojone nie załatwieniem do tej pory sprawy zatargu 
armatorów z marynarzami. Szersze echa wśród ludności gdyńskiej wywołały procesy sądowe przeciwko  
[Witoldowi] Mosiewiczowi i tow[arzyszom]. oraz przeciwko b[yłemu]. Kapitanowi Portu [w Gdyni] [Władysławo-
wi] Zaleskiemu. Ludność kaszubska jest wysoce niezadowolona wskutek nałożenia na nią większych podatków od 
niezabudowanych placów. W powyższej sprawie przedstawiciele tej[że] ludności zwrócili się do Ministerstwa 
Skarbu w Warszawie. Wreszcie ludność ta interweniowała w sprawie uzyskania kilku mandatów w Radzie  
Miejskiej m[iasta]. Gdyni, ponieważ nie uważa ona radnego [Ignacego] Szutenberga za swojego przedstawiciela 
i ma go za człowieka nie odpowiadającego zajmowanemu stanowisku. Zbiórka funduszy na samolot „Kaszub”, 
przeznaczony do zawodów challenge`owych, znajduje wśród miejscowych Kaszubów przychylny oddźwięk.  
Ustosunkowanie się ludności do ważniejszych poczynań władz państwowych jest raczej przychylne – oczywiście 
za wyjątkiem tych odłamów ludności, których poczynania te bezpośrednio dotyczą. W tym wypadku chodzi  
o urzędników państwowych i inwalidów wojennych. W życiu politycznym poszczególne ugrupowania ściśle  
ograniczały się do pracy wewnętrznej. Akcja poszczególnych stronnictw nie wywarła wskutek tego żadnego  
większego wrażenia na ludności. Tak samo ma się z akcją poszczególnych organizacji społecznych, które prawie 
wyłącznie zajmowały się urządzaniem zabaw, zgodnie z[e] zwyczajem panującym w czasie karnawału. Jeżeli 
chodzi o poszczególne ugrupowania polityczne, to BBWR ograniczał się do pracy wewnętrznej w kołach środowi-
skowych. Na uwagę zasługuje jedynie fakt rozwiązania Rady Grodzkiej BBWR w Gdyni. PPS CKW zajęła się  
jedynie sprawą wyboru delegata na Kongres, mający się odbyć w Warszawie, a NPR do wyboru nowego zarządu 
filii. SN żadnej działalności nie wykazało.



II. Sprawozdanie prasowe.
1) Z dniem 28 stycznia 1934 r. zaczął wychodzić nowy apolityczny tygodnik ilustrowany pt. „Latarnia Morska”, 

wydawany przez zakłady graficzne „Balto Polak” w Gdyni. Redaktorem tygodnika jest Józef Stanisław Przewłocki. 
Nakład zadeklarowany wynosi 7 000 egzemplarzy – faktycznego nie ustalono. 2) W okresie sprawozdawczym  
czasopism zawieszonych nie było. 3) Wskutek zarządzonych zajęć wycofano z obiegu nr 3 „Kurjera Poznańskiego” 
z datą 4 stycznia [19]34 r. w ilości 6 egzemplarzy, nr 14 „Słowa Pomorskiego” z datą 19 stycznia [19]34 [r.]  
w ilości 32 egzemplarzy, nr 16 [z dnia] 21 stycznia [19]34 [r.] [w ilości] 9 [egzemplarzy], nr 23 [z dnia] 30 stycznia 
[19]34 [r.] [w ilości] 59 [egzemplarzy]. 4) Redaktor-korespondent „Expressu Ilustrowanego” na Gdynię, Mieczysław 
Sichrawa, opuścił to stanowisko z dniem 2 stycznia [19]34 [r.], przechodząc do Komisariatu Rządu w Gdyni.  
Stanowisko redaktora „Expressu Ilustrowanego” na Gdynię do tej pory nie zostało obsadzone. 5) Zmian co do 
wysokości nakładów nie było. 6) Wyroków prawomocnych w procesach prasowych w miesiącu styczniu nie było.

III. Polski ruch polityczny.
BBWR. a) Dane natury ogólnej. Działalność BBWR w okresie sprawozdawczym ograniczyła się do zwoływania 

zebrań kół środowiskowych, z których na ogólną liczbę 17, swoje zebrania odbyło 14 kół (dwa koła dwukrotnie). 
Frekwencja na tych zebraniach wynosiła do 80%. W dniu 12 stycznia br. na zebraniu informacyjnym, w obecności 
80 osób, poseł [Zygmunt] Tebinka omawiał tezy uchwalonej konstytucji. W dniu 29 stycznia 1934 r. odbyła się 
odprawa prezesów, sekretarzy i krzewicieli prasy miejscowych kół BBWR, zwołana przez szefa propagandy pra-
sowej BBWR na Województwo Pomorskie, kpt. Pietruskiego, [który] w swoim przemówieniu stwierdził, że wsku-
tek niedostatecznej propagandy prasy pro rządowej, praca szerzenia ideologii i myśli państwowej na Pomorzu 
postępuje żółwim krokiem, a Gdynia w tym względzie znajduje się na szarym końcu. Przemówienie swoje kpt. 
Pietruski zakończył wezwaniem obecnych do podjęcia się tej pracy propagandowej i do osobistego zajęcia się 
werbowaniem prenumeratorów. Wskutek rozwiązania w dniu 20 stycznia 1934 r. Rady Grodzkiej BBWR w Gdyni, 
kierownictwo Radą sprawują obecnie inż. Włodzimierz Prohaska i Artur Brief. b) Ruch zebraniowy. Zgromadzenia 
publiczne – 16. Frekwencja 80%.

PPS CKW. a) Dane natury ogólnej. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno zebranie miejscowego Komitetu 
Robotniczego PPS CKW, które zostało zwołane w celu wyboru delegata na Kongres w Warszawie. Przy udziale  
33 członków delegatem wybrany został Kazimierz Werner, mimo sprzeciwów grupy marynarzy, którzy głosowali za 
[Stanisławem] Sobolewskim. Większego zainteresowania się członków tą sprawą nie zaobserwowano. W łonie 
partii zarysowują się ostatnio dwie grupy: jedna sympatyzująca z Sobolewskim [i] druga z [Teodorem] Zielińskim, lecz 
większych tarć między tymi grupami nie było. b) Ruch zebraniowy. Zgromadzenia publiczne – 1. Frekwencja 33%.

NPR – Prawica. a) Dane natury ogólne. Działalność tego stronnictwa ograniczyła się do wzmocnienia kolpor-
tażu „Obrony Ludu” oraz do odbytej w dniu 28 stycznia br. konferencji przy współudziale 32 delegatów.  
Na konferencji tej omawiano sprawę wyborów do rad gminnych w Powiecie Morskim oraz fakt uchwalenia  
konstytucji. Poza tym na konferencji tej wybrano nowy zarząd filii NPR na miasto Gdynię (sprawozdanie szcze-
gółowe przedłożyłem w dniu 31 stycznia br. [pismem] Nr II.BA.33/34 Pf.). NPR nie znajduje na tutejszym terenie 
zwolenników, wskutek czego omawiana konferencja przeszła bez szerszego zainteresowania nią. [b) Ruch zebra-
niowy.] Zgromadzenia publiczne – 1. Frekwencja 32%. 

IV. Sekty relIgIjne. Sprawozdanie negatywne.

V. Mniejszości narodowe.
Sytuacja ogólna. Mniejszość narodowa żydowska na terenie Gdyni nie stanowi zwartej organizacji politycz-

nej, więc w tej kwestii żadnej działalności nie wykazuje. Jedynie młodzież żydowska usiłowała zorganizować się 
w jednostkę polityczną, tzw. Syjonistów Rewizjonistów. 1. Życie gospodarcze. W życiu gospodarczym napływ 
mniejszości żydowskiej ożywił handel przez zakładanie przez tę mniejszość nowych firm, stwarzając tym dla 
miejscowych kupców konkurencję. Mniejszość niemiecka w życiu politycznym oraz gospodarczym nie odgrywa 
żadnej roli. W dniu rocznicy urodzin byłego cesarza mniejszość ta żadnych uroczystości nie urządziła. Mniejszość 
ukraińska usiłuje się zorganizować, lecz jakichś większych poczynań z jej strony nie zaobserwowano. 2. Życie 
polityczne. Usiłowania młodzieży żydowskiej w kierunku zorganizowania jednostki politycznej, tzw. Syjonistów 
Rewizjonistów, nie dały dotąd żadnego wyniku. Poza tym miejscowi Żydzi nie ujawniają żadnej zwartej działal-



ności politycznej. 3. Życie kulturalno-oświatowe. Sprawozdanie negatywne. 4. Życie gospodarcze. Ludność  
żydowska, wzmacniając swój stan posiadania, założyła w okresie sprawozdawczym kilka nowych firm, konkuru-
jąc z powodzeniem z kupiectwem polskim. Znalazło to swój oddźwięk w Związku Właścicieli Nieruchomości, 
który zakazał swoim członkom wynajmowania mieszkań, wzgl[ędnie]. lokali Żydom. 5. Życie zawodowe.  
Sprawozdanie negatywne. 6. Życie portowe. Sprawozdanie negatywne 7. Życie wyznaniowe. Ostatnio Gmina 
[Wyznaniowa] Żydowska czyni starania, zmierzające do zorganizowania własnego domu modlitwy i w tym też 
celu zbiera wśród ludności żydowskiej odpowiednie fundusze. 

Ukraińcy. Zorganizowany niedawno Komitet Opieki nad Ukraińcami-emigrantami politycznymi nie wykazał 
większej działalności. W dniu 14 stycznia br. w mieszkaniu prywatnym Wasyla Pohorylca odbyło się zebranie pod 
przewodnictwem prezesa tego Komitetu, Metodiusza Wowczenki. Na zebraniu tym omawiano zagadnienia emi-
grantów, sposób uzyskania paszportów nansenowskich13 oraz sprawę wzmożenia życia kulturalno-oświatowego 
wśród członków. Na zebraniu było obecnych 13 członków.

13 Dokumenty tożsamości nadawane od 1922 r. uchodźcom i bezpaństwowcom. Powstały z inicjatywy Fridtjofa Nansena (stąd nazwa 
„nansenowskie’). W okresie międzywojennym wydawane były uchodźcom przez władze kraju, w którym aktualnie dany uchodźca 
przebywał. 
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