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1934 luty 9, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego  
i stanu bezpieczeństwa Nr II.BA-8/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła 

za miesiąc styczeń 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 300-307. 

[I.] Ruch wywRotowy.
W ruchu wywrotowym w miesiącu styczniu nie stwierdzono przejawów zewnętrznej działalności. Nie zano-

towano również żadnej akcji odnośnie obrony więźniów politycznych. Jedynie [Kazimierz] Snarski, przebywający 
obecnie w Gdańsku, wespół z osobnikiem nieznanego nazwiska (ps. „Maks”), wydał instrukcję strajkową dla 
marynarzy; nie kolportowano jej jednak na terenie gdyńskim. 

[II.] Ruch zawodowy.
Działalność związków zawodowych zamykała się w dotychczasowych ramach. Szereg z tych związków odbył[o] 

swoje doroczne walne zebrania, na których dokonało wyboru nowych zarządów. Sprawę umowy zbiorowej 
między armatorami a marynarzami oddano pod arbitraż, wskutek czego arbiter [Jerzy] Drecki, dyr. BGK w Warsza-
wie, wyznaczył [datę] pierwszej konferencji porozumiewawczej w Gdyni na 10 lutego 1934 r. ZZZ zajął stanowisko 
wyczekujące, natomiast ZZT nie zaniedbuje prowadzenia cichej akcji strajkowej. Wśród marynarzy wytworzyła 
się taka sytuacja, że pewna część tak zorganizowanych, jak i niezorganizowanych marynarzy, w związku  
z powziętą inicjatywą ze strony Związku Rezerwistów [RP] w sprawie zorganizowania pododdziału rezerwistów 
Marynarki Wojennej [RP], zgłosiła swój akces do tego Związku tak, że obecnie Związek Rezerwistów [RP] posiada 
około 300 względnie zdyscyplinowanych marynarzy. Akcja Związku Rezerwistów [RP] zawarta została w paździer-
niku ub. roku w celach konkurencyjnych i w dzisiejszym czasie nie daje należytych warunków płac. Jan Wypych, 
omawiając przebieg Kongresu ZZZ w Warszawie zaznaczył, że Kongres wykazał dobrą organizację i zupełne  
zrozumienie pracy dla dobra Państwa. Następnie dokonano wyboru nowego zarządu, w skład którego weszli: 
Szczepan Śmietana jako prezes, Jan Jabłczyński – jako wiceprezes, Stanisław Wypych – jako sekretarz, Franciszek 
Kostrzewa – jako skarbnik, Józef Śmietana, Lucjan Sowiński, Bolesław Bażant i Jan Kozłowski – jako członkowie 
zarządu, Józef Wypychowski, Władysław Zientek i Jan Korolewski – jako członkowie Komisji Rewizyjnej.

Walne zebranie Oddziału Robotników Portowych [zostało] odbyte w dniu 21 stycznia 1934 r. przy współudzia-
le 86 członków. Na zebraniu tym omawiano przebieg Kongresu ZZZ w Warszawie oraz dotychczasową działalności 
ZZZ na terenie Gdyni, po czym wybrano nowy Zarząd, do którego weszli Jan Strągowski jako przewodniczący, 
Antoni Kodłubański jako zastępca przewodniczącego, Franciszek Kreft jako sekretarz, Stefan Latański jako skarbnik, 
Michał Mazur, Antoni Dunajski, Stanisław Cicharski i Alojzy Pastwa jako członkowie Zarządu, Antoni Miedziejewski, 
Chmielewski, Jan Wróbel i Władysław Mianowski i Dionizy Kryzel jako członkowie Komisji Rewizyjnej. W dniu  
8 stycznia br. dyrektor Departamentu [Morskiego] Ministerstwa Przemysłu i Handlu inż. [Leonard] Możdżeński 
przyjął delegację ZZZ, która przedstawiła mu szereg spraw dotyczących pracy robotników portowych oraz mary-
narzy. Poza tym w okresie sprawozdawczym zaobserwowano pewien rozłam wśród marynarzy zgrupowanych  
w ZZZ. Część marynarzy, a zwłaszcza załoga s/s „Kościuszko”, która w 90% należy do ZZZ, niezadowolona z działal-
ności Zarządu ZZZ, który miał interweniować u armatorów w sprawie wypłacenia załodze hotelowej dodatkowego 
wynagrodzenia za prace nadgodzinne, postanowiła nie płacić składek, a nawet nosi się z zamiarem wystąpienia 
z ZZZ. W styczniu br. ZZZ odbył 4 zebrania przy udziale 243 członków.

ZZT w miesiącu styczniu br. odbył 7 zebrań, na których omawiano sprawy organizacyjne oraz sprawę umowy 
zbiorowej między marynarzami a armatorami. ZZT po pertraktacjach i poddaniu spornych punktów pod arbitraż, 
oczekuje decyzji Komisji Arbitrażowej, nie zaniedbując jednak prowadzenia akcji strajkowej. Frekwencja na 
zebraniach była dosyć duża. Do ważniejszych zebrań odbytych przez ZZT należą: zebrania z dnia 21 stycznia br. 
przy udziale około 50 członków oraz konferencje mężów zaufania z dnia 17 stycznia br. Odnośnie tych zebrań 
przedłożyłem sprawozdania szczegółowe w dniu 20 i 24 stycznia 1934 r. [pismem] Nr II.BA-18/34 Tj[n]. Niektórzy 
członkowie ZZT, zgodnie z dyrektywami [Stanisława] Sobolewskiego, prowadzą w ostatnim czasie silną agitację 



wśród marynarzy za wstępowaniem do ZZT. Podczas agitacji tłumaczą oni, że jedynie ZZT jest zdolny do prowa-
dzenia skutecznej walki z kapitalistami; poza tym powołują się oni na to, że ZZT nie cofnie się nawet przed 
strajkiem, o ile nowa umowa zbiorowa przyniesie obniżkę płac i że w akcji tej marynarze nie będą odosobnieni, 
bo do strajku przygotowani są wszyscy górnicy w Polsce, a Międzynarodówka Amsterdamska (ITF)14 nadesłała do 
Polski, do Centrali ZZT pewne instrukcje i [...] przyrzekło poparcie akcji za granicą. Sobolewski stara się również 
usilnie o rozbicie Związku Rezerwistów Marynarki Wojennej [RP] i w tej sprawie konferował pojedynczo z kilko-
ma członkami ZZT, dając im poufne polecenie wstąpienia do tworzącego się Związku Rezerwistów Marynarki 
Wojennej [RP] przy ogólnym Związku Rezerwistów [RP]. Sobolewski bowiem wychodzi z tego założenia, że czynni-
ki zainteresowane umową zbiorową z drugiej strony powzięły decyzję jak najszybszego zorganizowania sił mary-
narskich [...], by na wypadek strajku mieć odpowiednio zdyscyplinowanych ludzi, którzy by ten strajk złamali. 

Ruch marynarzy poza ZZZ i ZZT. W związku z reorganizacją Związku Rezerwistów [RP], Związek ten przystąpił 
do pracy zmierzającej do dołączenia samodzielnego Oddziału Rezerwistów Marynarki Wojennej [RP], istniejącego 
w łonie Federacji, do ogólnego Związku Rezerwistów [RP] i stworzenia Oddziału Marynarzy w ramach PW. Praca 
ta osiągnęła pełne powodzenie, gdyż część marynarzy – tak zorganizowanych, jak i nie zorganizowanych w liczbie 
około 300 – zgłosiła swój akces do Związku Rezerwistów [RP]. W dniu 27 stycznia [1934 r.] Witold Skup zwołał  
w tej sprawie specjalne zebranie. Na zebraniu tym, przy udziale 70 ludzi, głos zabrał komandor [Konstanty]  
Jacynicz, wzywając zebranych do przyłączenia się do ogólnego Związku Rezerwistów [RP] i przyrzekając im opie-
kę oraz pomoc. Po wyjściu k[m]dr. Jacynicza, w czasie gdy inni mówcy wypowiadali się za przyłączeniem  
do Związku Rezerwistów [RP], niektórzy członkowie ZZT obecni na zebraniu z polecenia Sobolewskiego sprzeciwiali 
się temu, twierdząc, że Związek Marynarzy oparty o ZR nie ma racji bytu. Większość jednak wypowiedziała się za 
przyłączeniem do ZR. W tym też celu wyłoniono specjalną delegację, której zadaniem jest przeprowadzenie odpo-
wiedniej pertraktacji.

Związek [Zawodowy] Robotników Budowlanych w okresie sprawozdawczym nie wykazał większej działalności, 
a to ze względu na istniejący tzw. „martwy sezon”. 

ZRPS. W wyniku prowadzonych pertraktacji między właścicielami gdyńskich wędzarni ryb oraz przedstawi-
cielami Związku Robotników Przemysłu Spożywczego w Polsce Oddział w Gdyni, w dniu 23 stycznia br. zawarto  
u Inspektora Pracy umowę zbiorową na następujących warunkach: 1) stawkę dotychczasową na nawlekanie ryb 
na druty podwyższa się z 1,50 na 1,65 zł za 50 kg, 2) stawkę za zapakowanie 50 kg ryb do skrzynek w wędzarni 
[Józefa] Konkela i [Antoniego] Budzisza podwyższa się o 10%, natomiast w firmie „Nordia-Hawe” stawka pozostaje 
ta sama – 50 gr za 50 kg, 3) robotnicy zatrudnieni przy piecach pobierać będą 40 gr zamiast 35 gr, 4) umowa 
obowiązuje od 24 stycznia br. do 31 marca br. za poprzednim 14 dniowym wypowiedzeniem. O ile wymówienie 
nie nastąpi, umowa przedłuża się automatycznie o dalsze 3 miesiące. Teodor Zieliński, sekr[etarz]. Okręgowego 
Związku Robotników Budowlanych, organizując w Gdyni Oddział ZRPS, wobec braku odpowiednich ludzi wśród 
robotników zatrudnionych w miejscowych wędzarniach, posłużył się członkami ZRPS, którzy weszli do Zarządu 
ZRPS, chociaż żaden z członków zarządu w wędzarniach ryb nie pracował.

ZZP. Ostatnio w łonie ZZP Robotników Portowych zaobserwowano pewne tarcia, które doprowadziły do po-
wzięcia przez dotychczasowego sekretarza, [Franciszka] Bartkowiaka, decyzji ustąpienia z ZZP. Ogólnie członkowie 
ZZP zarzucają Bartkowiakowi brak dostatecznej inicjatywy w kierunku organizacyjnym. W rzeczywistości  
większą rolę odgrywają tu momenty natury politycznej. Bartkowiak bowiem zaznaczył na jednym z posiedzeń 
delegatów NPR, że nie będzie prowadził żadnej polityki, lecz przeciwnie – starał się będzie o usunięcie ZZP  
Rob[otników]. Port[owych]. z pod wpływów NPR. W konsekwencji tego Rada Główna Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego, zarzucając Bartkowiakowi przychylne ustosunkowanie się do czynników rządowych, odmówiła  
mu wypłacania miesięcznych poborów.

14 Międzynarodówka Amsterdamska, czyli Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych - międzynarodowa organizacja związ-
ków zawodowych działająca w l. 1919-1945. Zawiązana przez 16 organizacji związkowych 14 krajów europejskich (Wielka Brytania, 
Austria, Belgia, Czechosłowacja, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja) oraz  
Amerykańską Federację Pracy (AFL).



ZZK. W dniu 29 stycznia [19]34 r. odbyło się zebranie członków Związku Zaw[odowego]. Kol[ejarzy]., pozo-
stającego pod wpływami PPS CKW. W zebraniu wzięło udział 60 członków. Głównym tematem obrad była sprawa 
nowego uposażenia. Wszyscy mówcy wypowiadali się przeciwko nowemu zaszeregowaniu. Dla umożliwienia  
bardziej skutecznego przeprowadzenia swoich postulatów zebrani powzięli zamiar nawiązania bliższego kontak-
tu z pokrewnymi organizacjami pracowników pocztowych. W dalszym ciągu obrad podkreślane były wypadki 
licznego opuszczania szeregów ZZK przez [jego] członków, wobec możności uzyskania z ramienia Zjednoczenia 
Zawodowego Kolejowego odpowiednich działek budowlanych. W związku z tym postanowiono zwrócić się do 
Związku Zawodowego Kolejarzy z żądaniem udzielenia odpowiednich funduszy na pomoc członkom przy budowie 
własnych domów jednorodzinnych. Innej działalności ZZK w miesiącu styczniu br. nie ujawnił. 

ZKP. Działalność Związku Kolejowców Polskich w miesiącu styczniu br. ograniczyła się jedynie do zwołania 
rocznego, walnego zebrania, które odbyło się w dniu 27 stycznia br. przy współudziale 73 członków. Na zebraniu 
tym, poza wyborem nowego zarządu, do którego weszli [Władysław] Mazela jako prezes, [Maksymilian] Wysocki 
– jako wiceprezes, Stamirski – jako sekretarz, Chojecki – jako skarbnik, Kajser, Sprewa, Mateja, Boryszewski, 
Kwitek, Jędrzejewski, Wyszecki, Janicki, Rombski i Plichta – jako członkowie Zarządu. Wiceprezes okręgowy 
Przybylski wygłosił jeszcze dłuższy referat na temat pragmatyki służbowej PKP oraz zmiany uposażenia.

W ostatnim czasie Związek Maszynistów oraz Szyprów Okrętowych z prezesem [Janem] Wandyczem, na czele 
zgłosił akces do BBWR. Akcja ta [pokazała] zupełną przychylność członków, którzy podpisali odpowiednie deklaracje.

[III.] BezRoBocIe.  
W okresie sprawozdawczym ogólna liczba bezrobotnych wynosiła 3 434, z tego 815 [...] pobierało zasiłki  

z funduszu bezrobocia, 50 pobierało zasiłki z funduszu Marynarki Wojennej [RP] oraz 1 700 korzystało z pomocy 
lokalnego Komitetu Funduszu Pracy.

[IV.] StRajkI. Sprawozdanie negatywne.
[V.] Stan bezpieczeńStwa.

Wykaz przestępczości
Liczba wypadków

styczeń grudzień
Przestępstwa polityczne 1 -
Opór władzy 1 3
Przestępstwa przeciwko władzy 5 6
Zakłócenie spokoju [publicznego] 14 50
Przemytnictwo 2 2
Włóczęgostwo i żebractwo 7 8
Fałszerstwo dokumentów 6 6
Fałszerstwo pieniędzy i papierów wartościowych 9 11
Przestępstwa przeciw moralności 5 3
Uszkodzenie ciała 1 2
Kradzież kolejowa bez włamania 34 16
Innego rodzaju kradzieże z włamaniem 9 4
Kradzież z pola i lasu 4 4
Innego rodzaju kradzieże bez włamania 198 103
Oszustwo 18 6
Wymuszenie 1 -
Przywłaszczenie 13 7
Hazard karciany 3 22
Przekroczenie przepisów sanitarno-administr[acyjnych]. 51 47
Przekroczenie przepisów handl[owo].-administracyjn[ych]. 59 57
Samobójstwa 1 [usiłowanie] 3
Nieszczęśliwe wypadki 9 [3 śmiertelne] 5
Przekroczenie przepisów meldunkowych 30 36
Opilstwo 141 133
Różne 334 398
Spędzenie płodu - 1



Paserstwo - 2
Przypadkowe pożary 2 2
Razem: 856 929

Baczniejsze kradzieże. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano szajkę złodziei mieszkaniowych, która  
dopuściła się szeregu kradzieży na terenie Gdyni. Szajkę tą w osobach Stanisława Dąbrowskiego, Walentego  
Dąbrowskiego, Franciszka Kelara, Andrzeja Wasilewskiego, Ludwika oraz Władysława Siekajca ujęto i przekazano 
władzom sądowym. W tymże samym czasie zlikwidowano drugą szajkę złodziei włamywaczy mieszkaniowych 
w osobach Leona Kurry, Stanisława Uzdowskiego, Stefana Grzywaczewskiego i Bronisława Grabowskiego, którzy 
dokonali szeregu włamań na terenie Sopot[u] oraz w Gdyni (na Grabówku i Chyloni). Władze sądowe osadziły 
zatrzymanych w więzieniu śledczym. Nieszczęśliwe wypadki. W dniu 20 stycznia br. Kazimierz Walkowski oraz 
Edward Lepka, wskutek własnej nieostrożności podczas przechodzenia przez tory kolejowe w miejscu zabronio-
nym, najechani zostali przez pociąg pospieszny. Walkowski poniósł śmierć na miejscu, Lepka zaś zmarł w szpitalu, 
nie odzyskując przytomności.

[VI.] Sytuacja nadgRanIczna.
W okresie sprawozdawczym zatrzymano 24 osoby, które usiłowały nielegalnie przekroczyć granicę drogą 

morską [i] 2 osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę polsko-gdańską. Poza tym cofnięto 6 osób, które nie 
posiadały odpowiednich dokumentów na wjazd do Polski.

[VII.] SzpIegoStwo – dyweRSja. Sprawozdanie negatywne.
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