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1934 marzec 2, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego i mniejszości 
narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc 

luty 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 250-254.

I. Sytuacja ogólna.
Ciągłość pracy na płaszczyźnie gospodarczej nie uległa w miesiącu sprawozdawczym zahamowaniu, zwłasz-

cza jeżeli chodzi o ekspansję polskiego handlu morskiego. Działalność na tym terenie Izby Przemysłowo-Handlo-
wej określić można za produktywną. Spośród objawów wzmożenia naszej ekspansji morskiej na podkreślenie 
zasługuje uruchomienie nowej, stałej linii okrętowej na szlaku Gdynia-Hamburg, dzięki której czynniki gospodar-
cze spodziewają się większego ożywienia w wymianie dóbr z Niemcami, tym bardziej, że czas ten zbiega się  
z rokowaniami w sprawie ukończenia polsko-niemieckiej wojny celnej. W związku z faktem uruchomienia tej 
nowej linii okrętowej szerzą się wśród warstw ludzi pracy pogłoski o niepokojącym charakterze, a mianowicie, 
że „Żegluga Polska” frachtuje statki niemieckie zamiast polskich, że ww. linia okrętowa nie jest obsługiwana 
przez statki polskie. Łącznie z tymi pogłoskami szerzą się jeszcze i te wersje, że armatorzy, mimo obniżenia płac 
marynarskich, nie uruchomią trampów. Projekt uchwalonej konstytucji, po entuzjastycznym przyjęciu go przez 
ludność, nie znajduje obecnie większego oddźwięku. Zainteresowanie się tą sprawą pod koniec miesiąca lutego 
spadło. Poza Związkiem Pracy Obywatelskiej Kobiet, na którego zebraniu poseł [Zygmunt] Tebinka wygłosił refe-
rat informacyjny o konstytucji, inne stowarzyszenia, względnie związki, sprawie konstytucji większej uwagi nie 
poświęcały. Urzędnicy państwowi nie zmienili swojego negatywnego ustosunkowania do nowego uposażenia.  
Co prawda ustosunkowanie to nie znalazło wyrazu w jakimkolwiek wystąpieniu zbiorowym w formie wysunięcia 
zdecydowanych postulatów o zmianę tego uposażenia, jednakże niezadowolenie wśród nich [jest] w dalszym 
ciągu [widoczne]. Jeżeli chodzi o ustosunkowanie się robotników do ustawy o czasie pracy, to nie zaobserwowa-
no w tej mierze jakichkolwiek wystąpień, mimo, że niektóre z większych przedsiębiorstw, jak np. Miejskie  
Zakłady Elektryczne ustawę tę wprowadziły w życie. Życie poszczególnych ugrupowań politycznych zamykało się 
w ramach [prac] wewnętrznych, jedynie poza działalnością BBWR, którego usiłowania stworzenia nowego koła 
środowiskowego nie zostało jednak dotąd sfinalizowane oraz PPS CKW, którego kolportaż ulotek, wzywających 
do strajku demonstracyjnego odnośnie wypadków wileńskich i ulotek gloryfikujących te wypadki w porównaniu  
z Komuną Paryską nie odniósł wśród robotników żadnego wrażenia. Wskutek małej aktywności poszczególnych 
ugrupowań politycznych oraz społecznych wpływ tychże na ludność był minimalny.

II. SprawozdanIe praSowe.
1) Z dniem 1 lutego br. zaczął wychodzić biuletyn nowopowstałej agencji prasowej pn. „Ajencja Północna”. 

Właścicielem oraz redaktorem odpowiedzialnym „Ajencji Północnej” jest Bolesław Kuźmiński, miejscowy kore-
spondent agencji prasowej „Iskra”. Nakład zadeklarowany wynosi 200 egzemplarzy – faktycznego nie ustalono.  
2) W dniu 13 lutego br. wznowiono wydawanie „Expressu Portowego” jako pisma codziennego, drukowanego  
w Toruniu i będącego odbitką opozycyjnego pisma „Nowa Polska”. Oficjalnym redaktorem „Expressu Portowego”  
na Gdynię jest Józef Lipski, zamieszkały w Sopocie, jednak właściwym redaktorem jest Stanisław Bender z Gdyni. 
3) Dnia 16 lutego br. wyszedł po raz pierwszy biuletyn nowopowstałej agencji prasowej pn. „Portowa Handlowa  
Agencja Prasowa”, której właścicielem jest dr Kazimierz Sawicki z Orłowa, a redaktorem odpowiedzialnym  
Kazimierz Barański z Gdyni. Zadeklarowany nakład wynosi 400 egzemplarzy – faktycznego nie ustalono. 4) W miesiącu 
sprawozdawczym stanowisko współredaktora „Dziennika Gdyńskiego” objął Kazimierz Purwin, a „Expressu Ilustro-
wanego” Stanisław Mioduszewski. Miejsce odpowiedzialnego redaktora tygodnika „Latarnia Morska” po Stanisławie 
Przewłockim zajął z dniem 5 lutego [br.] Augustyn Kurr. 5) Wycofano z obiegu wskutek zarządzonych zajęć: nr 50 
„Kurjera Poznańskiego” z daty 1 lutego [19]34 [r.] w ilości 28 egzemplarzy, nr 27 „Słowa Pomorskiego” [z dnia]  
4 lutego [19]34 [r.] [w ilości] 28 [egzemplarzy], nr 28 [z dnia] 6 lutego [19]34 [r.] [w ilości] 37 [egzemplarzy], nr 38 
[z dnia] 17 [19]34 [r.] [w ilości] 36 [egzemplarzy], nr 38 „Dziennika Bydgoskiego” [z dnia] 17 lutego [19]34 [r.]  



[w ilości] 35 [egzemplarzy], nr 40 „Słowa Pomorskiego” [z dnia] 20 lutego [19]34 [r.] [w ilości] 35 [egzemplarzy].  
6) Zmian, co do wysokości nakładów, wyroków prawomocnych w procesach prasowych oraz czasopism zawieszonych 
nie było.

III. polSkI ruch polItyczny.
BBWR. a) Dane natury ogólnej. W okresie sprawozdawczym BBWR odbył kilka zebrań w kołach środowisko-

wych o charakterze ściśle sprawozdawczym (jedno roczne walne zebranie). Poza tym BBWR wszczął akcję  
zmierzającą do założenia nowego koła środowiskowego w śródmieściu Gdyni, które to koło w najbliższym czasie 
zostanie zorganizowane. Innej działalności BBWR nie ujawnił. b) Ruch zebraniowy. Ilość zebrań zamkniętych – 9. 
Frekwencja 68%.

PPS CKW. a) Dane natury ogólnej. Miejscowy Komitet PPS CKW wydał w dniu 19 lutego br. ulotki wzywające 
robotników do strajku demonstracyjnego jako protestu przeciwko władzom austriackim w odniesieniu do socja-
listów zgrupowanych w Schutzbundzie15. Akcja PPS CKW za przeprowadzeniem tego strajku przeszła prawie  
że bez echa i nie znalazła wśród robotników poparcia. Tak samo kolportaż ulotek (około 140 sztuk otrzymanych 
z Warszawy), dokonywany w dniu 28 lutego br. przeszedł bez wrażenia. Robotnicy na widok Policji [Państwowej] 
ulotki te, uważając je za komunistyczne, niszczyli. Nastrój w łonie miejscowego Komitetu PPS CKW jest przygnę-
biający [...] z powodu nieopłacenia przez członków składek oraz braku zainteresowania szerszego ogółu robotni-
ków akcją komitetu. b) Ruch zebraniowy. Ilość zebrań zamkniętych – 1. Frekwencja 40% Policji Państwowej

Inne ugrupowania polityczne j[ak]. np. NPR, w okresie sprawozdawczym nie wykazały żadnej działalności.
IV. Sekty relIgIjne. Sprawozdanie negatywne.

V. Mniejszości narodowe.
1) Sytuacja ogólna. O ile napływowa mniejszość żydowska w poprzednich okresach składała się w przeważa-

jącej części ze sfer kupieckich, o tyle obecnie składa się przeważnie z drobnych rzemieślników, którzy otwierają 
samoistne warsztaty pracy. Do tej pory miejscowi Żydzi, z powodu różnych zapatrywań politycznych, nie tworzą 
żadnej zwartej organizacji politycznej. Mniejszość niemiecka w życiu gospodarczym oraz politycznym nie odgry-
wa żadnej roli. Mniejszość ukraińska w życiu gospodarczym oraz politycznym nie odgrywa żadnej roli. Mniejszość 
ukraińska poza odbyciem jednego zebrania miejscowego Komitetu Opieki nad Emigrantami Politycznymi [żadnej] 
innej działalności nie przej[a]wiła. 2) Życie polityczne. Mniejszość żydowska nie bierze żadnego udziału w życiu 
politycznym, w każdym [bądź] razie ustosunkowuje się lojalnie do wszelkich poczynań Rządu. 3) Życie kultural-
no-oświatowe. Sprawozdanie negatywne. 4) Życie gospodarcze. Mniejszość żydowska bierze bardzo żywy udział 
w życiu gospodarczym Gdyni. Obrazem tego jest choćby otwarcie w dniu 28 luteg[o] br. banku żydowskiego pod 
firmą „Dr Józef Kugel i Spółka”. Stan posiadania tej mniejszości stale wzrasta, przy czym zauważono, że ostatnio 
Żydzi kierują się przede wszystkim na opanowanie drobnego rzemiosła. W ostatniej dekadzie miesiąca sprawoz-
dawczego kupcy żydowscy zwrócili się z prośbą o przyjęcie ich do Związku Kupców Samodzielnych w Gdyni. 
Spotkali się jednak z odmową ze strony tego Związku. Wobec tego postanowili powołać do życia odrębny Związek 
Kupców Żydowskich. Uchwała w tym kierunku zapadła na jednym z zebrań odbytych w Klubie Żydowskim16. Poza 
tym Żydzi usiłowali zorganizować oddział Ligi [Pomocy] Pracującej Palestynie, której centrala mieści się w War-
szawie. Do tej pory akces do Ligi zgłosiło 12 Żydów, w związku z czym w najbliższym czasie centrala Ligi ma 
zalegalizować związek gdyński. 5) Życie zawodowe. Sprawozdanie negatywne. 6) Życie sportowe. Sprawozdanie 
negatywne. Nadal trwała zbiórka funduszy na żydowski dom modlitwy, zainicjowana w poprzednim okresie.

15 Republikanischer Schutzbund (Republikański Związek Obronny) – lewicowa organizacja paramilitarna, istniejąca w Austrii w l. 1923-1934.
16 Chodzi o Żydowski Klub Towarzyski w Gdyni.
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