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1934 marzec 8, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, 
zawodowego i stanu bezpieczeństwa Nr II.BA-8/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni 
Franciszka Sokoła za miesiąc luty 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, 

s. 309-315.

[I.] Sytuacja ogólna. 
W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano żadnych przejawów akcji wywrotowej. W porównaniu  

z ubiegłym miesiącem w ruchu zawodowym nie zaszły większe zmiany. Działalność ZZT oraz ZZZ utrzymuje się 
stale na jednym prawie poziomie. Inne związki zawodowe po odbyciu w styczniu br. swoich dorocznych walnych 
zebrań członkowskich w lutym br. już żadnej działalności nie wykazały. O ile ZZZ w pracy swojej kierował się 
bardziej momentami wewnętrznej organizacji i sprawie umowy zbiorowej między armatorami a marynarzami 
większej uwagi nie poświęcał, o tyle działalność ZZT obracała się wyłącznie wokół sprawy umowy zbiorowej  
i przygotowania akcji strajkowej w związku z zadecydowaną obniżką płac marynarzy. Koło Związku Rezerwistów 
Marynarki Wojennej [RP] ostatecznie złączyło się z ogólnym Związkiem Rezerwistów [RP] i po dokonaniu wyboru 
zarządu Koła przystąpiło do pracy kulturalno-oświatowej. Liczba bezrobotnych w ciągu miesiąca lutego br. spadła 
do 3 261. Stan bezpieczeństwa nie uległ większej zmianie i na ogół jest dobry.

[II.] Ruch wywRotowy.
Pod adresem „Postlagernd Konrad 100” nadchodzą w dalszym ciągu czasopisma komunistyczne, których jed-

nak nikt z KPD nie usiłuje podjąć. Ostatnio nadeszło pod ten adres 140 broszur pt. „Inprekor” z datą 16 lutego 
1934 r. Nr 5 (1 egzemplarz załączam). W związku z nieudaną akcją strajkową prowadzoną z ramienia ISH przez 
Kazimierza Snarskiego, tenże w miesiącu lutym br. odwołany został przez ISH i wyjechał z Gdańska do Kopenhagi. 
Odwołanie to było skutkiem nie wywiązania się Snarskiego z nałożonych nań zadań oraz nie nawiązania kontaktów 
partyjnych z marynarzami i robotnikami portowymi w Gdyni. W celu dalszego kontynuowania akcji strajkowej  
ze strony KPP kierownictwo tej akcji ma być oddane w najbliższej przyszłości nieznanemu z nazwiska członkowi 
ISH z Kopenhagi. Stwierdzono przy tym, że ISH napotyka w Gdańsku na różne trudności w bezpośrednim kontak-
towaniu się z CK KPP.

[III.] Ruch zawodowy.
W dniu 18 lutego br. przy udziale około 120 członków odbyło się zebranie Sekcji Mechaników Dźwigowych  

i Warsztatów Portowych, na którym [...] omawiano sprawy ściśle organizacyjne. Sekcja w ciągu lutego [po]zyskała 
15 nowych członków.

W dniu 25 lutego br. odbyło się przy współudziale 84 członków zebranie Sekcji Robotników Portowych ZZT. 
Omawiana była ustawa o robotnikach portowych, przeciw[k]o której to ustawie sprzeciwów żadnych nie wnoszo-
no. Sekcja w ciągu lutego [po]zyskała 36 nowych członków.

W dniu 27 lutego br., przy udziale 48 osób, odbyło się zebranie Sekcji Marynarzy ZZZ. Przedmiotem obrad 
była ostatnio z[a]decydowana 11% obniżka płac marynarskich. Chociaż obniżka ta nie jest popularna, to jednak 
marynarze zgrupowani w ZZZ nie wykazują żadnych tendencji strajkowych, a nawet uznają uchwalenie tylko 22% 
zamiast proponowanej przez armatorów 30% obniżki płac, za pewien sukces ze strony ZZZ. Sekcja Mary[n]arzy  
w lutym [br.] [po]zyskała 6 członków. Członkowie pozyskani dla poszczególnych sekcji ZZZ rekrutują się w prze-
ważnej części z członków ZZP i ZZT.

ZZT. Ostatnio ZZT znajduje się w trudnych warunkach finansowych. Większość członków nie płaci składek,  
a niektórzy [...] opuszczają szeregi ZZT i wstępują do innych związków. W lutym br. 30 członków ZZT przeszło do 
ZZZ, poza tym dotychczasowy prezes Oddziału Robotników Portowych ZZT Leon Polaszke oraz mąż zaufania Raj-
kowski, złożyli na ręce sekretarza Związku [Zawodowego] Kranistów prośbę o przyjęcie ich w poczet członków 
ZZZ. Oddział Marynarzy ZZT zajmował się tylko sprawą umowy zbiorowej i związanej z nią obniżki płac marynar-
skich. Pomimo odbycia czterech zebrań nie powzięto w tej sprawie ostatecznej decyzji. Na ogół marynarze 



zgrupowani w ZZT są przeciwni wywołaniu strajku, a jedynie jednostki, [takie] jak Świk i Belau, stale wysuwają 
sprawę strajku, jako jedynego środka skutecznej walki z zadecydowaną obniżką płac marynarskich. W powyższej 
sprawie przedłożyłem odpowiednie sprawozdania w dniu 2 marca br., [pismem] Nr II.BA.122/34 Pf. [oraz] w dniu 
3 marca br. [pismem] Nr II.BA.122/34 Pf.

ZZP. Zawodowe Zjednoczenie Polskie Oddział Robotników Portowych wykazało pewne wzmożenie działalno-
ści. Jednakże tarcia w łonie samego Zarządu istnieją w dalszym ciągu i mimo powziętej decyzji ustąpienia, 
[Franciszek] Bartkowiak pozostaje nadal na swoim stanowisku, chociaż część członków oraz Rada Główna ZZT nie 
aprobuje jego posunięć dokonywanych w interesie Związku. Ostatnio w czynnościach członka zawieszony został 
dotychczasowy prezes Robotników Portowych Walery Hinc za nie wyliczenie się z otrzymanych od Bartkowiaka 
znaczków pieniężnych, które się wkleja do legitymacji.

Ruch marynarzy poza ZZZ i ZZP. W dniu 3 lutego br., przy współudziale 90 osób, odbyło się zebranie Związku 
Rezerwistów Marynarki Wojennej [RP] w sprawie przyłączenia tego Związku do ogólnego Związku Rezerwistów 
[RP]. Zebrani powzięli uchwałę o przyłączenie się, mimo sprzeciwów kilku jednostek. Poza tym uchwalono,  
że członkiem Koła Związku Rezerwistów Marynarki Wojennej [RP] może być każdy, kto ukończył służbę w Wojsku 
Polskim, w jakiejkolwiek formacji, o ile jest marynarzem Marynar[k]i Handlowej (dowód z książeczki żeglar-
skiej). Z kolei w dniu 11. lutego br. odbyło się drugie zebranie Koła Związku Rezerwistów Marynarki Wojennej 
[RP], przy udziale 60 osób, na którym to zebraniu wybrano przez aklamację Zarząd Koła w następującym  
składzie: kmdr Konstanty Jacynicz – prezes, kmdr [Tadeusz] Bramiński – I wiceprezes oraz przewodniczący sekcji 
oficerów w Kole Zw[iązku]. Rez[erwistów]. MW [RP], Witold Skup – II wiceprezes oraz przewodniczący sekcji 
szeregowych Koła Zw[iązku]. Rez[erwistów]. MW [RP], [Adolf] Kaczorowski – sekretarz, Bukowski – skarbnik, Niczko, 
Ciarko, Horbaczewski, Bielec – członkowie Zarządu, Błażejewski, Morhulec, Kowalski, Mokwa i Bieniecki – członkowie 
Komisji Rewizyjnej. Następnie Koło Związku Rezerwistów MW [RP] przystąpiło do pracy na polu kulturalno- 
oświatowem. Marynarze chętnie przybywają na zebrania i odczyty a Koło zyskuje coraz więcej zwolenników.

Inne związki zawodowe, jak Związek [Zawodowy] Robotników Budowlanych, Związek Maszynistów i Szyprów 
Okrętowych, Związki [Zawodowy] Kolejowców i Pocztowców żadnej działalności w lutym br. nie wykazały.

[IV.] BezRoBocIe.
W lutym br. ogólna liczba bezrobotnych wynosiła 3 261, z tego 616 [...] korzystało z ustawowych zasiłków 

Funduszu Bezrobocia, [zaś] z pomocy lokalnego Komitetu Funduszu Pracy korzystało 1 994 głów rodzin. Spadek 
liczby bezrobotnych należy tłumaczyć wznowieniem robót ziemnych. Bezrobotni zachowywali się spokojnie i nie 
zaobserwowano jakichkolwiek prze[j]awów do wystąpień, względnie demonstracji.

[V.] StRajkI.
W okresie sprawozdawczym klasowe związki zawodowe, będące pod wpływami PPS CKW, zapowiedziały na dzień 

19 lutego br. strajk manifestacyjny, jako protest przeciwko wypadkom w Austrii. Mimo usilnej agitacji ZZT oraz kol-
portażu ulotek, strajku tego nie przeprowadzono [i] praca w poszczególnych zakładach trwała normalnie. [Stanisław] 
Sobolewski telefonicznie poinformował jednak Centralę w Warszawie, że ruch w porcie jest wyjątkowo słaby i że 75% 
spośród zatrudnionych robotników przerwało pracę. Informacje te były zupełnie fałszywe ponieważ robotnicy nigdzie 
nie przerwali pracy, a jedynie w oznaczonej godzinie w trzech firmach mieli przerwę obiadową.

[VI.] Stan bezpIeczeńStwa.

Wykaz przestępczości
Liczba wypadków

luty styczeń
Przestępstwa polityczne - 1
Opór władzy 1 1
Przestępstwa przeciwko władzy 5 5
Zakłócenie spokoju [publicznego] 33 14
Przemytnictwo 8 2
Włóczęgostwo i żebractwo 8 7
Fałszerstwo dokumentów 2 6
Fałszerstwo pieniędzy i papierów wartościowych 17 9
Przestępstwa przeciw moralności 14 5



Uszkodzenie ciała 8 1
Kradzież kolejowa z włamaniem 2 -
Kradzież kolejowa bez włamania 25 34
Innego rodzaju kradzieże z włamaniem 6 9
Kradzieże z pola i lasu 10 4
Innego rodzaju kradzieże bez włamania 113 108
Oszustwo 12 18
Wymuszenie - 1
Przywłaszczenie 10 13
Hazard karciany - 3
Przekroczenie przepisów sanitarno-administr[acyjnych]. 32 51
Przekroczenie przepisów handl[owo].-administracyjn[ych]. 45 59
Samobójstwa 1 [usiłowanie] 1 [usiłowanie]
Nieszczęśliwe wypadki 7 [2 śmiertelne] 9 [3 śmiertelne]
Przekroczenie przepisów meldunkowych 27 30
Opilstwo 120 141
Paserstwo 6 -
Przypadkowe pożary 4 2
Sprzeniewierzenie 4 -
Różne 294 334
Razem: 792+12 856+12
Z tego nie wykryto: 56 10

Z ważniejszych wypadków przytacza się następujące: W dniu 22 lutego br. zlikwidowano szajkę złodziei  
w osobach Albina Dąbka i tow[arzyszy]., która dopuściła się kilku kradzieży z włamaniem w kioskach. Dąbek 
ujęty został przy pomocy psa policyjnego. Pożar Chłodni Portowej. Dnia 5 lutego br. wybuchł pożar na IV piętrze 
Chłodni Portowej, który w krótkim czasie objął również i V piętro. Pożar zniszczył rusztowania w kilku ubikacjach 
IV i V piętra, izolację korkową oraz inne części budowli z drzewa. Poza tym żelbetonowy dach wskutek gorąca 
popękał, a w czasie trwania akcji ratowniczej owoce [znajdujące się] na III piętrze częściowo zostały zalane 
wodą. Pożar powstał wskutek rozpalenia się do czerwoności rury, która w bezpośredniej bliskości masy korkowej 
(izolacyjnej), przytwierdzonej do ściany, przechodziła od kotła, przeznaczonego do rozgrzewania smoły, przez 
ścianę przedsionka do kanału wyciągowego. Z chwilą kiedy masa korkowa zajęła się [ogniem], jeden z robotni-
ków, z powodu braku wody w ubikacji, usiłował ogień stłumić przy pomocy piasku; spowodował jednak silniejsze 
rozprzestrzenienie się ognia wskutek powstałych przy gaszeniu ognia piaskiem iskier. Robotnik ten widząc bez-
skuteczność swoich usiłowań pobiegł do sąsiedniej ubikacji po wodę, kiedy jednak wrócił ogień ogarnął już 
przedsionek oraz rusztowanie z drzewa. Z kolei otworem nad przedsionkiem ogień przedostał się na V piętro, 
gdzie w krótkim czasie również ogarnął kilka ubikacji. Winę [za ten] pożar ponoszą kierownicy robót nadbudowy 
IV i V piętra Chłodni, którzy dopuścili do rozgrzania [się] smoły w niezabezpieczonych kotłach w pobliżu łatwo-
palnej izolacyjnej masy korkowej. Akcja ratunkowa Straży Pożarnej m[iasta]. Gdyni, Portowej Straży [Pożarnej], 
Straży [Pożarnej] z Wejherowa, Obłuża, Oksywia i Marynarki Wojennej trwała od około [godz.] 10.20 do 17.00. 
Wysokość szkód wyrządzonych pożarem nie została dotąd oszacowana. Materiał izolacyjny dla nadbudowy Chłod-
ni był ubezpieczony przez firmę „Rosicki i Kawecki” na kwotę 147 000 zł. Wartość wykonanych prac przez firmę 
„Jaskólski i Brygiewicz” oraz „Sosonko [i] Wojciechowski” ubezpieczona była na kwotę 560 000 zł. Towary  
znajdujące się w Chłodni ubezpieczone były na kwotę 2 500 000 zł i 3 357 500 zł, zaś budynek Chłodni [na kwotę] 
7 321 028 zł i 26 [gr].

[VII.] Sytuacja nadgRanIczna.
W lutym br. zatrzymano 9 osób za nielegalne przekroczenie granicy. Poza tym cofnięto 9 osób na teren WM 

Gdańska, ponieważ osoby te nie posiadały odpowiednich dokumentów.
[VIII.] SzpIegoStwo I dyweRSja.
W okresie sprawozdawczym, w porozumieniu z władzami wojskowymi, zatrzymany został za szpiegostwo 

Czesław Grajek, ostatnio zamieszkały w Gdyni.
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