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1934 maj 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, mniejszości 
narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła  
za miesiąc kwiecień 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 256-260.

[I]. Sytuacja ogólna.
Tętno życia gospodarczego w odniesieniu do obrotów handlowych w porcie nadal było niesłabnące, nato-

miast w odniesieniu do obrotu handlowego w mieście raczej mierne. W nastrojach ludności nie zaobserwowano 
żadnych wybitniejszych przejawów. Koła urzędnicze, mimo większego skonkretyzowania w prasie sprawy awansów, 
do wiadomości tych odnosiły się w dalszym ciągu sceptycznie. Wizytę [francuskiego] ministra [spraw zagranicz-
nych] [Louisa] Barthou w Polsce szersze społeczeństwo gdyńskie przyjęło obojętnie; jednak w pewnych kołach 
przyjazd ministra Barthou komentowano w tym sensie, że Francja, widząc daleko idące usamodzielnienie się 
polityki polskiej na terenie zewnętrznym, usiłuje na nowo wciągnąć Polskę w orbitę swoich wpływów. Akcja 
pierwszomajowa nie znalazła wśród rzesz robotniczych zbyt wielkiego oddźwięku. Ostatnio zauważa się akcję, 
prowadzoną wśród miejscowych Kaszubów ze strony [Ignacego] Szutenberga, zmierzającą do przeniesienia  
drukarni „Zrzeszy Kaszëbskiej” z Kartuz do Gdyni i wznowienia wydawania tego czasopisma. Akcja ta jest popie-
rana. Stwierdzono, że Szutenberg do tego czasu zdołał zebrać około 3 000 zł. Do wznowienia wydawnictwa 
„Zrzeszy Kaszëbskiej” oraz przeniesienia drukarni potrzeba będzie jednak około 10 000 zł. W celach propagan-
dowych na rzecz tej akcji Szutenberg zaprosił do lokalu [Józefa] Wandtkego przy ulicy Starowiejskiej [43]  
na dzień 11 kwietnia br. około 70 bardziej wpływowych Kaszubów. Na zebranie przybyło zaledwie 10 osób, które 
w czasie pogadanki nie poruszały istotniejszych zagadnień.

Inne ugrupowania polityczne, poza BBWR, PPS CKW [i] NSPR, nie wykazały żadnej działalności. BBWR czynił 
usilne starania wśród rzesz rzemieślniczych w kierunku zorganizowania nowych kół środowiskowych, [a] PPS CKW 
zajął się jedynie akcją pierwszomajową. Wydał okolicznościową ulotkę oraz rozkolportował ulotki nadesłane  
z Warszawy. Narodowa Socjalistyczna Partia Robotnicza wznowiła swoją działalność w kierunku zjednywania 
zwolenników i to przeważnie na terenie Obłuża. Obecnie NSPR posiada około 50 członków.

II. SprawozdanIe praSowe.
1) Z dniem 15 kwietnia br. przestał wychodzić powstały w lutym br. biuletyn agencji prasowej pn. „Agencja 

Północna”. Właścicielowi i redaktorowi odpowiedzialnem[u] wymienionej agencji, Bolesławowi Kuźmińskiemu, 
Polska Agencja Informacji Handlowej w Warszawie poleciła zorganizować Oddział tej agencji w Gdyni, powierza-
jąc [mu] kierownictwo tegoż Oddziału. 2) Z dniem 30 kwietnia br. wydawany przez zakłady graficzne „Balto-Polak” 
w Gdyni tygodnik „Latarnia Morska” przeszedł na własność dr. Stanisława Bobkowskiego. Redaktorem odpowie-
dzialnym tygodnika został Jan Krenz. 3) Wskutek zarządzonych zajęć wycofano z obiegu: [Nr] 77 czasopisma 
„Słowo Pomorskie” z dnia 5 kwietnia [19]34 r. w ilości 73 egzemplarzy, [Nr] 85 [czasopisma „Słowo Pomorskie”] 
z dnia 14 kwietnia [19]34 r. [w ilości] 36 [egzemplarzy], [Nr] 103 [czasopisma] „Ilustrowany Kurjer Codzienny”  
z 15 kwietnia [19]34 [r.] [w ilości] 130 [egzemplarzy], [Nr] 168 [czasopisma] „Kurjer Poznański” z 16 kwietnia 
[19]34 r. [w ilości] 8 [egzemplarzy], [Nr] 90 [czasopisma] „Słowo Pomorskie” z 20 kwietnia [19]34 r. [w ilości]  
19 [egzemplarzy], [Nr] 98 [czasopisma] „Orędownik” z 20 kwietnia [19]34 r. [w ilości] 19 [egzemplarzy], [Nr]  
3 [czasopisma] „Za Parawanem” z 29 kwietnia [19]34 r. [w ilości] 2 [egzemplarzy].[4)] Czasopism zawieszonych, 
zmian co do wysokości nakładu, prawomocnych wyroków prasowych oraz zmian osobowych w redakcjach po-
szczególnych czasopism nie było.

III. polSkI ruch polItyczny.
BBWR. [...] Ogółem odbyto w kołach środowiskowych 20 zebrań przy licznej frekwencji. Na zebraniach po-

ruszano jedynie sprawy z zakresu organizacyjnego. Działalność BBWR na terenie zewnętrznym poszła w kierunku 
organizowania nowych kół środowiskowych, przede wszystkim wśród rzesz rzemieślniczych. Akcja ta jest w toku, 
a do tej pory założono jedynie koło pracowników handlowych, przemysłowych i kupieckich.



PPS CKW. Miejscowy Komitet PPS nie wykazał większej działalności organizacyjnej, natomiast prowadził 
ożywioną akcję pierwszomajową. W dniu 15 kwietnia br. odbyło się zebranie Komitetu, na którym miano dokonać 
wyboru nowego zarządu, jednakże z powodu nie przybycia delegatów ZZT wybory odroczono, a zajęto się sprawą 
akcji pierwszomajowej. W związku z postanowieniami zapadłymi na tym zebraniu, wydano okolicznościowe  
ulotki pierwszomajowe oraz rozkolportowano ulotki nadesłane z Warszawy. Pod koniec okresu sprawozdawczego,  
w związku z [dniem] 1 maja, zauważono większą współpracę między Miejscowym Komitetem a ZZT oraz usiłowania 
załagodzenia istniejących antagonizmów między [Edmundem] Guziałkiem a [Teodorem] Zielińskim. Starania  
w tym kierunku czynił [Wiktor] Jaworski obecny sekretarz Związku Robotników Portowych ZZT.

NSPR. Partia wykazująca na ogół znikomą działalność ostatnio wznowiła swoje usiłowania w kierunku  
zdobycia zwolenników. W ostatniej dekadzie miesiąca Stefan Kaleta, mąż zaufania partii na miejscowym  
terenie, odbił w „Druka[r]ni Polskiej” kilkadziesiąt egzemplarzy statutu, który przeważnie kolportowano na terenie 
osiedla Obłuże, bowiem tam partia znajduje więcej sympatii dla swojego ruchu. Obecnie liczbę członków tej 
partii określić można na około 50 osób. Ostatnia akcja NSPR inspirowana jest przez męża zaufania Olszewskiego 
z Gdańska.

Inne ugrupowania polityczne w okresie sprawozdawczym nie przejawiły żadnej działalności.
IV. Sekty relIgIjne.
Badacze Pisma Świętego. Członkowie Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w dalszym ciągu usiłują pro-

wadzić kolportaż swojej literatury, nie czyniąc jednak żadnych starań w kierunku uzyskania odpowiednich  
zezwoleń, spotykają się z przeciwdziałaniem Policji [Państwowej], a poza tym, ludność miejscowa, poza tubyl-
czą wrogo nastawioną, zajmuje w stosunku do ich działalności stanowisko obojętne. Członkowie Stowarzyszenia 
zbierają się regularnie dwa razy tygodniowo w mieszkaniu prywatnym Bronisława Mikszy i tam odbywają swoje 
nabożeństwa, czytają pisma święte i je komentują.

V. Mniejszości narodowe.
Sytuacja ogólna. Napływ Żydów do Gdyni jest stały. Żydzi opanowują coraz to inne placówki życia gospodar-

czego, wypierając kupiectwo chrześcijańskie. Tarcia między Żydami na tle różnicy poglądów politycznych  
ostatnio nieco osłabły. W miesiącu sprawozdawczym miejscowa filia Ligi [Pomocy] Pracującej Palestyny została 
ostatecznie powołana do życia przez Centralę. Mniejszość ukraińska nie wykazuje większej żywotności. Życie 
polityczne. Zauważa się, że w miesiącu sprawozdawczym, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, napięcie oraz 
tarcia istniejące między grupą S[y]jonistów Rewizjonistów a grupą S[y]jonistów nieco osłabło. Grupa Żydów zwo-
lenników Poalej-S[y]jonu, zrzeszonych w miejscowej filii Ligi [Pomocy] Pracującej Palestyny odrzeka się od 
wszelkiej współpracy z grupami Żydów S[y]jonistów i tworzy odrębną całość. W kwietniu br. Centrala Ligi  
[Pomocy] Pracującej Palestyny w Warszawie powołała ostatecznie do życia miejscowy Oddział. Agendy tego  
Oddziału, którego tymczasowy zarząd tworzą Marek Blander, Bernard Fisch, Leon Hufnagel, Markus Knobel i Hirsz 
prowadzi Marek Blander, pracownik firmy „Centrala Mebli” przy ul. Starowiejskiej. Życie kulturalno-oświatowe. 
Sprawozdanie negatywne. Życie gospodarcze. Wpływy żydowskie są coraz większe na tok życia gospodarczego  
w Gdyni, przy czym wpływy te rozprzestrzeniają się na wszelkie dziedziny tego życia. Życie zawodowe. Sprawoz-
danie negatywne. Życie sportowe. Sprawozdanie negatywne. 

W ostatnim czasie powstał zatarg między Komisją do Spełniania Zadań Gminy Żydowskiej w Gdyni a kupcem 
[Mosze] Cytrynem na tle nie uwzględniania przez Komitet żądania Cytryna w sprawie ponownego umieszczenia jego 
nazwiska na tym samym miejscu ołtarza [Aron Ha-Kodesz] ofiarowanego przez niego, gdzie nazwisko Cytryna było 
umieszczone przed samowolnym [jego] usunięciem. Cytryn, niezadowolony z decyzji Komitetu, wniósł skargę do 
Sądu Rabinackiego. Na tle tego nieporozumienia doszło do zmiany zarządu Komitetu. Prezesem został [Mendel 
Wolf] Sonabend a wiceprezesem dr [Janusz] Rauch.

Ukraińcy. W dniu 22 kwietnia br., przy współudziale 18 osób, w lokalu prywatnym Wasyla Pohorynca odbyło 
się zebranie członkowskie miejscowego Komitetu Opieki nad Emigrantami Politycznymi (Petlurowcy). Na zebra-
niu, poza sprawami organizacyjnymi oraz odczytaniem czasopisma „Trójząb”, innych spraw nie omawiano. 
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