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1934 maj 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 kwiecień 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299,  

s. 317-325.

[I. Ruch wywRotowy.]
W miesiącu kwietniu [br.] nie zaobserwowano w Gdyni żadnej działalności elementów wywrotowych. Rewizje 

domowe przeprowadzone u niektórych osobników, podejrzanych o działalność wywrotową, w związku z akcją 
pierwszomajową, nie dały żadnego wyniku. [Kazimierz] Snarski, przebywający obecnie w Kopenhadze, usiłuje na 
nowo nawiązać kontakty partyjne z miejscowymi marynarzami oraz robotnikami portowymi. Dowodem tego jest 
choćby to, że w dniu 2 kwietnia br., przez nieznanego z nazwiska osobnika dostarczył na przebywający w tym 
czasie w Kopenhadze s/s „Pułaski”, paczkę bibuły komunistycznej. Nie stwierdzono jednak, by bibułę tę rozkol-
portowano wśród marynarzy statku. Otrzymano tu wiadomość, że Snarski, w związku ze strajkiem marynarzy  
w Danii, został przez policję duńską zatrzymany. Bliższych informacji dotychczas brak. Związki zawodowe,  
[takie] jak ZZZ, ZZT i ZRB, w okresie sprawozdawczym wykazały dużą działalność organizacyjną, przy czym dużo 
starania poświęciły sprawie przygotowania obchodu pierwszomajowego. Silną agitację w tym kierunku przepro-
wadzały wymienione związki na terenie portu przez swoich mężów zaufania od dnia 15 kwietnia br. W ZZT pod 
wpływem [Edmunda] Guziałka zarysowują się pewne tendencje w kierunku odłączenia miejscowego ZZT  
od Centrali w Warszawie. [...]

[II. Ruch zawodowy.]
[Firma]„Paged” dążyć będzie do obniżki płac robotników, przy zawieraniu nowej umowy zbiorowej. W związku 

z tym, [Józef] M[orawski]. zaapelował do zebranych, aby przeprowadzili odpowiednią agitację za zorganizowa-
niem wszystkich robotników firmy „Paged”, a motywował to tym, że całkowite zorganizowanie robotników uła-
twi i umożliwi przeprowadzenie w przyszłości wszystkich postulatów robotników. Na końcu Morawski przypomniał 
zebranym o nadchodzącym święcie pracy i podkreślił, że gremialny udział w pochodzie będzie sprawdzianem siły 
organizacji. Zebranie miało przebieg spokojny. Ponowne zebranie robotników firmy „Paged” odbyło się w dniu  
29 kwietnia br. przy współudziale 150 osób. Po zagajeniu zebrania głos zabrał Morawski, który przedstawił zebra-
nym przebieg zatargu z firmą „Paged”, a mianowicie: po wypowiedzeniu umowy zbiorowej, która obowiązuje  
do dnia 30 czerwca br., zgodnie z uchwałą delegatów Związku zgodzono się na warunki czasowe firmy „Paged” 
tj. [na to], że zamiast dotychczasowej pracy akordowej, firma wprowadziła dniówki, płatne po 95 gr za godzinę, 
gdy natomiast robotnicy wzięli za podstawę średnie płace umowy zbiorowej, tj. 78 gr za metr sześcienny. Mimo, 
że warunki te są czasowe, firma zamierza wprowadzić je na stałe. Ponadto firma stosuje szykany wobec robotni-
ków, [takie] jak przyjmowanie pracowników, nawet z poza Gdyni, nieobeznanych z fachem, w miejsce starych [wy]
kwalifikowanych robotników. Wciąga robotników na tzw. „czarne listy”, i to nawet tych, którzy pracują  
w firmie już dwa lata, a postępowanie swoje tłumaczy ogólnikowo, że robotników tych, czy innych zatrudniać nie 
może, bo nie wykonują [oni] należycie swoich prac. Kiedy Morawski zakończył swoje przemówienie [...]  
słowami, że należy położyć kres tym draństwom i że o ile firma nie zaniecha szykan, to „potrafimy w inny sposób 
zareagować”, na sali zaczęły się odzywać głosy: „wyniesiemy ich sami z placu”, „precz z kierownictwem firmy”, 
„precz z Gaszkowskim”. Następnie przemawiali robotnicy: Bielecki, Bambosz, Nowacki, Śmiarowski, Soból oraz 
Marian Jaśkowski. Mówcy wypowiadali się przeciw postępowaniu firmy i wzywali prezydium, by postarano się  
jak najprędzej usunąć anormalne stosunki [panujące] w firmie „Paged”. Radykalniejsze przemówienie wygłosił 
Jaśkowski. Wyraził się on [słowami], że firma „Paged”, mimo kilkukrotnych interwencji, śmieje się z robotników,  
a szykany nie ustają, [więc] jedyną odpowiedzią na to będzie ostateczna broń, [czyli] strajk. Dalej mówił,  
że „nie na to pracujemy, by nas gnębiono, pracujemy dla Państwa Polskiego, a firma stworzona przez Państwo  
musi również wykonywać lojalnie swoją pracę i nie siać niezgody wśród robotników, toteż jeszcze raz zaznaczam, 
że naszą odpowiedzią na te szykany będzie powzięcie natychmiastowej uchwały o rozpoczęciu strajku”. Po prze-



mówieniu Jaśkowskiego powstały na sali długotrwałe oklaski i okrzyki: „kijem przegnać tych panów, a wtedy 
zrozumieją czym jest robotnik”, „na ich terror odpowiedzieć naszym terrorem”. Z kolei ponownie zabrał głos 
Nowacki i wyjaśnił zebranym sprawę Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej do życia w związku z wejściem  
w życie ustawy o pracy robotników portowych. Odnośnie tej Komisji Morawski powiedział, że jej dodatnie, względ-
nie ujemne strony pokaże przyszłość, w każdym razie zniesie ona samowładztwo „formanów” i pozwoli zatrudnić 
wszystkich robotników, posiadaczy legitymacji. Wniosek o wystawienie wspólnej z ZZP listy kandydatów na człon-
ków Komisji, zebrani odrzucili w głosowaniu. Następnie Morawski omówił znaczenie święta pracy i rozdał literaturę 
pierwszomajową. Na odczytaniu rezolucji domagającej się usunięcia Gaszkowskiego, Turzyńskiego oraz Szewki  
z firmy „Paged”, jak również uchwalonych przez zebranych wnioskach, że robotnicy zastosują się do powziętych 
uchwał delegatów w sprawie firmy „Paged”, zebranie [za]kończono. Przebieg zebrania, jak już zaznaczono, był 
podniecający, [a] robotnicy w związku z sytuacją, jaka się wytworzyła, wykazują zdecydowane tendencje do straj-
ku. Zatarg z firmą „Paged” znajduje się obecnie w rękach Inspektora Pracy, który przeprowadza konferencję ze 
stronami, [zaś] dla zbadania warunków pracy, przeprowadził wizję lokalną na placach firmy „Paged”.

ZZT. Sytuacja finansowa Związku, mimo wielu starań Guziałka i [Wiktora] Jaworskiego nie polepszyła się. 
Jednak w związku z przygotowaniami do obchodu pierwszomajowego, ZZT wykazał dużą ruchliwość, przy czym 
w odniesieniu do owej akcji zauważono chwilowe załagodzenie istniejącego konfliktu między Guziałkiem  
a [Teodorem] Zielińskim. Sprawa akcji strajkowej, mimo kilkukrotnych debat na ten temat na zebraniach  
marynarzy, za przywróceniem stanu załogi na trampach i za zniesieniem art. 40 i 41 Komisji Arbitrażowej, nie 
znajduje większego oddźwięku wśród marynarzy i robotników portowych i na ogół ustosunkowanie się ich do tej 
akcji jest obojętne. Ostatnio powstały konflikt między Centralą w Warszawie, a Oddziałem Związku w Gdyni  
nie został do tej pory rozstrzygnięty. Świk pracuje nadal w Związku, a popierający go Guziałek grozi nawet  
oderwaniem od Centrali, o ile decyzja w sprawie Świka nie zostanie cofnięta. Po ustąpieniu [Stanisława]  
Sobolewskiego Guziałek i Jaworski za zgodą Centrali objęli: Sekretariat Związku Marynarzy i Sekretariat Związku 
Robotników Portowych. Spośród zebrań, odbytych przez ZZT zasługują na uwagę następujące. Zebranie członków 
zarządu i mężów zaufania, odbyte w dniu 8 [kwietnia] br. przy udziale 8 osób. Na zebraniu tym zniżono składki 
miesięczne z 2,50 [zł] na 2 zł oraz omawiano sprawę ewentualnego zlikwidowania kasy pośmiertnej i sprawę 
upoważnienia sekr[etarza]. Jaworskiego z tym jednak, że ostateczne uchwały w dwóch ostatnich sprawach  
podejmie plenarne zebranie członków. W czasie pobytu Guziałka w Warszawie od 6 [do] 9 kwietnia br. tenże 
przeprowadził dłuższą rozmowę z Cymermanem. W rozmowie poruszyli oni sprawę marynarzy, przy czym ustali-
li, że w związku z obniżką płac marynarskich, należy marynarzy przygotowywać do akcji strajkowej, tym  
bardziej, że zdaniem Guziałka i Cymermana strajk jest nieunikniony. Z przebiegu zebrania mężów zaufania  
odbytego w dniu 22 kwietnia br. przedłożyłem odpowiednie sprawozdanie dnia 25 kwietnia br. [pismem]  
Nr II.BA-244/34 Pf. I 166/34 Pf.

Dnia 29 kwietnia br., przy współudziale 90 osób, odbyło się plenarne zebranie robotników portowych.  
Przemawiali kolejno: Jaworski, Guziałek i [Leon] Polaszke. Wszyscy wypowiadali się przeciw ustawie o pracy 
robotników portowych, wskazując na [jej] krzywdzący charakter w odniesieniu do tych[że] robotników oraz 
sprawę komisji kwalifikacyjnej, która ich zdaniem obliczona jest na możliwość niedopuszczenia do pracy ludzi 
niewygodnych pracodawcom i przede wszystkim do popierania organizacji pseudorobotniczych, [takich] jak np. 
ZZZ. Poza tym Jaworski w ostrej formie zaatakował Ubezpieczalnie Społeczną. Następnie Guziałek przedstawił 
nowy regulamin Kasy Pośmiertnej, który został później zatwierdzony przez zebranych. Na zakończenie Guziałek 
wezwał wszystkich do gremialnego wzięcia udziału w obchodzie pierwszomajowym, a Jaworski apelował do  
zebranych, by się nie dali otumanić przez ZZZ i aby członkom ZZZ powiedziano, by się w ogóle nie starali  
urządzać pochodu, bo to im się nie uda. Przebieg zebrania był spokojny. [To], że ZZT wykazuje obecnie o wiele 
większą żywotność, jest tylko zasługą przede wszystkim Guziałka [i] częściowo Jaworskiego. Guziałek w wszyst-
kich pracach Związku, niezależnie od ich rodzaju, bierze zawsze udział, przy czym specjalną opieką otacza mary-
narzy. Stara się on podnieść ich duchowo oraz postawić na lepszym poziomie organizacyjnym. W dniu 13 kwietnia 
br., wspólnie z delegatem Zarządu ZZT, [Wiktorem] Kosmatowiczem, Guziałek odbył konferencję z prezesem 
Związku Armatorów, dyrektorem [Feliksem] Kollatem oraz dr. [Tadeuszem] Bierowskim, sekretarzem tego Związ-



ku. Guziałek poruszył następujące sprawy: w związku z zaciąganiem załóg na s/s „Poznań” i s/s „Wilno”, żądano 
od marynarzy wylegitymowania się, że należą do Związku Marynarzy Rezerwistów [RP]. Guziałek oświadczył, że 
zarówno on, jak i ZZT uznają w zupełności potrzebę tworzenia i istnienia organizacji przysposobienia wojskowego, 
a więc również i Związku Marynarzy Rezerwistów [RP] i są za tym, aby wszyscy marynarze należeli do tego Związku. 
Jednakże nie widzi łączności pomiędzy tą sprawą, jako sprawą przysposobienia wojskowego, a zatrudnieniem na 
statkach, jako sprawą czysto zawodową. Albowiem marynarze pracujący na statkach nie mogą brać udziału w pra-
cach Związku tj. ani w ćwiczeniach, ani w wykładach itp., choćby ze względu na to, że większość czasu spędzają 
na morzu. W myśl tego, prosił Guziałek, żeby w przyszłości nie domagać się członkostwa w Związku [Marynarzy] 
Rezerwistów [RP], które nie może być żadnym kryterium dla pracy zawodowej. Na wypadek uruchomienia dalszych 
trampów, Guziałek prosił o zwrócenie w pierwszym rzędzie uwagi na dawne załogi tych trampów, jako najbardziej 
uprawnione do otrzymania pracy. Poza tym Guziałek poruszył kilka spraw personalnych mniejszej wagi.

Działalność Związku [Zawodowego] Robotników Budowlanych w miesiącu kwietniu [br.] ograniczyła się do 
odbycia jednego zebrania, wydania ulotki nawołującej do wstępowania w szeregi Związku oraz do prowadzenia 
akcji pierwszomajowej. Poza tym z inicjatywy Związku [Zawodowego] Robotników Budowlanych wszczęta została 
akcja strajkowa brukarzy o lepsze warunki płac i o zawarcie umowy zbiorowej. Przeprowadzony kolportaż 1 000 sztuk 
ulotek, wzywających robotników do wstępowania do Związku, dał wyniki słabe. Dnia 12 kwietnia br., przy 
współudziale 35 osób, odbyło się ogólne zebranie członkowskie Z[Z]RB. Flonc i [Teodor] Zieliński w swoich 
przemówieniach poddali ostrej krytyce postępowanie robotników, zarzucając im lenistwo, brak solidarności, 
brak udziału w życiu organizacyjnym itp. Poza tym Zieliński omawiał wszystkie żale i skargi wnoszone przez 
członków na postępowanie firm budowlanych, w szczególności nieprzestrzeganie ośmiogodzinnego dnia pracy, 
płacenie niższych składek za pracę oraz na zbyt wielką ilość uczniów zatrudnianych w przemyśle budowlanym. 
Uchwaloną rezolucję w tej sprawie Zieliński miał przesłać do Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu i [do] Inspektora 
Pracy w Gdyni. Pod koniec zebrania Zieliński wezwał obecnych do wzięcia solidarnego udziału w obchodzie 
pierwszomajowym. Zebranie miało przebieg spokojny.

Zawodowe Zjednoczenie Polskie nie wykazuje większej żywotności. Tarcia między członkami a sekretarzem 
[Franciszkiem] Bartkowiakiem znowu się wzmogły, w konsekwencji czego kilku członków przeszło do ZZZ,  
względnie [do] ZZT.

[III.] BezRoBocIe.
Liczba bezrobotnych w ciągu miesiąca kwietnia [br.] spadła do 1 921 osób. Z zasiłku bezrobocia korzystało 

280 osób, z pomocy lokalnego Komitetu Bezrobocia 160, a z opieki społecznej 180 osób.
[IV.] StRajkI.
Dnia 21 kwietnia br. wybuchł, na tle ekonomicznym, strajk brukarzy. Strajkowali brukarze oraz ramarze  

w liczbie 46 osób z firm: „Skąpski”, „Daniłowicz”, „Paszkowski” i „Próchnicki” oraz „Kondrobit”. Strajkujący 
żądali 1,50 zł za jedną godzinę pracy dla brukarzy, a dla ramarzy 1,20 zł, natomiast pracodawcy proponują dla 
brukarzy 1,35 zł, a dla ramarzy 90 gr za jedną godzinę pracy. Konferencja odbyta u Inspektora Pracy między 
pracodawcami a pracobiorcami, wobec nieustępliwości [obu] stron, nie dały pozytywnych wyników. Strajkujący 
zachowują spokój. Cała akcja inspirowana jest przez sekretarza Związku [Zawodowego] Robotników Budowla-
nych, Teodora Zielińskiego. Ostatnio pracodawcy zdecydowali się na sprowadzenie brukarzy z poza terenu Gdyni. 
W tych warunkach prace brukarskie odbywałyby się pod ochroną policji.

[V.] Stan bezpieczeńStwa publicznego.

Wykaz przestępczości
Liczba wypadków

kwiecień marzec
Inne przestępstwa polityczne 1 -
Opór władzy 10 1
Inne przestępstwa przeciwko władzy 4 1
Zakłócenie spokoju publicznego 56 48
Przemytnictwo 3 7
Włóczęgostwo i żebractwo 10 45
Fałszerstwo dokumentów 6 4



Fałszerstwo pieniędzy i papierów wartościowych 10 12
Morderstwo - zabójstwo zwyczajne 2 -
Uszkodzenie ciała 3 16
Przestępstwa przeciw moralności - 11
Przestępstwa na tle seksualnym 1 1
Kradzież kolejowa z włamaniem 1 -
Kradzież kolejowa bez włamania 22 31
Innego rodzaju kradzieże z włamaniem 4 8
Kradzieże z pola i lasu 3 8
Innego rodzaju kradzieże bez włamania 97 96
Kradzież kieszonkowa 1 2
Oszustwo 16 18
Wymuszenie - -
Przywłaszczenie 14 4
Hazard karciany - -
Przekroczenie przepisów sanitarno-administr[acyjnych]. 76 65
Przekroczenie przepisów handl[owo].-administracyjn[ych]. 78 75
Samobójstwa 6 [4 usiłowania] 1 [usiłowanie]
Nieszczęśliwe wypadki 11 [3 śmiertelne] 8 [śmiertelne]
Zaginięcie osób - 2
Przekroczenie przepisów meldunkowych 26 27
Opilstwo 111 154
Paserstwo - 6
Przypadkowe pożary 4 4
Sprzeniewierzenie 1 11
Różne 414 418
Nielegalne przekroczenie granicy 2 -
Razem: 976/17 1075/9
Z tego nie wykryto: 37 57

Stan bezpieczeństwa nie uległ w okresie sprawozdawczym poważniejszym zmianom i na ogół jest zadowalający. 
Z ważniejszych wypadków przytacza się następujące: 1. Dnia 2 kwietnia [19]34 [r.] elektromonter Maksymilian 
Kurecki, będąc w stanie nietrzeźwym spadł z trapu statku s/s „Landsee” do wody i utonął. Zwłoki wydobyto po  
6 godzinach. 2. Dnia 2 kwietnia [19]34 r. Antoni Mateja, z zawodu piekarz, w czasie bójki pchnął Iwankiewicza 
sztyletem w pierś. Iwankiewicz zmarł wskutek upływu krwi. 3. Dnia 20 kwietnia br. Czesław Janicki naprzeciwko 
Komisariatu Rządu wyskoczył w biegu będącego auta ciężarowego i wskutek upadku uderzył głową o krawężnik 
chodnika. Janicki odniósł ciężki uraz głowy i nie odzyskawszy przytomności zmarł po 3 godzinach w szpitalu.  
4. Dnia 26 kwietnia br. o godz. 13.20 na otwartym przejeździe kolejowym między magazynem III a Chłodnią  
na Nabrzeżu Polskim w porcie nastąpiło zderzenie samochodu półciężarowego, należącego do rzeźnika z Gdyni 
Kazimierza Kachlickiego z parowozem przetokowym. Parowóz uderzył w lewy bok samochodu i wlókł go jeszcze 
na przestrzeni 5-6 m. Wskutek zderzenia ciężkie obrażenia cielesne odnieśli Kachlicki, kierowca samochodu oraz 
Paweł Idzikowski, który siedział obok Kachlickiego, natomiast Ustachowski oraz Vogt, pomocnicy Kachlickiego, 
wylecieli z otwartej części samochodu na tory, nie ponosząc przy tym żadnych obrażeń. Jak ustalono dochodze-
niami, pole widzenia, tak dla kierowcy samochodu, jak i [dla] parowozu, wskutek stojących wagonów na torach 
równoległych, było b[ardzo]. ograniczone. Kierowca samochodu jechał bardzo wolno i dawał ciągłe sygnały, na-
tomiast kierowca parowozu, jak zeznają świadkowie zajścia, nie dawał żadnych sygnałów. Kachlicki wskutek 
odniesionych ran zmarł w szpitalu. 5. Dnia 28 kwietnia br. Antoni Wiśniewski z Małego Rudnika, pow. grudziądzki 
zamordował w celach rabunkowych, niedaleko budynku szkolnego przy ulicy Leśnej, uderzeniem kamienia w tył 
głowy niejakiego, Józefa Supruniaka. Supruniak przyjechał do Gdyni z Łucka za pracą i był w posiadaniu książecz-
ki oszczędnościowej PKO na 100 zł oraz gotówki 200 zł. Wykrycie przestępcy nastąpiło w ten sposób, że st[arszy]. 
post[erunkowy]. sł[użby]. śl[edczej]. Majewicz, oglądając zwłoki zamordowanego, przypomniał sobie że [...] 
legitymował [go] w czasie obławy, przy czym zanotował sobie również nazwisko jego towarzysza. 6. Dnia 2 maja 



[19]34 r. st. post. Majewicz pojechał do Rudnika i tam aresztował mordercę, znajdując przy nim rzeczy oraz 
dokumenty należące do zamordowanego.

[Vi.] Sytuacja nadgraniczna.
W okresie sprawozdawczym zatrzymano za nielegalne przekroczenie granicy 6 osób.
[VII.] SzpiegoStwo i dyweRSja.
Dnia 22 kwietnia [19]34 r. w Sądzie Okręgowym w Gdyni odbył się proces przeciwko Kurtowi Wollenbergowi, 

oskarżonemu o szpiegostwo na rzecz jednego z państw ościennych. Wollenberg został [skazany] na 4 lata więzie-
nia za szpiegostwo oraz na jeden rok i 6 miesięcy więzienia za fałszywe obwinianie obywateli polskich; łącznie 
zaś na 5 lat więzienia.
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