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1934 czerwiec 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego  
i mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Wicekomisarza Rządu w Gdyni 
Włodzimierza Szaniawskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni  
Franciszka Sokoła za miesiąc maj 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, 

s. 262-265.

[I.] Sytuacja ogólna.
Pod względem gospodarczym prawie we wszystkich gałęziach przemysłu nastąpiła wyraźna poprawa. Szcze-

gólnie ożywił się ruch budowlany, przyczyniając się również do spadku bezrobocia. W kupiectwie, w związku  
z przygotowaniami do sezonu letniego, zauważa się duże ożywienie. Port wykazuje nadal niesłabnące tętno życia 
gospodarczego, co zresztą odbija się na ogólnej sytuacji gospodarczej miasta tak, że kryzys w Gdyni nie ma 
ostrego przebiegu. Sytuacja polityczna nie wykazuje żadnych wybitniejszych zmian, a ugrupowania polityczne, 
poza BBWR i PPS CKW, który łącznie ze Związkami Zawodowymi Transportowców i Robotników Budowlanych 
urządził uroczystości pierwszomajowe, nie wykazały żadnej działalności. BBWR przygotowuje się do wyborów do 
Izby Rzemieślniczej i w związku z tym ujawnia specjalnie żywszą działalność wśród kół rzemieślniczych. Spośród 
przejawów życia społecznego na pierwszym planie występuje obchód trzeciomajowy, w której to uroczystości 
wzięły udział wszystkie ważniejsze organizacje, bez względu na różnicę poglądów. Miejscowe społeczeństwo 
mało interesowało się zagadnieniami politycznymi tak, że i ostatnio dokonana zmiana Rządu przeszła bez echa.

II. SprawozdanIe praSowe.
1. Z dniem 2 maja br. administrację gdyńskiego oddziału „Dziennika Bydgoskiego” objął Stefan Kledzik.  

2. Z dniem 8 maja br. na terenie Gdyni rozpoczęto kolportaż wydawanego w Warszawie przy ul. Chłodnej 20, 
biuletynu „Prasowej Informacji Morskiej”, której oddział mieszczący się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 82, 
prowadzi Michał Duda Morena, przedstawiciel na Gdynię, wydawanego w Królewskiej Hucie dwutygodnika  
„Polacy na całym świecie”. 3. Na początku maja br. nadchodziło do Gdyni „Jüdische Tribüne”, czasopismo ży-
dowskie w języku niemieckim, wydawane przez redaktora Gliksmana z Gdańska. Czasopismo to pod koniec mie-
siąca przestało wychodzić. 4. Wycofano wskutek zarządzonych zajęć: Nr 217 czasopisma „Kurjer Poznański” z 16 
maja [19]34 r. w ilości 23 egzemplarzy, Nr 228 [tego] czasopisma z 24 maja [19]34 r. [w ilości] 16 [egzemplarzy],  
Nr 126 [tego czasopisma] z 29 maja [19]34 r. [w ilości] 3 [egzemplarzy], Nr 147 [czasopisma] „Kurjer Poranny”  
z 29 maja [19]34 r. [w ilości] 3 [egzemplarzy], Nr 153 [czasopisma] „Nasz Przegląd” z 31 maja [19]34 r. [w ilości] 
1 [egzemplarza]. 5. Zmian osobowych w redakcjach poszczególnych pism, zawieszonych czasopism, zmian co do 
wysokości nakładu oraz prawomocnych wyroków prasowych nie było.

III. polSkI ruch polItyczny.
BBWR. a) Dane natury ogólnej. W związku z przygotowaniami do wyborów do Izby Rzemieślniczej, BBWR rozwinął 

żywszą działalność wśród kół rzemieślniczych. Ostatnio utworzona została Rada Rzemiosła składająca się  
z przedstawicieli wszystkich cechów. Na jednym z posiedzeń Rady wyłoniono zarząd w osobach starszego cechu 
ślusarskiego [Bernarda] Badziąga jako przewodniczącego Rady, st[arszego]. cechu blacharskiego Kubale17 jako 
wiceprzewodniczącego Rady oraz st[arszego]. cechu fryzjerskiego [Alojzego] Rakowskiego jako sekretarza Rady. 
Poza tym Cech Rzeźnicki zgłosił swój akces do BBWR. Koła środowiskowe na odbywanych zebraniach nie porusza-
ły istotniejszych zagadnień, zajmując się jedynie sprawami czysto organizacyjnymi. b) Ruch zebraniowy. Ilość 
zebrań zamkniętych – 20. Frekwencja 60%. Nowe komórki – [brak].

PPS CKW. Komitet miejscowy PPS poza zorganizowaniem uroczystości pierwszomajowych wspólnie z[e] Związ-
kami Zawodowymi Transportowców i Robotników Budowlanych, innej działalności nie wykazał. Członkowie posia-
dają obecnie pracę i nie interesując się życiem politycznym, w organizacji mało się udzielają.

17 Chodzi o Edwarda lub Józefa Kubale, współwłaścicieli zakładu blacharskiego.



NSPR. W okres[ie] sprawozdawczy[m] Narodowa Socjalistyczna Partia Robotnicza nie wykazała żadnej dzia-
łalności i do tej pory nie zorganizowała na terenie miasta Gdyni jednostki partyjnej. Zainteresowanie się  
Partią jest słabe, a [jej] czasopismo [...] „Błyskawica” nadsyłane jest do Gdyni w ilości zaledwie 50 egzemplarzy. 
Agenturę tego czasopisma prowadzi Edmund Kaczyński, były akwizytor „Gazety Gdyńskiej”.

NPR. Władze naczelne noszą się z zamiarem zupełnego zlikwidowania miejscowej filii NPR ze względu na 
brak wyników pracy oraz zbyt małą żywotność [...]. Dotychczasowy sekretarz [Paweł] Burczyk od dwóch miesięcy 
nie otrzymuje poborów i w najbliższym czasie ma być zwolniony z zajmowanego stanowiska. 

Inne ugrupowania polityczne żadnej działalności nie wykazały.
IV. Sekty relIgIjne.
Członkowie Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w dalszym ciągu usiłują kolportować czasopisma tego 

Stowarzyszenia, nie znajdując jednak w swojej akcji poparcia wśród miejscowego społeczeństwa.
V. Mniejszości narodowe.
Sytuacja ogólna. W ruchu mniejszości narodowych nie zaszły poważniejsze zmiany. Wśród mniejszości  

żydowskiej powtarzają się stale zatargi bądź to natury osobistej, bądź to na tle przekonań politycznych. Ostatnio 
wybuchł zatarg między zarządem [Komisji do Spełniania Zadań] Gminy Wyznaniowej [Żydowskiej] a zwolennikami 
S[y]jonistów Rewizjonistów, zgrupowanych w stowarzyszeniu „Brith Trumpeldor [–Beitar]” na tle niedopuszczenia 
przez zarząd [Komisji do Spełniania Zadań] Gminy do odbycia zebrania przez Brith-Trumpeldorczyków w lokalu 
Komisji. Grupa „Poalej S[y]jon” nie wykazuje żadnej działalności. Życie polityczne. Oddział Ligi [Pomocy]  
Pracującej Palestyny, po powołaniu go do życia w ubiegłym miesiącu, ogranicza się obecnie jedynie do zbierania 
składek członkowski[ch]. Dnia 20 maja br. grupa członków „Brith Trumpeldor [–Beitar]” zamierzała odbyć swoje 
zebranie w lokalu [Komisji do Spełniania Zadań] Gminy [Wyznaniowej Żydowskiej], [ale] z powodu sprzeciwu 
zarządu Komisji zebranie nie odbyło się. Niezadowoleni z postępowania zarządu Komisji, ci sami członkowie 
„Brith Trumpeldor [–Beitar]” na czele z Akiwą [Majerem] Strykowskim usiłowali zebranie to odbyć w dniu 21 maja 
br. Spotkali się jednak ponownie z ostrym sprzeciwem zarządu, w związku z czym doszło do gwałtownej sprzeczki 
między wiceprzewodniczącym zarządu, dr. [Januszem] Rauchem, a Strykowskim i innymi. Sprzeczka miała miejsce 
w obecności licznie zebranych Żydów, obchodzących w tym dniu w domu modlitwy Zielone Świątki. Awanturę  
zmuszona była zlikwidować Policja [Państwowa]. Życie gospodarcze. W miesiącu sprawozdawczym nie uległy 
zahamowaniu wpływy żydowskie na tok życia gospodarczego miasta. Życie zawodowe, kulturalno-oświatowe, 
sportowe i wyznaniowe. Sprawozdanie negatywne.
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