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Franciszka Sokoła za miesiąc czerwiec 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 

682/2299, s. 333-338.

[I.] Sytuacja ogólna.
W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano działalności elementów wywrotowych na terenie Gdyni.  

Związki zawodowe wykazały w tym czasie słabą ruchliwość, szczególnie odnosi się to do Centralnego Zw[iązku]. 
[Zawodowego] Robotn[ików]. Budow[lanych]. oraz Zj[e]d[noczenia]. Zaw[odowego]. Polskiego. O ile chodzi  
o ZZZ, to zajmowano się tam przede wszystkim sprawą robotników firmy „Paged”. Nastroje wśród tych robotni-
ków wykazywały zupełnie wyraźnie na to, że swego czasu wysnuta kwestia strajku, znajduje wielu zwolenników. 
Poza tym stale aktualną jest sprawa Komisji Kwalifikacyjnej. Inne związki zawodowe, poza ZZZ, w dalszym ciągu 
ustosunkowują się do niej negatywnie. Wyrażane są częste obawy, że Komisja ta pozbawi legitymacji portowych 
tych wszystkich robotników, którzy byli kiedyś karani. Bezrobotni zachowują zupełny spokój i nie zanotowano  
u nich żadnych tendencji do wystąpień. Stan bezpieczeństwa, poza zwiększeniem się ilości wypadków kradzieży, 
nie wykazuje większych zmian i jest na ogół zadowalający.

II. Ruch wywRotowy. Sprawozdanie negatywne.

III. Ruch zawodowy.
ZZZ. Sytuacja materialna, jak również pozycja Związku w terenie, wykazują wyraźną poprawę. Objawy  

te należy częściowo łączyć z akcją, jaką Związek prowadzi w obronie interesów robotników firmy „Paged”.  
Gdyby też akcja ta miała się zakończyć zupełnym powodzeniem Związku, to wtedy niewątpliwie zyskałby  
on dużo na znaczeniu i popularności wśród rzesz robotniczych. Ogółem Związek odbył pięć zebrań w poszczegól-
nych oddziałach. Na uwagę zasługuje zebranie odbyte w dniu 17 czerwca br. przy współudziale 150 członków  
oraz w obecności generalnego sekretarza ZZZ, [Józefa] Pluskowskiego z Warszawy. Pluskowski, mówiąc o zabój-
stwie śp. min[istra]. [Bolesława] Pierackiego, wyraźnie podkreślił, że moralnych i fizycznych sprawców tego  
zabójstwa należy szukać w Narodowej Demokracji. Stronnictwo to nazwał ponadto największym wrogiem klasy 
robotniczej. Z kolei przemawiał [Józef] Morawski, który na wstępie zdementował pogłoski, krążące w porcie, 
jakoby Komisja Kwalifikacyjna miała przyjąć znaczną ilość robotników, dotąd niepracujących w porcie. Następ-
nie na wezwanie Morawskiego, zebrani dokonali wyboru sześciu delegatów, którzy będą występowali ze strony 
robotników podczas pertraktacji z firmą „Paged”. Na zapytanie jednego z obecnych w sprawie pogłosek, jakie 
krążą w porcie na temat niewydawania przez Komisję Kwalifikacyjną legitymacji robotnikom, którzy byli karani, 
Morawski odpowiedział, że Komisja sprawę tę traktuje życiowo i prawdopodobnie pozbawi się legitymacji tylko 
tych, którzy dopuścili się większych przestępstw, wzgl[ędnie]. popełnili je na terenie portu. W końcu Morawski 
wezwał zebranych do wzięcia gremialnego udziału w manifestacji żałobnej ku czci śp. min. Pierackiego. Udział 
członków ZZZ w manifestacji był też wyjątkowo liczny. Stworzony w ubiegłym okresie sprawozdawczym Oddział 
Piekarzy ZZZ zabiera się ostatnio do przygotowania akcji zmierzającej do zawarcia umowy zbiorowej z właści-
cielami piekarń.

ZZT. Sytuacja tego Związku w terenie staje się coraz trudniejsza. O ile poprzednio, po zwolnieniu [Edmunda] 
Guziałka z więzienia, Związek wykazał wzrost aktywności, to obecnie aktywność jego bardzo spadła. Ostatnie 
zresztą aresztowanie Guziałka (mimo zwolnienia go w dniu 8 czerwca br.) za przestępstwo natury kryminalnej, 
znacznie poderwało [zarówno] autorytet jego, jak i władz Związku. Doszło do tego, że [na] jednym z zebrań 
członkowie zażądali przeprowadzenia dokładnej rewizji ksiąg kasowych. Pobranie przez Guziałka nieprawnie skła-
dek od marynarzy greckich zdaje się być tego powodem. Materialnie Związek nadal nie wykazuje żadnej poprawy 
tak, że Centrala Związku w Warszawie zmuszona jest opłacać czynsz za lokal ZZT w Gdyni. Na uwagę zasługuje 
tu wystąpienie prezesa Oddz[iału]. Robotników Portowych ZZT, Leona Polaszkego, który w dniu 8 czerwca br.,  
z 30 robotnikami na czele, zażądał od magazyniera Łuszczarni Ryżu natychmiastowego zwolnienia 10 robotników 



magazynowych Łuszczarni, nie posiadających legitymacji, a zatrudnionych przy przeładunku ryżu. Sprawa  
oparła się o Inspektora Pracy, którego decyzja, pokrywająca się z żądaniem Polaszkego, została natychmiast 
wykonana. Dnia 10 czerwca br. odbyło się zebranie członków zarządu Oddz[iału]. Robotn[ików]. Portowych ZZT 
Między innymi zebrani postanowili, by sprawę przyjmowania przez Komisję Kwalifikacyjną dużej ilości robotni-
ków, dotąd nie posiadających legitymacji, omówić na ogólnym zebraniu. Poza tym ze względów informacyjnych 
zadecydowano [o] odbywaniu stałych zebrań miesięcznych członków zarządu, ponieważ członkowie zarządu  
nagabywani przez robotników w różnych sprawach organizacyjnych, jak to już nieraz miało miejsce, wykazywa-
li rażący brak dostatecznej, a nawet zupełnej orientacji, co w konsekwencji musi doprowadzić do poderwania 
autorytetu władz organizacji. Następnie, przy omawianiu kwestii wpływów kasowych z tytułu składek członkow-
skich, zebrani stwierdzili, że płacących jest bardzo mało, co zdaniem zarządu jest wynikiem zbyt luźnego kon-
taktu członków z organizacją. W końcu niektórzy członkowie zarządu zażądali poddania ścisłej rewizji ksiąg  
kasowych Związku. W tymże samym dniu o godz. 15.30, w obecności zaledwie 65 osób, odbyło się zebranie ogól-
ne ZZT. Na wstępie zebrania [Leon] Polaszke specjalnie podkreślił sprawę frekwencji członków na zebraniach. 
Wskazał przy tym na to, że objawy te są już notoryczne i wskazują dobitnie na to, jak dalece członkowie intere-
sują się poczynaniami Związku. Następnie, przy omawianiu działalności Komisji Kwalifikacyjnej, wywiązała się 
bardzo ożywiona dyskusja. Ogólnie, zabierający głos wyrażali obawy i niezadowolenie z powodu przyjmowania 
przez tę Komisję wielkiej ilości robotników, nieposiadających legitymacji. Zdaniem przemawiających przyczyni 
się to do zwiększenia kontyngentu robotników portowych, a co za tym idzie do zmniejszenia się zarobków, 
względnie do dyskwalifikacji robotników starszych. W związku z tą sprawą zebrani postanowili zwrócić się do 
Komisji o udzielenie odpisu wykazu robotników zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych, w celu porównania  
i pozycji członków ZZT w odniesieniu do innych związków i ilości nowoprzyjętych robotników. Przy omawianiu 
sprawy tworzącego się Biura Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych, zebrani wyrazili przypuszczeni,  
że członkowie organizacji prorządowych będą przez to biuro faworyzowani. W końcu [Wiktor] Jaworski poruszył 
jeszcze sprawę prowadzonych procesów w Sądzie Przemysłowym o urlopy dla 45 robotników, członków ZZT.  
Tu Jaworski zaznaczył, że procesy te są przegrane, ponieważ zainteresowani robotnicy, mimo poprzednich twier-
dzeń, że posiadają dostateczną ilość kwitów za przepracowane dniówki, nie mogli przedłożyć na rozprawie  
takich dowodów. W dniu 8 czerwca br. powrócił z więzienia Guziałek, który przebywał w więzieniu śledczym jako 
podejrzany o pobranie składek członkowskich od nowo wstępujących członków na kilka miesięcy wstecz.  
Od czasu zwolnienia Guziałek nie brał żadnego udziału w życiu Związku. Natomiast ze względów osobistych odbył 
z Polaszkem oraz z kilkoma zaufanymi członkami poufną konferencję, na której przy omawianiu sprawy przenie-
sienia go do Wilna, oświadczył, że w Wilnie może on być zupełnie odsunięty od pracy, ponieważ nie jest dotych-
czas członkiem Centralnego Komitetu ZZT. W związku z tym Guziałek zamierza wysunąć żądanie zwołania ponow-
nego Kongresu i tam przeforsować swoją kandydaturę na członka Głównego Zarządu ZZT. Niezależnie od tego 
Guziałek poddał zebranym myśl zebrania odpowiedniej ilości podpisów za sprawą pozostawienia go w Gdyni. 
Podpisy te się zbiera.

Centralny Związek Robotników Budowlanych odbył zaledwie jedno zebranie, na którym [...] omawiano  
sprawę zawarcia umowy zbiorowej (sekcji zdunów). Umowa ta miałaby przewidywać przyjmowanie do pracy  
na terenie Gdyni jedynie czeladników zduńskich, członków CZRB.

Różne. Na początku czerwca br., staraniem kuchmistrza Głowackiego18, zorganizowany został, Oddział Kucha-
rzy przy Związku Pracowników Gastronomicznych. Głowacki, prowadząc akcję tworzenia Oddziału, powodował 
się myślą wystąpienia w późniejszym czasie wobec restauratorów z żądaniem ścisłego przestrzegania ośmiogodzin-
nego dnia pracy oraz zwiększenia tym samym liczby zatrudnionych kucharzy.

IV. StRajkI. Sprawozdanie negatywne.

18 Chodzi o Adama lub Henryka Głowackiego.



V. Stan bezpieczeńStwa.

Wykaz przestępczości
Liczba wypadków

czerwiec maj
Inne przestępstwa polityczne 2 -
Opór władzy 1 -
Inne przestępstwa przeciwko władzy 4 13
Szpiegostwo 1 -
Zakłócenie spokoju publicznego 45 13
Przemytnictwo 1 2
Włóczęgostwo i żebractwo 15 -
Fałszerstwo dokumentów - 2
Fałszerstwo pieniędzy i papierów wartościowych 12 10
Rabunek – rozbój zwyczajny 2 1
Uszkodzenie ciała 8 7
Przestępstwao na tle seksualnym 1 -
Inne przestępstwa przeciwko moralności 6 3
Spędzenie płodu - 2
Kradzież kolejowa bez włamania 8 13
Innego rodzaju kradzieże z włamaniem 6 2
Innego rodzaju kradzieże bez włamania 164 113
Kradzież kieszonkowa 9 1
Kradzieże z pola i lasu 9 21
Oszustwo 24 11
Wymuszenie 1 -
Sprzeniewierzenie 15 14
Przywłaszczenie 3 4
Przekroczenie przepisów sanitarno-administr[acyjnych]. 26 44
Przekroczenie przepisów handl[owo].-administracyjn[ych]. 67 41
Samobójstwa 1 5
Nieszczęśliwe wypadki 18 (7 śmiertelnych) 5 (śmiertelnych)
Wykroczenia meldunkowe 17 20
Opilstwo 102 118
Razem: [brak danych] [brak danych]
Z tego nie wykryto: [brak danych] [brak danych]


	bookmark5
	bookmark11
	bookmark15
	bookmark25
	bookmark26
	bookmark21
	bookmark32
	bookmark34
	bookmark36

