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1932 maj 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego  
i mniejszości narodowych Nr I. 12/32 Tjn. Referendarza Zygmunta Mariusza 
Szacherskiego [w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego]  

za miesiąc kwiecień 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 23-27.

[I.] Sytuacja ogólna. 
Tętno życia politycznego w dalszym ciągu [jest] słabe i jedynie przygotowania do obchodu pierwszomajowe-

go zainteresowały drobną – zresztą – część społeczeństwa gdyńskiego. BBWR ograniczył swoją działalność do 
pracy organizacyjnej, czyni natomiast przygotowanie do wiecu poselskiego w dniu 5 czerwca br. OWP dalej  
pracuje intensywnie, przy czym daje się zauważyć dążność do większej konsolidacji obozu kosztem chociażby 
pewnego zmniejszenia [się] liczby członków. Na uwagę zasługuje powołanie [Alojzego] Sobczaka na kierownika 
Wydziału Powiatowego oraz przełożenie terminu zjazdu w Pucku z 6 maja na 5 czerwca br. PPS CKW dała znak 
życia, tworząc Komitet Obchodu [święta] 1 maja i czyniąc dość staranne przygotowania, aby obchód ten wypadł 
jak najlepiej i tym samym przyczynił się do wzmocnienia słabych, jak dotąd, szeregów. Na plan pierwszy wysuwa 
się tu dalszy spadek wpływów [Edmunda] Guziałka na rzecz [Teodora] Zielińskiego i innych. Na łamach miejsco-
wej prasy nie ukazało się nic godnego uwagi. Można przy tym zauważyć bardzo smutny fakt dużej „płynności” 
organów prasowych, gdyż dzienniki, tygodniki itp. rodzą się po prostu z dnia na dzień, aby równie niespodziewa-
nie w krótkim czasie zniknąć. 

Stowarzyszenia społeczne nie wykazały prawie żadnej działalności. Fakt ten nie może jednak dziwić, gdyż 
Gdynia posiada ogromnie skromną liczbę poważnych działaczy społecznych. Pewna depresja, wynikająca z ogól-
nego kryzysu gospodarczego, nie wywarła jak dotąd oddźwięków politycznych. Daje się jednak zauważyć, zwłaszcza 
u bezrobotnych, jakby większe podniecenie, spowodowane w pierwszym rzędzie utratą nadziei na otrzymanie pracy. 

[II.] PraSa. 
Miejscowa prasa przejawi[a]ła dość znaczne zainteresowanie sprawami Gdańska, w związku ze wzmożonym 

tam ruchem hitlerowskim. Przy sposobności podkreślono dość dwuznaczne zachowanie się Wysokiego Komisarza 
[Ligi Narodów] [Manfredo Graviny] i zarzucano mu brak obiektywizmu przy rozpatrywaniu zagadnień polsko–
gdańskich. „Gazeta Morska” w numerze 93 zamieszcza na ten temat artykuł, przy czym w tonie ostrym domaga  
się poszanowania postanowień Traktatu Wersalskiego. Ze spraw gospodarczych „Gazeta Morska” w numerze  
94 wysunęła sprawę konieczności rewizji polityki karteli przemysłowych, atakując tz[w]. „sztywne ceny”.  
„Gazeta Gdyńska” w numerze 91 poruszyła sprawę handlu rybami, opowiadając się za utworzeniem w Gdyni cen-
trali zakupu i sprzedaży ryb, mogącej konkurować z Gdańskiem. Ukazał się w druku nowy dziennik pt. „Echo Morskie”, 
stanowiący mutację „Echa”, wychodzącego w Łodzi oraz tzw. „Biuletyn”, wydawany przez Izbę Przemysłowo-
-Handlową w Gdyni. Przestały zaś ukazywać się na [tutejszym] terenie tygodniki „Express Portowy” i „Nowa Epoka”. 

[III.] PolSkI ruch PolItyczny. 
Działalność BBWR polegała w dalszym ciągu na konsekwentnej pracy organizacyjnej w kierunku stopniowego, 

choć tym samym nieco powolniejszego, rozszerzania swych wpływów w stowarzyszeniach i organizacjach  
społecznych. Ponadto regularnie odbywały się posiedzenia Rady Grodzkiej, na których uzgadniano taktykę postę-
powania i omawiano w szczegółach wykonanie programu pracy wyznaczonego na najbliższy okres. 

Z ważniejszych przejawów działalności BBWR w Gdyni na pierwszy plan wysuwają się przygotowania do urzą-
dzenia w dniu 5 maja zebrania publicznego z udziałem posłów oraz usiłowanie opanowania opornego dotychczas 
społeczeństwa w Chyloni (patrz dział: Polskie związki i organizacje społeczne). 

Stronnictwo Narodowe nie przejawiło w okresie sprawozdawczym żadnej działalności, natomiast OWP  
w dalszym ciągu wykazuje dużą żywotność. Na podkreślenie zasługuje rehabilitacja [Alojzego] Sobczaka i powie-
rzenie mu stanowiska kierownika Wydziału Powiatowego. Po nominacji tej spodziewać się należy dalszego wzmo-
żenia energicznej działalności OWP na terenie Gdyni, ponieważ dotychczasowy Kierownik Wydziału Powiatowego, 



dr Rogala był przedstawicielem kierunku umiarkowanego, zaś Sobczak przeciwnie – posiada program wyraźnie 
„bojowy”. Pierwszym dowodem bojowości i energii Sobczaka było ukaranie naganą kierownika Wydziału Grodz-
kiego za zaniedbywanie się w pracy, zawieszenie na przeciąg czterech tygodni trzech członków Zarządu i zmiana 
na stanowisku sekretarza Wydziału Grodzkiego. 

Z ciekawszych dziedzin życia OWP wymienić należy przełożenie zjazdu w Pucku z 8 maja na 5 czerwca br. 
oraz chęć zorganizowania umundurowanych sekcji rowerzystów przy poszczególnych placówkach. Szczegóły  
pracy OWP na terenie Gdyni omówione zostały dokładnie w specjalnych raportach przesłanych Urzędowi Woje-
wódzkiemu [Pomorskiemu]. 

NPR Prawica żadnej działalności nie przejawiła. 
PPS CKW ożywiła nieco swoją działalność z racji przygotowań do obchodu pierwszomajowego. W związku  

z tym zwołanych było kilka zebrań dla omówienia programu i poczynienia przygotowań technicznych. Stwierdzić 
należy, że aczkolwiek obchód pierwszomajowy urządzony był pod egidą Komitetu Miejskiego PPS, [to] jednak 
głównymi [jego] inicjatorami i organizatorami były klasowe związki zawodowe, w szczególności Związek  
[Zawodowy] Transportowców i Związek [Zawodowy] Robotników Budowlanych. Na tle przygotowań do obchodu 
uwidocznił się wyraźnie zanik wpływów [Edmunda] Guziałka i to nie tylko na terenie miejscowego Komitetu PPS, 
ale również i wśród samego Związku [Zawodowego] Transportowców. W chwili obecnej na czoło działaczy PPS  
w związkach zawodowych w Gdyni wybijają się [Kazimierz] Werner, Teodor Zieliński i Jan Kuc. Oni też byli główny-
mi aktorami obchodu pierwszomajowego, dopuszczając niechętnie do uczestnictwa w komitecie obchodowym,  
do pewnego stopnia pod przymusem swoich władz zwierzchnich, Guziałka. 

[IV.] PolskIe zwIązkI I organIzacje sPołeczne. 
Działalność związków i organizacji społecznych w okresie sprawozdawczym wybitnie osłabła i ograniczyła się 

prawie wyłącznie do prac w łonie zarządów poszczególnych organizacji. Większych zebrań nie zwoływano, moż-
na więc wnioskować, że dość ożywiony ruch zebraniowy stowarzyszeń społecznych, obserwowany w pierwszym 
kwartale br., był zjawiskiem przejściowym, związanym dość ściśle z kończącą się kadencją wielu zarządów oraz 
koniecznością przewidzianą statutami dla celów budżetowo-sprawozdawczych. 

Na uwagę zasługuje zebranie przedstawicieli towarzystw i organizacji [z] Chyloni, która dotąd mało interesowała 
się życiem społecznym, stanowiąc przy tym teren dość oporny dla wpływów pro rządowych. Przystąpienie obecnie 
Chyloni do Związku Towarzystw w Gdyni daje nadzieję na możliwość stopniowego zwiększania wpływów pro rządo-
wych na terenie Chyloni, w pierwszym zaś rzędzie przyczyni się do ożywienia i uspołecznienia tego przedmieścia. 

W dniu 29 kwietnia 1932 r. w godzinach wieczornych, w obecności zaproszonych prezesa Związku Towarzystw 
[Maksymiliana] Bergera i sekretarza [Tolimira] Legockiego z Gdyni, odbyło się posiedzenie prezesów towarzystw 
i organizacji z Chyloni. Po ożywionej dyskusji zebrani postanowili wznowić działalność Związku Towarzystw  
w Chyloni i wydelegować swojego przedstawiciela do związku Towarzystw w Gdyni. Uchwalono poza tym poprzeć 
zbiórkę na cele T[owarzystwa]C[zytelni]L[udowych] i budowy „Domu Ludowego”.

[V.] Sekty relIgIjne.
Na pomijanym dotąd przez sekty religijne terenie Gdyni daje się zauważyć w ostatnich czasach działalność 

kilku zamieszkałych tu osób w kierunku zorganizowania sekty Badaczy Pisma Świętego. Głównymi organizatorami 
sekty są: robotnik Bolesław Bożyszkowski i stelmach Wojciech Biernat. Wymienieni zdołali dotychczas zaintereso-
wać około 20 osób, które zapraszają na odczyty urządzane w prywatnym mieszkaniu Bożyszkowsiego. Na odczy-
tach tych Bożyszkowski lub Biernat odczytują poszczególne rozdziały Pisma Św[iętego]. oraz czasopisma i broszury 
nadchodzące do Bożyszkowskiego, [takie, jak]: „Strażnica” [i] „Złoty wiek” [oraz następujące] broszury wychodzące 
dorywczo: „Królestwo”, „Sąd”, „Uciemiężenie” i „Gdzie są Umarli”. Literaturę tę dostaje Bożyszkowski bezpłat-
nie z Łodzi. Ostatnio podobne odczyty odbyły się 10 bm. o godzinie 18.00 przy udziale 18 osób, 14 bm. o godzinie 
18.00 przy udziale 12 osób oraz 21 bm. po godzinie 16.00 i 24 bm. o godz. 16.00 przy frekwencji 12-15 osób. Nazwisk 
[osób] przybywających na odczyty dotychczas nie się zapisuje i nie zauważono, by Bożyszkowski lub Biernat prowa-
dzili jakąś ewidencję zwolenników wspomnianej sekty. Dwaj wyżej wymienieni posiadają wykształcenie elementarne 
i nie przejawiają zdolności na poważniejszych działaczy. W dniu 17 bm. Biernat otrzymał 100 sztuk ulotek pt.  
„W obronie prawdy”, które rozdał wśród mieszkańców Grabówka i Oksywia.

[VI.] MnIejszoścI narodowe. Działalności nie przejawiły.
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