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1932 lipiec 12, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, 
zawodowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr I. 11/32 Tjn. Komisarza Rządu 
w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc czerwiec 1932 roku, oryg. mps., 

APG O/G, sygn. 682/2299, s. 94-102.

[I.] Sytuacja ogólna. 
Nasilenie ruchu wywrotowego nie uległo zasadniczym zmianom i pozostało w dalszym ciągu słabe. Próby 

działalności organizacyjnej w postaci stworzenia w Gdyni Komitetu K[omunistycznej]P[artii]P[olski] realizowane 
są bardzo powoli i nie natrafiają na podatny grunt. Projektowana obniżka płac robotników portowych i marynarzy 
omawiana jest często w kołach komunistycznych. Kwestia strajku jest jednak nadal otwarta, gdyż nie ma pew-
ności [zorganizowania] solidarnej akcji tak u robotników, jak i u marynarzy. Do zanotowania są jedynie drobne 
zresztą objawy kolportażu bibuły komunistycznej na statkach marynarki handlowej. W ruchu zawodowym na 
podkreślenie zasługuje dalszy upadek wpływów ZZZ i widoczny znak tego – przejście większości członków sekcji 
kranistów do ZZT. Sygnalizowane uprzednio próby opanowania szoferów przez PPS CKW przez utworzenie Związ-
ku Zawodowego Automobilistów częściowo się tylko powiodły i doprowadziły w rezultacie do istnienia w Gdyni 
dwóch konkurencyjnych organizacji, z których bezwzględnie silniejszą jest Pomorski Klub Szoferów. Na uwagę 
zasługuje poważna i konkurencyjna praca Z[jednoczenia]Z[awodowego]P[olskiego], która prowadzi do stałego 
wzrostu wpływów i znaczenia tej organizacji. Wśród bezrobotnych nastroje [są] w dalszym ciągu podniecone  
z powodu braku pracy. Do ekscesów i demonstracji żadnych nie doszło z powodu energicznej akcji pomocy  
żywnościowej oraz zdecydowanej postawie władz przy tłumieniu zaburzeń w maju br. Stan przestępczości [utrzymał 
się] mniej więcej na tym samym poziomie jak w poprzednich miesiącach, przy czym ogólna ilość przestępstw  
i wykroczeń wyraża się liczbą 597 (w maju 513).

[II. PolskIe zwIązkI I organIzacje sPołeczne.]
[...] [Związek Zawodowy Transportowców]. Akcją na terenie marynarki handlowej kieruje osobiście [Edmund] 

Guziałek przy udziale marynarzy Mieczysława Migały i Ignacego Sieji. Zadaniem Guziałka jest stworzenie jedno-
litego frontu między marynarzami i robotnikami portowymi celem zajęcia wspólnego stanowiska z chwilą  
prób obniżki płac przez armatorów. Niezależnie od powyższego Guziałek stara się zdobyć jak największe wpływy 
między robotnikami na terenie Gdyni, albowiem ma zamiar podporządkować się [Międzynarodówce Marynarzy  
i Robotników Portowych] ISH w Hamburgu. O powyższym świadczy kontakt Guziałka z niejakim Marianem Walczakiem, 
zam. w Gdańsku, który wysłany jako łącznik do Gdyni, w dniu 5 czerwca br. omawiał z Guziałkiem ewentualne 
przystąpienie Związku Transportowców do ISH. W dniu 6 czerwca br. Guziałek w czasie wyjazdu do Gdańska odbył 
na statkach [s/s] „Warszawa”, [s/s] „Rewa”, i [s/s] „Premjer” konferencję na temat projektowanej obniżki  
płac i pouczył mężów zaufania, by już obecnie uświadamiali marynarzy, że do obniżki płac należy nie dopuścić. 
W dniu 14 czerwca br. Związek Zawodowy Transportowców wydał ulotki do robotników portowych w Gdyni,  
nawołując do występowania ze związków zawodowych i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, a wpisywania się 
do ZZT. Ulotki zostały wydane w nakładzie 4 000 egzemplarzy i kolportowanie ich zostało przydzielone maryna-
rzowi Mieczysławowi Migale i Włodzimierzowi Malcowi. Pierwszy z nich ulotki kolportował na statkach, które 
zawijały do portu, [zaś] drugi między robotnikami portowymi. Nastrój między marynarzami, w związku z wypo-
wiedzeniem umowy zbiorowej i projektowanej obniżki płac, na razie nie uległ poważniejszym zmianom.  
Większość przygotowana jest na drobną do 5% obniżkę płac w związku z ogólną sytuacją gospodarczą i obniżką 
poborów urzędników państwowych i samorządowych. Sprawa strajku nie jest na razie w przygotowaniu, daje się 
przy tym wyczuć, że strajk zastosowany będzie po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości. 

Związek Związków Zawodowych. W dniu 5 czerwca br. o godzinie 15.00 w lokalu sekretariatu ZZZ w Kolonii 
Rybackiej, przy udziale około 40 osób, odbyło się zebranie członków związku (zrzeszonych w ZZZ). Krótki referat 
wygłosił sekretarz ZZZ, Władysław Gała, omawiając najżywotniejsze sprawy związkowe; następnie zaś poruszył 



kwestię umowy zbiorowej dla czeladzi stolarskiej na okręg gdyński, po czym wybrano komisję do opracowania 
projektu umowy zbiorowej. W dniu 6 czerwca br. o godzinie 17.00 w lokalu sekretariatu ZZZ w Kolonii Rybackiej, 
przy udziale 50 osób, odbyło się zebranie członków Związku [Zawodowego] Kranistów (zrzeszonych w ZZZ).  
Zebranie zagaił sekretarz ZZZ Władysław Gała, omawiając sprawy nietaktownego traktowania pracowników w in-
stytucji państwowej jaką jest Urząd Morski w Gdyni. Następnie Gała poruszył sprawę obniżki płac pracowników 
tegoż urzędu z listopada 1931 r., podkreślając, że [...] nie była niczym uzasadniona, jak również [uzasadnionym nie 
było] czternastodniowe wypowiedzenie z 28 maja 1932 r., [złożone] wszystkim kranistom i pracownikom warszta-
towym Urzędu Morskiego, które nastąpiło w celu pewnego obniżenia płac i przeprowadzenia selekcji personelu.  
W dalszym ciągu [wystąpienia] Gała poddał ostrej krytyce system gospodarki Urzędu Morskiego, nazywając go sys-
temem rosyjskim i dodając, że urzędują tam „Czynowniki”, którzy robią najrozmaitsze kawały na szkodę Państwa 
Polskiego. W dniu 12 czerwca br. o godzinie 15.00 w lokalu sekretariatu ZZZ w Kolonii Rybackiej odbyło się zebranie 
członków Związku Kranistów (przy ZZZ). Omawiana była kwestia rzekomych nadużyć popełnionych przez prezesa 
Związku, Czarneckiego. Ponieważ jednak komisja rewizyjna Związku Kranistów, przeprowadzając kontrolę, nie 
dopatrzyła się większych braków, zebrani uznali, że Czarnecki został niesłusznie posądzony. Sekretarz ZZZ  
Gała chcąc jeszcze mówić o nadużyciach Czarneckiego, zażądał usunięcia tegoż z sali, jednak zebrani w liczbie 
około 39 osób sprzeciwili się temu i widząc nieustępliwe stanowisko Gały opuścili salę. W czasie gdy zebrani wycho-
dzili z lokalu Związku dały się słyszeć uwagi pod adresem Gały, [takie] jak „kombinator”, „sługa dyrektorski” itp. 
Prócz tego zauważono, że niektórzy spośród zebranych wyrażali chęć wystąpienia z ZZZ i wstąpienia do Związku 
Zawodowego Transportowców. W następstwie zebrania dnia 13 czerwca br. w godzinach rannych mąż zaufania 
Związku Kranistów, Władysław Herold, po porozumieniu się z pracownikami warsztatowymi i kranistami Urzędu  
Morskiego, przybrał sobie [do towarzystwa] niejakiego Majewskiego i obaj jako delegacja członków Związku Krani-
stów przy ZZZ udali się do sekretarza ZZT Edmunda Guziałka, oświadczając mu, iż wszyscy członkowie [Związku] 
Kranistów zrzeszonych w ZZZ opuszczają szeregi tegoż związku, a 27 spośród nich wyraża chęć wstąpienia do ZZT. 
Guziałek przeczytał delegatom statut ZZT i oświadczył, by każdy z reflektantów przybył do lokalu ZZT w godzinach 
wieczorowych, gdzie załatwione zostaną wszelkie formalności dotyczące [ich] przyjęcia do ZZT. 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie. W dniu 1 czerwca br. o godzinie 18.30 w lokalu sekretariatu Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego przy ulicy Portowej, przy udziale 19 osób, odbyło się zebranie członków Związku Elektro-
monterów należących do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Po załatwieniu spraw organizacyjnych przemó-
wienie wygłosił sekretarz ZZP [Franciszek] Bartkowiak komunikując, że w Gdyni jest obecnie 60 bezrobotnych 
elektromonterów, ponieważ roboty [w mieście i porcie] otrzymują przeważnie firmy zamiejscowe, które do  
wykonania robót sprowadzają swoich pracowników, również zamiejscowych. W związku z powyższym zebrani 
upoważnili Bartkowiaka do wystosowania odpowiedniego pisma do prezesa związków [zawodowych] Gdyńskich 
Przedsiębiorstw Elektrycznych, Szorca, z prośbą o interwencję i spowodowanie zapobiegnięcia na przyszłość 
podobnym faktom.

W dniu 26 czerwca br. o godzinie 15.30 w lokalu [Walentego] Bednarskiego, przy udziale około 18 osób,  
odbyło się zebranie członków Związku [Zawodowego] Elektromonterów. Zebranie zagaił prezes Stachuła, po 
czym zabrał głos sekretarz ZZP Franciszek Bartkowiak, który omówił przebieg posiedzenia pracowników elektro-
technicznych i pracobiorców w Inspektoracie Pracy w dniu 13 czerwca br., nadmieniając, iż posiedzenie to nie 
odniosło żadnego skutku, ponieważ zjawiło [się na nim] tylko kilku pracodawców. Dalej Bartkowiak nawoływał by 
śledzić czy przedsiębiorcy elektrotechniczni nie angażują pracowników zamiejscowych. Omawiając tę kwestię 
Bartkowiak wymienił kilka firm, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W wolnych wnioskach przemawiał 
redaktor Bagiński z Torunia, nawołując zebranych do rozszerzenia wpływów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. 

Związek Zawodowy Robotników Budowlanych. W dniu 2 czerwca br. o godzinie 18.30 w świetlicy Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na Grabówku, przy udziale około 100 osób, odbyło się zebranie członków Związku 
Zawodowego Robotników Budowlanych. Zebranie zagaił prezes Oddziału, Stanisław Wytych, oddając głos sekreta-
rzowi Teodorowi Zielińskiemu, który w swoim sprawozdaniu z odbytej w dniu 24 maja br. w Bydgoszczy konferencji 
Związku Pracowników i Przedstawicieli Związków Budowlanych omawiał twarde i nieustępliwe stanowisko 
Zw[iązku]. Pracodawców. Zieliński ogłosił zebranym, iż płace dla robotników budowlanych uległy zniżce [o] 10% 
i wynoszą obecnie dla murarzy 1,42 zł za [1] godz[inę]., zbrojarzy 1,08 zł, tragarzy cegły i wapna oraz pomocni-



ków murarskich 1,28 zł i dla robotników ziemnych 1,00 zł. Z kolei zabrał głos prezes Wytych, który po omówieniu 
spraw zarobkowych na temat bezrobocia, [za]apelował do zebranych, by się interesowali zatrudnianiem przez 
niektóre firmy robotników [na] ponad 8 godzin dziennie i podobne wypadki meldowali sekretarzowi Zielińskiemu, 
który mając [taki] materiał może później w tych sprawach interweniować u kompetentnych władz. 

W dniu 2 lipca br. o godzinie 20.00 w sali Bednarskiego przy ul. Świętojańskiej, przy udziale 34 osób, odbyło 
się zebranie organizacyjne Związku Zawodowego Automobilistów. Akcją organizacyjną tego Związku kierują se-
kretarz ZZT Edmund Guziałek oraz szofer [Józef] Jaworski z Gdyni. Zebranie zagaił Jaworski, udzielając głosu 
zaproszonemu specjalnie na to zebranie Rungerowi, który jest członkiem Zarządu Centrali w Warszawie. Runger 
zaznajomił zebranych z historią Związku i zobrazował w skrócie działalność tegoż w walce o dobro szoferów.  
W czasie przemowy Rungera przeszkadzali mu mówić i hałasowali szoferzy należący do Pomorskiego Klubu  
Szoferów. Z kolei zabrał głos szofer Szczepankowski zaznaczając, że Klub Szoferów [Województwa Pomorskiego] 
nie zezwoli na organizowanie się drugiej placówki na tut[ejszym]. terenie, następnie zaś głos zabrał szofer [Jan] 
Śledź, atakując ostro Rungera i zarzucając mu wprowadzanie polityki do związku zawodowego. Następnie  
przemawiał szofer [Andrzej] Nowak zarzucając znów Rungerowi, iż w 1929 r. urządził on strajk szoferów  
w Warszawie i nic wówczas dla nich nie wywalczył. Nowak oświadczył przy tym, że przywódcy Związku [Zawodo-
wego] Automobilistów są komunistami. Guziałek i Runger starali się dać wyjaśnienia na zarzuty podniesione 
przez opozycję, jednak nie pozwolono im przemawiać, w rezultacie więc przewodniczący zebrania, szofer  
Jaworski, postawił wniosek o głosowanie kto jest za utworzeniem Zw[iązku]. Zawod[owego]. Automobilistów  
i w głosowaniu tajnym wniosek ten uzyskał 20 głosów przeciwko 14. Wobec większości wybrano prowizoryczny 
zarząd, do którego weszli szoferzy Jastrzębski, Jaworski i [Władysław] Maślanka. Uchwalono, iż wpisowe wynosić 
będzie 2,50 zł a składki miesięczne 2,00 zł. 

Związek Zawodowy Transportowców i PPS CKW. Dnia 19 czerwca br. o godzinie 20.00 w sali Bednarskiego, 
przy udziale około 20 osób, odbyło się zebranie organizacyjne kranistów i pracowników warsztatowych Urzędu 
Morskiego, którzy w ubiegłym tygodniu wystąpili z ZZZ. Zebranie zagaił sekretarz ZZT, Edmund Guziałek, powo-
łując na przewodniczącego zebrania Czarneckiego. Guziałek w dość długim referacie omówił historię ZZZ na 
terenie gdyńskim i porównując działalność tego związku z pracą ZZT, starał się wywołać wśród zebranych brak 
zaufania pod każdym względem, tak do przywódców ZZZ, jak i do samej organizacji. Podkreślił przy tym zasługi 
ZZT poniesione w walce o poprawę bytu klasy pracującej. Z kolei nastąpiła dyskusja, w wyniku której uchwalono 
utworzyć komisję organizacyjną, która zajmie się sprawą utworzenia nowego Związku [Zawodowego] Kranistów 
przy ZZT. 

Klub Szoferów Woj[ewództwa]. Pomorskiego. W dniu 9 czerwca br. o godzinie 20.00 w salce Bednarskiego 
przy ulicy Świętojańskiej, przy udziale 19 osób, odbyło się zebranie nadzwyczajne członków Klubu Szoferów 
Województwa Pomorskiego (Koło Gdynia). Zebranie zagaił prezes gdyńskiego koła [Jan] Śledź, który po omówie-
niu spraw organizacyjnych poruszył kwestię założenia na tut[ejszym]. terenie nowej placówki szoferów pod  
nazwą Zawodowego Związku Automobilistów. Mówca nadmienił, iż Klub Szoferów Województwa Pomorskiego jest 
organizacją apolityczną i dlatego członkowie tego Klubu nie mogą pozwolić [na to], by wciągano szoferów do 
związku o podłożu politycznym, a co gorsza do takiego związku, który ulega wpływom PPS CKW. W związku z tym 
przy zakończeniu zebrania uchwalono, by w przyszłości nie dopuścić do odbycia się zebrania Zawodowego  
Związku Automobilistów, zaś środki [na] zwalczanie tegoż związku zarząd gdyńskiego koła Klubu Szoferów  
[Województwa Pomorskiego] postanowił opracować na posiedzeniu członków zarządu. 

[III]. BezroBocIe. 
Według notowań PUPP ogólna ilość zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdyni wyniosła: w dniu  

1 czerwca 1932 r. – 3429, w dniu 30 czerwca 1932 r. – 3271; zmniejszyła się zatem w tym okresie o 158. Z powyż-
szej liczby 3271 osób, [tylko] 396 pobiera zasiłek z Funduszu Bezrobocia. 

[IV.] strajkI. 
W dniu 1 czerwca br. o godzinie 10.30 robotnicy firmy „TRI” zatrudnieni przy budowie wiaduktu i ulicy  

w porcie, w liczbie 177, porzucili pracę z powodu tego, iż firma zalegała im z wypłatą od 4 do 5 tygodni.  
Strajkujący robotnicy nie pracowali do dnia 4 czerwca br. włącznie, w tym zaś dniu firma wypłaciła im wszystkie 



zaległości i w dniu 6 czerwca br. podjęto ponownie pracę. Przez czas strajku robotnicy zachowali się spokojnie  
i nie zauważono żadnych prób gwałtowniejszych wystąpień. 

W dniu 30 maja br. w firmie „Wielkopolskie Towarzystwo Elektryczne” robotnicy zatrudnieni przy rozbudowie 
portu wojennego porzucili pracę w liczbie 17 osób. Przerwa w pracy trwała 5 dni i spowodowana była zaleganiem 
z wypłatą [dla] robotników. Przebieg strajku [był] spokojny. 

 W dniu 6 czerwca br. gdyński Związek [Zawodowy] Malarzy, Lakierników i Pozłotników zawiadomił wszystkich 
właścicieli przedsiębiorstw malarskich, iż dąży do zawarcia z wymienionymi umowy zbiorowej na podstawie 
nowej taryfy, wyższej nieco niż dotychczas. Ponieważ pracodawcy nie zgodzili się na podwyższenie taryfy,  
malarze w liczbie 127 porzucili pracę i ogłosili strajk. Strajk trwał do dnia 17 czerwca włącznie, w którym to dniu 
została w Inspektoracie Pracy podpisana przez obie strony umowa zbiorowa, częściowo uwzględniająca żądania 
pracowników. Przebieg strajku był na ogół spokojny i tylko w jednym wypadku doszło do bójki podczas wypędza-
nia z pracy przez strajkujących kilku niesolidaryzujących się z nimi pracowników. 

[V.] stan BezPIeczeństwa PuBlIcznego.
Dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa są następujące: kradzieży z włamaniem 25 (12), kradzie-

ży zwykłych 154 (90), uszkodzeń cielesnych 12 (12), tajny nierząd 1 (1), nieszczęśliwe wypadki 8 (6), innych 
przestępstw kryminalnych 137 (140). Doniesień karnych sporządzono: za przekroczenie przepisów sanitarnych  
23 (23), meldunkowych 18 (15), budowlanych 9 (4), o ruchu kołowym 70 (55), innych 36 (35), za opilstwo  
przytrzymano osób 104 (111). Ogólna suma wszystkich dokonanych w okresie sprawozdawczym na terenie miasta 
Gdyni przestępstw i wykroczeń wynosi 597 z czego wykryto 570. Cyfry w nawiasach dotyczą miesiąca maja.

[VI.] Pożary.
Ogólna liczba pożarów w okresie sprawozdawczym wynosiła 5 (4). Z tego: z przyczyn nieustalonych 2 (1),  

na skutek nieostrożności 2 (1), na skutek wadliwego urządzenia komina 1 (2), na skutek podpalenia – (–). Ogólna 
suma strat niewielka. 

[VII.] sPrawy granIczne. 
Ruch statków. Dnia 1 czerwca br. statkiem „Pułaski” wyjechało do [Stanów Zjednoczonych] Ameryki  

101 osób. Dnia 10 czerwca [br.] statkiem „Polonia” wyjechało do [Stanów Zjednoczonych] Ameryki 79 osób. Dnia 
13 czerwca [br.] statkiem „Kościuszko” przyjechały ze [Stanów Zjednoczonych] Ameryki 653 osoby, zaś dnia  
17 czerwca [br.] wyjechały tymże statkiem 84 osoby. Dnia 28 czerwca [br.] statkiem „Baltonja” przyjechało  
ze [Stanów Zjednoczonych] Ameryki 59 osób. Dnia 28 czerwca [br.] statkiem „Pułaski” przyjechały ze [Stanów 
Zjednoczonych] Ameryki 673 osoby. 

[VIII.] SzpIegoStwo I dywersja. Nie [za]notowano. 
[IX.] różne. Nie [za]notowano.
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