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1932 sierpień 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, 
społecznego i mniejszości narodowych Nr I. 12/32 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni 
Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc lipiec 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 

682/2299, s. 36-40.

[I.] Sytuacja ogólna.
Życie polityczne w miesiącu sprawozdawczym [było] w dalszym ciągu ożywione, przy czym przyczyniły się 

wydatnie do tego trzy wielkie zjazdy odbyte w Gdyni (Związku Oficerów Rezerwy [RP], „Sokołów” i Ligi Morskiej 
i Kolonialnej). Żywym echem w opinii publicznej odbił się incydent wywołany przez OWP podczas Zlotu „Soko-
łów”, który komentowany był na ogół dość zgodnie jako niepotrzebny wybryk OWP. Miejscowa prasa w dalszym 
ciągu dużo uwagi poświęciła zagadnieniom polsko-gdańskim i polsko-niemieckim i pod tym kątem widzenia oma-
wiała zjazdy gdyńskie. „Gazeta Morska” umiejętnie wykorzystała nieobliczalne wystąpienie OWP podczas Zlotu 
„Sokoła” i w szeregu artykułów analizowała szkodliwą działalność tej organizacji. Ferment w BBWR wydał już 
ujemne rezultaty w postaci zahamowania pracy w terenie. Stronnictwo Narodowe nie przejawiło żywszej dzia-
łalności, zaś próby podporządkowania „Sokoła” wpływom partyjnym spełzły na niczym. Po aresztowaniach przy-
wódców OWP za udział w zaburzeniach w dniu 10 lipca br., działalność OWP wybitnie osłabła. Można przy tym 
zauważyć dużą dezorientację w łonie tej organizacji. Sądzić należy iż utrata [Wacława] Ciesielskiego i [Alojzego] 
Sobczaka spowodować może poważną utratę wpływów na tutejszym terenie. Uwaga PPS CKW zwrócona [była] 
w dalszym ciągu na sprawy zawodowe, przy czym terenem działalności jest Związek Zawodowy Transportowców. 
Sprawa umowy zbiorowej pomiędzy armatorami i marynarzami nie poszła naprzód i w dalszym ciągu istnieją 
możliwości strajkowe. Istniejące stowarzyszenia społeczne nie przejawiły intensywniejszej działalności, nato-
miast zjazdy urządzone przez Związek Oficerów Rezerwy [RP], „Sokoła” oraz Ligę Morską [i Kolonialną] wydatnie 
przyczyniły się do ożywienia gdyńskiego społeczeństwa. Kryzys gospodarczy wśród kupiectwa, wskutek wielkiego 
napływu przyjezdnych w miesiącu lipcu, nieco złagodniał. Również sprawa bezrobocia została czasowo załago-
dzona, ponieważ w związku z przygotowaniami do „Święta Morza” większość bezrobotnych znalazła pracę. 

[II.] PraSa. 
Miejscowa prasa poświęciła dużo uwagi Zlotowi „Sokołów” i wynikłemu w tym dniu incydentowi, wywołane-

mu przez OWP. Dało się zauważyć na ogół obiektywne ustosunkowanie się prasy do tego incydentu, przy czym 
nawet prasa chadecka zajęła stanowisko potępiające wybryk OWP. Zjazd [Związku] Oficerów Rezerwy [RP] chwi-
lowo zainteresował uwagę prasy, jednak punktem centralnym zainteresowań było „Święto Morza” i przygotowa-
nia do Zjazdu [Związku] Legionistów. Sprawy polityki zagranicznej były ostatnio poruszane na łamach miejsco-
wych dzienników, przy czym omawiane były przede wszystkim stosunki polsko-gdańskie i polsko-niemieckie. 
„Dziennik Gdyński” w numerze 173 w obszernym artykule poruszył sprawę Gdyni i zachodniej granicy Polski, 
przytaczając przy tym opinie obiektywnych publicystów zagranicznych. Sprawom gospodarczym prasa miejscowa 
poświęciła stosunkowo mniej uwagi. „Echo Morskie” w numerze 93 pokreśliło konieczność ożywienia gospodar-
czego miasta i portu [w] Gdyni, wskazując przy tym na istniejące w tej dziedzinie możliwości.

[III.] PolSkI ruch PolItyczny

BBWR. Sygnalizowany w ostatnim sprawozdaniu ferment w Radzie Grodzkiej odbił się ujemnie na działalności 
BBWR i spowodował prawie zupełny zanik pracy organizacyjnej i społeczno-gospodarczej. Staje się rzeczą  
jasną, iż dla przywrócenia normalnych stosunków w łonie Rady Grodzkiej nieodzowna jest ingerencja nadrzęd-
nych czynników organizacyjnych. W przeciwnym bowiem razie dotychczasowy dorobek BBWR na tutejszym  
terenie, przejawiający się w pierwszym rzędzie w opanowaniu organizacji społecznych i gospodarczych, może 
pójść na marne. 

SN. Żywszej działalności Stronnictwa Narodowego nie zaobserwowano, dał się nawet zauważyć pewien zanik 
[jego] wpływów na organizacje pokrewne. W szczególności Zlot „Sokoła” dowiódł, iż SN nie posiada tam decydu-
jącego znaczenia, ponieważ wybryk OWP był przez władze „Sokoła” surowo potępiony, cały zaś Zlot nacechowany 



był umiarem, a nawet pewnego rodzaju lojalnością w stosunku do władz państwowych, przy czym moment  
apolityczności podkreślany był przez władze „Sokoła” na każdym kroku. Wydaje się rzeczą prawdopodobną,  
że właśnie ta apolityczność i lojalność spowodowała chęć odzyskania [przez] SN i OWP utraconych w „Sokole” 
wpływów i przyczyniła się do nieobliczalnego wybryku OWP w dniu 10 lipca [br.].

OWP. Żywa i intensywna do dnia 10 lipca [br.] działalność OWP na tutejszym terenie osłabła zupełnie  
po aresztowaniu najbardziej aktywnych działaczy. Incydent wywołany w dniu 10 lipca [br.] podczas Zlotu  
„Sokołów” (szczegóły zakomunikowane zostały w raportach specjalnych) i utrata przywódców, a w szczególności 
Ciesielskiego i Sobczaka, załamały rozwój OWP w Gdyni i [w] sąsiednich powiatach [oraz] wywołały kompletną 
dezorientację. Momenty te są specjalnie godne podkreślenia ponieważ [w sposób] jaskrawy wykazują, że OWP 
opiera się wyłącznie na dyscyplinie, zaś swój rozwój zawdzięcza wyszukaniu odpowiednich jednostek na stano-
wiska kierownicze. Z chwilą kiedy jednostek tych braknie, szeregi członków OWP, niedostatecznie scementowa-
ne ideą, wykazują rażący wprost brak spoistości organizacyjnej i przestają być groźnym przeciwnikiem. Charak-
terystyczną ilustracją tego twierdzenia jest fakt, że w dniach „Święta Morza” dyrektywy co do wzięcia w nim 
udziału przez OWP były najzupełniej sprzeczne. Z jednej strony władze oficjalne OWP zakazały brania udziału 
organizacji w „Święcie Morza”, z drugiej zaś strony poszczególni członkowie OWP (pos[eł]. [Józef] Matłosz  
i [ks. Bernard] Łosiński) zachęcali i agitowali za wzięciem udziału w uroczystościach. Rezultatem tych nieporo-
zumień był przyjazd kilkuset członków OWP do Gdyni na „Święto Morza” i niewzięcie przez nich udziału w defi-
ladzie organizacji z powodu braku dostatecznie sprężystego organizatora. Na podkreślenie zasługuje zwołanie  
do Wejherowa w dniu 24 lipca [br.] zjazdu kierowników Wydziałów Powiatowych pod przewodnictwem [Jana] 
Zdzitowieckiego z Poznania. Na zjeździe omawiana była przez Zdzitowieckiego sprawa możliwości rozwiązania 
przez Rząd OWP oraz poruszona została sprawa zwołania do Poznania Zjazdu kierowników Wydziałów Powiato-
wych dla udzielenia im szczegółowych dyrektyw co do dalszej działalności. 

NPR Prawica działalności nie przejawiła. 
PPS CKW. Stronnictwo to nie przejawia działalności politycznej na tutejszym terenie, wywiera natomiast 

silny wpływ na Związek Zawodowy Transportowców i wykazuje pewne tendencje do wywołania strajku marynarzy 
i robotników portowych, starając się wyzyskać dogodny dla wpływów swojego ugrupowania moment zawierania 
nowej umowy zbiorowej. 

[IV.] PolskIe zwIązkI I organIzacje sPołeczne. 
W miesiącu sprawozdawczym zewnętrzna działalność związków i organizacji społecznych przejawiła się  

wydatnie w zwołaniu do Gdyni trzech wielkich zjazdów: 1) Związku Oficerów Rezerwy [RP], 2) „Sokołów” i 3) Ligi 
Morskiej i Kolonialnej („Święto Morza”). O każdym z tych zjazdów doniosłem Urzędowi Wojewódzkiemu [Pomor-
skiemu] w szczegółowych raportach specjalnych, na podkreślenie jednak zasługuje fakt zwołania ich do Gdyni, 
co tłumaczyć należy szczególną agresywnością Niemców w stosunku do Pomorza i Gdyni [oraz] chęcią podkreśla-
nia przez polskie organizacje społeczne jednomyślności narodu polskiego co do zakusów niemieckich na te  
ziemie. Przyznać trzeba, iż poważny i wysoce uroczysty przebieg uroczystości zjazdowych bez wątpienia  
przyczynił się do wywołania pożądanego efektu za granicą, co w pierwszym rzędzie zauważyć można było  
w zainteresowaniu się gdańskich Niemców „Świętem Morza”. Przyjechało ich do Gdyni w dniu 31 lipca [br.] kilka 
tysięcy, zaś prasa gdańska pisała o tym zjeździe powściągliwie i oględnie. 

[V.] Sekty relIgIjne. 
Badacze Pisma Świętego. Działalność tej sekty przejawia się w dalszym ciągu w zwoływaniu periodycznych 

zebrań religijnych, natomiast pracy organizacyjnej nie zaobserwowano. Mniejszości Narodowe. Działalności nie 
przejawiły. 

[VI.] różne. [Nie zanotowano].
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