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1932 październik 11, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, 
zawodowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr I. 11/32 Tjn. Kierownika 
Oddziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zygmunta Mariusza Szacherskiego 
w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc 

wrzesień 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 110-117.

[I.] Sytuacja ogólna

Nasilenie ruchu wywrotowego [jest] w dalszym ciągu słabe. Wpływy komunistyczne nie odbiły się prawie 
zupełnie na przebiegu strajku portowego, pomimo niewątpliwych chęci niektórych działaczy gdyńskich, kierują-
cych strajkiem. W związku z dłuższą obserwacją prowadzoną nad sekretarzem [Edmundem] Guziałkiem został on 
w dniu 27 września [br.] aresztowany za działalność komunistyczną, przy czym podczas rewizji znaleziono dowo-
dowy materiał obciążający. Aresztowanie Guziałka wywołało pewną konsternację u centralnych władz PPS CKW. 
Wydaje się jednak, że na ogół likwidacja Guziałka jest na rękę władzom partyjnym z powodu jego zbyt demago-
gicznej działalności i ciągłych zatargów z Komitetem PPS CKW w Gdyni. Na terenie Gdyni aresztowanie Guziałka 
przeszło bez większego wrażenia. W ruchu zawodowym, po zakończeniu strajku robotników portowych i marynarzy, 
przystąpiono do omawiania umów zbiorowych i są nadzieje dojścia stron do porozumienia. Umowa dla robotników 
portowych, zawierana pomiędzy ZZZ i ZZP a Związkiem Ekspedytorów, jest na ukończeniu, zaś sporne punkty od-
dane zostały pod arbitraż rządowy, który ma wydać decyzję w pierwszych dniach października br. ZZT czuje się 
obecnie odosobniony i prawdopodobnie zgłosi swoje przystąpienie do umowy zawartej przez ww. dwa związki. 
Wśród bezrobotnych nastroje [są] na razie dość spokojne, daje się jednak wyczuć obawa przed zbliżającą się zimą, 
w związku z czym należy się spodziewać agresywniejszych wystąpień z żądaniami zabezpieczenia minimum egzy-
stencji. Pewne uspokojenie może niewątpliwie wprowadzić rozpoczęcie działalności Komitetu Opieki nad Bezrobot-
nymi, który ma powstać już w miesiącu październiku [br.]. Nasilenie przestępczości spadło do normalnie notowa-
nych cyfr, przy czym ogólna ilość przestępstw i wykroczeń wyraża się liczbą 677 (sierpień – 910, lipiec – 611).

[II.] Ruch wywRotowy.
Aresztowanie sekr[etarza]. ZZT Guziałka. W dniu 27 września [br.] został zatrzymany przez Wydział Śledczy 

w Gdyni sekr[etarz]. Związku Zawodowego Transportowców, Edmund Guziałek, jako podejrzany o działalność 
komunistyczną. Guziałkowi zarzuca się przynależność od końca 1930 r. do Międzynarodówki Marynarzy i Robotników 
Portowych, zorganizowanych pod egidą Trzeciej Międzynarodówki, przy czym pełniąc funkcję sekretarza ZZT  
w Gdyni rozszerzał on działalność komunistyczną między robotnikami portowymi i marynarzami zrzeszonymi w ZZT. 
Jak ustalono Guziałek utrzymywał kontakt z działaczami komunistycznymi na terenie Gdańska, co potwierdza 
również, prócz posiadanych informacji, lektura komunistyczna znaleziona podczas rewizji przeprowadzonej  
w mieszkaniu Guziałka i w lokalu ZZT. Guziałek przekazany został władzom sądowym, które zastosowały [wobec 
niego] jako środek zapobiegawczy areszt śledczy.

Kolportaż literatury komunistycznej. W dniu 28 września br., po przybyciu z imigrantami statku [s/s] „Polonia”,  
na podstawie posiadanych informacji, iż ma się tam znajdować literatura komunistyczna dokonano rewizji  
w kabinie zajmowanej przez palacza Franciszka Prokopa. Znaleziono broszurę komunistyczną wydaną przez 
Międzynarodówkę Marynarzy i Robotników Portowych w Hamburgu. W związku z powyższym zatrzymani zostali 
marynarz Franciszek Prokop i Józef Kiedrowski. Z przeprowadzonych dochodzeń wynika, że Prokop uprawiał 
działalność komunistyczną wśród marynarzy i że miał kontakt z działaczami komunistycznymi ISH. Po przekaza-
niu Prokopa władzom sądowym, został zastosowany względem niego areszt śledczy jako środek zapobiegawczy.

[III.] Ruch zawodowy.
Zw[iązek]. Zaw[odowy]. Robotników Budowlanych [i] PPS CKW. W dniu 4 września [br.] o godz. 17.00 w lokalu 

Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Grabówku odbyło się zebranie organizacyjne oddziału stolarzy Zw[iąz-
ku]. Rob[otników]. Budowlanych. Obecnych było 20 osób. Zebranie zagaił sekretarz [...] Teodor Zieliński, który 
po omówieniu szeregu spraw o charakterze organizacyjnym i po częściowym zaznajomieniu zebranych ze statu-



tem reprezentowanego przez niego związku, zaproponował wybór tymczasowego zarządu w skład którego  
weszli: 1) przewodniczący oddziału stolarzy Placz, 2) sekretarz Michorowski, 3) zastępca sekr[etarza]. Sobczak, 
4) skarbnik Talaśka. Po wyborze zarządu Zieliński w dalszym ciągu omawiał sprawy organizacyjne i nawoływał 
zebranych do organizowania się w szeregi ZZB jako organizacji wypróbowanej i nie zawodzącej nigdy swoich 
członków. Zieliński nadmienił, iż na terenie Gdyni jest około 250 stolarzy, z czego dotychczas do powyższego 
związku zgłosiło się zaledwie 30, zaś reszta nie jest w ogóle zorganizowana i właśnie skutkiem braku silnej orga-
nizacji wśród stolarzy, ci ostatni obecnie mają wynagrodzenie za pracę o 20-30% niższe od murarzy. W dalszej 
przemowie Zieliński poruszył kwestię starej umowy zbiorowej stolarzy nadmieniając, iż niektóre artykuły tej 
umowy są nieaktualne, wobec czego należy je zmienić. Po zakończeniu zebrania dwóch stolarzy przystąpiło do 
związku, tak iż oddział stolarzy Zw[iązku]. Zaw[odowego]. Rob[otników]. Budowl[anych]. łącznie z zarządem 
liczy obecnie 36 członków. Przebieg zebrania [był] spokojny. W dniu 15 września [br.] o godzinie 18.00 w lokalu 
świetlicy Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Grabówku odbyło się miesięczne zebranie członków Związku 
[Zawodowego] Rob[otników]. Bud[owlanych]. – murarzy, cieśli, stolarzy i robotników ziemnych. W zebraniu bra-
ło udział około 50 członków. Zebranie zagaił sekretarz Zw[iązku]. [Zawodowych] Rob[otników]. Budowl[anych]. 
Zieliński, który złożył sprawozdanie z odbytej w końcu sierpnia br. w Bydgoszczy konferencji pracodawców  
i pracobiorców przemysłu budowlanego. Zieliński nadmienił, iż na konferencji tej nie doszło do prawie żadnych 
rezultatów, gdyż pracodawcy, tłumacząc się obecnym kryzysem, skłonni byli raczej obniżyć taryfę i nie uczynili 
tego tylko dzięki stanowczości delegatów poszczególnych Związków [Zawodowych] Robotników Budowlanych, 
którzy wypowiedzieli się, iż w razie obniżki taryfy płac posuną się nawet do ostatecznego środka obrony, tj. do 
strajku. W wyniku konferencji niektóre miejscowości województwa pomorskiego otrzymały jednak minimalną 
obniżkę taryfy płac, zaś Gdynia, ze względu na specjalne warunki, nie została tą obniżką dotknięta i pozostawio-
no jej płace w dotychczasowej wysokości. Z kolei Zieliński przystąpił do omówienia spraw organizacyjnych,  
wyrażając ubolewanie z powodu przybycia na zebrania b[ardzo]. małej ilości członków i potępiając ich bierność 
wobec solidarności pracodawców. Przebieg zebrania [był] spokojny. 

Zw[iązek]. Zaw[odowy]. Transportowców [i] PPS CKW. W dniu 17 września [br.] w godz. od 16.00 do 18.30  
w hali emigracyjnej w porcie, przy udziale około 250 osób, odbyło się zebranie roczne robotników portowych, 
członków ZZT. Zebranie zagaił robotnik portowy, mąż zaufania ZZT – Leon Polaszke, odczytując porządek dzien-
ny. Przed rozpoczęciem zebrania, w trakcie rozdawania niektórym robotnikom portowym legitymacji członkow-
skich, kontrolowano czy wśród zebranych są wyłącznie członkowie ZZT. Z kolei zabrał głos sekretarz ZZT Edmund 
Guziałek, który zdał sprawozdanie z całorocznej działalności ZZT na terenie Gdyni. Po przemówieniu Guziałka 
wywiązała się dłuższa dyskusja, w wyniku której została przyjęta jednogłośnie następująca rezolucja: 1) ZZT nie 
podpisuje umowy zawartej przez ZZZ i ZZP i dąży do zawarcia takiej, która będzie odpowiadać interesom ZZT. 
2) ZZT dąży do wprowadzenia w porcie stanu normalnego przez wprowadzenie kontroli legitymacji robotników 
portowych. 3) ZZT domaga się wprowadzenia przerw w pracy, które to przerwy dotychczas są stosowane zależnie 
od woli przodownika. 4) Zebrani postanawiają usunąć z szeregów ZZT członka Stanisława Maliszewskiego za nie-
stosowanie się do postanowień Związku. 5) Zebrani postanawiają zwrócić się do Min[isterstwa]. Pr[acy]. i Op[ieki]. 
Społ[ecznej]. z odpowiednim memoriałem o przyspieszenie załatwienia świadczeń socjalnych i unormowania 
pracy w porcie. 6) Zebrani postanawiają, że zebrania robotników portowych odbywać się będą w pierwszy po-
niedziałek każdego miesiąca. Po uchwaleniu rezolucji przystąpiono do wyboru zarządu, w skład którego weszli: 
1) prezes – Leon Polaszke, 2) wiceprezes – Leon Rajkowski, 3) drugi wiceprezes – Marian Jaśkowski, 4) sekretarz 
– Jan Janowski, 5) zastępca sekr[etarza]. – Władysław Cerowski, 6) skarbnik – Roman Szmidt. W czasie omawia-
nia, kandydatury Mariana Jaśkowskiego, Guziałek wspomniał, że mimo przebywania Jaśkowskiego w więzieniu, 
co się może zdarzyć każdemu członkowi ZZT, może on być wybrany do zarządu, bowiem jest nadzieja, że niedłu-
go wróci i obejmie swoje funkcje. Ponadto Guziałek apelował, by zebrani zbierali składki pieniężne celem przyj-
ścia z pomocą członkom ZZT przebywającym w więzieniu oraz ich rodzinom. Przebieg zebrania był spokojny  
[i] zakończono je wzniesieniem okrzyku: „Niech żyje solidarność robotnicza”, co zebrani trzykrotnie powtórzyli. 
Podkreślić należy, iż Marian Jaśkowski, znajdujący się obecnie w więzieniu i Antoni Jasiński – obaj członkowie  
ZZT – zostali zatrzymani przez Policję [Państwową] za to, iż z dnia 30 na 31 sierpnia br. podczas trwania strajku 



zarzucili łańcuch na przewody elektryczne, powodując krótkie spięcie i pozbawiając część portu światła na  
przeciąg dwóch godzin. Poruszona na zebraniu sprawa zbierania składek na członków ZZT znajdujących się  
w więzieniu i ich rodzin, dotyczy Jaśkowskiego i Jasińskiego.

W dniu 11 września br. o godzinie 15.00 w lokalu [Alojzego] Męczykowskiego [przy ul. Jana z Kolna 35]  
zostało zwołane zebranie członków Związku [Zawodowego] Malarzy, Lakierników i Pozłotników w Gdyni. Zebranie 
zwołał członek wymienionego związku, Stanisław Sobczak, bez uprzedniego porozumienia się z zarządem tegoż 
Związku, mając na uwadze, iż zarząd jednak przybędzie na to zebranie i wówczas będzie można uchwalić votum 
nieufności dla prezesa zarządu. Na zebranie przybyło 15 osób, jednak z członków zarządu nie przybył nikt  
i dlatego zebranie nie doszło do skutku. W dniu 25 września br. o godzinie 15.00 przy udziale 30 osób odbyło się 
zebranie nadzwyczajne członków Związku [Zawodowego] Malarzy, Lakierników i Pozłotników w Gdyni. Ustępują-
cy zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności, po czym rozwinęła się dyskusja. Zarzucano przy tym skarb-
nikowi lekkomyślne obchodzenie się z pieniędzmi związkowymi. Po dyskusji uchwalono wyrazić ustępującemu  
zarządowi votum nieufności i przystąpiono do wyboru nowego zarządu w skład którego weszli: 1) prezes -  
Władysław Przybylski, 2) zastępca prezesa – Józef Ciesielski, 3) sekr[etarz]. – Henryk Łukaszewski, 4) zastępca 
sekr[etarza]. – Leon Iciachowski, 5) skarbnik – Ignacy Sobczak. Przebieg zebrania [był] spokojny.

Związek [Zawodowy] Pracowników Garncarskich i Zduńskich. W dniu 15 września [br.] o godzinie 17.00  
w lokalu restauracji „Continental” przy ul. Portowej, przy udziale 20 osób, odbyło się zebranie nadzwyczajne 
członków Związku [Zawodowego] Pracowników Garncarskich i Zduńskich. Na zebraniu tym mieli być również 
mistrzowie zduńscy, którzy jednak pomimo otrzymania zaproszenia od zarządu związku na zebranie nie przybyli. 
Wobec tego prezes Zw[iązku]. [Zawodowego] Prac[owników]. Garnc[arskich]. i Zduń[skich]. Stefan Żurawski 
zakomunikował zebranym, iż z powodu nieobecności majstrów zduńskich nie ma celu [by] wygłaszać projekto-
wanego referatu i zaproponował, by odnieść się pisemnie do Inspektora Pracy w Gdyni z zawiadomieniem,  
iż istnieje umowa przewidująca płace [w wysokości] 67 zł od wybudowania jednego pieca kaflowego, zaś miej-
scowi czeladnicy zduńscy żądają tylko 57 zł i na to jednak mistrzowie zduńscy nie godzą się, płacąc dotychczas 
30-35 zł od pieca. Wobec powyższych sprzeczności czeladnicy zduńscy z terenu Gdyni nie przystępują do pracy 
na warunkach praktykowanych przez pracodawców i ci ostatni sprowadzają czeladników zamiejscowych, w więk-
szości niewykwalifikowanych, co ustawowo nie powinno być dopuszczalne. Propozycja Żurawskiego została jed-
nogłośnie przyjęta, po czym zebranie zakończono w spokoju. W nawiązaniu do powyższego nadmieniam,  
iż wkrótce po zebraniu doszło do porozumienia między członkami Zw[iązku]. [Zawodowego] Pracowników Garn-
carskich i Zduńskich a mistrzami zduńskimi, przy czym określono płacę na 47 zł od wybudowania pieca.

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

1 września 1932 r. – 2122, w dniu 30 września 1932 r. – 2675; zwiększyła się zatem w tym okresie o 553. Z powyż-
szej liczby 2675 osób zasiłek z Funduszu Bezrobocia pobiera 325 osób.

[V.] StRajkI.
W dniu 5 września [br.] o godzinie 7.00 rano zakończył się strajk robotników portowych i marynarzy [oraz] 

nawiązane zostały rokowania o umowy zbiorowe pomiędzy pracodawcami a robotnikami. Szczegółowy przebieg 
strajku zakomunikowany został Urzędowi Wojewódzkiemu [Pomorskiemu] w specjalnych sprawozdaniach.

[VI.] Stan bezpIeczeńStwa publIcznego.
Dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa są następujące: kradzieży z włamaniem 17 (8), kradzieży 

zwykłych 125 (319), uszkodzeń cielesnych 15 (4), tajny nierząd 2 (2), nieszczęśliwe wypadki 6 (11), innych prze-
stępstw kryminalnych 287 (190). Doniesień karnych sporządzono: za przekroczenie przepisów sanitarnych  
22 (72), meldunkowych 15 (13), budowlanych 15 (10), o ruchu kołowym 39 (68), innych 42 (72), za opilstwo  
przytrzymano osób 92 (139). Ogólna suma wszystkich przestępstw i wykroczeń dokonanych w okresie sprawoz-
dawczym na terenie miasta Gdyni wynosi 677 z czego wykryto 604. Cyfry w nawiasach dotyczą miesiąca sierpnia.

[VII.] pożary.
Ogólna liczba pożarów w okresie sprawozdawczym wynosiła: 3 (1), z tego: z przyczyn nieustalonych 2 (1),  

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



[VIII]. SpRawy gRanIczne.
Ruch statków. Dnia 6 września [br.] statkiem [s/s] „Baltonja” przyjechało z Londynu 103 turystów angiel-

skich. Dnia 8 września [br.] statkiem [s/s] „Pułaski” przyjechało ze [Stanów Zjednoczonych] Ameryki 651 osób. 
Dnia 14 września [br.] statkiem [s/s] „Pułaski” wyjechało do [Stanów Zjednoczonych] Ameryki 439 osób.  
Dnia 15 września [br.] statkiem [s/s] „Premjer” wyjechało do Anglii 29 osób. Dnia 20 września [br.] statkiem  
[s/s] „Baltonja” przyjechało z Anglii 60 turystów angielskich. Dnia 26 września [br.] statkiem [s/s] „Polonia” 
przyjechało ze [Stanów Zjednoczonych] Ameryki 428 osób. Dnia 29 września [br.] statkiem [s/s] „Premjer” wyje-
chały do Anglii 52 osoby.
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