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1932 grudzień 10, 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 

listopad 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 123-128.

[I.] Sytuacja ogólna.
Nasilenie ruchu wywrotowego [jest] w dalszym ciągu słabe. Klub ISH w Gdańsku zasila w dalszym ciągu  

Gdynię literaturą komunistyczną. Ustalono drogą konfidencjonalną sposób kolportowania bibuły wywrotowej 
lądem z Gdańska do Gdyni, przy czym wykryto pośrednie ogniwa i kontakty. Stwierdzono ponowne próby utwo-
rzenia [przez] KPP na terenie Gdyni swojej komórki organizacyjnej, niezwiązanej z klubem ISH w Gdańsku. 
Wpływy ZZZ zmalały w szczególności u marynarzy, natomiast lepiej jest w zakładach użyteczności publicznej  
i częściowo u robotników portowych. Sytuacja ZZP [jest] na ogół bez zmiany, natomiast ZZT scementował swoje 
szeregi i nadał swojej organizacji zawodowej wyraźnie charakter partyjno-polityczny (PPS CKW). Arbitraż  
w sprawie umowy zbiorowej marynarzy z armatorami został odłożony wskutek tendencyjnego i nielojalnego 
ustosunkowania się ZZT do ewentualnych decyzji arbitrażowych. Bezrobocie nieznacznie wzrosło. Komitet do 
Walki z Bezrobociem rozpoczął swoje prace, jednak brak funduszy w wysokim stopniu utrudnia [jego] pożyteczną 
działalność. Bezrobotni stają się coraz bardziej rozgoryczeni, chwilami zaś wyczuwa się nawet u nich pewne 
podniecenie. Nasilenie przestępczości [było] na poziomie normalnie notowanym. Ogólna ilość przestępstw  
i wykroczeń wynosi 705 (październik 690).

[II.] Ruch wywRotowy. 
Działalność wywrotowa na terenie Gdyni [jest] w dalszym ciągu słaba. Próby wywołania przez komunę mani-

festacyjnego strajku portowego, w związku z rozprawą sądową [Emila] Pachola i Tow[arzyszy]. spełzły na niczym, 
mimo iż Pachol skazany został na 10 lat więzienia, zaś [Franciszek] Stachyra na 3 lata aresztu ([Mariana]  
Szurmińskiego uniewinniono) za działalność szpiegowską (działalności wywrotowej nie udowodniono). Gdańskie sfery 
wywrotowe w dalszym ciągu interesują się portem gdyńskim i dążą do utworzenia w łonie ZZT „Lewicy Związkowej” 
oraz starają się zasilać Gdynię w literaturę komunistyczną. W miesiącu sprawozdawczym klub komunistyczny ISH 
w Gdańsku wydał w języku polskim 200 egz[emplarzy]. z datą „Gdynia, listopad 1932 r., Nr 1 „Czerwonego Maryna-
rza”, który w niewielkiej ilości kolportowany był w Gdyni podczas postoju w porcie s/s „Premjer” i s/s „Lublin”. 
Poza tym wydano cały szereg broszur wywrotowych również w języku polskim, przeznaczonych dla kolportażu  
w porcie gdyńskim. Broszury te oraz 25 egzemplarzy „Czerwonego Marynarza” doręczone zostały w Gdańsku 
przez sekretarza klubu ISH (ps. „Leon”, pełniącego tę funkcję w miejsce Franciszka Serotzkiego), jednemu  
z polskich marynarzy, [lecz] dostały się jednak w całości do gdyńskich organów śledczych. Ustalono przy tym,  
iż kolportażem (drogą lądową) literatury wywrotowej dla Gdyni zajmuje się w Gdańsku pewien b[yły]. marynarz 
łotewski, który posiada kontakt z pewnym osobnikiem zamieszkałym w willi „Jurek” w Orłowie, ten zaś z kolei 
kieruje tę literaturę do Gdyni w niezbadany jednak dotąd sposób. Niezależnie od wpływów klubu ISH w Gdańsku 
na Gdynię powtarzają się co pewien czas wysiłki KPP utworzenia w Gdyni miejscowego Komitetu. Ostatnio  
zauważono [prowadzoną] w tym kierunku akcję organizacyjną niejakiego Stanisława Suszyńskiego (portier  
w gdyńskim kinie „Bajka”), który wespół [z] dwoma robotnikami: Józefem Mochem i Franciszkiem Urbaniakiem 
podjęli pewną działalność w kierunku stworzenia w Gdyni jednostki organizacyjnej KPP. Jak dotąd jedynym  
przejawem jakiejkolwiek akcji z ich strony było wywieszenie w Gdyni, w nocy z dnia 6 na 7 listopada [br.], 
transparentu komunistycznego z okazji piętnastolecia rewolucji bolszewickiej.

[III.] Ruch zawodowy.
Działalność ZZZ na tutejszym terenie [jest] w dalszym ciągu słaba, przede wszystkim zaś uderza [w niej] brak 

koordynacji pracy organizacyjnej, co w pierwszym rzędzie przypisać należy nieporozumieniom jakie istnieją 
dzięki pracy na jednym terenie dwóch równorzędnych sekretarzy ZZZ ([Władysław] Gała – oddział marynarzy, 



oddział spożywców i oddział metalowców oraz [Józef] Morawski – oddział rob.[otników] portowych i oddział  
pracowników użyteczności publicznej), którzy zamiast współpracować ze sobą starają się nawzajem zwalczać. 
Jedynym wyjściem z sytuacji byłoby powierzenie kierownictwa całą akcją ZZZ na terenie Gdyni jednej osobie, 
która potrafiłaby uzgodnić różnicę zachodzące między poszczególnymi oddziałami, wzgl[ędnie]. zarządami tych 
oddziałów. Zaznaczyć należy, iż Gała z każdym dniem traci wpływy w masach robotniczych i ostatnio oddział 
marynarzy usunął go zupełnie od pracy wśród marynarzy, powierzając [tę] funkcję marynarzowi Michalskiemu. 
Nie lepiej dzieje się również u „spożywców” i „metalowców”, jednak [jak] dotąd oddziałów tych Gała stara  
się nie wypuścić z ręki. W przeciwieństwie do Gały – Morawski pracuje bardzo systematycznie, zaś wyniki jego 
pracy są dotychczas na ogół dość dobre i aczkolwiek stan liczbowy zorganizowanych przez niego oddziałów  
nie jest dotąd zbyt wielki ([oddział] użyt.[czności] publ.[icznej] – ca. 150 osób; [oddział] rob.[otników]  
portow[ych] – ca. 65-70 osób), to jednak karność organizacyjna [ich] członków jest zupełnie zadowalająca.  
Zewnętrznym przejawem istnienia ZZZ w Gdyni było poświęcenie w dniu 20 listopada [br.] sztandaru Okręgu 
Morskiego ZZZ w Gdyni, która to uroczystość odbyła się przy udziale Pana Wojewody Pomorskiego [Stefana Kirti-
klisa], Delegata Pana Ministra Pracy i Opieki Społecznej [oraz] posłów [Ignacego] Tomaszkiewicza i [Bolesława] 
Gawlika. Na akademii obecnych było około 500 osób, jednak podkreślić należy, iż większość stanowili zaproszeni 
goście, zaś członków ZZZ można było liczyć na 150-200 osób, co stanowi znikomy procent mas robotniczych, 
zatrudnionych w Gdyni i świadczy o braku poważniejszych wpływów ZZZ na tym terenie.

ZZP. Działalność ZZP w dalszym ciągu polegała na wytrwałej i solidnej pracy organizacyjnej, która nie daje 
wprawdzie rewelacyjnych wyników, niemniej jednak powoduje powolny ale stały wzrost wpływów tej organizacji 
wśród robotników portowych. Zaznaczyć trzeba, iż ZZP unika na ogół w swojej pracy momentów politycznych, 
zaś całą swoją uwagę skupia na obronie interesów zawodowych.

ZZT. Praca sekretarza ZZT [Teodora] Zielińskiego dała już swoje owoce, ponieważ obecnie ZZT został wyraź-
nie podporządkowany miejscowym władzom partyjnym PPS CKW. Wpływy ZZT w terenie zostały niewątpliwie 
pogłębione. Szczególnie daje się [to] odczuwać na odcinku marynarskim, co przypisać należy w pierwszym rzę-
dzie nieudolnej [pracy] prowadzonej przez ZZZ. Zewnętrznym przejawem działalności ZZT było zorganizowanie 
zebrania robotników portowych (dnia 29 listopada [br.], ca. 500 osób) poświęconego wewnętrznym sprawom 
organizacyjnym i zawodowym. Na podkreślenie zasługuje projekt ZZT zbudowania ze składek członkowskich 
domu robotniczego, przeznaczonego na cele kulturalno-oświatowe. Arbitraż Pana Wojewody Pomorskiego  
[Stefana Kirtiklisa] w sprawie umowy zbiorowej między armatorami i marynarzami nie doszedł do skutku (został 
odłożony) z powodu zrzeczenia się godności superarbitra przez Pana Wojewodę, ponieważ stanowisko ZZT  
krępowało z góry obiektywną decyzję arbitra i starało się mu narzucić swoje postulaty.

Zw[iązek]. Zaw[odowy]. Rob[otników]. Budowl[anych]. Związek ten znajdujący się pod wpływami PPS CKW, 
skupiający różne odcienie robotników budowlanych, nie przejawia na ogół w sezonie zimowym żywszej działal-
ności. W miesiącu sprawozdawczym odbyło się zebranie oddziału stolarzy zrzeszonych w ZZRB (dnia 12 listopada 
[br.], ca. 50 osób) poświęcone omówieniu nowo zawartej umowy zbiorowej z pracodawcami, która przyniosła 
pracownikom dość korzystne warunki pracy i płacy.

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

1 listopada 1932 r. – 2844, w dniu 30 listopada 1932 r. – 3355. Zwiększyła się zatem w tym okresie o 511. Z powyższej 
liczby 3355 osób zasiłek z Funduszu Bezrobocia pobiera ca. 500 osób.

[V.] StRajkI. Nie [za]notowano.
[VI.] Stan bezpIeczeńStwa publIcznego.
Dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa są następujące: kradzieży z włamaniem 23 (28), kradzie-

ży zwykłych 154 (177), uszkodzeń cielesnych 6 (2), tajny nierząd 5 (2), nieszczęśliwe wypadki 9 (4), innych 
przestępstw kryminalnych 244 (228). Doniesień karnych sporządzono: za przekroczenie przepisów sanitarnych  
36 (17), meldunkowych 15 (9), budowlanych 20 (20), o ruchu kołowym 32 (36), innych 41 (28), za opilstwo przytrzy-
mano 120 (139) osób. Ogólna suma wszystkich przestępstw i wykroczeń, dokonanych w okresie sprawozdawczym 
na terenie miasta Gdyni wynosi 705 z czego wykryto 640. Cyfry w nawiasach dotyczą miesiąca października.



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

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

[VIII.] SpRawy gRanIczne. Nic godnego uwagi nie zanotowano.
[IX.] SzpIegoStwo I dyweRSja. Nic godnego uwagi nie zanotowano.
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