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1933 styczeń 9, Gdynia - Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, 
zawodowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr I.11/33 Tjn. Kierownika 
Oddziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zygmunta Mariusza Szacherskiego 
w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc 

styczeń 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 129-133.

[I.] Sytuacja ogólna.
Działalność elementów wywrotowych oraz organizacji zawodowych w okresie sprawozdawczym wykazuje 

znaczne zmniejszenie nasilenia. Jednakże projektowane jest przez elementy wywrotowe ożywienie [pracy]  
antypaństwowej w Gdyni za pośrednictwem ISH w Gdańsku. ZZZ wykazał się pewną wewnętrzną działalnością 
organizacyjną, na razie jednak bez większych wyników. Wśród pro rządowych związków robotniczych należy 
zanotować fakt powstania Związku [Zawodowego] Szyprów i Maszynistów PMH. ZZP oprócz zaangażowania się 
jego działaczy w pracę przedwyborczą, nie przejawił wewnętrznej działalności. ZZT prowadzi w dalszym ciągu 
dobrze przemyślaną pracę wewnętrzną, mającą na celu konsolidację stosunków wewnętrznych i uzyskania zaufania 
robotników. Bezrobocie nieznacznie, ale stale wzrasta. Nie zauważono przejawów niezadowolenia i podniecenia 
umysłów wśród bezrobotnych. Nasilenie przestępczości [odnotowano] na poziomie normalnym. Ogólna ilość 
przestępstw i wykroczeń 724 (listopad – 690).

[II.] Ruch wywRotowy.
W okresie sprawozdawczym nie [za]notowano przejawów działalności wywrotowej. „Komunistyczny Dzień 

Głodu” oraz inne tego rodzaju projektowane imprezy przeszły całkowicie spokojnie i wykazały absolutny brak 
pracy organizacyjnej. 

Akcja tworzenia lewicy związkowej na terenie Związku Zaw[odowego]. Transportowców postępuje nader 
wolno i skupia się wokoło starego członka i b. prezesa ZZT, Józefa Woźniaka. Bezpośrednim bodźcem jest  
antagonizm Woźniaka do obecnego sekretarza ZZT [Teodora] Zielińskiego, powstały na tle pretensji Woźniaka do 
funkcji kierowniczych w Związku.

Ostatnio dają się zauważyć znaczne wysiłki ISH w Gdańsku w kierunku zwiększenia swoich wpływów na tere-
nie Gdyni i poprowadzenia pracy wywrotowej w sposób zalecany przez centralę ISH w Hamburgu (o posiadanych 
w tej mierze informacjach przedłożę dodatkowe sprawozdanie).

[III.] Ruch zawodowy.
W okresie bieżącym, ze względu na okres świąteczny, ZZZ nie przejawił żadnej działalności. Wyróżnia się 

jedynie wewnętrzna praca sekretarza ZZZ [Józefa] Morawskiego. Polega ona na dobieraniu na członków Związku 
odpowiednich i pewnych zespołów robotników. Ostatnio został zorganizowany oddział robotników portowych ZZZ. 

Na podkreślenie zasługuje fakt pewnego podrywania wpływów ZZT na terenie robotniczym przez dość silną  
i celową akcję Związku Rezerwistów [RP].

Związek [Zawodowy] Szyprów i Maszynistów [Polskiej Marynarki Handlowej]. W dniu 19 grudnia 1932 r.  
w sali emigracyjnej odbyło się walne doroczne zebranie Związku [Zawodowego] Szyprów i Maszynistów Polskiej 
Marynarki Handlowej. Obecnych było około 60 osób. Przewodniczył zebraniu Bolesław Ziwert. W wyniku złożone-
go sprawozdania z działalności uchwalono wotum nieufności dla b[yłego]. zarządu i wybrano nowy w składzie: 
Jan Wandycz – prezes, Bronisław Bielec – wiceprezes, Bolesław Ziwert – skarbnik i Jan Szrejber – sekretarz.  
W dalszych przemówieniach postanowiono rozpocząć działalność oraz interweniować u odpowiednich władz  
w następujących sprawach: 1) nadmiernego obciążenia maszynistów i szyprów pracą na holownikach, 2) ogranicze-
nie wydawania nowych dyplomów i tworzenia kursów szyprów i maszynistów okrętowych, 3) uzyskania pomocy 
materialnej od Komisariatu Rządu dla bezrobotnych członków Związku. Na zakończenie obecni wznieśli okrzyk 
na cześć Prezydenta RP [Ignacego Mościckiego] i Pierwszego Marszałka Polski [Józefa Piłsudskiego].

Poza zaangażowaniem się działaczy ZZP w pracę przedwyborczą do Rady Miejskiej innej działalności  



nie [za]notowano.
ZZT zorganizował w ub. miesiącu trzy zebrania. Z tego dwa […] były poświęcone sprawom związanym  

z wymówieniem przez Urząd Morski pracy kranistom, członkom ZZT. Mówcy ostro atakowali postępowanie Urzędu 
Morskiego, które rzekomo polega na faworyzowaniu ZZZ kosztem ZZT oraz postanowili rozpocząć akcję interwen-
cyjną aż [u] najwyższych władz w Warszawie włącznie. Wysłano [tam] delegację w składzie Leona Polaszke, 
Bronisława Mańczyka, Juliana Podbielskiego i Aleksandra Kościuka. Trzecie zebranie miało na celu względy  
organizacyjne oraz propagandę związkową pod płaszczykiem obrony praw zawodowych i społecznych robotników. 
[Uchwalono] rezolucję z żądaniem zbudowania poczekalni dla robotników, oczekujących na pracę. Postanowiono 
równocześnie założyć kasę pośmiertną Związku i zaangażować obrońcę sądowego, który by bronił i popierał za 
pieniądze związkowe sprawy poszczególnych robotników-związkowców.

Związek [Zawodowy] Robotników Budowlanych. W dniu 8 grudnia br. na Grabówku odbyło się zebranie oddziału 
stolarzy Związku [Zawodowego] Robotników Budowlanych. Zebranie miało na celu zwerbowanie tych robotników, 
którzy niedawno wystąpili z szeregów ZZZ, nie godząc się z taktyką sekretarza ZZZ Władysława Gały. Omawiano 
również warunki umowy zbiorowej z Centralnym Związkiem [Zawodowym] Pracodawców. Zebranie nie osiągnęło 
całkowitego skutku, gdyż w jego wyniku na członków Związku, pozostającego pod wpływami PPS CKW zapisały 
się zaledwie cztery [osoby]. 

[IV.] BezRoBocIe. 
Według notowań PUPP ogólna ilość zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdyni wyniosła: w dniu 1 grudnia 

1932 r. – 3355, w dniu 30 grudnia 1932 r. – 3966. Zwiększyła się zatem w tym okresie o 611. Z powyższej liczby 
3966 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 25 (23), kradzie-

ży zwykłych 235 (154), uszkodzeń cielesnych 6 (6), tajny nierząd 10 (5), nieszczęśliwe wypadki 12 (9), innych 
przestępstw kryminalnych 254 (244). Doniesień karnych sporządzono: za przekroczenie przepisów sanitarnych  
31 (36), meldunkowych 12 (15), budowlanych 20 (20), o ruchu kołowym 46 (32), innych – (41), za opilstwo  
przytrzymano 45 (120) osób. Ogólna suma wszystkich dokonanych na terenie miasta Gdyni w okresie sprawoz-
dawczym przestępstw i wykroczeń wynosi 724 z czego wykryto 675. Cyfry w nawiasach dotyczą miesiąca listopada.

[VII.] pożary.
Ogólna liczba pożarów w okresie sprawozdawczym wynosiła: z przyczyn nieustalonych 2 (–), na skutek nieostroż-

ności 1 (1), na skutek wadliwego urządzenia komina – (–), na skutek podpalenia – (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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