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1933 luty 9, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego i stanu 
bezpieczeństwa publicznego Nr I. B.2/33 Tjn. Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Zygmunta Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu  
w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc styczeń 1933 roku, oryg. mps., 

APG O/G, sygn. 682/2299, s. 187-190.

[I.] Sytuacja ogólna.
Działalność wywrotowa w okresie bieżącym znacznie się wzmogła. Jednak całkowita uwaga była skierowana 

na pracę organizacyjno-wewnętrzną, dlatego też na razie poza rozrzuceniem ulotek nie dała większych wyników. 
Do Rady Miejskiej [dostarczona] została lista [osób] komunizujących oraz utworzono Komitet Okręgowy KPP.  
W życiu związków zawodowych, również daje się zauważyć ożywienie działalności. ZZZ otrząsnął się ze stanu 
wytworzonego ostatnim strajkiem portowym i nieumiejętnymi posunięciami b[yłych]. kierowników, powoli roz-
poczynając [za]planowaną działalność. ZZP działalności nie wykazał. ZZT posiada w dalszym ciągu znaczne  
wpływy wśród rzesz robotniczych. Największy wysiłek zwrócił obecnie na wybory do Rady Miejskiej oraz kwestii 
porozumienia się na wspólnym podłożu obrony zarobków i praw zawodowych ze Związkiem Oficerów Polskiej 
Marynarki Handlowej. Inne związki wykazywały ożywienie, obierając swoją działalność pod hasłem obrony warun-
ków pracy. Bezrobocie znacznie wzrosło. Wyczerpały się jednak już zapasy żywnościowe i środki miejscowego 
Komitetu do Walki z Bezrobociem. Nasilenie przestępczości [było] na poziomie normalnym. Ogólna ilość przestępstw 
i wykroczeń [wyniosła] 540 (grudzień).

[III.] Ruch zawodowy.
 [...] ZZP W okresie sprawozdawczym działalności nie przejawiał. […] 
W dniu 27 stycznia br. odbyło się walne zebranie członków ZZT przy udziale 150-200 osób. Zebranie to poka-

zało plany Związku na najbliższą przyszłość, oraz [jego] wpływy i ton wewnętrzny. Według sprawozdania Związek 
liczy ogółem 1200 robotników i 420 marynarzy. Na zebranie przybył również delegat Centrali z Warszawy.  
W najbliższym czasie największą troską Związku jest [w]prowadzenie własnych kandydatów do Rady Miejskiej 
wspólnie z miejscowym Komitetem PPS oraz obrona praw robotników i zawarcie umów zbiorowych. Sprawa  
wewnętrznej organizacji i konsolidowania stosunków w okresie sprawozdawczym nie była poruszana. Należy 
również zaznaczyć, iż w związku z naprężeniem sytuacji i tendencji strajkowych wśród członków Związku  
Oficerów Marynarki Handlowej prowadzone były obopólnie rozmowy [dotyczące] połączenia Związku Oficerów 
[Marynarki Handlowej] ze Związk[iem]. Zaw[odowym]. Transportowców. Sprawa utworzenia w bieżącym okresie 
w łonie ZZT tz[w]. „Lewicy Związkowej”, jakkolwiek była poruszana przez poszczególnych radykalnych człon-
ków, to jednak konkretnych wyników nie dała.

Związek [Zawodowy] Robotników Budowlanych urządził w bieżącym okresie zebranie organizacyjne przy 
udziale 60 członków. Zebranie miało na celu werbowanie członków i wybór nowego zarządu. Związek w akcji 
wyborczej bierze udział wspólnie z PPS CKW.

W dniu 22 stycznia br. odbyło się walne zebranie Klubu Szoferów Woj.[ewództwa]. Pomorskiego Filia Gdynia. 
Po wyborze nowego zarządu omawiano następujące sprawy: 1) zakaz angażowania się poszczególnych członków 
w jakąkolwiek pracę polityczną, 2) rozpoczęcie działalności, mającej na celu obronę swoich praw zawodowych. 
Ogółem było obecnych 30 szoferów. Należy jednak zaznaczyć, iż Związek ten podlega wpływom BBWR.

Wśród członków Związku Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej w okresie bieżącym szeroko omawiana była 
sprawa obniżenia poborów i uszczuplenia praw zawodowych przez Związek Armatorów. Sytuacja wytworzyła się 
napięta i istniały możliwości wybuchu strajku. Ostatnio jednak, w wyniku wspólnych konferencji, sytuacja uległa 
złagodzeniu.



[IV.] BezRoBocIe.
Według notowań PUPP ogólna ilość zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdyni wyniosła: w dniu 30 grudnia 

1932 [r.] – 3966, w dniu 30 stycznia 1933 [r.] – 4321. Zwiększyła się zatem w tym okresie o 355. Z powyższej licz-
by 3966 osób zasiłek z Funduszu Bezrobocia pobiera ca. 550.

[V.] StRajkI. Nie [za]notowano.

[VI.] Stan bezpIeczeńStwa publIcznego.
Dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa są następujące: kradzieży z włamaniem 14 (25), kradzieży 

zwykłych 211 (235), uszkodzeń cielesnych 3 (6), tajny nierząd 17 (10), nieszczęśliwe wypadki 15 (12), innych 
przestępstw kryminalnych 268 (254). Doniesień karnych sporządzono: za przekroczenie przepisów sanitarnych  
31 (3), meldunkowych 14 (12), budowlanych, 34 (20), o ruchu kołowym 5 (45), innych – (–), za opilstwo przytrzy-
mano 48 (45) osób. Ogólna suma wszystkich dokonanych na terenie miasta Gdyni w okresie sprawozdawczym 
przestępstw i wykroczeń wynosi 540 z czego wykryto 538. Cyfry w nawiasach dotyczą miesiąca grudnia 1932 r. 

[VII.] pożary.
Ogólna liczba pożarów w okresie sprawozdawczym wynosiła 8 (3), z tego: z przyczyn nieustalonych – (2), 

wskutek nieostrożności 8 (1), na skutek wadliwego urządzenia komina – (–), na skutek podpalenia – (–). Ogólna 
suma strat niewielka.

[VIII.] SpRawy gRanIczne. Nic godnego uwagi nie zanotowano.
[IX.] SzpIegoStwo I dyweRSja.
W dniu 16 stycznia br. w Sądzie Okręgowym w Gdyni w trybie doraźnym na karę śmierci za zdradę tajemnic 

wojskowych i szpiegostwo na rzecz jednego z ościennych państw skazani zostali kupiec Edgar Koch z Gdańska  
i Paweł Priebe z Pucka. Skazani skorzystali z prawa łaski i karę zamieniono im na dożywotnie więzienie. Rozprawa 
wywarła wielkie wrażenie wśród całego miejscowego społeczeństwa.
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