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1933 sierpień 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego  
i społecznego Nr II.BA.1/33 Tjn. Wicekomisarza Rządu w Gdyni Włodzimierza 
Szaniawskiego w zastępstwie Komisarza Rządu Franciszka Sokoła za miesiąc  

lipiec 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 148-153.

[I.] Sytuacja ogólna.
Życie polityczne i społeczne w okresie sprawozdawczym wykazało w dalszym ciągu znaczne zmniejszenie 

nasilenia działalności. Prawie wszystkie ugrupowania i związki ograniczyły się jedynie do utrzymania kontaktu  
ze swoimi komórkami i członkami, nie organizując zebrań i akcji w terenie. Jedynie BBWR na kilku posiedzeniach 
wypracowało program swojej pracy na okres zimowy. Życie społeczne natomiast [wykazywało] nieznaczne ożywie-
nie w związku z często odbywającymi się uroczystościami. Prasa omawiała rozwój portu, pobyt p. Prezydenta  
[RP Ignacego Mościckiego] na wybrzeżu oraz święto młodzieży tzw. „Straży Przedniej”. Ponadto okres sprawoz-
dawczy zaznaczył się znacznym napływem kuracjuszy i wycieczek.

[II.] PraSa.
1) Z dniem 1 lipca [br.] na tutejszym terenie ukazało się wydawnictwo pt. „Biuletyn Handlowo-Morski”,  

którego wydawcami i redaktorami są: Mieczysław Wittlin, Zygmunt Wiński i Aleksander Szulc. [Ten] ostatni jest 
redaktorem odpowiedzialnym. Wydawnictwo to ukazuje się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 2) Żadnego 
z wychodzących czasopism w okresie sprawozdawczym nie zawieszono. 3) W miesiącu lipcu [br.] nie zarządzono 
na tutejszym terenie żadnej konfiskaty. 4) Na skutek zarządzonych zajęć wycofano z obiegu następujące czaso-
pisma wychodzące poza Gdynią: „Słowo Pomorskie” nr 162 AB z dnia 17 lipca [19]33 [r.] w ilości 6 egz., „A.B.C.” 
[z] 17 lipca [19]33 [r.] [w ilości] 14 [egzemplarzy], „Dobry Wieczór [Kurjer Czerwony]” nr 161 z 17 lipca [19]33 
[r.] [1 ilości] 14 [egzemplarzy], „Ostatnie Wiadomości” nr 199 [z] 18 lipca [19]33 [r.] [w ilości] 190 [egzemplarzy]. 
„5-ta rano” nr 200 z 18 lipca [19]33 [r.] [w ilości] 7 [egzemplarzy], „Ostatnie Wiadomości” [nr] 201 [z] 19 lipca 
[19]33 [r.] [w ilości] 19 [egzemplarzy], „Słowo Pomorskie” nr 164 AB [z] 20 lipca [19]33 [r.] [w ilości] 18 [egzem-
plarzy]. 5) Z dniem 1 lipca [br.] przybył do Gdyni na stanowisko kierownika oddziału „Gazety Morskiej” red. Józef 
Dobrostański. Poza tym [żadnych] zmian personalnych w składzie redakcyjnym miejscowych pism nie było. Sąd 
Grodzki w Gdyni postanowieniem z dnia 18 maja [19]33 [r.], uprawomocnionym w dniu 17 lipca br. skazał na 
grzywnę 100 zł Edwarda Piszcza, redaktora odpowiedzialnego czasopisma „Słowo Pomorskie”, za umieszczanie  
w numerze 79 „Słowa Pomorskiego” z datą 9 kwietnia [19]33 r. artykułu pt. „Śledztwo w Gdyni przeciwko  
pewnemu dyrektorowi departamentu”, zawierającego przestępstwo z art. 159 k.k. 6) Z oskarżenia prokuratora 
wpłynęła do tut[ejszego]. Sądu [Grodzkiego] skarga na Aleksandra Labudę, redaktora „Zrzeszy Kaszëbskiej”, 
wychodzącej do niedawna w Gdyni, za zniewagę Starosty Kartuskiego Czarneckiego, zawartą w nr 3 „Zrzeszy 
Kaszëbskiej”. W swojej skardze prokurator oparł się na art. 255 § 1, 5 k.k. łącznie z § 20 ust. pras. z 7 maja  
1874 r. Rozprawę wyznaczoną na [dzień] 15 lipca [19]33 [r.] odroczono.

[III.] ruch PolItyczny.
BBWR. W dniu 23 lipca [19]33 [r]. w sali kina „Czarodziejka”, przy udziale 300 osób, odbyła się akademia 

urządzona staraniem Rady Grodzkiej BBWR w Gdyni. Akademię zagaił prezes Józef Kawczyński, udzielając głosu 
Wicemarszałkowi Sejmu [Karolowi] Polakiewiczowi. Mówca omówił przejawy przeżywanego kryzysu gospodar-
czego, jego przyczyny oraz wskazał, że pomimo znacznych wysiłków i narad wszystkich państw europejskich, 
wyników złagodzenia kryzysu nie widać. W Polsce – zdaniem mówcy – przejawy kryzysu są znacznie łagodniejsze. 
Następnie omówił obecną sytuację w Niemczech, opanowanie władzy przez [Adolfa] Hitlera i przygotowanie 
całego społeczeństwa niemieckiego do wojny odwetowej. Na zakończenie wskazał na konieczność zespolenia 
całego społeczeństwa pod egidą Rządu. Drugi z kolei mówca, poseł z klubu BBWR [Zygmunt] Tebinka scharakte-
ryzował położenie polityczne i gospodarcze [następujących] państw: Rosji Sow[ieckiej]., Niemiec i Wolnego 
Miasta Gdańska. Ponadto tłumaczył przyczynę specyficznego ustroju Rady Miejskiej w Gdyni, upatrując ją  
w zaangażowaniu swoich kapitałów innych dzielnic Polski i Rządu. Nadmienił, iż w przyszłości należy się spodzie-



wać przeniesienia do Gdyni Dyrekcji Kolejowej [w Gdańsku] i [siedziby] województwa, co wpłynęłoby na znacz-
ne zwiększenie ilości mieszkańców miasta. W okresie bieżącym Rada Grodzka BBWR rozwinęła szeroką działal-
ność, odbywając zebrania poszczególnych swoich sekcji i układając program pracy na okres jesienny i zimowy.

Stronnictwo Narodowe w okresie sprawozdawczym działalności [...] nie wykazało. Nie notowano również 
przyjazdu na ferie akademików – członków OWP i prowadzenia jakiejkolwiek agitacji antyżydowskiej. Natomiast 
zarząd Towarzystwa Powstańców i Wojaków wszczął starania zwołania zjazdu na Oksywiu i urządzenia drużyno-
wego strzelania na dzień 15 sierpnia 1933 r. Związek ten całkowicie ulega wpływom Stronnictwa Narodowego.

Związek Młodych Narodowców, z powodu wyjazdu znacznej ilości członków na ferie letnie, żadnej działalno-
ści nie przejawił. Lokal Związku w ciągu całego okresu [ferii] był nieczynny.

NPR i ChD. [Sprawozdanie] negatywne.
PPS Frakcja Rewolucyjna. W dniu 9 lipca br. w kinie „Czarodziejka” odbył się odczyt b. ministra Jędrzeja  

Moraczewskiego nt. „Zasady Polityki Robotniczej”. Obecnych było około 400 osób. Prelegent zobrazował przyczy-
ny tarć w społeczeństwie, upatrując ich w walce klasy robotniczej z klasą kapitalistyczną. Następnie wskazał,  
że klasa kapitalistyczna zawsze skuteczniej broni swoich interesów ze względu na większą solidarność. Dla udowod-
nienia tego nadmienił kilka szczegółów z historii socjalizmu, skupiającego w swoich szeregach klasę pracującą, 
z czego wynikało, iż ruch partii socjalistycznych, tak jak przed 27 laty, tak i dzisiaj jest osłabiony przez rozdzie-
lenie się na kilka grup, które aczkolwiek dążą do jednego celu, to idą różnymi drogami i rozbijają się jeszcze 
bardziej na napotykanych przeszkodach. Z kolei podkreślił, iż ZZZ i PPS Frakcja Rewolucyjna nie podlega[ją] 
wpływom BBWR i że niedługo nawet na terenie sejmowym drogi ich całkowicie się rozminą. Również obszernie 
omówił zagadnienie robotnicze i ekonomiczne na terenie innych państw europejskich i wskazał na współzależ-
ność tych zjawisk w Polsce. Na zakończenie wymienił szereg różnych ustaw socjalnych, wprowadzonych w życie 
przez Rząd Polski, które są korzystne dla klasy robotniczej i dodał, że w interesie Rządu leży jak najszybsze zli-
kwidowanie bezrobocia, gdyż Rząd jest przeciwny wypłacaniu bezrobotnym zapomóg, które prelegent nazwał 
„jałmużną” demoralizującą młodych robotników. Zwalczenie istniejącego kryzysu może być urzeczywistnione 
tylko przy współpracy czynników klasy posiadającej z Rządem i ciężar ten nie może być położony na barki mas 
pracujących. Odczyt zakończył odśpiewaniem kilku piosenek chór robotników Marynarki Wojennej. Referat  
b. ministra Moraczewskiego był szeroko i przychylnie komentowany wśród robotników na terenie portu.

PPS CKW działalności zewnętrznej w ciągu całego okresu nie wykazała. Uległ jedynie zmianie skład Komitetu 
Okręgowego PPS, a mianowicie na miejsce członka zarządu [Stanisława] Sobolewskiego wszedł ponownie niedaw-
no zwolniony z więzienia [Edmund] Guziałek. Pracę wewnętrzną Komitet w dalszym ciągu prowadził  
za pośrednictwem ZZT, organizując trzy zebrania i wygłaszając odczyty.

[IV.] PolskIe zwIązkI I organIzacje sPołeczne.
„Straż Przednia”. W dniu 16 lipca br. odbyła się w Gdyni uroczystość „Straży Przedniej”. W uroczystości wziął 

udział premier Rządu [Janusz] Jędrzejewicz. Uroczystość poprzedzona została odprawieniem mszy [św.] na molo 
Wilsonowskim w obecności ks. biskupa [Stanisława Wojciecha] Okoniewskiego oraz innych osobistości urzędo-
wych i przedstawicieli społeczeństwa. Po nabożeństwie statkiem „Gdańsk” przybył Pan Prezydent RP [Ignacy 
Mościcki], przed którym młodzież ślubowała swoją wierność ojczyźnie. Następnie na ul. 10 Lutego odbyła się 
defilada przed premierem. W godzinach popołudniowych odbył się wspólny obiad. W uroczystościach wzięło 
udział 2 000 osób.

Kongres Młodzieży Słowiańskiej – pobyt w Gdyni. W dniu 27 lipca 1933 r., przy udziale około 150 osób, odby-
ło się w Gdyni zebranie uczestników Kongresu Młodzieży Słowiańskiej, który ostatnio miał miejsce w Poznaniu. 
Uczestnicy tego kongresu w trakcie zwiedzania portu i miasta odbyli zebranie na Skwerze Kościuszki, tj. miejscu, 
gdzie stanąć ma pomnik „Symbol[u] Zjednoczenia Słowian”. Przemawiali: 1) [prof.] Tadeusz Hilarowicz – rektor 
międzynarodowych kursów, 2) Komisarz Rządu Fr[anciszek]. Sokół, 3) Czechosłowak [Karol] Pospisil, 4) student 
Jugosłowianin Marchocios i 5) Bułgar Petrow.

Związek Lokatorów. W dniu 29 lipca br. w świetlicy domu ZUPU przy ulicy Śląskiej odbyło się zebranie człon-
ków Związku Lokatorów, na którym było obecnych około 50 osób. Zebrani omawiali w jaki sposób wystąpić  
z żądaniem uregulowania obniżki komornego w domach ZUPU, ponieważ w ostatnio zawartej umowie między 
Związkiem Lokatorów a przedstawicielami ZUPU obie strony zgodziły się na obniżkę komornego o 16%, a obecnie 



ZUPU tego nie uczynił, gdyż wielu lokatorom obniżył zaledwie [o] 10%. Ze względu na małą ilość zebranych  
żadnej rezolucji nie uchwalono i postanowiono w najkrótszym czasie zwołać zebranie, na którym ma zapaść 
ostateczna rezolucja w powyższej sprawie.
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