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1933 wrzesień 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 

sierpień 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 154-158.

[I.] Sytuacja ogólna.
Całokształt prac politycznych [podejmowanych] w okresie sprawozdawczym da się scharakteryzować jako 

przygotowania do działalności zimowej. Wszystkie nieomal ugrupowania polityczne rozplanowują swoją działalność 
na dłuższy okres czasu i [to] wśród licznych odcinków pracy społecznej. Dostateczne wyniki pracy [zanotował]  
na razie BBWR, mimo, iż był znacznie przeciążony wszelkiego rodzaju uroczystościami i nieproduktywną utratą 
sił. Inne ugrupowania ograniczyły się do pracy wśród organizacji bezwzględnie sobie podległych i dawniej opano-
wanych. Wśród PPS CKW uwidaczniają się pewne tarcia i małe nieporozumienia.

[II.] PraSa

1) W miesiącu sierpniu [br.] założenia wydawnictw na tutejszym terenie nie [za]notowano. 2) Przestał  
ukazywać się chwilowo, po wydaniu pięciu numerów, kalendarz tygodniowy pt. „Gdynia i Wybrzeże”. Termin 
ukazania się następnego numeru nie jest ustalony. 3) W miesiącu sierpniu [br.] nie zarządzono na tutejszym  
terenie żadnej konfiskaty. 4) Na skutek zarządzonych zajęć wycofano z obiegu następujące czasopisma wycho-
dzące poza Gdynią: „Robotnik” nr 302 (5446) z dnia 25 sierpnia [19]33 r. w ilości 5 egz., „Kurjer Poznański”  
nr 390 z dnia 26 sierpnia [19]33 [r.] w ilości 33 egz. 5) W składzie osobowym redakcji w ciągu miesiąca sierpnia 
[br.] zmian nie było. 6) Procesy prasowe w miesiącu sierpniu [br.] nie miały miejsca.

[III.] ruch PolItyczny.
Rada Grodzka BBWR pracowała w ciągu całego okresu w swoich czterech sekcjach, a mianowicie: 1) sekcja 

oświatowo-kulturalna opracowała skład Rady Szkolnej i Zarządu Towarzystwa Szkoły Powszechnej, przyczyniając 
się do uzyskania w tych instytucjach większości dla BBWR; 2) sekcja młodzieżowa wykazała znaczne wysiłki  
w kierunku zorganizowania w Gdyni Legionu Młodych, co udało się jej całkowicie. Legion Młodych w Gdyni składa 
się obecnie z 60 członków i jednoczy całkowicie miejscową inteligencję młodzieżową. Tym samym podcięte  
zostały podstawy do rozwoju OWP i ZMN. L[egion]M[łodych] uzyskał ostatnio własny lokal i urządził w ciągu tego 
okresu 6 zebrań zarządu i 3 zebrania członkowskie. [3)] Sekcja robotnicza przystępuje do organizacji młodzieży 
rzemieślniczej. Przewodniczącym tej sekcji jest adwokat [Henryk] Chudziński. W końcu okresu powstało koło BBWR 
– skarbowców z prezesem dr. Fichelem. Najbliższym zadaniem miejscowej Rady Grodzkiej BBWR jest kwestia zorga-
nizowania zjazdu działaczy gospodarczych, który ma się odbyć 1 października br. Wewnętrznych tarć nie zaobserwo-
wano. Natomiast fakt[em], na który należy zwrócić szczególną uwagę jest kwestia przeładowania Bloku i działaczy  
z nim współpracujących odbywającymi [się] ustawicznie uroczystościami, zjazdami i obchodami. Powodują one  
nieproduktywną utratę sił całego miejscowego ugrupowania pro rządowego i w rezultacie przyczyniają się do zmniej-
szenia działalności wewnętrznej i zewnętrznej. Reasumując ogólny wynik pracy miejscowego klubu BBWR należy 
uważać za dostateczny. Praca jego wydajnie przyczynia się do przychylnego urobienia nastroju ludności. Pewne  
niedociągnięcia uwidaczniają się natomiast w dziedzinie charytatywnej, zainteresowani[u] sprawami gospodarczymi. 

Str[onnictwo]. Nar[odowe]. bezpośredniej działalności w dalszym ciągu nie wykazuje. Zwróciło natomiast 
uwagę na zwiększenie swoich wpływów wśród organizacji społecznych, [a] mianowicie wśród Związku Powstań-
ców i Wojaków oraz SMP. Te zaś ostatnie rozpoczęły na szeroką skalę akcję, urządzając obchody „Cudu nad  
Wisłą” (sprawozdanie przedłożyłem) oraz zamierzając urządzić obchody „Odsieczy Wiedeńskiej” w dniu 10 wrze-
śnia br. Jednocześnie zasługuje na podkreślenie praca SMP w Chyloni. Wyżej wymienione organizacje ogólne 
oparcie znajdują wśród duchowieństwa i są trudne do zwalczenia.

ZMN. [Sprawozdanie] negatywne.



NPR i ChD. Wykazują działalność jedynie za pośrednictwem ZZP, o wyniku której uwzględniłem [informacje] 
w sprawozdaniu z ruchu zawodowego.

PPS CKW. Wewnątrz miejscowego komitetu PPS CKW [obserwuje] się pewne tarcia i niezadowolenia, w wyniku 
ubiegania się o wewnętrzne znaczenie. A mianowicie ostatnio b. sekretarz ZZT i członek Komitetu PPS Edmund 
Guziałek na zebraniu mężów zaufania ZZT postawił wniosek aby wszystkie sprawy dotyczące marynarzy i robotni-
ków portowych były załatwiane ostatecznie przez zarząd ZZT bez odwoływania się do Centrali Związkowej w War-
szawie i zgody miejscowych działaczy PPS. Wniosek ten motywował nieznajomością spraw marynarskich i mylnym 
nastawieniem władz związkowych w Warszawie. Akcja ta spotkała się z niezadowoleniem miejscowych i warszaw-
skich działaczy PPS CKW, gdyż przyczyniłoby się to do zmniejszenia wpływów i zasięgów ingerencji władz partyj-
nych PPS, którzy uważali ZZT za swoją agenturę. Bezpośrednią przyczyną tych tarć stał się następujący przypadek: 
a mianowicie w czasie strajku i pobytu posła [Jana] Kwapińskiego w Gdyni. Ten ostatni polecił strajkować tylko 
jednemu statkowi – [s/s] „Kraków”, gdy tymczasem Guziałek nie usłuchał [go] i poprowadził akcję na wszystkich 
statkach. Z tych przyczyn Zarząd Główny ZZT i Komisja [Centralnej Rady] Zw[iązków]. Zaw[odowych]. wytknęły 
Guziałkowi niewłaściwe postępowanie i niestosowanie się do wytycznych Centrali, czym dotknięty Guziałek  
przeprowadził w Związku uchwałę, uniezależniającą go w posunięciach od Centrali. Ostatnio władze partyjne PPS 
w Warszawie, korzystając z aresztowania Guziałka za pracę wywrotową, przysłały na jego miejsce sekretarza  
Komisji Centralnej [Stanisława] Rogenca. Innej działalności PPS CKW na tut[ejszym]. terenie nie notowano.

[IV.] ŻycIe Społeczne.
Sprawozdanie z życia społecznego Komisariat Rządu [w Gdyni] przedłoży zgodnie z pismem okólnym Nr B BPP-

3425 z dnia 26 lipca [19]33 [r.] na dzień 12 października 1933 r.
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