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1933 listopad 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego  
Nr II.BA-1/33 Tjn. Wicekomisarza Rządu inż. Włodzimierza Szaniawskiego  
w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc  

październik 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 165-170.

[I.] Sytuacja ogólna.
Okres sprawozdawczy wykazał prawie całkowitą stagnację w życiu politycznym miasta. Przede wszystkim 

stwierdza się ze strony wszystkich ugrupowań politycznych (w równym stopniu odnosi się to do BBWR, jak i ugru-
powań opozycyjnych) wszelki brak pracy w terenie. Strajk zainicjowany przez Związek [Zawodowy] Robotników 
Budowlanych, całkowicie podlegający wpływom PPS, nie przyniósł im spodziewanego zwiększenia wpływów.  
Zatarg został zawieszony do czasu rozstrzygnięcia sporu przez komisję arbitrażową. SN, ZMN oraz ChD nie wyka-
zały żadnej pracy. Ukazał się ostatnio w druku tygodnik „Hasło Morskie”, poświęcony zwalczaniu Żydów.

[II.] PraSa.
W miesiącu październiku [1933 r.] ukazało się nowe czasopismo, tygodnik pt. „Hasło Morskie”. Kwestiona-

riusz tego czasopisma przedłożony został Urzędowi Wojewódzkiemu Pomorskiemu (pismem Nr II.BA-334/33 Pf. 
Op. z dnia 26 października [19]33 [r.]). Ukazały się dwa numery [p]okazowe biuletynu informacyjnego, odbijane-
go na powielaczu pod nazwą: „Codzienny Informator Prasowy”. Wydawnictwo to po wydaniu dwóch numerów 
przestało wychodzić i jego dalsze istnienie w dotychczasowej postaci jest wątpliwe. 1. Wznowione zostały wydawnic-
twa: miesięcznik „Wiatr od Morza” oraz biuletyny prasowe „Morskiej Agencji Telegraficznej”. 2. Zlikwidowaniu uległo 
Polsko-Amerykańskie Biuro Propagandowo Informacyjne „Polam”, które wydawało kalendarz tygodniowy „Bałtyk  
i Wybrzeże”. Z tą chwilą wydawnictwo „Bałtyk i Wybrzeże” uległo ostatecznemu zwinięciu. 3. Konfiskat czaso-
pism w okresie sprawozdawczym na terenie m. Gdyni nie zarządzono. 4. Na skutek zarządzonych zajęć wycofano 
z obiegu następujące czasopisma, wychodzące poza Gdynią: „Słowo Pomorskie” nr 225 AB z datą 30 września 
[19]33 [r.] w ilości 2 egzemplarzy, „Kurjer Poznański” nr 485 P. [z dnia] 21 października [19]33 [r.]  
[w ilości] 17 [egzemplarzy], „Orędownik” nr 243 [z dnia] 21 października [19]33 [r.] [w ilości] 1 [egzemplarza],  
„Wieczór Warszawski” nr 302 [z dnia] 24 października [19]33 [r.] [w ilości] 43 [egzemplarzy]. 5. Zmian osobowych 
w składzie osobowym miejscowych redakcji nie [za]notowano. 6. Nakład „Dziennika Gdyńskiego” uległ zmniejsze-
niu z 1 200 do 1 000 egzemplarzy. 7. Wyroków prawomocnych w procesach prasowych w okresie sprawozdawczym 
nie [za]notowano.

[III.] ruch PolItyczny.
BBWR. Rada Grodzka BBWR wykazała w okresie sprawozdawczym pewne zmniejszenie swojej działalności. 

Praca ta w dalszym ciągu była ściśle wewnętrzna i na teren zewnętrzny nie wyszła całkowicie. W większej części 
zaś polegała na odbywaniu zebrań poszczególnych sekcji, a mianowicie: sekcja prezydialna odbyła cztery posie-
dzenia, na których omawiano sprawy wewnętrzno-organizacyjne i kwestię ustalenia programu działalności  
w ruchu robotniczym. Sekcja oświatowa ustaliła dalszy ciąg swojej pracy. Zanotowano również powstanie nowej 
sekcji mianowicie, sekcji b[yłych]. wojskowych. Kilka zebrań urządziły równocześnie koła środowiskowe koleja-
rzy i nauczycieli. Sekcja młodzieżowa przyczyniła się wydajnie do zorganizowania uroczystości inauguracyjnej 
LM, która odbyła się 22 października br. W czasie uroczystości przyjęto 37 nowych członków. Należy zaznaczyć, 
iż uroczystość ta zgromadziła dość licznie przedstawicieli władz, urzędów oraz około 400 osób ze starszego  
społeczeństwa. Była ponadto komentowana w miejscowej prasie.

SN nie przejawiło działalności. Ukazał się jedynie nowy tygodnik pt. „Hasło Morskie”. Wydawnictwo to  
w swoich artykułach propaguje ideologię SN oraz prowadzi wytężoną akcję antyżydowską. Kilka artykułów anty-
żydowskich umieściła również [na swoich łamach] „Gazeta Gdyńska”.



ZMN. [Sprawozdanie] negatywne.
NPR i ChD nie wykazały bezpośredniej pracy. Pośrednio zaś starają się opanować organizacyjnie Związek 

Lokatorów oraz ZZP.
Komitet miejscowy PPS CKW w okresie sprawozdawczym całą swoją działalność zwrócił w kierunku pomyśl-

nego przeprowadzenia strajku robotników budowlanych w Gdyni. Faktyczne kierownictwo posiadał sekretariat 
Związku [Zawodowego] Robotników Budowlanych, to jednak miejscowi działacze z PPS wykazali swoje znaczne 
zainteresowanie i pomoc w czasie przebiegu strajku. Kierownictwo strajkiem było powierzone przybyłemu  
z Warszawy posłowi [Tadeuszowi] Matuszewskiemu z PPS. W ogóle cały zatarg miejscowy Komitet PPS zamierzał 
wykorzystać, celem zdublowania swoich wpływów wśród rzesz robotników budowlanych. Poruszano kwestię  
założenia Spółdzielni Pracowników Morza, opartej na kapitale częściowo rządowym i częściowo prywatnym 
(członkowskim), zadaniem której będzie uruchomienie zakotwiczonych statków i zlikwidowanie bezrobocia 
wśród marynarzy. W związku z tym wybrano czterech delegatów w osobach Wiktora Kosmatowicza, Władysława 
Możewskiego, Mariana Szumińskiego oraz sekretarza ZZT, Stanisława Sobolewskiego, którzy w bieżącym tygodniu 
mają wyjechać do Ministerstwa Przemysłu i Handlu dla omówienia powyższych spraw. Wspominano na tym zebra-
niu, że oficerowie z zakotwiczonych statków popierają akcję założenia spółdzielni i wyrażają gotowość do wy-
asygnowania na ten cel pewnych sum. Ponadto w powyższej sprawie uchwalono współpracować z PPS CKW jako 
organizacją stałą i mającą znaczne wpływy u władz centralnych. Należy podkreślić, iż kwestia założenia  
spółdzielni mającej na celu uruchomienie zakotwiczonych statków jest szeroko komentowana wśród robotników 
portowych, marynarzy i sfer handlowych portu. 

Związek [Zawodowy] Robotników Budowlanych rozwinął w okresie sprawozdawczym dużą działalność.  
Urządził dwa zebrania członków, poświęcone omówieniu warunków pracy robotników budowlanych. Na zebra-
niach tych ujawniły się całkowicie tendencje strajku – tak zarządu Związku, jak i znacznej ilości członków.  
Na początku miesiąca września [br.] wydano „Apel” – broszurę wzywającą wszystkich robotników budowlanych 
do konsolidacji w związku z możliwościami wybuchu w najbliższym czasie strajku. Na ostatnim zebraniu, które 
odbyło się w końcu okresu sprawozdawczego przy udziale 200 robotników, nastroje strajkowe jeszcze bardziej 
wzrosły. Chodzi o podwyżkę płac robotników budowlanych do wysokości norm zeszłorocznych. W sprawie tej 
toczą się obecnie pertraktacje z pracodawcami. Na zakończenie zebrania główny mówca, radny z PPS, Teodor 
Zieliński, oświadczył, iż w razie odmowy wyrównania płac do wysokości zeszłorocznych przez pracodawców  
na żądanie Związku, nie pozostanie nic innego jak uchwalić rezolucję o natychmiastowym strajku. Zebrani  
jednogłośnie zgodzili się z wywodami mówcy. Załączam broszurę „Apel”.

[IV.] BezroBocIe.
Liczba bezrobotnych w okresie sprawozdawczym wynosiła 1299, [a] więc zmniejszyła się o 492.
[V.] Stan bezpieczeńStwa publicznego.
Dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa są następujące: kradzieży z włamaniem 8 (7), zwykłych  

163 (193), uszkodzeń cielesnych 6 (3), tajny nierząd 12 (14), nieszczęśliwe wypadki 6 (16), innych przestępstw krymi-
nalnych 95 (191). Doniesień karnych sporządzono: za przekroczenie przepisów sanitarnych (66), meldunkowych  
31 (41), handlowo-administracyjnych (60), innych (64), za opilstwo przytrzymano osób 131 (137), różne 429 (535). 
Ogólna suma wszystkich dokonanych na terenie miasta Gdyni w okresie sprawozdawczym przestępstw i wykroczeń 
wynosiła 869, z czego wykryto 816. Cyfry w nawiasach dotyczą miesiąca sierpnia 1933 r. Pożary. Ogólna ilość pożarów 
w okresie sprawozdawczym wynosiła: 3 (3), z tego: z przyczyn nieustalonych 2 (–), wskutek nieostrożności – (3), wsku-
tek wadliwego urządzenia komina – (–), wskutek podpalenia 1 (–). Ogólna suma strat [była] niewielka. 

[Vi.] Sprawy graniczne. [Sprawozdanie] negatywne.
[VII.] SzpiegoStwo i dywerSja. 
Na początku miesiąca września br. wykryto jedną aferę szpiegowską.
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