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1933 grudzień 2, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego  
i mniejszości narodowych Nr II.BA-1/33 Tjn. Wicekomisarza Rządu Włodzimierza 
Szaniawskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc 

listopad 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 172-177.

[I.] Sytuacja ogólna.
W życiu gospodarczym nie nastąpiło w okresie sprawozdawczym polepszenie, a sprawy gospodarcze stanowią 

główny przedmiot zainteresowania ogółu mieszkańców miasta. W dziedzinie życia politycznego panował zastój. 
Zarówno BBWR, jak i ugrupowania opozycyjne, nie zwoływały w okresie sprawozdawczym zgromadzeń ani więk-
szych zebrań. Według otrzymanych informacji PPS CKW wszczęła akcję zmierzającą do nakłonienia Rządu,  
by [ten] ogłosił amnestię dla b[yłych]. posłów Centrolewu. Akcję tę PPS zamierza kontynuować wśród organizacji 
zawodowych. Święto Niepodległości było w Gdyni obchodzone uroczyście, a w obchodzie brały udział również 
organizacje pozostające pod wpływem opozycji, o czym złożyłem relację 13 listopada [br.] ([pismem]  
Nr II.BA-568/33/Pf.). O akcji zmierzającej do zorganizowania Powiatowego Komitetu ZMN przedłożyłem  
sprawozdanie [dnia] 21 listopada 1933 [r.] ([pismem] Nr II.BA-618/33Pf.).

II. SprawozdanIe praSowe.
1. W okresie sprawozdawczym na terenie m. Gdyni nie zakładano nowych wydawnictw. 2. Od listopada br. 

wydawnictwo i administracja miesięcznika „Wiadomości Portu Gdyńskiego” przeniesiono z Oddziału Polskiej 
Agencji Telegraficznej w Gdyni do Centrali PAT w Warszawie. Z dniem 8 listopada [br.] powtórnie przestały  
się ukazywać biuletyny Morskiej Agencji Telegraficznej. 3. W okresie sprawozdawczym konfiskat czasopism  
na terenie m. Gdyni nie zarządzono. 4. Na skutek zarządzonych zajęć wycofano z obiegu następujące czasopi-
sma, wychodzące poza Gdynią: „Słowo Pomorskie” nr 260 z datą 11 listopada 1933 r. w ilości 6 egzempl[arzy]., 
„Wieczór Warszawski” [z dnia] 21 listopada 1933 r. [w ilości] 4 [egzemplarzy], „Dziennik Bydgoski” nr 271  
[z dnia] 24 listopada 1933 r. [w ilości] 103 [egzemplarzy], „Dziennik Bydgoski” nr 276 [z dnia] 30 listopada 1933 r.  
[w ilości] 49 [egzemplarzy]. 5. Dotychczasowy wydawca tygodnika „Hasło Morskie”, Eugeniusz Brauner, opuścił 
zajmowane stanowisko współpracownika i wydawcy. Jest nim obecnie Bernard Pieper, zamieszkały w Wejherowie 
(ul. Gdańska 12). 6. W miesiącu listopadzie [br.] wyroków prawomocnych w procesach prasowych nie [za]notowano.

III. polSkI ruch polItyczny.
Jak już nadmieniłem w części ogólnej, stronnictwa polityczne nie zwoływały w okresie sprawozdawczym 

zgromadzeń ani zebrań. Ze stronnictw politycznych działalność w akcji zdążającej do nakłonienia Rządu by [ten] 
ogłosił amnestię dla b. posłów Centrolewu przejawiła PPS CKW. W tym celu 25 [listopada br.] przybyli do Gdyni 
dwaj posłowie socjalistyczni, [...] Zygmunt Piotrowski i Aleksander Bień, którzy tegoż dnia odbyli poufną konfe-
rencję z tutejszymi członkami PPS, Kazimierzem Wernerem, Teodorem Zielińskim i Janem Kucem. Na konferencji 
tej omawiano projekt urządzenia demonstracji w związku z uwięzieniem b. posłów ludowo-socjalistycznych. 
Demonstracje te miałyby się przejawić w formie zebrań i organizacji zawodowych. W wyniku wspomnianej kon-
ferencji zbierano podpisy od członków organizacji zawodowych za wydaniem amnestii dla b. posłów Centrolewu. 
Działalność PPS przejawiła się również w sprawie niejakiego Artura Götza, aby ułatwić mu wyjazd z Polski  
do Szwecji. Artur Götz (ur. w 1894 r.), obywatel niemiecki, był członkiem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec  
i po objęciu władzy przez [Adolfa] Hitlera został internowany i przebywał w obozie koncentracyjnym jako prze-
stępca polityczny. Zbiegł on z obozu koncentracyjnego, przedostał się na teren Francji, a następnie przez Wiedeń 
do Polski. Z polecenia PPS zgłosił się on w Gdyni u Kazimierza Wernera. Götz posiada dokumenty partyjne jako 
członek partii PPS oraz listy polecające Komisji Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie.

IV. Sekty relIgIjne. [Sprawozdanie] negatywne.
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[V.] Sytuacja ogólna. 
Mniejszość niemiecka w okresie sprawozdawczym nie przejawiła żadnej działalności. Wśród Ukraińców zamiesz-

kałych na terenie Gdyni istnieje tendencja do założenia oddziału Centralnego Komitetu, opiekującego się ukraińskimi 
emigrantami politycznymi. Ze strony Centralnego Komitetu organizacji S[y]jonistów Rewizjonistów w Polsce zamie-
rzano 26 listopada [br.] urządzić zgromadzenie protestacyjne, połączone z pochodem. Zgromadzenie miało zaprote-
stować przeciw polityce Anglii w Palestynie. Ze względu na spokój i porządek publiczny zakazałem odbycia zgroma-
dzenia i pochodu.

[VI.] ŻycIe polItyczne. 
Poza projektowanym przez Żydów zgromadzeniem oraz zamierzonym zorganizowaniem się przez Ukraińców 

[w oddział Centralnego Komitetu], żadnych przejawów działalności politycznej wśród mniejszości nie zauważono.
[VII.] przegląd prasy. [Sprawozdanie] negatywne.
[VIII.] ŻycIe kulturalno-ośwIatowe. [Sprawozdanie] negatywne.
[IX.] ŻycIe zawodowe. [Sprawozdanie] negatywne.
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