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Wstęp 

 

 

Rzemiosło jest formą działalności gospodarczej. W powszechnym odbiorze społecz-

nym jest kojarzone z tradycyjnymi zawodami, wykonywanymi ręcznie przy użyciu prostych 

narzędzi. Jego prawdziwy wizerunek trzeba jednak łączyć także z zawodami, które z biegiem 

lat pojawiały się w historii cywilizacji ludzkiej, a więc i w życiu małych społeczności i poje-

dynczego człowieka wraz z postępem technicznym i technologicznym. Struktura rzemiosła i 

jego wzorce oparte są na wielowiekowych tradycjach. 

Wybór tematu nie jest przypadkowy, lecz związany z zainteresowaniami autora doty-

czącymi historii Gdyni. Motywem przewodnim był brak monografii poświęconej tej proble-

matyce. Niniejsza praca przynosi próbę usystematyzowania wiedzy na temat wycinka historii 

polskiego rzemiosła w mieście portowym Gdynia. 

Początkowa cezura pracy powiązana jest z momentem uzyskania przez Gdynię praw 

miejskich, co miało miejsce w lutym 1926 r. Akt ten stał się inspiracją, czy wręcz bezpośred-

nią przyczyną, do tworzenia się lub też przekształcania lokalnych warsztatów wiejskich. Z 

kolei rok 1956 - cezura końcowa zamyka etap powojennego odradzania się rzemiosła, uspo-

łeczniania warsztatów, przekształcania ich w spółdzielnie i likwidacji drobnej przedsiębior-

czości. Odwilż polityczna, jaka wówczas miała miejsce, przyniosła liberalizację prawa a w 

konsekwencji wzrost liczby zakładów rzemieślniczych. 

Pierwsze 13 lat było okresem organizowania się rzemiosła gdyńskiego, tworzenia 

pierwszych cechów i organizacji rzemieślniczych. Następne 6 lat to czas II wojny światowej, 

w którym okupant hitlerowski narzucił całkowity zakaz prowadzenia tego rodzaju działalno-

ści gospodarczej, chyba że na warunkach wskazanych przez niemieckie władze administra-

cyjne (podpisanie niemieckiej listy narodowościowej, warsztaty prowadzone przez tzw. Bal-

tendeutschów, itp.). W kolejnych, powojennych 11 latach doszło do wznowienia działalności 

przedwojennych organizacji rzemieślniczych i reaktywacji drobnej wytwórczości na terenie 

Gdyni, a następnie podjęcia administracyjnych działań dostosowania rzemiosła do nowych 

realiów państwa socjalistycznego. 

Obszar badań stanowiły dzisiejsze granice miasta. Starano się jednak uwzględnić sze-

roki kontekst funkcjonowania gdyńskiego rzemiosła w odniesieniu do całości Rzeczypospoli-

tej zarówno tej przedwojennej, jak i powojennej. 
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Praca została napisana w układzie chronologiczno-problemowym i składa się z trzech 

rozdziałów. W rozdziale I odniesiono się do początków rzemiosła w II Rzeczypospolitej i 

tworzącego się ustawodawstwa regulującego jego funkcjonowanie. W rozdziale II opisano 

powstawanie stowarzyszeń i związków rzemieślniczych. Przedstawiono również najważniej-

sze inicjatywy promujące rzemiosło gdyńskie, jak chociażby pierwszą i drugą wystawę rze-

mieślniczą czy tydzień propagandy rzemiosła. W rozdziale III odniesiono się najpierw do 

najtragiczniejszego okresu dla historii kraju, Pomorza i Gdyni, tj. do lat II wojny światowej, 

kiedy to okupant hitlerowski wydał dla miasta zakaz prowadzenia drobnej wytwórczości oraz 

wymordował wielu rzemieślników, a następnie opisano dzieje rzemiosła gdyńskiego w latach 

1945-1956, w którym to czasie nastąpiła restrukturyzacja rzemiosła, zgodnie jednak z założe-

niami tworzącej się gospodarki państwowej nowego typu. 

W pracy wykorzystano źródła archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym 

w Gdańsku, jego filii, tj. Oddziale w Gdyni oraz w Archiwum Gdańskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej. Należy zauważyć, że nie ma jednorodnych zespołów odnoszących się do proble-

matyki gdyńskiego rzemiosła, a poszczególne wątki należy „wyciągać” z dokumentów zwią-

zanych z funkcjonowaniem miejskiej administracji. Szczególnie problematyczne okazało się 

poddanie kwerendzie zespołu zawierającego dokumenty Bürgermeisteramt Gotenhafen. W 

części podlegającej tłumaczeniu materiał nie zawierał wątków nawiązujących do rzemiosła w 

czasach wojny. 

Użyteczne okazały się również źródła publikowane, zwłaszcza zaś akty prawne doty-

czące rzemiosła. Uwzględniono tu szereg ustaw z najważniejszą - O prawie przemysłowem z 

1927 r.
1
 oraz wiele aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń odnoszących się bezpo-

średnio do tej ustawy, a także dokumenty ogłoszone w dziennikach urzędowych. 

Innym ważnym źródłem była prasa. Najwięcej informacji pozyskałem z takich tytułów 

jak: „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, „Dziennik Bałtycki” i „Głos Wybrzeża”. 

Niestety literatura przedmiotu dotycząca rzemiosła w Polsce w XX w. nie jest zbyt 

bogata. Szczątkowe informacje są porozrzucane po wielu monografiach nie zawsze w pełni 

zbieżnych z podjętym tematem. Wśród najważniejszych publikacji należy wskazać prace: 

                                                 
1
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 VI 1927 r. O prawie przemysłowem, Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, zob. dalej: DzU RP 1927, nr 53, poz. 468. 
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Kazimierza Kubika i Władysława Gaworeckiego
2
, Mieczysława Widernika

3
, Jarosława Droz-

da
4
 i Barbary Bojarskiej

5
. Całość wykorzystanej literatury została zawarta w bibliografii. 

Praca nie rości sobie pretensji do tego, by określać ją jako całościową. Stanowi jedy-

nie przyczynek, który może stać się podstawą do dalszych badań. Rzemiosło odegrało niepo-

ślednią rolę w budowaniu miasta i portu. Dlatego warto podjąć dalsze badania nad losami 

gdyńskiego rzemiosła, by i ten wycinek życia społecznego miasta znalazł swoje godne miej-

sce w historii Gdyni. 

                                                 
2
 K. Kubik, W. Gaworecki, Rzemiosło Ziemi Gdańskiej w latach 1945 - 1970, Gdańsk 1970. 

3
 M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk 1970. 

4
 J. Drozd, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007. 

5
 B. Bojarska, Piaśnica, Wejherowo 2009. 
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Rozdział I 

 

 

Prawne uwarunkowania funkcjonowania rzemiosła w Polsce w latach 

międzywojennych 

 

 

W pierwszych latach II RP warsztaty i produkcyjne organizacje związkowe znalazły 

się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż w przeciwieństwie do dużych zakładów przemysło-

wych nie były objęte ani pomocą systemową, ani doraźnymi interwencjami aparatu państwa. 

Rzemiosło w odrodzonej Rzeczypospolitej rozbite ustawami przemysłowymi obowiązujący-

mi na terenach byłych państw zaborczych, uwarunkowane różnymi tradycjami, długo nie po-

trafiło wyłonić przedstawicielstwa ani stworzyć katalogu propozycji mających na celu ochro-

nę swoich interesów. Organizacje rzemieślnicze były kierowane przez osoby o zupełnie od-

rębnych doświadczeniach ekonomicznych i kulturze gospodarowania. Inaczej mówiąc, obok 

różnorodności regulacji i nierówności ekonomicznej brak było jednego, skonsolidowanego 

środowiska rzemieślniczego. Potrzebne więc były przepisy prawne regulujące taki stan rze-

czy. 

Rządy sprzed 1926 r. starały się wprawdzie doprowadzić do harmonizacji rynku i 

unormowania sytuacji, jednak nie wykonano kompleksowej reformy, którą można by określić 

mianem jednoznacznie udanej. Wprowadzenie głębokich zmian w podstawach prawnych i 

rynkowych, sankcjonujących funkcjonowanie rzemiosła, miało miejsce dopiero w okresie 

pomajowym (w dniach 26-30 maja 1926 r.). Głównymi architektami tych zmian byli m.in. 

ówczesny premier Kazimierz Bartel, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego dr Roman Gó-

recki, oraz minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, szczególnie zasłużony dla 

Gdyni
6
. Projekt systemowej ustawy przemysłowej, przygotowanej jeszcze przez rząd przed-

majowy
7
, został w lipcu 1926 r. wycofany przez Kazimierza Bartla spod obrad Sejmu i prze-

kazany Ministerstwu Przemysłu i Handlu do ponownego opracowania. 

W oparciu o przeprowadzone ustne ankiety, do dnia 14 września 1926 r., pod osobi-

stym kierownictwem ministra przemysłu i handlu E. Kwiatkowskiego, został opracowany 

projekt nowej ustawy przemysłowej. Po kolejnych konsultacjach, 7 czerwca 1927 r. została 

                                                 
6
 H. Mianowski, O rzemiośle, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków - 

Warszawa 1928, s. 1083. 
7
 Reformy II rządu Władysława Grabskiego oraz Aleksandra Skrzyńskiego, wprowadzane do maja 1926 r. 
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ona podpisana przez prezydenta i na mocy pełnomocnictw sejmowych ogłoszona, jako rozpo-

rządzenie prezydenta Rzeczypospolitej O prawie przemysłowem
8
. 

Dopiero na podstawie rejestracji przeprowadzonej wg wymogów prawa przemysłowe-

go, po ukonstytuowaniu się izb rzemieślniczych ustalono współczynnik tych warsztatów, któ-

re nosiły znamiona przemysłu w rozumieniu tej ustawy. Według obliczeń Ministerstwa Prze-

mysłu i Handlu w przedwojennej Polsce było ok. 320 tys. warsztatów, natomiast liczbę za-

trudnionych pracowników szacowano na ok. 886 tys. (stan z 1 stycznia 1928 r.)
9
. Dane te od-

noszą się jednak do sytuacji, jaka istniała przed ukazaniem się rozporządzenia prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 7 VI 1927 r. O prawie przemysłowem
10

.  

W całym kraju doszło do znaczącej, choć wciąż nie w pełni skutecznej, unifikacji sys-

temów przemysłu i rzemiosła.  

 

 

Definicja rzemiosła i jego rodzaje 
 

 

Z dniem ukazania się tej ustawy, rzemiosło zyskało nowe podstawy prawne do wyko-

nywania pracy, prowadzenia działalności, a także organizowania się. Art. 142 precyzował, 

jakie rodzaje przemysłu należy uważać za rzemiosło. W ten sposób rozwiązano dość poważny 

problem definicji rzemiosła. Zgodnie z jego treścią za rzemiosło, w rozumieniu niniejszego 

artykułu, uważano następujące rodzaje przemysłu, o ile nie były prowadzone sposobem fa-

brycznym: bandażownictwo, rękawicznictwo, bednarstwo, białoskórnictwo, blacharstwo, brą-

zownictwo, mosiężnictwo, ciesielstwo, cukiernictwo, dekarstwo (pokrywanie dachów da-

chówką, łupkiem), fotografowanie, fryzjerstwo, golarstwo, perukarstwo, garbarstwo, grzebie-

niarstwo, introligatorstwo, jubilerstwo i złotnictwo (wyrób towarów ze złota, srebra i drogich 

kamieni), grawerstwo, kamieniarstwo, kapelusznictwo, czapnictwo, kołodziejstwo, koszykar-

stwo, kotlarstwo, kowalstwo, krawiectwo, kuśnierstwo, kuchmistrzostwo, lakiernictwo, ma-

larstwo, pozłotnictwo, mularstwo, wyrób instrumentów muzycznych, wyrób szkieł i narzędzi 

optycznych, piekarstwo, piernikarstwo, pilnikarstwo, powroźnictwo, rymarstwo, siodlarstwo, 

                                                 
8
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 VI 1927 r. O prawie przemysłowem, DzU RP 1927, nr 

53, poz. 468. Ze względu na doniosły charakter regulacji, mimo iż de facto weszła ona w życie w randze 

prezydenckiego rozporządzenia, w dalszej części rozważań będzie określana mianem ustawy, zgodnie zresztą z 

planowanym pierwowzorem. 
9
 H. Mianowski, O rzemiośle, [w:] Dziesięciolecie..., s. 1083. Zob. też: M. Filipowicz, Wspomnienia pracownika 

warsztatów portowych Marynarki Wojennej, „Rocznik Gdyński” 1983, nr 4, s. 233. 
10

 DzU RP 1927, nr 53, poz. 468. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 VI 1927 r. O prawie 

przemysłowem. Zob. też: Kredyty dla rzemiosła, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 5, 4 III 1928, s. 8. 
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rzeźbiarstwo (rzeźbienie w drzewie i kamieniu), rzeźnictwo, wędliniarstwo (masarstwo), 

rzeźnictwo koni (wyrób mięsa końskiego), wyrób wędlin z mięsa końskiego, ślusarstwo, sto-

larstwo, studniarstwo, szczotkarstwo, szewstwo, cholewkarstwo, szklarstwo, szmuklerstwo, 

wyrób frędzli, sznurków i taśm do lamowania, wyrób przedmiotów i drucików złotych i 

srebrnych, przędzarstwo materii ze złota i srebra, sztukatorstwo, tapicerstwo, tokarstwo, ze-

garmistrzostwo, zduństwo, garncarstwo. 

Minister przemysłu i handlu pozostawił sobie prawo, by po wysłuchaniu opinii izb 

przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych, zmieniać w drodze rozporządzenia listę rze-

miosł, wyłączając z niej poszczególne rodzaje, albo uzupełniając jeszcze innymi rodzajami 

lub gałęziami przemysłu, a także przypisać jej określony obszar działania. 

 

 

Kryteria otrzymywania dowodów uzdolnienia 
 

 

W myśl nowej ustawy każdy rzemieślnik na podstawie art. 145 był zobowiązany do 

przedstawienia dowodu uzdolnienia zawodowego do samoistnego prowadzenia rzemiosła, za 

który uważa się: 

1) uprawnienie do używania tytułu mistrza (majstra) rzemieślniczego danego rodzaju rzemio-

sła (art. 158 i 159), albo 

2) świadectwo nauki danego rzemiosła, zakończonej złożeniem z pomyślnym wynikiem eg-

zaminu czeladniczego w połączeniu ze świadectwami, co najmniej trzyletniej pracy w charak-

terze czeladnika w danym rodzaju rzemiosła, lub  

3) świadectwo złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla majstrów wojskowych. 

Z kolei art. 146 dawał władzy wojewódzkiej (a ściślej rzecz ujmując, jej organom od-

powiedzialnym za sprawy przemysłu) prawo do zwolnienia rzemieślnika od obowiązku wy-

kazania uzdolnienia, pod warunkiem zaświadczenia przez osoby wiarygodne, iż kompetencje 

tego człowieka nie budzą wątpliwości. Z dyspozycji niniejszego artykułu należy wnioskować, 

iż przepis ten został wprowadzony w trosce o wysoką jakość wyrobów rzemieślniczych. W 

prawie przemysłowym II Rzeczypospolitej był to rzadki przypadek zezwolenia rozszerzające-

go możliwość nabycia uprawnień do wykonywania zawodu
11

. 

                                                 
11

 Kto będzie mógł prowadzić warsztat rzemieślniczy, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 32, 23 X 1927, 

s. 4. Zob. też: DzU RP 1927, nr 53, poz. 468. 



10 

 

Podstawą gwarancji, jakości, w myśl art. 146, miało być uzupełnienie uzyskania 

uprawnień rzemieślniczych o możliwość praktycznego udowodnienia odpowiednich umiejęt-

ności. Co więcej, potwierdzone w taki sposób kwalifikacje miały wprost uprawniać do wyko-

nywania zawodu, a samo uprawnienie miało być nadawane w trybie i terminie tożsamym z 

wymienionymi w omawianym rozporządzeniu tytułami do samoistnego prowadzenia rzemio-

sła (art. 147). Na uwagę zasługuje fakt, iż powyższy zapis był dla potencjalnych klientów 

swoistym gwarantem kompetencji danego rzemieślnika, opartych na praktycznej (opartej o 

dzieło) ocenie przez organ państwowy. Osoba spełniająca w/w warunki otrzymywała w ciągu 

30 dni od daty zgłoszenia kartę rzemieślniczą, wydaną przez władzę przemysłową I instancji, 

zawierającą numer porządkowy, pod którym była wpisana do rejestru uprawnień przemysło-

wych (art. 147). Jeżeli rzemieślnik nie zarejestrował się lub nie złożył dowodu uzdolnienia 

zawodowego, otrzymywał odmowę wydania karty rzemieślniczej zawierającą uzasadnienie 

tej decyzji, co było równoznaczne z zakazem prowadzenia dalszej działalności rzemieślniczej. 

Ogólny tryb kształcenia praktycznego określał z kolei art. 149, w myśl którego tylko 

rzemieślnik, który uzyskał tytuł mistrza (majstra) miał prawo przyjmowania młodzieży „na 

naukę” oraz kierowania praktycznym kształceniem uczniów. Tu również istniały pewne uwa-

runkowania prawne. Status cechu powinien określać liczbę uczniów - terminatorów przyj-

mowanych do kształcenia zawodowego u majstra uzależnioną od stanu liczbowego czeladni-

ków zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. Jeżeli nie było w nim takiego zapisu, władza 

przemysłowa wojewódzka wraz z okręgowym inspektorem pracy, w porozumieniu z izbą 

rzemieślniczą, wydawała rozporządzenie określające liczbę uczniów. Jej przekroczenie skut-

kowało rozwiązaniem umowy o naukę. Takie zapisy w ustawie miały zagwarantować należy-

ty proces kształcenia i przygotowania zawodowego trwającego 3-4 lata (art. 152) oraz zapew-

nić terminatorowi możliwość złożenia egzaminu czeladniczego (art. 153). W tym celu izby 

rzemieślnicze zostały zobowiązane do powołania komisji egzaminacyjnych, stosownych dla 

danego rodzaju rzemiosła
12

. 

Komisja egzaminacyjna, działająca w myśl regulaminu egzaminacyjnego, ustalała, czy 

uczeń - terminator posiadał dostateczną wiedzę praktyczną i teoretyczną, umiejętność naby-

wania, przechowywania i zastosowania materiałów oraz należytą dbałość o jakość wykony-

wanych produktów (art. 154). Przewodniczącym trzyosobowej komisji mógł być mistrz lub 

osoba z wyższym wykształceniem zatrudniona na stanowisku kierowniczym w przedsiębior-

                                                 
12

 DzU RP 1927, nr 53, poz. 468, zob. też: Kto będzie miał prawo trzymać terminatorów, „Gazeta Przemysłowo-

Rzemieślnicza”, nr 32, 23 X 1927, s. 5-7; Sprawa czeladnicza w nowym ustroju rzemiosła, ibidem, nr 32, 23 X 

1927, s. 7-8; F. Ober, Wyszkolenie rzemieślnika według ustawy przemysłowej, ibidem, nr 5, 4 III 1928, s. 4-5. 
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stwie przemysłowym albo nauczyciel zawodu. Pozostali członkowie komisji byli powoływani 

z grona rzemieślników posiadających uprawnienia do kształcenia zawodowego i zrzeszonych 

w izbie okręgowej. Komisja miała prawo wystawiania świadectw czeladniczych osobom, 

które pomyślnie zdały egzamin lub wyznaczenia daty ponownego egzaminu w razie niepo-

wodzenia. Egzamin mistrzowski (majsterski) odbywał się przed komisją egzaminacyjną 

utworzoną przez izbę rzemieślniczą w oparciu o regulamin zawarty w rozporządzeniu mini-

stra przemysłu i handlu, wydanym w porozumieniu z ministrem wyznań religijnych i oświe-

cenia publicznego (art. 158)
13

. 

Zadbano również o interesy czeladników posiadających stałe zatrudnienie u członków 

cechu, nadając im prawo uczestniczenia w zadaniach cechu w granicach określonych w statu-

cie. W tym celu wybierali oni spośród pełnoletnich i niekaranych czeladników wydział cze-

ladników (art. 162). „Wydziałowi czeladników zastrzega się w szczególności współudział w 

regulowaniu szczegółowym nauki w rzemiośle, tudzież w regulowaniu spraw, tyczących się 

tych urządzeń cechu, do których utrzymania przyczyniają się czeladnicy bądź składkami, 

bądź współpracą, lub których celem jest niesienie pomocy czeladnikom” (art. 161)
14

. Wydział 

miał zatem prawo do współdziałania w regulacji procesu kształcenia zawodowego (art.161, 

pkt. 1), zezwalał również na udział w zebraniach cechu z pełnym prawem głosu a w zebra-

niach zarządu cechu z prawem głosu 1 do 5. Powstały również sądy polubowne składające się 

z przedstawicieli rzemieślników i czeladników (art. 165). Ich zadaniem było rozstrzyganie 

wszelkich kwestii spornych na płaszczyźnie rzemieślnik i zatrudniony u niego czeladnik. 

Art. 167 stanowił, że prowadzący rzemiosło mogą się zrzeszać w wolne cechy, czyli w 

wolne korporacje rzemieślników. Mimo dużej ogólności tego przepisu, stanowił on kamień 

milowy w regulacji sytuacji administracyjno-prawnej organizacji rzemieślników w Polsce 

oraz legalizował władze przedstawicielskie tychże organizacji
15

. W dalszej części artykułu 

ustawodawca umieścił przepis mający gwarantować praktyczne zastosowanie uzyskanych 

przywilejów. Celem stałej reprezentacji zawodowych interesów rzemieślniczych, powołano 

do życia izby rzemieślnicze (art. 168). Ustawodawca nałożył na nie szereg zadań. W myśl art. 

170 były one zobowiązane do współpracy z władzami państwowymi w celu popierania roz-

woju rzemiosła, przedstawiania władzom wniosków dotyczących interesów rzemiosła, skła-

dania corocznych raportów o jego stanie, nadzorowania procesu kształcenia - tzw. terminu, 

                                                 
13

 DzU RP 1927, nr 23, poz. 468, s. 715. Zob. też: F. Ober, Wyszkolenie…, ibidem, nr 5, 4 III 1928, s. 4-5; Kto 

będzie uważany za rzemieślnika, ibidem, nr 32, 23 X 1927, s. 4. 
14

 DzU RP 1927, nr 53, poz. 468. 
15

 Warto przypomnieć, że dopiero ustawy z 1927 r. sankcjonowały zrzeszanie się w wolne cechy i legalizowały 

ich władze. 
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powoływania komisji egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich. W zamian miały 

otrzymywać do zaopiniowania projekty ustaw dotyczących rzemiosła przed ich wniesieniem 

do Sejmu oraz rozporządzeń o znaczeniu ogólnym lub lokalnym
16

. 

 

 

Działalność statutowa cechów rzemieślniczych 
 

 

Cechy rzemieślnicze były zobowiązane do przestrzegania zarządzeń izb rzemieślni-

czych. Statut i uchwały podjęte w czasie zebrań, a dotyczące nauki zawodu, traciły swoją 

ważność, jeżeli nie były zgodne z zarządzeniami izb (art. 172). Każda z nich otrzymała swój 

statut od ministra przemysłu i handlu i tylko on miał prawo zatwierdzenia wszelkich zmian 

uchwalonych przez izbę (art. 173). Każdy z nich zawierał: 

„1) nazwę, siedzibę i okręg izby rzemieślniczej; 

2) liczbę członków izby; 

3) sposób powzięcia uchwał; 

4) skład, wybór i zakres działania zarządu izby; 

5) sposób i warunki zwoływania izby i jej organów na posiedzenia; 

6) sposób stwierdzania uchwał zebrania i zarządu izby rzemieślniczej; 

7) sporządzanie i uchwalanie budżetu; 

8) sporządzanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rachunkowych; 

9) warunki zmiany statutu; 

10) tworzenie komisji egzaminacyjnych; 

11) czasopisma, w których izba rzemieślnicza winna umieszczać swoje obwieszczenia”
17

. 

Minister przemysłu i handlu zastrzegł sobie również z urzędu prawo dokonywania 

zmian statutu w sytuacjach, gdy izba nie uchwali w porę zmian wynikających np. z noweliza-

cji przepisów. 

                                                 
16

 DzU RP 1927, nr 53, poz. 468, s. 716. Zob. też: Nowe prawo rzemieślnicze, „Gazeta Przemysłowo-

Rzemieślnicza”, nr 32, 23 X 1927, s. 2. 
17

 DzU RP 1927, nr 53, poz. 468, art. 173, s. 717. 



13 

 

Przepisy wyborcze do izb rzemieślniczych 
 

 

Ustawa określała również sposób wybierania członków izb rzemieślniczych i kryteria, 

jakie musieli spełniać kandydaci. Prawo wyboru mieli rzemieślnicy obojga płci, obywatele 

polscy, niekarani, prowadzący własne warsztaty rzemieślnicze w obrębie danej izby od mini-

mum 3 lat. Prawo wybieralności mieli rzemieślnicy posiadający prawo wyboru i ukończone 

30 lat
18

. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem skutkującym pozbawieniem praw obywa-

telskich nie miały prawa wyboru i wybieralności (art. 174). Członków izby wybierano w gło-

sowaniu tajnym, większością głosów (art. 176) na sześcioletnią kadencję, ale co 3 lata zmie-

niała się połowa zarządu. Ustępujący członkowie mogli być wybierani ponownie (art. 175). 

Zarząd izby, czyli prezydent, wiceprezydenci i członkowie, był wybierany spośród członków 

izby na trzyletnią kadencję w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Istniała 

również możliwość wyboru komisji stałych lub przejściowych realizujących powierzone za-

dania. Zarząd izb był zobowiązany w ciągu 3 dni do zgłoszenia wojewódzkim władzom 

przemysłowym wyników wyborów oraz każdej zmiany w swoim składzie (art. 178). Praca w 

zarządzie izby i komisjach była bezpłatna, chyba że statut izby stanowił inaczej (art. 179). 

Izby miały jednak prawo zatrudniania płatnych pracowników biurowych i sekretarza, który 

pełnił rolę kierownika biura. Osoby te nie musiały być zrzeszone w cechach (art. 180). Usta-

wodawca nakładał na członków izb obowiązek udziału w posiedzeniach (art. 181), dzieląc je 

na zebrania zwyczajne, odbywające się raz na kwartał i nadzwyczajne, zwoływane na polece-

nie ministra przemysłu i handlu, na żądanie 1/3 członków izby lub na życzenie zarządu izby 

(art. 182). W dalszej części art. 182, w kompetencji zebrania izby rzemieślniczej pozostawio-

no następujące zadania: 

„1) wybór zarządu i komisji; 

2) uchwalanie budżetu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rachunkowych z roku 

ubiegłego, uchwalanie wydatków, nieprzewidzianych w budżecie; 

3) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości; 

4) zaciąganie pożyczek, z wyjątkiem pożyczek krótkoterminowych, które mogą być spłacone 

z nadwyżki dochodów bieżących jednego roku obrachunkowego; 

5) zbywanie ruchomości izby posiadających wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

                                                 
18

 Więc kto będzie wyborcą do Izb Rzemieślniczych, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 33, 13 XI 1927, s. 

2. 
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6) opiniowanie i uchwalanie wniosków, które mają być przedstawiane władzom, a tyczą się 

ogólnych interesów rzemiosła, w szczególności zaś ustawodawczego regulowania stosunków 

rzemiosła; 

7) uchwalanie przepisów regulujących sprawy terminatorskie; 

8) mianowanie sekretarza izby; 

9) uchwalanie wniosków o zmianie statutu”
19

. 

Należy pamiętać, że zmiany statutowe wymagały zatwierdzenia przez ministra  przemysłu i 

handlu. 

 

 

Osobowość prawna izb rzemieślniczych 
 

 

Art. 183 nadawał izbom osobowość prawną. Skutkowało to prawem nabywania ma-

jątku ruchomego i nieruchomego, możliwością zawierania umów i zaciągania zobowiązań 

oraz pozywania i bycia pozywanym. Izby odpowiadały za zobowiązania finansowe. Ich fun-

dusze mogły być przeznaczone jedynie na wypełnianie zadań ustalonych ustawą i statutem 

oraz na pokrycie kosztów zarządzania izbą. Nadwyżki można było lokować „w sposób przy-

pisany dla lokat z bezpieczeństwem pupilarnem”
20

. Na inny rodzaj lokaty zgodę musiał wyra-

zić minister przemysłu i handlu (art. 184). W myśl art. 185, tematy, o których mowa w art. 

182 - 185, wymagały zatwierdzenia przez ministra przemysłu i handlu. Zatwierdzał on rów-

nież budżet izb, wysokość procentową dodatku przeznaczonego na pokrycie wydatków izby, 

które nie miały pokrycia w samoistnych dochodach (art. 186). Do końca marca otrzymywał 

także informacje o zamknięciu rachunków za rok ubiegły (art. 187). 

Na mocy art. 189 przy izbach rzemieślniczych można było tworzyć wydziały czelad-

ników, których członków wybierały wydziały czeladników utworzone przy cechach rzemieśl-

niczych w obrębie danej izby. Wybierani mogli być czeladnicy, którzy ukończyli 25 lat, pra-

cowali w zakładzie rzemieślniczym minimum 2 lata i posiadali pełnię praw obywatelskich. 

Wydział czeladników miał prawo współdziałania przy regulowaniu spraw terminatorskich w 

oparciu o art. 170 ust. 1 i 3, w wydawaniu opinii i przedstawianiu wniosków dotyczących 

spraw terminatorów i czeladników, uczestniczenia w obradach i uchwałach związanych z 

                                                 
19

 DzU RP 1927, nr 53, poz. 468. 
20

 Zabezpieczenie, wymagane przez ustawę w wypadku lokowania kapitałów należących do pupila, w rękach 

osób prywatnych. Ustawodawca wymagał ustanowienia hipoteki nieprzekraczającej połowy wartości domu lub 

dwóch trzecich wartości majątku ziemskiego lub gruntu. 
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tworzeniem oraz działalnością czeladniczych komisji egzaminacyjnych funkcjonujących przy 

izbach rzemieślniczych. 

Minister przemysłu i handlu sprawował nadzór nad izbami rzemieślniczymi, wyzna-

czając swojego przedstawiciela, który miał prawo udziału w zebraniach izb, wyrażania swo-

ich opinii, ale nie mógł głosować. Jeżeli jednak ich uchwały były niezgodne z ustawami i 

rozporządzeniami wykonawczymi lub przekraczały kompetencje izby, przedstawiciel miał 

prawo sprzeciwu i zawieszenia uchwał. Minister rozstrzygał także kwestie sporne (art. 190). 

Miał również prawo rozwiązać izbę rzemieślniczą, jeżeli naruszała obowiązujące przepisy, 

działała na szkodę państwa lub, mimo dwukrotnego upomnienia, nadal nie spełniała swoich 

zadań albo je zaniedbywała (art. 191). Rozwiązanie izby skutkowało przeprowadzeniem no-

wych wyborów w terminie do 3 miesięcy, a do tego czasu minister przemysłu i handlu mia-

nował zarząd tymczasowy.  

Na mocy art. 192 izby rzemieślnicze realizując swoje zadania określone w art. 170 ust. 

1 i 2, miały prawo wydawania zarządzeń nakładających sankcje karne. Maksymalny wymiar 

kary porządkowej wynosił 20 zł, a skazanemu przysługiwało prawo odwołania do wojewódz-

kiej władzy przemysłowej, której decyzja była ostateczna. Odwołanie skutkowało wstrzyma-

niem ściągalności kary do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. W art. 193 ustawodawca za-

strzegł prawo używania nazwy izby rzemieślnicze tylko tym, które powstają na mocy tego 

rozporządzenia, zaznaczając, że „żadna organizacja i instytucja, bez względu na jej charakter 

lub cel, nie miała prawa przybierać nazwy Izba Rzemieślnicza”
21

. Reformatorska ustawa, 

podpisana przez prezydenta i ogłoszona jako rozporządzenie prezydenta RP z 7 czerwca 1927 

r., określała zasady działania cechów i izb rzemieślniczych oraz wydziałów czeladników, za-

bezpieczała ich prawa i nakładała na nie obowiązki. 

Reforma nie mogła jednak poczynić znaczących zmian ze względu na niewielkie moż-

liwości finansowe rekonstruującego się rzemiosła. Rząd Bartla, rozumiejąc jak ważną rolę w 

życiu państwa polskiego odgrywało rzemiosło i drobna wytwórczość (wraz z przemyłem lu-

dowym), już w maju 1926 r. przeznaczył na potrzeby rzemiosła 5 mln zł, rozprowadzonych 

przez spółdzielnie. Kwota ta zmieniła sytuację wielu cechów, ale nie pokrywała potrzeb rze-

miosła tworzonego w wielu miejscach od podstaw. Na początku 1928 r. Bank Gospodarstwa 

Krajowego zasilił rzemiosło znaczącymi kwotami finansowymi, z czego 13,5 mln zł w formie 

                                                 
21

 Zasady dalszego istnienia cechów w nowej Ustawie Przemysłowej, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 

32, 23 X 1927, s. 2-3. 
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kredytu terminowego przyznawanego przez komunalne i powiatowe kasy oszczędności. Po-

życzki te spowodowały znaczny rozwój spółdzielni kredytowych
22

. 

Na powyższej podstawie można domniemywać, że rzemiosło w II Rzeczypospolitej 

nie należało do najważniejszych dziedzin w gospodarce państwa. Z pewnym opóźnieniem 

konstruowano narzędzia administracyjno-prawne pozwalające rzemieślnikom funkcjonować 

w mocy prawa i pod ochroną stosownych przepisów. O ile przyczyn takiego stanu rzeczy 

można upatrywać w palącej potrzebie zreformowania i modernizacji rolnictwa i przemysłu 

ciężkiego, to długi okres oczekiwania na regulacje niosące wymierne zmiany należy już tłu-

maczyć czynnikiem pozagospodarczym
23

. 

Rozpatrując reformy jakiejkolwiek dziedziny prawa w II RP, należy pamiętać, że brak 

było np. wspólnych podstaw cywilnoprawnych; powszechnie obowiązywały przepisy państw 

zaborczych, brakowało skodyfikowanego prawa handlowego. Wspomniane wcześniej pro-

blemy finansowe, inflacja, ogólne ubóstwo wielu warstw społecznych, stanowiły ogromne 

wyzwanie dla „architektów” porządku gospodarczo-społecznego II Rzeczypospolitej.  

W tej sytuacji, przekazywanie m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego znacznych 

kwot na potrzeby odbudowy i rozwoju spółdzielczości, pokazało, że władze II RP nie 

bagatelizowały znaczenia rzemiosła i rzemieślników. Organizacje rzemieślnicze wpisywały 

się zresztą w istotną dla koncepcji odbudowy gospodarki krajowej ideę samorządności i 

samoorganizacji. Gdyńskie organizacje rzemieślnicze, reprezentujące interesy swoich grup 

zawodowych, współdziałały z władzami miasta. Każda z nich działała w oparciu o ustawę z 7 

czerwca 1927 r. Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu nr 945 z dnia 30 listopada 1927 

r., na podstawie art. 2 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 15 lipca 1927 r., 

ustanowiło na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa śląskiego, 10 

izb przemysłowo-handlowych: w Warszawie, Łodzi, Sosnowcu, Lublinie, Lwowie, 

Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i Wilnie oraz wyznaczyło ich siedziby i 

okręgi
24

. 

Zaledwie pół roku po ogłoszeniu ustawy O prawie przemysłowem, 7 grudnia 1927 r. 

ukazało się kilkustronicowe rozporządzenie ministra zawierające przepisy wykonawcze, pre-

                                                 
22

 H. Mianowski, O rzemiośle, [w:] Dziesięciolecie..., s. 1084. Zob. też: Majątki Cechów wobec nowej Ustawy 

Rzemieślniczej, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 32, 23 X 1927, s. 9. 
23

 Potwierdzeniem niejako tej tezy może być fakt, że rzemiosło było marginalnie prezentowane na łamach takich 

przedwojennych publikacji propagandowych jak np.: Dziesięciolecie…. Zob. też: publikacje dotyczące Gdyni: 

Polska na morzu. XV lat Polski na morzu, pod red. A. Majewskiego, Gdynia 1935; Monografia Wielkiego 

Pomorza i Gdyni z okazji 20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, Toruń - Lwów 1939. 
24

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 30 XI 1927 r. O utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, 

wyznaczeniu ich siedzib i okręgów, DzU RP 1927, nr 111, poz. 945. 
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cyzujące i rozszerzające wiele jej artykułów
25

. Sankcjonowało ono zasady prowadzenia za-

kładów rzemieślniczych przez cudzoziemców, którzy nie posiadali obywatelstwa polskiego, 

nakazując im, w staraniach o dopuszczenie do nabycia uprawnień, przedstawienie pisemnego 

oświadczenia władz swojego kraju, potwierdzonego przez władze polskie, w jaki sposób trak-

towani są w nim obywatele polscy i jakie wymogi muszą spełniać w analogicznej sytuacji. 

Rozporządzenie poszerzało także uprawnienia władzy przemysłowej, którą zobowiązano do 

przekazywania władzom gminnych projektów budowlanych nowych zakładów produkcyj-

nych. Projekt musiał zawierać mapki sytuacyjne uwzględniające wielkość placu, nazwiska 

właścicieli sąsiednich gruntów, odległość budynku przeznaczonego na zakład od granic są-

siednich placów, budynków i dróg, wielkość i rodzaj zakładu a także rodzaj produkcji i pla-

nowaną liczbę pracowników. Zgromadzenie tych danych oraz pokrycie kosztów z tym zwią-

zanych spoczywało w gestii inwestora. Wymogi przedkładania dokumentacji z załączeniem 

map sytuacyjnych dotyczyły także modernizacji i rozbudowy już istniejących zakładów i 

warsztatów. 

Wiele zmian znalazło odzwierciedlenie w przepisach regulujących pracę korporacji, w 

tym cechów. Nałożono obowiązek umieszczenia w statucie postanowień dotyczących repre-

zentowania cechu na zewnątrz przez osoby wybrane w czasie wyborów zarządów na walnych 

zgromadzeniach oraz zapisu umożliwiającego wykluczenie członka cechu działającego na 

jego szkodę lub naruszającego godność zawodową członków (§ 21 do art. 71, 73). Czasowe 

wykluczenie członka, np. w czasie głosowania na wyborach zarządu, było do tej pory możli-

we również za uchylanie się od płacenia składek. W myśl nowych przepisów należało jednak 

w statucie określić czas zalegania z wpłatami uzasadniający wykluczenie (§ 26 do art. 86). 

Prawo do zarządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań finansowych miał wyłącznie od-

dzielny zarząd, wybrany przez zgromadzenie związku spośród delegatów cechu (§ 23 do 

art.76). Miał on również obowiązek zarządzania majątkiem kasy zapomogowej (§ 29 do art. 

100-110). Potrzeba powołania w obrębie cechu sądu polubownego powinna być poprzedzona 

wpisaniem do statutu (§ 38 do art. 165). Wszelkie zmiany w statucie cechów, szczególnie 

dotyczące wyszkolenia, musiały być zatwierdzone przez władzę przemysłową wojewódzką, 

która miała prawo odmowy, jeżeli były one sprzeczne z zarządzeniami izby rzemieślniczej 

danego okręgu (§ 41 do art. 172). 

                                                 
25

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 7 XII 1927 r. wydane w porozumieniu z ministrem spraw 

wewnętrznych oraz co do §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 - z ministrem robót publicznych, co do §§ 4, 5, 40, 43 - z 

ministrem pracy i opieki społecznej, a zawierające przepisy wykonawcze do rozporządzenia prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 7 VI 1927 r. O prawie przemysłowem, DzU RP 1927, nr 111, poz. 942. 
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Przyjęcie w poczet członków korporacji lub cechu uzależnione było od ustanowień 

statutowych. Jeżeli statut zawierał zapis o wymogu egzaminacyjnym, to przeprowadzała go 

komisja składająca się z członków cechu (§ 24 art. 78). Zmianie uległa także sytuacja 

czeladników zatrudnionych w warsztatach rzemieślniczych należących do cechu, którzy nie 

utworzyli przy nim wydziału czeladników. W myśl nowych przepisów nie mieli oni prawa 

udziału w wyborach członków wydziału czeladników przy izbie (§ 48 do art. 188). 

Rozporządzenie w § 34 odnoszące się do art. 143 dawało również osobom 

zainteresowanym możliwość wnioskowania o wydanie orzeczenia, czy przedsiębiorstwo 

należało uznać jako przemysł rzemieślniczy bądź fabryczny. Wcześniej z takim wnioskiem 

mogła wystąpić izba przemysłowo-handlowa i izba rzemieślnicza. 

Zmiany nastąpiły także w przepisach dotyczących praktycznego wykształcenia 

terminatorów. Zakładały one, że po upływie trzech lat od wprowadzenia w życie 

rozporządzenia O prawie przemysłowem wykształceniem praktycznym terminatorów będą 

mogły kierować tylko osoby, które posiadały a) tytuł mistrza, b) kwalifikacje do kierowania 

praktycznym wykształceniem (§ 36 do art. 149). Regulaminy komisji egzaminacyjnych 

czeladniczych i mistrzowskich, zatwierdzane przez władzę przemysłową wojewódzką, 

powinny być sporządzane w trzech egzemplarzach: dla władz przemysłowych, izby 

rzemieślniczej, ministra przemysłu i handlu (§ 37 do art. 154, 158). Wcześniej oddawane były 

w jednym egzemplarzu. Minister zastrzegł sobie również prawo otrzymywania raportów 

sporządzanych przez izby rzemieślnicze, dotyczących statystyki rozwoju zakładów 

rzemieślniczych, stanu liczebnego rzemieślników, uczniów, czeladników i mistrzów a także 

liczby egzaminów, odbytych szkoleń i kursów oraz wszystkich realizowanych zadań 

mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników (§ 40 do art. 170). 

Izby rzemieślnicze miały obowiązek przesyłania ministrowi, za pośrednictwem 

władzy przemysłowej wojewódzkiej, uchwał dotyczących zmian w statucie (§ 42 art. 173), 

uchwalonego budżetu (§ 46 do art. 186) oraz raportu o zamknięciu rachunku za rok ubiegły (§ 

47 do art. 187). Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z 7 grudnia 1927 r. miało 

udoskonalić ustawę z 7 czerwca 1927 r. i zapobiec powstawaniu luk prawnych. 

Dnia 12 grudnia 1927 r., rozporządzeniem tegoż ministra nr 1003, w oparciu o art. 168 

i 169 rozporządzenia prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r., ustanowiono 17 izb 

rzemieślniczych w Warszawie, Włocławku, Łodzi, Kielcach, Białymstoku, Lublinie, 

Krakowie, Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Poznaniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Wilnie 

Nowogródku, Brześciu nad Bugiem i Łucku. W rozporządzeniu nr 1014 z 14 grudnia tegoż 
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roku opublikowano listę szkół technicznych, których świadectwo ukończenia, w połączeniu z 

co najmniej trzyletnią praktyką w zawodzie, traktowane było jako dowód uzdolnienia 

zawodowego
26

.  

Znalazło się na niej 20 szkół techniczno - mechanicznych, 11 budowlanych i 4 

zdobnicze. Rozporządzenie powstało w porozumieniu z ministrem wyznań religijnych i 

oświecenia publicznego. Minister przemysłu i handlu w rozporządzeniu z 21 lipca 1931 r. nr 

646
 27

, w oparciu o art. 1 ustawy z 16 lipca 1920 r. opublikował wzory cech probierczych 

krajowych, wywozowych i godła dla wyrobów ze srebra i złota. Zobowiązywał również 

wytwórców i handlujących do wywieszenia w zakładach, w widocznym miejscu, wzorów 

rysunkowych państwowych cech probierczych. Wyroby ze złota cechowane były wzorem 

głowy rycerza i cyframi 1, 2 lub 3 w zależności od próby złota a wyroby ze srebra głową 

kobiety. 

Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z 21 marca 1933 r.
28

 uzupełniało listę 

rzemiosł zawartą w art. 142 ustawy O prawie przemysłowem, dodając dwa nowe rodzaje rze-

miosła - brukarstwo, czyli wykładanie dróg i ulic płytami lub kostkami kamiennymi, drew-

nianymi i klinkierem, oraz - chemiczne czyszczenie i farbowanie odzieży skórzanej i skór 

futerkowych. Do wcześniejszej definicji dekarstwa - pokrywanie dachów dachówką, łupkiem, 

dodano - pokrywanie dachów blachą i papą. Nazwę rzeźnictwo zmieniono na rzeźnictwo i 

wyrąb mięsa. Rozporządzenie nr 518 z 30 sierpnia 1933 r., do listy szkół technicznych, któ-

rych świadectwa ukończenia traktowane były jako dowód uzdolnienia, dodano „Szkołę Maj-

strów Budowlanych Stowarzyszenia młodych chrześcijan w Polsce” mieszczącą się w Ło-

dzi
29

. Rozporządzenie nr 675 z 28 października powołało do życia Izbę Przemysłowo - Han-

                                                 
26

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 14 XII 1927 r. w porozumieniu z ministrem wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego W sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół 

technicznych uważać należy za dowód uzdolnienia zawodowego do samoistnego prowadzenia rzemiosła, DzU 

RP 1927, nr 118, poz. 1014. 
27

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 21 VII 1931 r. O państwowych cechach probierczych, 

DzU RP 1931, nr 83, poz. 646. 
28

 Ibidem, O uzupełnieniu listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem, DzU RP 1933, nr 26, poz. 222. 
29

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 30 VIII 1933 r. w porozumieniu z ministrem wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 XII 1927 r. W sprawie ustalenia, 

w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód uzdolnienia zawodowego do 

samoistnego prowadzenia rzemiosła, DzU RP 1933, nr 70, poz. 518 i Rozporządzenie ministra przemysłu i 

handlu z dnia 30 VIII 1933 r. w porozumieniu z ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego o 

uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 XII 1927 r. W sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia 

szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem 

terminatorów, DzU RP 1933, nr 70, poz. 519. 
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dlową w Gdyni i wyznaczyło jej okręg
30

. Zmieniło także okręg izby poznańskiej i skreśliło z 

listy izbę bydgoską. W dniu 7 grudnia podpisano rozporządzenie nr 758, które ustalało liczbę 

członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz sposobu ich wybierania
31

. Nowe ustalenia w tym zakresie zawarto w rozporzą-

dzeniu nr 87 z 14 lutego 1939 r.
32

. 

Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu nr 123 z 13 lutego 1934 r.
33

 w odwołaniu 

do art. 157 z dnia 7 czerwca 1927 r. zmieniało przepisy dotyczące egzaminu czeladniczego. 

Postawiono wymóg, że jednym z członków komisji musiał być przedstawiciel kuratorium z 

danego okręgu szkolnego. W regulaminie egzaminacyjnym powinien znaleźć się zapis, iż od 

kandydata wymaga się umiejętności czytania i pisania po polsku oraz „rachowania” i rysowa-

nia. Testy egzaminacyjne i sposób egzaminowania, zgodny z regulaminem dostarczonym 

przez izby, zatwierdzała władza przemysłowa wojewódzka. Paragraf 3 rozporządzenia narzu-

cał wymóg dołączenia do podania o dopuszczenie do egzaminu świadectwa ukończenia nauki 

oraz precyzował, w jakich okolicznościach terminator mógł być zwolniony z tego obowiązku. 

W Zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 393 z 29 listopada 1934 r. opubliko-

wano skład zarządu Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej, powołując do 

końca kadencji: prezesa zarządu - Antoniego Snopczyńskiego, wiceprezesa zarządu - Józefa 

Sierakowskiego, wiceprezesa zarządu - Srula Glocera, członków zarządu: Juliana Altmana, 

Edmunda Bernatowicza, dr. Roberta Jahodz-Żółtowskiego, Antoniego Szmalenberga, oraz 

komisji rewizyjnej: prezesa komisji - Władysława Lejmana, członków - Eljasza Głowiczowe-

ra, Leopolda Kamlera
34

. Równocześnie unieważniło zarządzenie z 14 grudnia 1933 r. opubli-

kowane w „Monitorze Polskim” nr 1, poz. 3. 

W dniu 19 kwietnia 1936 r. Ogólnopolski Kongres Rzemiosła przyjął uchwałę o ko-

nieczności opracowania projektu zmian w ustawie przemysłowej. Podjął się tego prezes za-

rządu Związku Stowarzyszeń Rzemieślników Chrześcijan RP Antoni Snopczyński. Zarząd 

                                                 
30

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 28 X 1933 r. O zmianie rozporządzenia z dnia 30 

listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów, DzU RP 1933, 

nr 87, poz. 675. 
31

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 7 XII 1933 r. O ustaleniu granic okręgów i siedzib izb 

rzemieślniczych, DzU RP 1933, nr 98, poz. 757 i rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 7 XII 1933 

r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej 

Polskiej i o sposobie ich powoływania DzU RP 1933, nr 98, poz. 758. 
32

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 14 II 1939 r. O ustaleniu liczby członków rady, zarządu, 

komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania, DzU 

RP 1939, nr 14, poz. 87. Jednocześnie rozporządzenie wcześniejsze utraciło moc prawną. 
33

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 II 1934 r. w porozumieniu z ministrem wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego W sprawie zmiany przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika, DzU 

RP 1934, nr 15, poz. 123. 
34

 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 29 XI 1934, DzU RP 1934, nr 393. 
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Główny Związku Stowarzyszeń na zebraniach w dniach 28 stycznia, 14 lutego i 7 marca 1937 

r. dokonał analizy projektu ustawy, który został złożony w Sejmie 20 marca 1937 r. 

Ustawa O prawie przemysłowem z 1927 r., dająca podstawy prawne do działalności 

rzemieślniczej, nie definiowała wszystkich zagadnień związanych z rzemiosłem, a stosowanie 

jej w praktyce nastręczało wiele trudności. Problemów tych nie rozwiązała także nowelizacja 

z 1934 r. Przemiany gospodarcze zachodzące w kraju niejako wymuszały potrzebę dokonania 

zmian. Sygnalizowano to wielokrotnie przy różnych okazjach, jak chociażby przy organizo-

waniu I Wystawy Rzemieślniczej w 1934 r. Już sama definicja rzemiosła stała się dyskusyjna, 

ponieważ ta z 1927 r. nie odwoływała się do tradycji, nie przewidywała zachodzących dość 

szybko przemian ekonomicznych, który niosły ze sobą m.in. mechanizację warsztatów. Nowy 

projekt zakładał liberalizację przepisów tam, gdzie jest to wymagane, a z drugiej strony usu-

nięcie luk prawnych. Do tego celu miał posłużyć podział rzemiosła na wolne, zreglamento-

wane i koncesjonowane. Dotychczasowe prawo zajmowało się jedynie uczniem i samoistnym 

przedsiębiorcą, pomijając pracowników rzemieślniczych. Nowelizacja miała zmienić ten stan 

poprzez odwołanie do ustaw ogólnych dotyczących ochrony pracy. Wymagała tego zresztą 

sytuacja gospodarcza. Rzemieślnik, który z różnych przyczyn zmuszony był zaprzestać pro-

wadzenia własnej działalności i podejmował pracę u innego rzemieślnika, stawał się chałup-

nikiem. Jeżeli zatrudniał „obce siły najemne”, powinien, w myśl nowelizacji, podlegać takim 

samym przepisom jak rzemieślnik samoistny. Natomiast chałupnik pracujący jednoosobowo 

powinien podlegać ochronie prawnej należnej pracownikom zatrudnionym w warsztatach. 

Nowy projekt zawierał również propozycję naprawy sytuacji czeladników, ponieważ noweli-

zacja z 1934 r. zniosła organizacje czeladnicze działające w ramach cechów. Ograniczyła 

także prawa cechów i zniosła ich związki, wprowadzając w ich miejsce związki gospodarcze. 

Struktura i przywileje im nadane wzbudziły sprzeciw środowisk rzemieślniczych, w konse-

kwencji czego nie powstał żaden taki związek. Wszystkie te niedoskonałości prawne wyma-

gały szybkiej zmiany przepisów prawnych. „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”
35

 apelowa-

ła do organizacji rzemieślniczych o poparcie nowelizacji poprzez podjęcie odpowiednich 

uchwał
36

. 

                                                 
35

 „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” - tygodnik poświęcony sprawom organizacyjnym, zawodowym, 

społecznym, oświatowym i gospodarczym rzemiosła chrześcijańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
36

 Prezes poseł p. A. Snopczyński złożył w Sejmie projekt noweli prawa przemysłowego, „Gazeta Przemysłowo- 

Rzemieślnicza”, nr 5, 19 III 1937, s. 6. 
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Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu nr 332 z dnia 25 maja 1938 r.
37

 podało li-

stę uczelni i szkół technicznych, których dyplom uznano za dowód uzdolnienia zawodowego 

do samoistnego prowadzenia rzemiosła. Obowiązujące do tej pory rozporządzenia z 14 grud-

nia 1927 r. i uzupełnione z 30 sierpnia 1933 r. traciły moc prawną. 

W ustawie z 8 sierpnia 1938 r. wprowadzono sporo zmian, uzupełnień i zmieniono 

brzmienie artykułów w dotychczas obowiązującym prawie przemysłowym. W większości 

odnosiły się one do przemysłu koncesjonowanego i władzy przemysłowej, ale nowelizowały 

również sprawy rzemiosła, jak np. w art. 144
38

, dotyczącym karty rzemieślniczej, i w art. 161 

nadającym autonomię kołom czeladniczym działającym dotychczas przy cechach. Do listy 

rzemiosł dodano wyrób broni i amunicji oraz kominiarstwo. Ustawa nr 434 z 19 lipca 1939 

r.
39

 O izbach rzemieślniczych i ich związkach definiowała status izb w następujący sposób: „1. 

Ustanawia się izby rzemieślnicze, jako stałą reprezentację gospodarczych i zawodowych inte-

resów rzemiosła. 2. Izba rzemieślnicza jest instytucją samorządu gospodarczego i osobą pra-

wa publicznego. 3. Izba odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem”. 

Nadzór nad izbami sprawował minister przemysłu i handlu. Rozporządzenie w art. 4 

ustalało zakres działania izb. Miały one prawo do: 

1. organizowania i współorganizowania przedsięwzięć o charakterze gospodarczym,  

2. organizowania i popierania instytutów badawczych, muzeów, wystaw, pokazów, jarmar-

ków rzemieślniczych itp.; 

3. popierania szkół, kursów rzemieślniczych i innych działań przyczyniających się do podno-

szenia „sprawności zawodowej rzemieślników”; 

4. wydawania przepisów i zarządzeń dotyczących spraw terminatorskich, nadzór nad ich wy-

konaniem poprzez prowadzenie kontroli w tym zakresie; 

5. tworzenia komisji czeladniczych i mistrzowskich w oparciu o prawo przemysłowe; 

6. prowadzenia wykazów warsztatów rzemieślniczych w okręgu swojej izby; 

7. współdziałania z władzami państwowymi w zakresie przepływu informacji i opiniowania 

wniosków dotyczących interesów rzemiosła; 

                                                 
37

 Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 25 V 1938 r. wydane w porozumieniu z ministrem wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego W sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół 

technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu 

rzemieślniczego, DzU RP 1938, nr 40, poz. 332. 
38

 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1938 r. O zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie 

przemysłowym, DzU RP 1938, nr 60, poz. 463. Zapis ten poszerzał uprawnienia kół czeladniczych działających 

przy cechach. Czytamy tam: „Prowadzić przemysł rzemieślniczy, wymieniony w art. 142 ust. 1, można dopiero 

po uzyskaniu od władzy przemysłowej I instancji karty rzemieślniczej (art. 147), wydanej po wykazaniu przed tą 

władzą posiadania zawodowego uzdolnienia do prowadzenia danego rzemiosła”. 
39

 Ustawa z dnia 19 VII 1939 r. O izbach rzemieślniczych i ich związku, DzU RP 1939, nr 65, poz. 434. 
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8. przekazywania władzom państwowym i samorządowym wniosków i postulatów dotyczą-

cych interesów rzemiosła; 

9. wyznaczania biegłych opiniujących sprawy rzemiosła; 

10. przedstawiania kandydatów na stanowiska sędziów handlowych, członków rad państwo-

wych, komisji podatkowych itp.; 

11. wydawania opinii i zaświadczeń o zwyczajach rzemiosła; 

12. tworzenia sądów polubownych rozstrzygających spory; 

13. gromadzenia danych statystycznych dotyczących rzemiosła; 

14. współdziałania ze związkiem izb rzemieślniczych; 

15. współdziałania z cechami, związkami cechów i innymi organizacjami rzemieślniczymi. 

Ustawa określała również sposób wyboru radców, ich liczbę, oraz kto posiada czynne 

prawo wyborcze
40

 a kto bierne
41

. Art. 7 określał zadania komisarza wyborczego i komisji 

głównej powołanych przez ministra. Ustawodawca określił również obowiązki radców, za-

znaczając, że pełnią je nieodpłatnie. Rozdział II ustawy dotyczył Związku Izb Rzemieślni-

czych i określał jego zadania, strukturę (rada, zarząd, komisja rewizyjna), skład poszczegól-

nych organów i zasady wybierania władz. W przepisach końcowych rozdziału III, w art. 29, 

umieszczono zapis o utrzymaniu w mocy dotychczasowych granic okręgów i siedzib izb rze-

mieślniczych do czasu wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Art. 32 uchylał moc 

prawną rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o izbach 

rzemieślniczych i ich związkach
42

. 

                                                 
40

 Ibidem. W art. 6.1 czytamy: „Czynne prawo wyborcze posiadają rzemieślnicy bez różnicy płci, którzy przed 

dniem zarządzenia wyborów ukończyli 24 lat życia, obywatele polscy, nieograniczeni w prawach i wykonujący 

samoistne rzemiosło na podstawie karty rzemieślniczej lub koncesji, będący członkami cechów lub innych 

organizacji rzemieślniczych, co najmniej przez jeden rok przed dniem zarządzenia wyborów w okręgu danej 

izby”. 
41

 Ibidem. W art. 6.3 czytamy: „Bierne prawo wyborcze posiadają rzemieślnicy, którzy maja czynne prawo 

wyborcze, ukończyli 30 lat życia przed dniem zarządzenia wyborów i mają prawo używania tytułu mistrza lub są 

uprawnieni do kształcenia uczniów na podstawie innych przepisów prawnych”. 
42

 Ibidem. 
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Rozdział II 
 

 

Rzemiosło w Gdyni w latach międzywojennych 
 

 

Lokowanie miast na prawie niemieckim doprowadziło do przeniesienia na tereny pol-

skie niemieckich rozwiązań organizacji cechowych, rozumianych jako miejskie instytucje 

regulujące administrację branżową. Z badań prowadzonych nad tą sferą działalności gospo-

darczej wynika, że pierwsze zrzeszenia rzemieślnicze zaczęły działać już pod koniec XIII w. 

W Krakowie w 1400 r. działały m.in. bractwa masarzy, nożowników, trzosowników, pieka-

rzy, krawców, siodlarzy, tkaczy, rękawiczników, szewców, pasamoników, garbarzy, kowali, 

rzeźników, białoskórników oraz kamieniarzy
43

. 

Początki rzemiosła w Gdyni sięgają przełomu XIII i XIV w.
44

. Po wojnie trzynasto-

letniej (1454-1466) obszar dzisiejszego miasta (w tamtych czasach wsie i folwarki) w wyniku 

podziału administracyjnego, został włączony do województwa pomorskiego
45

. Z tego okresu 

pochodzą wzmianki o takich rodzajach rzemiosła, jak: gorzelnictwo, młynarstwo, piwowar-

stwo oraz rybołówstwo, które było mocno powiązane z kowalstwem ze względu na wspólne 

interesy polegające np. na budowaniu łodzi i wytwarzaniu osprzętu rybackiego. Nad rzeką 

Kaczą działało jedno z największych zbiorowisk kuźni żelaza na całym Pomorzu Gdańskim. 

W następnych latach oraz w czasach zaboru pruskiego, a następnie państwa polskiego, na 

terenie dzisiejszej Gdyni, kształtowanie się różnorodnych rodzajów rzemiosła podporządko-

wane było również rybołówstwu. Wynikało to głównie z położenia geograficznego i rosnące-

go popytu na ryby morskie
46

.  

Spis ludności przeprowadzony w gminie wiejskiej Gdynia dnia 30 września 1921 r. 

podaje, że liczba jej mieszkańców wynosiła 1268 osób, ale nie zawiera żadnych danych sta-

tystycznych obrazujących skalę i przekrój środowiska rzemieślniczego w Gdyni
47

. Dzieje 

współczesnej organizacji cechowej i rzemieślniczej funkcjonującej w Gdyni sięgają drugiej 

                                                 
43

 Pasamonik - rzemieślnik wyrabiający pasy, galony, frędzle, taśmy przerabiane metalowymi nićmi; 

białoskórnik - rzemieślnik zajmujący się wytwarzaniem skóry miękkiej np. rękawiczki lub ubrania; trzosownik - 

rzemieślnik wyrabiający trzosy, czyli skórzane lub wełniane pasy z kieszeniami na pieniądze używane w dawnej 

Polsce. 
44 

K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 123. Zob. też: Encyklopedia Gdyni..., t. I, Gdynia 2006, s. 692. 
45

Historia Pomorza, t. II do roku 1815, pod red. i ze wstępem G. Labudy, cz. I (1464/66 - 1648/57), opracowali: 

M. Biskup, M. Bogucka, A. Mączak, B. Wachowiak, Poznań 1976, s. 45. 
46

 K. Kubik, W. Gaworecki op. cit., s. 123. 
47

 A. Walicki, W. Makać, Gdynia w liczbach, „Rocznik Gdyński” 1986, nr 7, s. 82. Zob. też: A. Wróbel, Żydzi w 

Gdyni w latach 1926-1939, Toruń 2005, s. 26-27, 29; M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne 

miasta Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk 1970, s. 63-68. 
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połowy lat dwudziestych XX w. Powstające miasto i port gdyński tworzyły ogromne i bardzo 

sprzyjające warunki dla rozwoju drobnej wytwórczości, opisane w stosunkowo niewielu 

opracowaniach, dotyczących początków rzemiosła i przemysłu ludowego w Rzeczypospoli-

tej
48

. Rzemieślnicy przybywający do Gdyni ze wszystkich stron Polski, niemalże od początku 

zaczęli budować własne federacje cechowe. Napływowi mieszkańcy miasta w przynależności 

cechowej upatrywali zabezpieczenia własnych interesów i praw, a co za tym idzie poczucia 

bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie bez znaczenia były także publiczne pożyczki dla federacji 

rzemiosła, przeznaczone na ten cel przez rząd Bartla w 1926 r. i Bank Gospodarstwa Krajo-

wego w 1928 r.
49

. 

 

 

1. Powstawanie cechów rzemieślniczych 
 

 

Gdynia wzrastała i rozbudowywała się, czego konsekwencją było podjęcie przez wła-

dze państwa decyzji z dnia 10 lutego 1926 r., podnoszącej sołectwo gdyńskie do rangi miasta. 

Decyzja ta spowodowała napływ dużej grupy rzemieślników różnych zawodów, potrzebnych 

gospodarce Gdyni, tj. niezbędnych dla ludności oraz dla budowy portu. Kwalifikacje zawo-

dowe jednej i drugiej grupy były różne. Powstała silna konkurencja pomiędzy rzemieślnikami 

„miejscowymi” a przybyszami, a także walka z niefachowcami - tzw. „partaczami”.  

Jako pierwsi zorganizowali się w 1927 r. gdyńscy ślusarze. Inicjatorami powołania 

Cechu Ślusarskiego byli mistrzowie Bernard Badziąg, p. Burczyński, Anastazy Kurowski, B. 

Ostojewski, Józef Rataj i Władysław Wolf. Rok później swój cech utworzyli elektrycy (pre-

zes - Tadeusz Wieczfiński). W latach 1928-1929 powstały kolejne organizacje: Cech Piekarzy 

(cechmistrz - Klemens Pomieczyński), Cech Mistrzów Krawieckich (cechmistrz - Aleksy 

Regent) i Cech Mistrzów Stolarskich (cechmistrz - Stanisław Szary). W 1930 r. powstał Cech 

Szewców, Cholewkarzy i Pokrewnych Zawodów ze starszym cechu Aleksandrem Juszczyń-

skim. Cechy podlegały, w zależności od branży, izbom rzemieślniczym w Toruniu i Grudzią-

dzu
50

. 

W drugiej połowie lat dwudziestych na terenie miasta Gdyni działała już dość duża 

liczba rzemieślników prowadzących swoje warsztaty rzemieślnicze. Do pierwszych rzemieśl-

                                                 
48

 H. Mianowski, O rzemiośle, [w:] Dziesięciolecie..., s. 1085; J. Orenżyna, O przemyśle ludowym, [w:] ibidem, 

s. 1087. 
49

 Gdynia od rzemiosła do przemysłu, Bydgoszcz 2006, s. 10. Zob. też: Encyklopedia…, t. I, s. 59; M. Widernik, 

Ludność Gdyni w okresie międzywojennym, „Rocznik Gdyński” 1986, nr 7, s. 61. 
50 

Gdynia od rzemiosła, s. 10. Zob. też: R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, Gdynia 2010, s. 140. 
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ników gdyńskich w tym czasie należeli: Klemens Pomieczyński - piekarz
51

, Wojciech Borski 

- krawiec, J. Bukele - kowal, Jan Piełowski - elektryk, Bernard Ostrowski - lastrykarz, 

Edward Kubale - instalator wodociągów i kanalizacji, Stanisław Szary - stolarz, Marian Gier-

szal - stolarz, J. Kleinszmidt - stolarz, W. Nieżyński - malarz, Teodor Nowak - malarz, S. Ja-

nik - piekarz, Z. Dąbrowski - piekarz, Michał Szary - cieśla, Jan Szary - malarz, Stanisław 

Nadolski - rzeźnik i inni
52

. Brak danych nie pozwala niestety wymienić wszystkich rzemieśl-

ników pracujących w tym okresie. Należy przy tym założyć, że skoro posiadane informacje są 

niekompletne, to liczba gdyńskich rzemieślników przytoczona w niniejszych rozważaniach 

stanowi niedoszacowanie
53

. 

W 1928 r., jak twierdzą K. Kubik i W. Gaworecki, zaczęły się organizować branżowe 

cechy rzemieślnicze
54

. Popierały one i chroniły interesy rzemiosła oraz współdziałały z wła-

dzami miasta. Podstawą ich działania było prawo przemysłowe z 1927 r. Oprócz działalności 

organizacyjnej i gospodarczej cechy prowadziły wśród swoich członków prace szkoleniowe i 

kulturalne. Koniunktura sprzyjająca powstawaniu cechów branżowych, z których każdy z 

nich funkcjonował pod jednym zarządem, spowodowała że 20 września 1928 r. powstał Cech 

Malarsko - Lakierniczy. W skład zarządu, weszli: Jan Szary - jako starszy cechu, Sylwester 

Lewandowski - sekretarz i Marian Piechocki - skarbnik. 

Cech Mistrzów Garncarskich postanowił w 1928 r. zwalczać na terenie Gdyni niefa-

chową i nieuczciwą konkurencję. Obrał on sobie za siedzibę pomieszczenia restauracji Wa-

lentego Bednarskiego przy ul. Świętojańskiej 15. W lokalu tym odbywały się zebrania i zapa-

dały wszelkie decyzje dotyczące działalności cechu
55

. W latach trzydziestych w Gdyni działa-

ły również inne cechy np. Tapicersko - Rymarski, Zegarmistrzowsko - Zdobniczy i Cech Za-

wodów Różnych
56

. 

W dniu 7 października 1928 r. założono Cech Rzeźnicko - Wędliniarski z zarządem w 

składzie: Piotr Wojtasik - starszy cechu, Karol Sibilski - sekretarz i Stefan Nadolski - skarb-

nik
57

. W dniu 15 kwietnia 1929 r. powołano do życia Cech Piekarsko - Cukierniczy. Na jego 

czele zarządu stanął Bronisław Górtowski, jako starszy cechu, Jan Angowski - sekretarz i S. 

Gostowski - skarbnik. W lipcu 1929 r. zorganizowany został Cech Stolarski, dla którego wy-

                                                 
51

 R. Toczek, Kalendarium.. , s. 141. 
52

 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 125. 
53

 Por. w dalszej części rozdziału. 
54

 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 123. 
55

 M. Tokarz-Sitek, Gdynia w roku 1928, kalejdoskop wybranych z „Gazety Gdyńskiej” wycinków prasowych, 

„Rocznik Gdyński”, [b.r.w.], nr 12, s. 122. 
56

 Encyklopedia…, t. I, s. 693. 
57

 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit.,, s. 124. 
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brano trzyosobowy zarząd: Józef Daszkowski - starszy cechu, Sylwester Maroń - sekretarz 

oraz Jan Kołodziejczyk - skarbnik
58

. Także w lipcu 1929 r. powstał w Gdyni Cech Fryzjerski. 

W skład jego pierwszego zarządu weszli: Alojzy Kminkowski, jako starszy cechu, Maksymi-

lian Blokus - sekretarz i Franciszek Małkowski - skarbnik. W dniu 22 listopada 1929 r. ukon-

stytuował się także zarząd Cechu Ślusarskiego w składzie: Bernard Badziąg - starszy cechu, 

Stanisław Łączyński - sekretarz i Michał Cieślewicz - skarbnik
59

. 

 
 

Zdjęcie - listownik Józefa Kliksa, ze zbiorów prywatnych
60

. 
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 R. Toczek, Kalendarium..., s. 343. 
59

 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 124. 
60 

Józef Kliks przybył do Gdyni w czerwcu 1928 r. Po naukach zawodu zegarmistrzowskiego w Essen i 

praktykach w Paryżu. Pierwszy zakład zegarmistrzowski otworzył w Gdyni przy ul. Portowej 51. Następnie 

przeniósł się na Plac Kaszubski 3. Firma podobnie jak całe miasto i port rozwijała się dynamicznie. Dlatego w 

1936 r. otworzył drugi sklep zegarmistrzowsko-jubilerski przy ul. Świętojańskiej 90. Po 1 września 1939 r. 

stracił cały dorobek życia i cudem przeżył okres okupacji. Po wojnie ponownie otworzył zakład 

zegarmistrzowski w Gdyni na Placu Kaszubskim. Jednak nowe władze w 1949 r. nałożyły gigantyczny podatek 

tzw. domiar, co doprowadziło do likwidacji zakładu rzemieślniczego. Następnie zarządziły nakaz opuszczenia 

Gdyni wraz z całą rodziną tzw. wysiedlenie. Po licznych odwołaniach do najwyższych władz, w 1957 r. J. Kliks 

powrócił do Gdyni i od nowa rozpoczął działalność rzemieślniczą. W 1961 r. podpisał umowę o naukę zawodu z 

synem Andrzejem. W 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, zmarł i zostały pochowany na 

Cmentarzu Witomińskim. Syn Andrzej kontynuuje działalność rzemieślniczą do chwili obecnej w zawodzie 

zegarmistrzowskim. Relacja Andrzeja Kliksa syna Józefa z dnia 10 I 2015 r. (w zbiorach własnych autora). 
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Przełom lat 20. i 30. XX w. był w Polsce, a więc i w Gdyni, okresem kryzysu gospo-

darczego, który odcisnął też swoje piętno na rzemiośle gdyńskim, choć nie w tak destrukcyj-

nym stopniu, jak w innych regionach kraju. Cechy podejmowały starania o kredyty na zakup 

surowca, materiałów oraz starały się o pozyskanie klientów. Wraz ze wzrostem kryzysu malał 

popyt na usługi i wytwórczość rzemiosła
61

. 

Akcja popularyzująca zadania dla rozwoju ekonomicznego miasta sprzyjała rozwojo-

wi cechów rzemieślniczych. W 1930 r. powstał Cech Szewski, do zarządu którego weszli: 

Klemens Szczygieł - starszy cechu, Wacław Puławski - sekretarz i Franciszek Wysocki jako 

skarbnik. W 1931 r. rozpoczął swą działalność Cech Kowalski z zarządem trzyosobowym: 

Bernard Ciechowski - starszy cechu, Kazimierz Kasztelan - sekretarz i Zenon Koralewski - 

skarbnik. W rok później utworzony został Cech Zduńsko-Garncarski, również z trzyosobo-

wym zarządem: Franciszek Józefowicz - starszy cechu, Kazimierz Piątkowski - sekretarz, 

Piotr Bedła - skarbnik. Dnia 4 kwietnia 1933 r. rozpoczął działalność Cech Blacharski z za-

rządem w składzie: Zygmunt Szymański - starszy cechu, Wincenty Jaworski - sekretarz, Piotr 

Piasecki - skarbnik. W kwietniu 1934 r. utworzony został Cech Krawiecki: w skład jego za-

rządu weszli: Józef Dąbrowski - starszy cechu, Józef Majdański - sekretarz, Jan Warżo - 

skarbnik. Należy jednak pamiętać, że inicjatywa założenia Cechu Krawców i Zawodów Po-

krewnych została podjęta w 1932 r. przez Aleksego Regenta, mistrza krawieckiego, przy oka-

zji świętowania jego złotego jubileuszu pracy w zawodzie
62

. W 1935 r. powstał Cech Zegar-

mistrzów, Złotników, Rytowników, Optyków i Pokrewnych Zawodów z Alojzym Sobcza-

kiem, jako starszym cech. Powstały również cechy innych branż takich jak: blacharsko-

dekarski, murarsko-ciesielski, malarski, zduński, kowalski, fryzjerski, rzeźnicki. W 1938 r. 

powstał Cech Elektrotechniczny z zarządem w składzie: Jan Piełowski - starszy cechu, Stefan 

Pohl - podstarszy, A. Sztejenka - sekretarz, Stefan Gielniak - skarbnik. 

Założycielami cechów byli najlepsi rzemieślnicy, doskonali fachowcy w swojej bran-

ży, doświadczeni, cieszący się nieposzlakowaną opinią i szacunkiem środowiska rzemieślni-

czego. Ludzie ci posiadali również cechy przywódcze. Potrafili skupić wokół siebie innych 

rzemieślników swojej branży i przekonać ich do współdziałania dla dobra rzemiosła i ich sa-

mych. Wybór rzemieślnika do władz cechowych był zaszczytem. Warto tu wymienić cechy, 

które posiadały swoje zarządy i tworzyły struktury rzemiosła w Gdyni. 
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 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 124, zob. też: Encyklopedia…, t. I, s. 693. 
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 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 125. 
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Tabela 1. Zarządy cechów gdyńskich
63

 

 

Cech Blacharski: 

Szymański Zygmunt - st. cechu. 

Jaworski Wincenty - sekretarz. 

Piasecki Piotr - skarbnik. 

Cech Fryzjerski: 

Kamiński Alojzy - st. cechu. 

Blokus Maksymil - sekretarz. 

Małkowski Franciszek - skarbnik. 

Cech Kowalski: 

Ciechowski Bernard - st. cechu. 

Kasztelan Kazimierz - sekretarz. 

Koralewski Zenon - skarbnik. 

Cech Krawiecki: 

Dąbrowski Józef - st. cechu. 

Majdański Józef - sekretarz. 

Warżo Jan - skarbnik. 

Cech Malarski: 

Szary Jan - st. cechu. 

Lewandowski Sylwester - sekretarz. 

Piechocki Marian - skarbnik. 

Cech Murarsko - Ciesielski: 

Langiewicz Józef - st. cechu. 

Zieliński Franciszek, - sekretarz. 

Sikora Jan - skarbnik. 

Cech Zduńsko-Garncarski: 

Józefowicz Franciszek - st. cechu,  

Piątkowski Kazimierz - sekretarz,  

Bedła Piotr - skarbnik. 

Cech Rzeźnicko - Wędliniarski: 

Wojtasik Piotr - st. cechu. 

Sibilski Karol - sekretarz. 

Nadolski Stefan - skarbnik. 

Cech Ślusarski: 

Badziąg Bernard - st. cechu. 

Łączyński Stanisław - sekretarz. 

Cieślewicz Michał - skarbnik. 

Cech Stolarski: 

Daszkowski Józef - st. cechu. 

Maroń Sylwester - sekretarz. 

Kołodziejczyk Jan - skarbnik. 

Cech Szewski: 

Szczygieł Klemens - st. cechu. 

Puławski Wacław - sekretarz. 

Wysocki Franciszek - skarbnik. 

Cech Szklarski: 

Balewski Filip, - st. cechu. 

Piliński Leon, - sekretarz. 

Klein Karol, - skarbnik. 

Cech Zduński: 

Józefowicz Franciszek - st. cecha. 

Piątkowski Kazimierz - sekretarz. 

Bedła Piotr - skarbnik.  

Cech Piekarsko - Cukierniczy: 

Górtowski Bronisław - st. cechu. 

Angowski Jan - sekretarz. 

Gostowski Stanisław - skarbnik. 
 

Licznym elektoratem rzemieślniczym zainteresowane były stronnictwa polityczne 

działające w Gdyni. Rzemieślnicy wykazywali ogromne zróżnicowanie pod względem prefe-

rowanych opcji politycznych. Początkowo najbardziej popularne były w tym środowisku po-

glądy propagujące idee narodowe i nacjonalistyczne. Przejawiały się one także w postaci an-

tysemityzmu. Dmowski
64

 traktował Żydów jako element obcy, wroga wewnętrznego nieasy-

milującego się w społeczeństwie polskim. Uważał, że należy ograniczać ich prawa, a najlepiej 

pozbyć się z Polski, ponieważ stanowią konkurencję dla Polaków przejawiającą się dużym 

udziałem w rzemiośle. Jednym z najczęściej powtarzanych haseł Narodowej Demokracji (en-

                                                 
63
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decji) było nawoływanie do bojkotu sklepów żydowskich. Zyskało ono wielu zwolenników w 

kręgach rzemieślników niechętnych Żydom i obawiających się konkurencji z ich strony. 

Rywalizujący z narodowcami Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsud-

skiego starał się, aby w wielu obszarach miasta tworzyć swoje rady w poszczególnych związ-

kach i cechach. Przykładem takim była Generalna Federacja Pracy
65

, na początku Federacja 

była organizacją zrzeszającą urzędników portowych
66

. Z czasem powiększyła swoje szeregi o 

robotników zatrudnionych w porcie, którzy na zebraniu zwołanym przez zjednoczenie zawo-

dowe zgłosili chęć przystąpienia do stowarzyszenia. W jej szeregach znalazły się również 

związki rzemieślników gdyńskich reprezentujących takie zawody jak: krawcy, szewcy, mura-

rze i metalowcy. Federacja licząca kilkuset członków zaczęła być postrzegana jako organiza-

cja polityczna
67

.  

 

 

2. Stowarzyszenia i związki rzemieślnicze 
 

 

Potrzeba skonsolidowania środowiska rzemieślniczego, ochrony praw i usankcjono-

wania zwalczania niefachowej konkurencji sprawiła, że kilkakrotnie podejmowano próby 

utworzenia organizacji, która zrzeszałaby wszystkich gdyńskich rzemieślników. Trudno jed-

nak było zjednoczyć rzemieślników przybyłych z różnych regionów kraju. Udało się to dopie-

ro 14 grudnia 1927 r. Powstałe tego dnia Towarzystwo Przemysłowców w Gdyni wybrało 

stały zarząd w składzie: Edward Kubale - prezes, Wacław Ostojski - wiceprezes, Jan Piełow-

ski - sekretarz, Marian Gierszal - skarbnik, Bernard Badziąg - ławnik. Już na początku swojej 

działalności Towarzystwo liczyło 114 członków. Wacław Ostojski, wiceprezes pierwszego 

zarządu i prezes drugiego, tak scharakteryzował działalność organizacji, której przewodził: 

„Towarzystwo pośredniczyło przy udzielaniu pożyczek rzemieślnikom przez Komunalną Ka-

sę Oszczędności, wnoszono za pośrednictwem Towarzystwa różne petycje i interwencje do 

Władz, które prawie zawsze były przez Władze uwzględniane. Starano się również o zwol-

nienie rzemiosła od podatków obrotowych. Przeprowadzono paru swoich członków do Izby 
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Rzemieślniczej, oraz do Sądu Przemysłowego i Rady Miejskiej”
68

. Na przełomie lat dwudzie-

stych i trzydziestych pogłębiający się kryzys gospodarczy oraz długotrwała choroba prezesa 

spowodowały, że wielu członków odeszło z Towarzystwa. Wybrano Zarząd komisaryczny, 

który pełnił swoją funkcję do Walnego Zebrania w grudniu 1933 r., na którym powołano no-

wy zarząd w składzie: Wacław Ostojski - prezes, Józef Dąbrowski - wiceprezes, Ryszard Zie-

liński - sekretarz, Władysław Szemiot - zastępca sekretarza, Bolesław Orłowski - skarbnik, 

Bernard Badziąg i Stanisław Szary - ławnicy. Zebrania członkowskie odbywały się raz w 

miesiącu. Prowadzono na nich szkolenia z różnych dziedzin przemysłu. W kwietniu 1934 r. 

ustalono ostateczny termin wystawy rzemieślniczej na 28 czerwca do 8 lipca br. Podjęto rów-

nież uchwałę o corocznym pokazie prac uczniowskich i zasygnalizowano potrzebę budowy 

Domu Rzemieślniczego
69

. 

Taką sytuację ekonomiczną dobrze rozumiało powstałe w 1927 r. Towarzystwo Prze-

mysłowców. Jego członkami byli również rzemieślnicy, którzy starali się przyjść rzemiosłu z 

pomocą. Na kolegium zarządu Towarzystwa w 1931 r. podjęto uchwałę o zorganizowaniu 

wystawy rzemiosła w Gdyni, otwartej ostatecznie w 1934 r. Za wyroby rzemieślnicze, pre-

zentowane na wspomnianej wystawie, złoty medal otrzymali m.in. Józef Karwacki, prezes 

Izby Rzemieślniczej, Wacław Ostojski i Bernard Badziąg
70

. Prezentacja ta osiągnęła wielki 

sukces, czego efektem były korzystne zmiany gospodarcze. W jednodniówce, gazetce wyda-

nej z okazji wystawy, komisarz rządu Gdyni - Franciszek Sokół, w artykule pt. Znaczenie 

rzemiosła w rozbudowie Gdyni, pisał m.in.: „dziś, gdy ktokolwiek spojrzy na ten rozbudowa-

ny poważnie obszar, widzi nie tylko kołyszące się majestatycznie cielska nowożytnych po-

tworów morskich, które łączą odległe kontynenty - nie tylko zetknie się z pracą coraz to bar-

dziej rozbudowującego się przemysłu - ale także dojrzeć musi pracę naszego rzemiosła, boć te 

gmachy, te ciężko pracujące dźwigi portowe, a wreszcie to, co mieści się w naszych mieszka-

niach - to przeważnie produkt rzemieślnika”
71

. 
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Rzemiosło katolickie 
 

 

W dniu 1 grudnia 1928 r. w Gdyni powstało Towarzystwo Rzemieślników Katolic-

kich. Na jego czele stanął rzemieślnik - mistrz ślusarski Józef Rataj. Celem działalności była 

ochrona wartości chrześcijańskich i tożsamości narodowej oraz interesów rzemiosła polskie-

go. W czerwcu 1929 r. Towarzystwo Rzemieślników Katolickich uroczyście obchodziło po-

święcenie sztandaru. Wśród zaproszonych gości znalazły się delegacje władz, urzędów i wie-

lu przedstawicieli towarzystw. Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem, po którym nastąpiło 

składanie sztandaru i wbijanie pamiątkowych gwoździ. Posiadanie własnego sztandaru pod-

niosło rangę Towarzystwa. Wielu zaproszonych gości wygłosiło okolicznościowe przemó-

wienia. Na zebraniu członków Towarzystwa Rzemieślników Katolickich dnia 4 stycznia 1931 

r., w lokalu Bednarskiego wybrano Komisję Zawodową w skład, której weszli: Radzimiński, 

Milk, Kalau i Skórczewski, powołano do życia sekcję teatralną, postanowiono założyć własną 

orkiestrę. Dyskutowano także nad sytuacją rzemieślników polskich i niedopuszczaniu do pra-

cy Niemców z Gdańska, poruszono problem bezrobocia. Uczestnicy dobrowolnie opodatko-

wali się kwotą 50 gr. miesięcznie i ustalili, że dotychczasową kasę pogrzebową należy zmie-

nić na kasę zapomogową, a w razie śmierci członka wypłacić spadkobiercom zmarłego zapo-

mogę w kwocie 300 zł. Zebranie prowadził prezes J. Rataj
72

, a uczestniczyło w nim około 40 

osób
73

.  

W dniu 13 grudnia 1931 r. ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności 

wraz ze stanem finansów.
74

 Dokonano również wyborów nowego zarządu, ponownie wybie-

rając dotychczasowy skład. Poruszono kwestię nowego projektu prawa małżeńskiego
75

 oraz 
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uchwalono przeciwko niemu rezolucję protestacyjną
76

. Głos w dyskusji zabrali: ks. Turzyń-

ski, inż. Zuske, adwokat Krzemieniewski i ks. Surman. 

W dniu 17 stycznia 1932 r., w zebraniu sprawozdawczym członków Towarzystwa Ka-

tolickiego Rzemieślników uczestniczyło ok. 80 osób
77

. Dwa miesiące później, 14 marca 1932 

r. na kolejne zebranie członków Towarzystwa Katolickiego Rzemieślników prezes J. Rataj 

przygotował obszerny referat o rzemiośle. Przekazał także informację o powstających kursach 

miejskich i zachęcił do czynnego w nich udziału. Przedyskutowano również pomysł budowy 

„Domu Rzemieślnika”, uznając jednogłośnie, iż jest to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i 

należy dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować ten projekt. W zebraniu uczestniczyło 40 

członków Towarzystwa. W styczniu 1934 r. na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd w 

składzie: J. Rataj, D. Marszałek, D. Nikodem oraz Fr. Ziółkowski. Poruszono kwestię gdyń-

skich Żydów. Zobowiązano członków Towarzystwa do bojkotu żydowskich sklepów oraz 

zakazano wynajmu mieszkań Żydom. Ustalenia te, w formie rezolucji, ujęto w protokole ze-

brania. Towarzystwo Rzemieślników Katolickich, pozostające w strefie wpływów Stronnic-

twa Narodowego, liczyło wtedy 417 członków i było organizacją niezwykle dynamiczną
78

. 

Do większych, prężniej działających organizacji należały m.in. Generalny Sekretariat 

Chrześcijańskiego Rzemiosła z prezesem Józefem Ratajem na czele oraz Sekretariat Cechów 

Rzemiosła Miasta Gdyni zarządzany przez prezesa Piotra Wojtasika. Współpracowały z nimi 

mniejsze stowarzyszenia rzemieślnicze: Towarzystwo Rzemieślników Samodzielnych, Towa-

rzystwo Przemysłowców, Katolickie Towarzystwo Rzemieślników
79

 oraz związki: elektro-

                                                                                                                                                         
nabożeństwa błagalne w intencji zachowania małżeńskiego prawa kościelnego, po których organizowano 
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1929, t. I, z. 1, Warszawa 1931. 
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monterów, restauratorów, właścicieli dorożek i szoferów taksówek. Organizacje te uczestni-

czyły we wszystkich uroczystościach organizowanych w mieście (np. Dni Morza) oraz w 

świętach kościelnych, wystawiając własne poczty sztandarowe. Przed II wojną światową 

rzemieślnicy byli dobrze zorganizowani, a poszczególne cechy liczyły od 25 członków (ze-

garmistrzowie) do 105 (krawcy). 

Dnia 24 stycznia 1933 r. w restauracji Słupskiego przy ul. 10 Lutego spotkali się 

członkowie Gdyńskiego Cechu Szewskiego. Referent przedstawiciela Komisariatu Rządu 

rozpoczął zebranie krótkim przemówieniem, w którym przedstawił zgromadzonym cel zebra-

nia, czyli wybory nowego zarządu, odczytał porządek dzienny oraz statut Cechu Szewskiego. 

Wywiązała się dyskusja, podczas której wypowiadali się: referent Piotr Mastek, Aleksander 

Jurczyński, prezes Cechu, Stefan Jankowski i inni. Następnie odbyło się głosowanie nad 

udzieleniem absolutorium zarządowi, który kończył swoją kadencję oraz wybrano nowy za-

rząd. Prezesem został Stefan Jankowski - starszy cechu, zastępcą - Ignacy Rozpłochowski, 

skarbnikiem - Teofil Rozczański oraz członkiem zarządu - Adam Rybiński. W zebraniu, wraz 

z zaproszonymi gośćmi, uczestniczyło 15 osób
80

. 

W dniu 18 czerwca 1933 r. odbyło się w Gdyni roczne walne zebranie delegatów Pol-

skiego Związku Chrześcijańskiego Cechów Rzeźnickich i Wędliniarskich na województwa 

poznańskie oraz pomorskie. Przybyło na nie około 200 delegatów, którzy wzięli udział w po-

chodzie oraz nabożeństwie. Następnie przystąpiono do wysłuchania przemówień i referatów 

poruszających tematykę zawodową. Jeden z delegatów, pochodzący z Chełmna J. Frąckow-

ski, wygłosił referat dotyczący rozporządzenia z dn. 30 VI 1932 r. o dozorze związanym z 

mięsem, a także jego przetworami. Stwierdził konieczność domagania się od władz anulowa-

nia niektórych punktów tego rozporządzenia, m.in. zakazu trzymania mięsa mielonego w 

sklepach rzeźnickich i wędliniarskich. 

O sprawach podatkowych mówił delegat Wójcik z Poznania, kładąc szczególny nacisk 

na konieczność zmiany projektu o podatku scalonym w kontekście przemysłu dotyczącego 

zwierząt rzeźnych żywych, mięsa i jego przetworów. Zasugerował również potrzebę zmiany 

projektu ustawy o Państwowym Funduszu Weterynaryjnym. Projekty te, zdaniem mówcy, nie 

były dostosowane do potrzeb drobnego rzemiosła, a wręcz stałyby się dla niego zgubne. Ostro 

                                                                                                                                                         
Towarzystwa Budowy Osiedli i Miejskiej Komisji Opieki Społecznej. Należał do Polskiego Związku 
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utrzymujących łączność walczących oddziałów. Aresztowany przez Gestapo, został rozstrzelany w lasach 

piaśnickich w listopadzie 1939 r. 
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skrytykowana została ustawa dotycząca rzeźni, zreferowana przez Jana Węgierskiego z Brod-

nicy. Wielu mówców stwierdziło dużą niesumienność i konkurencyjność bekoniarni, które 

były wspierane przez kręgi prorządowe oraz dokonywanie uboju bydła przez wojsko (dla 

własnych potrzeb), co było zakazane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. 

Przy omawianiu reformy prawa przemysłowego, przez Czesława Potockiego z Pozna-

nia, Syndyk Izby Rzemieślniczej z Grudziądza, Byszow
81

, poddał krytyce pomysł przekształ-

cenia cechów rzemieślniczych, opracowany przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Jego zda-

niem, w myśl projektu poznańskiego powstałyby cechy trzech rodzajów: wolne, przymusowe 

i uprzywilejowane, które niestety weszłyby w skład Związku Zrzeszeń Gospodarczych. By-

szow stwierdził, że koncepcja ta doprowadziłaby do wzmocnienia monopolu, etatyzacji, a 

tym samym do pogrzebania drobnego rzemiosła. Po długiej dyskusji odczytano kilka rezolucji 

obrazujących stanowisko delegatów w kwestiach omawianych na walnym zebraniu i uchwa-

lono je przez aklamację. Po odczytaniu protokołu z Walnego Zgromadzenia Cechów w 

Ostrowie, z dnia 19 czerwca 1932 r. oraz sprawozdania Zarządu Związku, został przedłożony 

budżet na rok 1934, który przyjęto jednogłośnie bez wprowadzania zmian
82

. 

Rosnąca liczba cechów i towarzystw skupiających w swoich szeregach rzemieślników 

gdyńskich oferowała różne formy pomocy i współpracy. Nie wszyscy właściciele zakładów 

byli jednak zainteresowani ich ofertą. Przyczyny takiego stanu rzeczy były bardzo indywidu-

alne, ale być może należy ich również upatrywać w fakcie, iż przynależność do organizacji 

rzemieślniczych wiązała się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich i podporząd-

kowania zapisom statutowym. 

Tabela nr 2 przedstawia liczbę warsztatów zrzeszonych i niezrzeszonych dla wybra-

nych gałęzi rzemiosła. Z analizy danych zawartych w zestawieniu wynika, że większość za-

kładów rzemieślniczych w Gdyni nie była zrzeszona w cechach. Wyjątek stanowił Cech Mu-

rarsko - Ciesielski liczący 18 zrzeszonych warsztatów.  
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Tabela 2. Liczba warsztatów zrzeszonych i niezrzeszonych dla wybranych cechów
83

. 

 

Nazwa cechu 

Liczba warsztatów 

Zrzeszonych Niezrzeszonych 

Malarsko-Lakierniczy 46 86 

Fryzjerski 10 122 

Rzeźnicko-Wędliniarski 49 149 

Piekarsko-Cukierniczy 30 60 

Ślusarski 17 61 

Stolarski 23 96 

Szewski 61 149 

Murarsko-Ciesielski 18 — 

Blacharski 21 41 

Zduńsko-Garncarski 12 24 

Szklarski 14 23 

Krawiecki 38 162 

Kowalski 16 39 

Tapicersko-Rymarski — 10 

Zegarmistrzowsko-Zdobniczy — 18 

O g ó ł e m  3 5 5  1040 

 

Rozwój rzemiosła w latach trzydziestych zaznaczył się znacznym wzrostem liczby za-

kładów rzemieślniczych w Gdyni. Analizując dane zawarte w tabeli 3, przedstawiające stan 

liczebny zakładów w poszczególnych grupach rzemiosła w latach 1935, 1936 i 1937, należy 

zwrócić uwagę na tendencję wzrostową w takich dziedzinach jak: piekarstwo, fryzjerstwo, 

fotografowanie i zegarmistrzostwo. Natomiast w takich gałęziach jak: grawerstwo, rymar-

stwo, zduństwo - ich redukcję. Za wzrost lub zmniejszenie liczby zakładów odpowiadało wie-

le czynników, z których najważniejszym był popyt na dany rodzaj rzemiosła. 

 

Tabela 3. Stan liczebny zakładów rzemieślniczych latach 1935-1937
84

. 

 

Grupa rzemiosła 
L a t a  

1935 1936 1937 

Piekarstwo-Cukiernictwo 42 53 56 

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo 77 54 94 

Krawiectwo 162 127 149 

Szewstwo 96 85 84 

Fryzjerstwo 101 143 159 

Fotografowanie 22 37 40 

Ślusarstwo-Blacharstwo 73 68 81 

Zegarmistrzostwo 18 25 30 

Kowalstwo 17 25 21 

Grawerstwo i wyroby stempli 4 2 2 
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Kołodziejstwo 6 4 5 

Zduństwo 16 15 12 

Stolarstwo 57 78 70 

Tapicerstwo 11 10 14 

Malarstwo 39 71 58 

Pranie bielizny 18 35 33 

Murarstwo 22 36 27 

Szklarstwo 14 18 21 

Szwalnie bielizny 6 9 21 

Brukarstwo-Kamieniarstwo 3 1 2 

Bednarstwo 2 3 3 

Kuśnierstwo 4 8 11 

Ciesielstwo 6 8 5 

Introligatorstwo 3 1 2 

Siodlarstwo-Rymarstwo - 2 1 

Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne 53 53 59 

Ogółem  872 971 1060 

 

Do wymierających gałęzi rzemiosła należy zaliczyć rymarstwo. Spadek 

zapotrzebowania na jego wyroby był związany z rozwojem automobilizmu. Koń, jako siła 

pociągowa, zaprzęgowa i robocza, był powoli wypierany, a co za tym idzie, malał popyt na 

wyrób nowej uprzęży. Rymarstwo musiało więc, w znacznym stopniu, ograniczyć się jedynie 

do wykonywania napraw, które były mało dochodowe. Znaczną część prac naprawczych 

wykonywali też domokrążcy rekrutujący się w większości z bezrobotnych czeladników 

rymarskich. Pogłębiający się kryzys wymógł na rolnictwie redukcję kosztów, dlatego rzadko 

zamawiano nową uprząż, a korzystano ze starych zapasów. Wojsko, główny odbiorca z lat 

wcześniejszych, posiadało własne warsztaty i nie dawało już rzemiosłu rymarskiemu żadnych 

zleceń. Chylące się ku upadkowi rymarstwo w wielu częściach kraju nie przyjmowało już 

uczniów do nauki zawodu. Nieliczne warsztaty, pełne zalegających gotowych wyrobów, 

imały się portfelarstwa, tapicerstwa i innych dziedzin pokrewnych. Brak pomocy finansowej 

ze strony państwa nie dawał szans na przekształcenie, wzorem innych krajów, w wytwórnie 

wyrobów sportowych czy galanteryjnych. Uczyniły to tylko nieliczne warsztaty. „Gazeta 

Przemysłowo-Rzemieślnicza” z 20 grudnia 1931 r., w obszernym artykule poświęconym 

rymarstwu, podała że „obroty w porównaniu z rokiem zeszłym spadły o blisko 70 %”, a 

„niewspółmierność spadku cen surowca ze spadkiem cen wyrobów gotowych, utrudnia 

bardziej jeszcze nad wyraz ciężkie położenie”. Rymarstwo „stanęło zatem u schyłku swego 

istnienia jako odrębna gałąź rzemiosła”
85

. 
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Duża ilość małych, niesolidnych warsztatów rzemieślniczych, pozostających w 

konflikcie z wymogami rzetelnego rzemiosła i obowiązującego prawa była postrzegana, jako 

źródło szkodliwego partactwa i plaga Gdyni. Przywódcy i działacze rzemieślniczy powołując 

do obrony interesów rzemiosła Generalny Sekretariat Rzemiosła Chrześcijańskiego, byli 

przekonani, że tylko silna i zdecydowana w działaniu organizacja może zapanować nad takim 

stanem rzeczy i przywrócić mu należytą powagę i rangę. Siedziba Sekretariatu mieściła się w 

lokalach Towarzystwa Wystaw i Targów Gdyńskich przy ul. Rybackiej 2. „Gazeta 

Przemysłowo-Rzemieślnicza” z 13 lipca 1938 r. przedstawiła program Generalnego 

Sekretariatu Rzemiosła Chrześcijańskiego w Gdyni
86

. Zakładał on dalszy rozwój i 

konsolidację rzemiosła w Gdyni, współpracę z urzędami w celu poprawy poziomu 

fachowości, pomoc w likwidacji nielegalnego rzemiosła poprzez współdziałanie z Urzędem 

Skarbowym, Funduszem Pracy i Ubezpieczalnią Społeczną. Sekretariat zamierzał także 

współdziałać ze Stowarzyszeniem Właścicieli Nieruchomości w Gdyni, pozyskiwać nowe 

tereny pod stałe warsztaty i pomagać w ich budowie, nawiązać współpracę w celu uzyskaniu 

robót i dostaw dla rzemiosła oraz kredytów drobnych i krótkoterminowych dla warsztatów 

pracy. Pragnął również zahamować dopływ nieodpowiedniego i niewykwalifikowanego 

rzemiosła, motywując to przekonaniem, że w Gdyni pożądane są tylko zakłady na wysokim 

poziomie fachowym. Oferował pomoc finansową rzemieślnikom, którzy chcieliby osiedlić się 

we wschodnich województwach. Deklarował ufundowanie domu rzemieślniczego. 

Na początku listopada 1938 r. Generalny Sekretariat zwołał zebranie zarządów 

cechów i organizacji rzemieślniczych w Gdyni, na którym zapadła decyzja o budowie „Domu 

Rzemiosła Chrześcijańskiego nad Polskim Bałtykiem w Gdyni”
87

. Projekt przewidywał salę 

zebrań na 2,5 tys. osób, salę wystaw wzorów eksportowych, sale wykładowe, biblioteki 

rzemieślnicze, bursy uczniowskie, biura handlowe itp. a także gazochrony. Koszt budowy 

szacowano na 600 tys. zł. Pierwsze pieniądze w kwocie ok. 50 tys. zł zebrano wśród 

rzemieślników gdyńskich deklarujących dalsze prowadzenie zbiórki w środowisku. Funkcję 

prezesa rady nadzorczej jednogłośnie ofiarowano komisarzowi rządu - Franciszkowi 

Sokołowi. Generalny Sekretariat dostrzegał potrzebę zmian, które należało wprowadzić nie 

tylko w organizacji samego rzemiosła, ale również w ustawodawstwie, które często było 

sprzeczne z interesami miasta i portu. W tym celu zaangażowano do współpracy ludzi 
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przychylnych rzemiosłu, posiadających wiedzę, doświadczenie i wpływy w kręgach 

rządowych oraz zarządy cechów, stowarzyszeń, prasę lokalną i rzemieślniczą.  

Inną ważną inicjatywą Generalnego Sekretariatu, podjętą wraz z zarządami cechów, 

było organizowanie przy cechach kół czeladniczych i uczniowskich. Miały one pogłębiać 

wiedzę fachową poprzez wykłady, odczyty, kursy dokształcające, oraz zajęcia z języków 

obcych, a także prowadzić zajęcia kulturalno - oświatowe, organizować prace społeczne i 

zaszczepić młodzieży terminatorskiej żeńskiej i męskiej ideę wspólnego działania dla dobra 

rzemiosła. Jednym z pierwszych, który postanowił podjąć się tego zadania był Cech 

Krawiecki w Gdyni. Z inicjatywy starszego cechu Adama Rutkowskiego powołano koło 

uczennic i uczniów, adeptów zawodu krawieckiego. W dniu 8 grudnia 1938 r. na pierwszym 

zebraniu organizacyjnym koła uczennic przy Cechu Krawieckich Chrześcijan w Gdyni 

wybrano zarząd w składzie: przewodnicząca - Elżbieta Jednacówna, zastępczyni 

przewodniczącej - Bożena Matuszkiewiczówna, zastępczyni przewodniczącej - Janina 

Ziółkowska, sekretarka - Eugenia Kluzówna, skarbniczka - Janina Zającówna oraz członkinie 

Zarządu - Władysława Babiczówna i Halina Nykłówna. Kilka dni później, 11 grudnia, na 

zebraniu młodzieży męskiej powstało koło uczniów. W skład zarządu weszli: starszy uczeń - 

Antoni Zaleśkiewicz, zastępca - Joachim Cisiewicz, sekretarz - Kazimierz Wiśniewski, 

skarbnik - Franciszek Mariniak, oraz członkowie zarządu - Władysław Brzyk i Józef Jurek. W 

skład obu zarządów weszli uczniowie z pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki. „Gazeta 

Przemysłowo-Rzemieślnicza”
88

 uznała ideę za godną naśladowania również w innych 

organizacjach rzemieślniczych, ponieważ otoczenie troską i opieką młodzieży rzemieślniczej, 

stworzenie jej dogodnych warunków do nauki i rozwoju przygotuje młodych ludzi do 

aktywnego życia w społeczeństwie oraz udziału w organizacjach zawodowych. Podjęcie 

takich starań, zdaniem gazety, jest powinnością wszystkich, którzy pragną, „by rzemiosło 

polskie przyszłych dziesięcioleci było narodowe, silne i należycie przygotowane do 

zawodu”
89

. Popularność tej inicjatywy została zahamowana wieloma czynnikami, brakiem sal 

wykładowych, specjalistów do prowadzenia kursów i pieniędzy na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją tych zadań. Generalny Sekretariat był zdania, że praca oświatowa jest 

konieczna i czynił starania, aby pozyskać niezbędne środki finansowe. 

Rzemiosło gdyńskie podjęło dyskusję dotyczącą przekształcenia Generalnego 

Sekretariatu Rzemieślników Chrześcijan w Gdyni w tzw. Morskie Koło Pomorskiego 
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Związku Samodzielnych Rzemieślników Chrześcijan w Grudziądzu. Planowano również 

powołać w Gdyni Radę Rzemiosła składającą się ze wszystkich starszych cechów. Celem 

tego projektu była nadzieja, że nowa organizacja pomorska znajdzie sposób na przywrócenie 

godnych warunków egzystencji i rozwój warsztatów rzemiosła chrześcijańskiego w Gdyni
90

. 

„Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” z 2 czerwca 1939 r. informowała swoich 

czytelników o konferencji dyrektorów i przedstawicieli wszystkich izb, która odbyła się przed 

kilkoma dniami. Omówiono na niej udział Samorządu Gospodarczego Rzemiosła w ustalaniu 

norm dochodowości dla wymiaru podatku dochodowego. Mimo, że dotychczasowa praca izb 

rzemieślniczych w tej dziedzinie nie przyniosła pożądanych rezultatów, ponieważ ich wnioski 

z reguły nie były uwzględniane, to jednak nadal były one gotowe do współdziałania z 

Ministerstwem Skarbu. Zebrani ustalili, że należy poczynić starania w ministerstwie, aby 

opinie i wnioski izb były uwzględniane. Uznali także, że w zakresie właściwego ustalenia 

norm dochodowości konieczne jest właściwe wyszkolenie biegłych w tej dziedzinie. Na 

konferencji poruszono również zagadnienia statystyczne. Zebrani stwierdzili konieczność 

zaktualizowania danych będących w posiadaniu izb a dotyczących liczby warsztatów 

rzemieślniczych, liczby terminantów oraz zatrudnionych pracowników. Podjęto więc decyzję 

o przeprowadzeniu spisu warsztatów rzemieślniczych
91

. 

Dnia 16 maja 1939 r. odbyła się w Gdyni konferencja cechów z udziałem 

przedstawicieli władz. Tematem spotkania było oddłużanie cechów gdyńskich. Rzemiosło 

reprezentowali przedstawiciele Generalnego Sekretariatu Chrześcijańskiego Rzemiosła oraz 

cechów: krawieckiego, rzeźnicko-wędliniarskiego, kominiarskiego, piekarskiego oraz 

stolarskiego, fryzjerskiego, malarsko-lakierniczego, blacharsko-dekarskiego, zduńsko-

garncarskiego, zegarmistrzowsko-jubilerskiego, szewsko-cholewkarskiego, elektryków, 

szklarskiego, ślusarskiego, tapicersko-siodlarskiego i murarsko-ciesielskiego. Władze 

reprezentowali przedstawiciele Komisariatu Rządu, I i II Urzędu Skarbowego, Ubezpieczalni 

Społecznej, Funduszu Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Komunalnej Kasy 

Oszczędności (KKO) miasta Gdyni. Rzemiosło gdyńskie znalazło się w bardzo trudnej 

sytuacji. Było tak zadłużone, że egzekucja długów byłaby równoznaczna z jego likwidacją. 

Dług wobec Ubezpieczalni Społecznej był pięciokrotnie wyższy niż w urzędach skarbowych. 

Przyczyną tej sytuacji, w znacznym stopniu, był fakt, iż rzemieślnicy zaangażowani w 

rozbudowie Gdyni nie otrzymywali wynagrodzenia w gotówce, lecz wekslami, które były 
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wykupywane po długim czasie, zwykle za pół ceny. Doprowadziło to do poważnego ich 

zadłużenia i zubożenia. Należy pamiętać, że wraz z rodzinami stanowili oni 20% ludności 

miasta. Tak liczna grupa społeczna nie posiadała swojego reprezentanta w Radzie Miejskiej. 

Istniała zatem potrzeba zmiany tej sytuacji poprzez wprowadzenie do rady przedstawicieli 

rzemiosła w drodze wyboru lub nominacji. 

Położenie rzemiosła pogarszało powierzanie robót osobom niewykwalifikowanym 

oraz wyłanianie w drodze przetargów podmiotów podających najniższe ceny bez wliczenia 

kosztów robocizny, podatków i innych świadczeń. Adam Rataj w imieniu chrześcijańskiego 

rzemiosła Gdyni przedstawił następujące postulaty: „1) umorzyć wszystkie zaległości w 

urzędach, udzielić długoterminowych pożyczek, 2) otoczyć opieką samodzielnych 

rzemieślników, 3) dawać pracę przede wszystkim mistrzom, którzy przez szkolenie 

młodzieży przyczyniają się do rozwoju gospodarczego państwa, 4) w przetargach 

państwowych uwzględniać oferty średnie, nie najtańsze, 5) w przypadku egzekucji, uprzednio 

zasięgnąć informacji organizacji danego zawodu, czy zachodzi wypadek złośliwego 

niewypłacania czy rzeczywista niemożność”
92

. Sytuacja rzemiosła gdyńskiego wymagała 

podjęcia zdecydowanych kroków naprawczych mających na celu zapewnienie bytu tysiącom 

rodzin rzemieślniczych, zwalczanie nielegalnego rzemiosła i podniesienie kwalifikacji 

zawodowych rzemiosła uprawnionego. Uczestnicy konferencji mieli nadzieję, że 

przedstawione postulaty rzemiosła chrześcijańskiego znajdą zrozumienie u władz miasta, 

które przychylą się do ich realizacji. W podobnym tonie wypowiadała się również prasa 

rzemieślnicza. 

 

 

Rzemiosło żydowskie 

 

 

Pisząc o rzemiośle gdyńskim, nie sposób pominąć Związku Rzemieślników Żydow-

skich. Społeczność Żydów w Gdyni, przybyłych z różnych stron Polski, była w tym okresie 

dość liczna. Związek powstał w lipcu 1935 r. i był bezpośrednio podporządkowany warszaw-

skiemu Centralnemu Związkowi Rzemieślników - Żydów w Polsce oraz traktowany, jako 

jego oddział
93

. Powstanie oddziału było możliwe dzięki inicjatywie i na wyraźne życzenie 
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 Oddłużanie Rzemiosła Gdyńskiego koniecznością, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, nr 13, 2 VI 1939, s. 
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 Centralny Związek Rzemieślników Żydów w Polsce powołano na mocy postanowienia Komisarza Rządu na 
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grupy minimum 20 osób. Jego nadrzędnym celem, jak wszystkich związków i cechów, była 

obrona interesów określonych środowisk zawodowych, w tym wypadku coraz liczniejszej 

grupy rzemieślników, właścicieli i pracowników pochodzenia żydowskiego
94

. 

Do jego powstania przyczyniła się zapewne również rezolucja Towarzystwa Rze-

mieślników Katolickich podjęta w styczniu 1934 r., nawołująca do bojkotu żydowskich skle-

pów i wprowadzająca zakaz wynajmowania Żydom mieszkań i lokali na prowadzenie działal-

ności. Początkowo Związek nie był liczny i zrzeszał głównie właścicieli zakładów krawiec-

kich. Z czasem zyskał znaczną popularność i skupiał w swoich szeregach większą liczbę 

członków, przedstawicieli różnych zawodów takich jak: szewstwo, stolarstwo, rzeźnictwo i 

kuśnierstwo. W latach 1929-1939 w Gdyni było 267 żydowskich zakładów rzemieślniczych, 

w tym 30 prowadzonych przez kobiety. 

W 1935 r. do pierwszego zarządu Związku Rzemieślników Żydowskich weszli m.in.: 

kuśnierz Mosze Chaim Wasserman (prezes), krawiec Icek-Berek Rozenberg (sekretarz), 

znany z działalności w Bundzie
95

, i krawiec Mordka (Marian) Zalma Słomnicki, 

podejrzewany przez władze o działalność komunistyczną i wywrotową. 

Związek miał osobowość prawną, a co za tym idzie prawo do posiadania własnego 

majątku ruchomego i nieruchomego, mógł przyjmować datki, zapisy, zawierać umowy i za-

ciągać kredyty bankowe. Działalność statutowa nie ograniczała się tylko do szkolenia i kur-

sów zawodowych dla członków, ich rodzin i czeladników, ale obejmowała również prawo do 

organizowania jarmarków, wystaw i pokazów wyrobów własnych, a także koncertów, odczy-

tów, zabaw i wycieczek. Mógł wydawać pisma i podręczniki poświęcone sprawom szkole-

niowym i zawodowym. W ramach organizacji związkowej powołano do życia kasy wzajem-

nej pomocy dla chorych, wdów i sierot, którym udzielano bezprocentowych pożyczek i inne-

go, doraźnego wsparcia. Organizowano pomoc medyczną, biura pomocy prawnej i pośrednic-

twa pracy. Stworzono kasy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie i od następstw nie-

szczęśliwych wypadków. Powołano Sąd Rozjemczy. Do związku mogli przystąpić pełnoletni 

                                                                                                                                                         
współzałożycieli był Adam Czerniaków, w czasie wojny prezes warszawskiego, Judenratu. Szerzej o 

działalności związku zob. na łamach: „Handwerker un Industri - Cajtung” z lat 1925-1927 oraz „Handwerker 

Cajtung” z lat 1927-1938. 
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 M. Fuks, Żydzi w Warszawie, Warszawa Poznań/Daszewice 1992, s. 304. 
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prawach ludności żydowskiej. Podejmował współpracę z in. partiami robotniczymi, zwłaszcza z PPS-Lewicą. W 

1933 r. nawiązał kontakty z KPP. Zob. np.: Encyklopedia PWN..., s. 114. 
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żydowscy rzemieślnicy obojga płci, posiadający własne warsztaty i cieszący się nieposzlako-

waną opinią. O przyjęciu kandydata, po złożeniu deklaracji i rekomendacji dwóch członków, 

decydował większością głosów zarząd oddziału. Członkowie byli zobowiązani do corocznego 

płacenia składek w wysokości 12-24 zł. Opłata ta dotyczyła tylko członków rzeczywistych
96

. 

Członkowie honorowi, osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Związku, wybierane tylko 

przez Zjazd Reprezentantów na wniosek centrali, byli z niej zwolnieni. Przewidziano również 

możliwość skreślenia z listy członków Związku za działanie na jego niekorzyść, niemoralną 

postawę, konflikt z prawem oraz niedostosowanie się do decyzji Sądu Rozjemczego. 

Centralny Związek Rzemieślników - Żydów w Polsce
97

 zobowiązał swój gdyński od-

dział do zbierania danych statystycznych i wszelkich informacji dotyczących rzemiosła na 

swoim terenie oraz przekazywania ich do centrali w Warszawie. Przedstawiciele oddziału 

mieli również obowiązek uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, zjazdach i wszelkiego 

rodzaju inicjatywach dotyczących rzemiosła. Ich zadaniem było także przekazywanie wła-

dzom lokalnym projektów i wniosków mających na celu ochronę interesów i dalszy rozwój 

rzemiosła żydowskiego. Dobrze zorganizowana społeczność żydowska oraz wzrost liczby 

żydowskich zakładów rzemieślniczych i związana z tym poprawa ich statusu majątkowego 

wywołały falę sprzeciwu chrześcijańskiej konkurencji. Nastroje antysemickie w Gdyni nasila-

ły się. Sytuacja ta nie zadziałała destrukcyjnie, wręcz przeciwnie, jednoczyła środowisko ży-

dowskich rzemieślników. 

W dniu 10 stycznia 1937 r. na zebraniu Związku wystąpiono z inicjatywą utworzenia 

funduszu, który pomagałby członkom w zakładaniu własnych warsztatów rzemieślniczych. 

Projekt zyskał aprobatę, a na jego realizację ustalono jednorazową wpłatę w wysokości 5 zł. 

Jarosław Drozd jest zdania, że była to jedyna inicjatywa Związku
98

. W czasie spotkania 

dyskutowano również o kwestii bojkotu i rosnącej niechęci wobec Żydów. Stanowisko władz 

Związku Rzemieślników Żydowskich było jednoznaczne - zalecało swoim członkom spokój i 

opanowanie oraz roztaczało wizję rychłych zmian sytuacji politycznej w kraju, która 

przyniesie rozkwit żydowskiego drobnego rzemiosła. Słowa te były pocieszające i zachęcały 

do dalszego działania. 

Szukając innych możliwości zabezpieczenia swoich interesów, poszerzenia wpływów 

i sposobów dalszej ekspansji rynkowej, związkowcy postanowili solidnie przygotować się do 

                                                 
96
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zbliżających się wyborów zarządu gminy żydowskiej i wprowadzić tam swojego przedstawi-

ciela
99

. W lutym 1938 r., w lokalu związkowym przy ul. Świętojańskiej 56, odbyły się drugie, 

w krótkiej historii Związku Rzemieślników Żydowskich, wybory do władz zarządu. Prezesem 

ponownie wybrano Mosze Wassermana. Wiceprezesem natomiast został Hersz Cadek - wcze-

śniej członek zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Bydgoszczy, skarbnikiem Saul 

Schubert a sekretarzem Natan Grossman. Godność prezesa honorowego otrzymał dr Albert 

Menasche. Aktywnymi działaczami Związku byli także m.in.: kuśnierz Mojsze Brustowski, 

szewc Abram Szafran, stolarz Dawid Szlama Zylbersztajn, Abram Moszek Grutman i niezna-

ny z imienia Kowalski. 

Działający od 1935 r. Związek Rzemieślników Żydowskich był organizacją niezwykle 

prężną, posiadającą spore ambicje polityczne. Skupiał w swoich szeregach większość żydow-

skich zakładów rzemieślniczych. Nie sposób zatem pominąć milczeniem nazwisk ludzi, któ-

rzy tworzyli struktury związku i przewodzili mu w krótkiej historii jego istnienia. 

 

Tabela 4. Zarząd gdyńskiego oddziału Związku Rzemieślników Żydowskich w latach 1935-

1939
100

. 

 

 

                                                 
99

 Ibidem, s. 223. 
100

 Ibidem, s. 222. 

Imię i nazwisko Funkcja (lata) Urodzony Zawód 

Mosze Chaim 

Wasserman 

prezes (1935-1939) 
1898 

kuśnierz 

Hersz (Herman) 

Cadek 

wiceprezes (1938-1939) 
1901 

kamasznik 

Icek-Berek 

Rozenberg 

sekretarz (1935-1937) asesor 

(1938-1939) 
1904 

krawiec 

Juda Chaskiel Blond sekretarz (1937-1938) 1884 krawiec 

Natan Grossman sekretarz (1938-1939) 1910 krawiec 

Mordka Zalma 

Słomnicki 

skarbnik (1935-1938) 
1909 

krawiec 

Saul (Paweł) Schubert skarbnik (1938-1939) 1893 rzeźnik 

Józef Saul Landau asesor (do 1938) 1904 parasolnik 

Froim Dancygier asesor (1938-1939) 1903 krawiec 

Boris Beatus asesor (1938-1939) 1908 tapicer 

Eugeniusz Laub asesor (1938-1939) 1889 mistrz szklarski 

Abram Frydman asesor (1938-1939) 1908 krawiec 

Jozef Ajzemer asesor (1938-1939) 1906 torebkarz 
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Na przełomie lat 1937-1938 Związek Rzemieślników Żydowskich borykał się z 

kolejnymi nieprzychylnymi działaniami ze strony rzemieślników i społeczeństwa 

katolickiego, prowadząc również walkę z pikieciarzami endeckimi. Delegacja związkowa 

prowadziła równocześnie rozmowy z komisarzem rządu Franciszkiem Sokołem. Ten jednak, 

zdaniem J. Drozda, nie był zbyt przychylny sympatyzującej z ruchem komunistycznym 

organizacji żydowskiej. Próba oddziaływania na władze gdyńskie nie powiodła się. Dlatego 

na zebraniu związku w dniu 4 lipca 1938 r. uznano za konieczne wysłanie delegacji do władz 

centralnych
101

.  

 

 

Promocja rzemiosła gdyńskiego 
 

 

Organizacje rzemieślnicze, oprócz ochrony interesów swojej grupy zawodowej, 

starały się, w miarę swoich możliwości, promować rzemiosło. Niestety, działania te nie były 

skuteczne. Sprowadzały się w zasadzie do dbałości o dobrą jakość wyrobów i świadczonych 

usług oraz walki z nieuczciwą konkurencją. Władze miasta z Franciszkiem Sokołem, 

komisarzem rządu Gdyni, były przychylne wszelkim inicjatywom promującym miasto, port 

czy jakąkolwiek gałąź życia publicznego. Jednak ani rzemieślnicy, ani władze nie 

dysponowały takim kapitałem, który zapewniłby szeroko zakrojoną reklamę o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

Kryzys gospodarczy nie sprzyjał inicjatywom wymagającym znacznych nakładów 

finansowych. Franciszek Biszoff, pisząc o wystawie rzemieślniczej, także dostrzegł problem 

ubożejącego środowiska rzemieślniczego, w którym jednostek nie stać na kosztowne anonse 

prasowe. Uważał jednak, że organizacja branżowa byłaby w stanie pokryć koszty kampanii 

reklamowej, która wykazałaby „wyższość produkcji rzemieślniczej nad fabryczną”
102

. 

Towarzystwo Przemysłowe na zebraniu kolegium w 1931 r., w dyskusji o potrzebie promocji 

rzemiosła, wystąpiło z pomysłem zorganizowania wystawy wyrobów rzemieślniczych. 

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk rzemieślniczych. 

Przygotowania trwały 3 lata. W kwietniu 1934 r. na zebraniu Towarzystwa
103

 ustalono 

ostateczny termin wystawy - 24 VI - 8 VII 1934 r. Czas ten nie był przypadkowy. Zbiegał się 
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z obchodami Święta Morza. Organizatorzy liczyli, że z początkiem lata zwiększy się liczba 

letników, a tym samym będzie możliwość zaprezentowania dorobku gdyńskiego rzemiosła 

ludziom z całej Polski. Celem wystawy była przede wszystkim promocja. Poszerzenie 

rynków zbytu dawało nadzieję, że w dobie kryzysu uda się utrzymać działające warsztaty, a 

więc miejsca pracy wielu mistrzów i czeladników, co z kolei zapewniało egzystencję wielu 

rodzinom. Prezentacja wytwórczości rzemieślników dawała możliwość oceny jego poziomu 

oraz porównania z dorobkiem sąsiadów
104

. Należy pamiętać, że młode miasto Gdynia, 

sąsiadujące z Gdańskiem i Rzeszą Niemiecką, gdzie szczycono się starymi tradycjami 

rzemieślniczymi, narażone było na silną konkurencję z ich strony. Wystawa miała ocenić 

szanse na eksport wyrobów za granicę. Wzięło w niej udział 59 wystawców, w tym: Cech 

Krawiecki, rzemieślnicy różnych branż, Towarzystwo Ubezpieczeń Polonia, Miejskie 

Zakłady Elektryczne z Gdyni oraz 7 wystawców spoza Gdyni. 

Towarzystwo Przemysłowców w Gdyni, organizator wystawy, wydało gazetę pt. I. 

Wystawa Rzemieślnicza w Gdyni. Jednodniówka poświęcona sprawom zawodowym 

rzemieślników polskich z okazji Wystawy Rzemieślniczej w Gdyni 24 czerwca do 8 lipca 1934. 

Opublikowano w niej listę wystawców, podając numer sali lub holu i nr stoiska. Dzięki tej 

informacji każdy mógł bez trudu odnaleźć dowolnego wystawcę. 

 

Tabela 5. Lista wystawców w Gdyni na podstawie spisu z I Wystawy Rzemieślniczej w Gdy-

ni zamieszczonej w Jednodniówce
105

. 
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 F. Biszoff, Cele i zadania..., s. 21. 
105

 Spis Wystawców na I. Wystawie Rzemieślniczej w Gdyni od dnia 24 czerwca do 8 lipca 1934, Gdynia 1934, s. 

42-44. Opracowano na podstawie spisu wystawców I Wystawy Rzemieślniczej w Gdyni zamieszczonej w 

Jednodniówce - gazecie wydanej z okazji wystawy. 

Lp. Wystawca Adres Lokalizacja Stoisko 

1. „Mimoza” - Ogrodnictwo  Gdynia, Kam Góra Hol I 1 

2. Polonia Towarzystwo Ubezpieczeń, Sp. 

Akc. Warszawa 

Generalna Reprezentacja  

w Gdyni, ul. 10 Lutego 23 

Hol I 3 

3. Władysław Miszkiewicz, Wyroby ręczne 

artystyczne 

 Hol I 4 

4. Skład Nasion i Narzędzi Ogrodniczych oraz 

dekoracji Kwiatowej, właśc W. Brodowska. 

Gdynia, ul. 10 Lutego 35 Hol I 6 

5. Aleksy Regent, Mistrz krawiecki Gdynia, Świętojańska 56  Sala I 1 

6. Jan Warżo, Mistrz krawiecki Gdynia, ul. Portowa 7 Sala I 2 

7. Klemens Schneller, Mistrz krawiecki Gdynia, ul. Portowa 5 Sala I 3 

8.  Cech krawiecki Gdynia Sala I 4 

9. Kazimierz Holland, Mistrz krawiecki Gdynia, Morska 96 Sala I 5 

10. Marta Grubówna, Krawiectwo Gdynia, ul. Św.-Jańska 21 Sala I 6 
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11. Bronisława Kozłowska, Mody damskie Świętojańska 139 dom 

ZUPU mieszk.6 

Sala I 7 

12. Marja Samitowska, Krawcowa Gdynia, Świętojańska 63 Sala I 8 

13. „Pani” Magazyn Kapeluszy Damskich wł. 

Józef Karwacki 

Świętojańska 56 Sala I 9 

14. Wanda Korzunówna, Rękawiczarstwo Świętojańska Sala I 10 

15. Gertruda Promińska, Hafciarka, Artystka Gdynia, Śląska 51 blok I. 

m. 46 

Sala I 11 

16. Wanda Papis, Krawiectwo Gdynia, Świętojańska dom 

ZUPU 

Sala I 12 

17. A. Płachocki, Skład i pracownia obuwia Gdynia Świętojańska 61 Sala I 13 

18. Józef Dąbrowki, zakład krawiecki Gdynia, Abrahama 20 Sala I 14 

19. Józef Konkel, Wędzarnia i fabryka konserw Gdynia, ul. Sw. Piotra telef. 

21-85. 

Sala II 2 

20. Edmund Ruciński, Przds. Tapicersko-

Dekoracyjne 

Gdynia ul. 10 Lutego 24 Sala III 1 

21. Tadeusz Nowaczyk, Mistrz stolarki Gdynia, ul. św. Wojciecha 

10 

Sala III 2 

22. Klemens Badziąg, Warsztaty naprawy 

maszyn biurowych 

Gdynia, Portowa 3 Sala III 3 

23. Wysmyk Mistrz bednarski Gdynia, Abraham Sala III 4 

24. Stefan Kozłowski Koszykarstwo Gdynia ul. Kilińskiego 12 Sala III 5 

25. Bracia Wiecińscy Wytwórnia Powroźnicza Gdynia 4 Sala III 6 

26. Piotr Trześniak Wyroby Bursztynowe Gdynia ul. Śląska Sala III 7 

27. Jan Szynal, Warsztat Mechaniczno- 

Rusznikarski 

Gdynia, ul. 10 Lutego 3 Sala III 8 

28. Marjan Mager Wyroby grawerskie i stemple Gdynia, Plac Kaszubski 19 Sala III 9 

29. Karol Klein Warsztat Szklarki Gdynia ul. Abrahama 7 Sala IV 1 

30. Ryszard Zieliński, Warsztaty Szklarskie Gdynia, Świętojańska 19 Sala IV 2 

31. Klemens Jagła Warsztat Kołodziejski Gdynia, ul. Morska obok 

Pomorzanki 

Sala IV 3 

32. Bernard Ciechowski, mistrz kowalski Gdynia, ul. Lipowa 11 Sala IV 4 

33. Marja Chubiszowa artyst. Prace Gdynia Sala IV 5 

34. Marjan Muszyński tapicer- dekorator Gdynia, Tel. 27-75 Sala IV 6 

35. Stanisław Chomicki, Mistrz stolarski Świętojańska 53 Sala IV 7 

36. Marjan Gierszal, Mistrz stol. Świętojańska 53 Sala IV  8 

37. Stefan Rybiński, Warsztat Tapicersko- 

Rymarski 

Gdynia, ul. Warszawska 46 Sala IV 11 

38. Jan Popowski, Wyroby drzewne Gdynia, 3 Maja 36 Hol II 1 

39. Andrzej Gusmann, Zakład Ślusarski Gdynia, ul. Morska Hol II 3 

40. Bolesław Orłowski, Wyroby kamieniarskie Gdynia, 3 Maja Hol II 4 

41. Piotr Bedła, Mistrz zduński Gdynia, ul. Warszawska Sala V 1 

42 Antoni Hirsz, Mistrz zduński Gdynia, 10 Lutego Sala V 2 

43 Franciszek Józefowicz, mistrz zduński Gdynia Świętojańska 84 Sala V 3 

44  Bernard Badziąg, Zakład Mechaniczni- 

Przemysłowy 

Gdynia, ul. Stefana 

Żeromskiego 22 

Sala V 4 

45 Wacław Ostojski, Warsztat Mechaniczni- 

Ślusarski 

Gdynia, ul. Morska Sala V 5 

46 Miejskie Zakłady Elektryczne  Gdynia Sala VI 1 

47 Jan Neuman, Lakiernictwo Gdynia, ul. Śląska 57 Sala VII 1 

48 Jan Szary, Mistrz malarski Gdynia, ul. 10 Lutego Sala VII 2 

49 Marcin Jasiewicz, Mistrz malarski Gdynia, ul. Kilińskiego Sala VII 3 
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Tabela 6. Lista wystawców spoza Gdyni
106

. 

 

 1 Propaganda Konsumpcji Soi 

Przemysław Trąpczyński  

agronom, chemik. 

Wilno Hol 1 2 

 2 Wytwórnia artystycznych kilimów 

gliniarskich 

Lwów, Plac św. Ducha Hol I 5 

3 „Molpan” Wytwórnia patentowych 

worków hermetycznych 

Zduńska Wola Sala I 15 

4 Kamczatka, kuśnierstwo, futra Warszawa Marszałkowska 137 Sala II 1 

5 Antoni Grabowski, Mistrz stol. Zagórze Sala IV 9 

6 Jan Sznurek, artykuły kuchenne Poznań, Kopczyńskiego 69 Sala IV 10 

7 Władysław Meisner fabryka kafli i 

wyrobów kaszubskich 

Kartuzy Tel. 5 Hol II 2 

 

W gazecie zamieszczono również szereg artykułów poruszających tematykę wystawy, 

omawiających jej cele, zadania i nadzieje, jakie z nią wiązano. Pisano również o rzemiośle w 

kontekście możliwości jego rozwoju w Polsce i w Gdyni, o jego roli w rozbudowie miasta, i o 

potrzebie nowelizacji prawa przemysłowego. Jeden z artykułów traktował o historii Towarzy-

stwa Przemysłowców w Gdyni, inny o możliwościach zastosowania elektryczności w zakła-

dach rzemieślniczych
107

. 

Autorami tekstów zamieszczonych w gazecie byli: Franciszek Sokół - komisarz rządu 

w Gdyni, inż. S. Celichowski - naczelnik wydziału w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
108

, 

Kazimierz Barciszewski - radca wojewódzki
109

, R. Mojseowicz - naczelnik Wydziału Admi-

nistracyjnego Komisariatu Rządu w Gdyni, Józef Gendaszyk - syndyk, Franciszek Biszoff - 

dyrektor Izby Rzemieślniczej, Marian L. Pisarek - kierownik propagandy elektryczności 

Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, Wacław Ostojski - prezes Towarzystwa Prze-

mysłowców. 

W Jednodniówce znalazło się również miejsce na reklamę instytucji wspierających 

rzemiosło takich jak: Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Gdyni, który załatwiał 

wszelkie czynności bankowe i udzielał pożyczek dla rzemiosła, a także warszawskie Towa-
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50 Czesław Jerszyński, Mistrz malarski Gdynia, ul. Świętojańska 

139 

Sala VII 4 

51 W. Patalas, Zakład malarski Gdynia, Zygmunta Augusta Sala VII 5 

52 Stefan Schielmann, Mistrz dekarski Gdynia, Starowiejska 28 Sala VII 6 
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rzystwo Ubezpieczeń Polonia - Generalna Reprezentacja z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lu-

tego 23, z usług którego korzystało wielu rzemieślników. Zamieszczono również wizytówki 

zakładów należących do rzemieślników szczególnie zaangażowanych w tworzenie wystawy. 

Na str. 40 opublikowano spis członków Cechu Stolarskiego wraz z rekomendacją zakładów 

stolarskich. 

Jednym z wystawców były Miejskie Zakłady Elektryczne. Na pierwszy rzut oka wy-

dawałoby się, że nie miały one nic wspólnego z rzemiosłem. Ich udział w wystawie miał na 

celu zaakcentowanie wsparcia dla rzemiosła i zaprezentowanie potencjalnym klientom - wy-

stawcom oraz zwiedzającym - nowych możliwości, jakie niosło za sobą użycie silników zasi-

lanych prądem elektrycznym. W wielu gałęziach rzemiosła, związanych z obróbką metali, w 

szewstwie, krawiectwie i stolarstwie stosowano już silniki elektryczne. 

Zakłady elektryczne proponowały wiele udoskonaleń, promując przy okazji urządze-

nia elektryczne takie jak: piekarniki, zbiorniki do grzania wody, wentylatory i inne. Udział w 

wystawie był obliczony nie tylko na pozyskanie wśród rzemieślników nowych nabywców 

prądu, ale również na wsparcie rzemiosła poprzez prowadzenie porad jak unowocześnić za-

kład rzemieślniczy i dostosować go do potrzeb danej gałęzi rzemiosła
110

. 

Stan rzemiosła, poziom jego produktów i powodzenie wystawy rozbudziły apetyt na 

zdobywanie rynków Europy. Dla władz miasta zainteresowanych rozwojem i promocją Gdyni 

i wytwórczości rzemieślniczej taki przegląd był niezwykle istotny, ponieważ pozwalał na 

realną ocenę porównawczą. F. Sokół napisał, że wystawa jest „bilansem kilkoletnich 

wysiłków” rzemiosła i „stanowi chlubny sprawdzian, że na odcinku rękodzieła postępujemy, 

osiągając wyniki nie gorsze od zagranicznych”
111

. 

Wiele gałęzi rzemiosła takich jak: krawiectwo, szewstwo, rękawicznictwo i 

rzeźnictwo eksportowało swoje produkty do Francji, Austrii, Szwajcarii, Anglii, zyskując tam 

rynki zbytu i uznanie klientów. Władze rzemiosła były przekonane, że warto zadbać o eksport 

wyrobów stolarskich, siodlarskich, galanterii skórzanej, sprzętów domowych i wielu innych, 

ponieważ ich jakość mogła zdobyć uznanie na rynkach zagranicznych i swobodnie 

konkurować z rzemiosłem zagranicznym. 

Mojseowicz, naczelnik Wydziału Administracyjnego Komisariatu Rządu w Gdyni, 

napisał: „Wystawa rzemieślnicza powstała dzięki energii i żywotności miejscowego rękodzie-

ła, które borykając się z kryzysem pokonuje wszelkie piętrzące się na swojej drodze trudno-
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ści. Czy jednak te wysiłki mają na celu zapewnić wyłącznie warunki egzystencji tej warstwie 

ludności, którzy tu złożyli eksponaty? Czy nie mieści się tu w Gdyni, tym naszym oknie na 

świat, także pewna idea szersza, potężniejsza niż wskazanie, co i jak produkujemy? Zapewne 

tak. Zapewne Wystawa zorganizowana na tym miejscu nosi w sobie cechy przeglądu tych sił, 

które zużyte być mają nie tylko na użytek kraju, ale również użyte być mają w formie ekspor-

tu na zewnątrz Państwa. Trzeba się nam więc zastanowić, dokąd i co możemy z produkcji 

rękodzielniczej rzucić w świat”
112

. Mojseowicz uważał, że jedną z przyczyn niewielkiego 

eksportu wytwórczości rzemiosła były bariery psychologiczne gdyńskich rzemieślników, któ-

rzy nie wierzyli w swoje siły, zdolności i doświadczenie. Rzemiosło nie dysponowało kapita-

łem zakładowym i obrotowym pozwalającym na zagraniczną promocję i reklamę. Nie miało 

również możliwości zaciągania preferencyjnych, nisko oprocentowanych kredytów, które 

można było przeznaczyć na zakup większej ilości surowców i materiałów oraz na reklamę. 

Nie było również organizacji handlowych pozyskujących rynki zbytu, zajmujących się pro-

mocją i pośredniczących w handlu. 

Należało zatem dołożyć wszelkich starań, aby pokonać te bariery. Potrzebna była do 

tego nowelizacja przepisów prawnych oraz wypracowanie przez samorząd takich form pomo-

cy rzemiosłu, które będą wspierać jego inicjatywy i zapewnią swobodę działania. 

Wydawana w Warszawie „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” z 15 lipca 1934 r. w 

komunikatach na str. 4 umieściła notatkę o obchodach Święta Morza i Wystawie Rzemiosła w 

Gdyni. Stwierdzono w niej m.in., że Święto Morza miało charakter uroczysty. Przybyli na nie 

jak zauważono prezydent Rzeczypospolitej oraz ministrowie a także tłumy gości z całego 

kraju. Wielkie zainteresowanie wzbudziła I. Wystawa Rzemieślnicza w Gdyni, „której ekspo-

naty, zebrane na 59 stoiskach, umożliwiły wytworzenie poglądu o położeniu rzemiosła pol-

skiego, oraz jego możliwości eksportowych”
113

. 

Notatka prasowa jest dowodem na to, że wystawa cieszyła się dużym 

zainteresowaniem nie tylko władz lokalnych i społeczności gdyńskiej czy przybyłych gości i 

letników, ale również władz na szczeblu centralnym. Przegląd stanu rzemiosła, jakości 

wyrobów i poziomu świadczonych usług oraz szans na ewentualny eksport był ważny nie 

tylko dla rzemieślników zainteresowanych rozwojem swoich zakładów, poszerzeniem 

rynków zbytu i poprawą warunków życiowych, ale także dla władz lokalnych szukających 

dogodnych form wspierania rzemiosła, rozwoju i promocji miasta. 
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W 1935 r. prasa rzemieślnicza informowała, że znów zostanie zorganizowana 

wystawa rzemieślnicza. Tym razem nazwano ją Wystawą Przemysłowo - Rzemieślniczą. 

Teren wystawowy urządzono nad morzem, w sąsiedztwie przystani Żeglugi Polskiej i 

reprezentacyjnych budynków rządowych. Zgłoszenia przyjmowało Towarzystwo Wystaw i 

Targów w Gdyni, sp. z o.o. Gdynia, ul. Kilińskiego 12
114

. Zainteresowanie wystawców było 

tak duże, że dyrekcja wystawy postanowiła poszerzyć teren o 2000 m
2
, aby móc pomieścić 

wszystkich wystawców, a także postawić wielką halę, w której zaplanowano wyeksponować 

przemysł i rzemiosło nastawione na eksport. Drugi w historii wystaw pokaz, zakrojony na 

wielką skalę, miał udowodnić, że rzemiosło gdyńskie jest dobrze zorganizowane i gotowe 

zmierzyć się z konkurencją na rynkach zagranicznych i wzmocnić ekspansję gospodarczo - 

handlową Polski do innych krajów. Środowisko rzemieślnicze było przekonane, że napływ 

pieniędzy pochodzących z eksportu ustabilizuje rynek pracy i powstrzyma emigrację 

zarobkową. W „Gazecie Przemysłowo-Rzemieślniczej” z 15 czerwca 1935 r. napisano: „W 

dniu 29 bm. nastąpi otwarcie w Gdyni Targów Przemysłowo - Rzemieślniczych. Targi te 

wywołały duże zainteresowanie w sferach rzemieślniczych i będą przez drobnych wytwórców 

dość licznie obesłane. Z Warszawy zgłosiło udział szereg firm, a wśród nich W. Zglecki. 

Zbiorowe stoiska urządzają: Izba Rzemieślnicza we Włocławku i inne Izby. Wszystkie 

miejsca już są zajęte, co świadczy najlepiej o powodzeniu Targów, urządzanych w polskim 

porcie”
115

. 

Zainteresowanie wystawą było bardzo duże. Pisała o niej prasa w kraju i zagranicą 

oraz wszystkie wydawnictwa na wychodźstwie, omawiając jej znaczenie dla rozwoju polskiej 

gospodarki. Informacje prasowe przyczyniły się do zorganizowania wycieczek z rożnych 

stron Polski. Swój przyjazd zapowiadali Polacy zza oceanu i wielu krajów Europy, kupcy, 

dziennikarze i rzemieślnicy z różnych zakątków Polski. Wystawa odbyła się w dniach 29 

czerwca - 1 września 1935 r.
116

. Pierwszego dnia zwiedziło ją około 2 tys. osób. Izby 

rzemieślnicze z całego kraju wzięły udział w wystawie zbiorowej, eksponując wytwórczość 

poszczególnych cechów, największą starannością otaczając wyroby eksportowe. 

Organizowały również wycieczki rzemieślników na wystawę. W prasie rzemieślniczej 

zamieszczone były informacje, kto organizuje i gdzie są zapisy na wyjazdy do Gdyni. „Gazeta 
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Przemysłowo-Rzemieślnicza” w wydaniu lipcowym, w Kronice rzemieślniczej, pisała o 

wielkim sukcesie organizatorów
117

. 

Wystawa Przemysłowo - Rzemieślnicza w Gdyni zorganizowana była pod hasłem 

propagandy wytwórczości polskiej. Reprezentowała różne działy wytwórczości przemysło-

wo-rzemieślniczej. Sąsiedztwo Gdańska powodowało, że importowano z niego szereg artyku-

łów pochodzenia niemieckiego. Wystawa gdyńska natomiast miała na celu zainteresowanie 

kupców i przemysłowców produktami rzemiosła polskiego, konkurencyjnymi cenowo i jako-

ściowo. Zbiorowe stoiska izb rzemieślniczych, m.in. innymi Izby Rzemieślniczej w Białym-

stoku, we Włocławku i inne, stanowiły dowód, że przy odpowiedniej organizacji można pro-

dukować na skalę masową ubrania i wyroby będące wytworem warsztatu rzemieślniczego, po 

cenach niskich, zachowując przy tym należytą dbałość o jakość produktów i ich solidne wy-

kończenie. Zainteresowanie wystawą wzrastało z każdym dniem. Zarząd Związku Fabrykan-

tów i Przemysłowców ufundował 3 komplety medali - złoty, srebrny i brązowy za najlepsze 

wyroby przemysłowe w kategorii - najlepsze przetwory rybne, najlepsze wyroby stolarsko - 

budowlane, najlepsze wyroby ślusarsko - budowlane
118

. 

W dniu 30 kwietnia 1937 r. na terenie powystawowym w Gdyni spotkali się 

przedstawiciele starszyzny cechowej i władze organizacji rzemieślniczych
119

. Przybyli także: 

Jan Rokosz - prezes Związku Kupców i Rzemieślników Polskich we Francji, Józef Glapiński 

- przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Rzemieślników Chrześcijańskich w RP. Zebraniu 

przewodniczyli: prezes Towarzystwa Chrześcijańskich Rzemieślników i Przemysłowców 

Gdyni - Ostroński oraz prezes Sekretariatu Rzemiosła w Gdyni, radca Izby Rzemieślniczej - 

Piotr Wojtasik. Poseł Snopczyński zreferował nowelizację ustawy, a zebrani uznali, że jest 

ona zgodna z dążeniami rzemiosła chrześcijańskiego i przyjęli projekt bez zastrzeżeń. 

Dyskutowano również o wzmożonym napływie do Gdyni rzemieślników z całej 

Polski, którzy kierowani własnymi ambicjami nie potrafili jeszcze podjąć działań dla dobra 

ogółu, co w konsekwencji obniżyło zyski, doprowadziło do przeludnienia rzemiosła, 

nierentowności warsztatów i opuszczania miasta przez wcześniej osiedlonych w nim 

rzemieślników. Poruszono także kwestię zbyt wysokich podatków, naliczanych na podstawie 

dochodów z lat ubiegłych, zwiększającą się liczbę warsztatów, prowadzonych nielegalnie, bez 

odpowiedniego wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz karty rzemieślniczej. 
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Dyrektor Glapiński przypominając zadania organizacji rzemieślniczych, zaapelował o 

konsolidację rzemiosła chrześcijańskiego w Gdyni. 

„Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” z dnia 15 maja 1937 r. zamieściła krótki 

artykuł pt. Targi Gdyńskie. Stwierdzono w nim, że targi były imprezą cykliczną i zyskały 

ogólnokrajowy rozgłos. Poszerzono ich zakres w stosunku do lat ubiegłych o „następujące 

działy: budowlany, budowy dróg, motoryzacyjny, przemysłu rybnego, przemysłu 

kaszubskiego i turystyki regionalnej, ekspansji morskiej oraz dział uprzemysłowienia 

Gdyni”
120

. Liczono, że zwiększy to obroty inwestycyjne nie tylko Gdyni, ale całego 

wybrzeża. W artykule wspomniano także o targach z roku 1936, oceniając je bardzo 

pozytywnie. Podkreślono ich doniosłą rolę w rozwoju życia gospodarczego na wybrzeżu. 

Kolejną inicjatywą promującą rzemiosło był Tydzień Propagandy Rzemiosła na 

Pomorzu. Jego organizatorem był Polski Związek Rzemieślników Chrześcijan we współpracy 

z Izbą Rzemieślniczą z Torunia, Pomorskim Instytutem Rzemieślniczo-Przemysłowym i 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. Patronat objął wojewoda pomorski, Władysław 

Raczkiewicz. Impreza planowana była na 18-25 czerwca 1939 r. i miała na celu „a) 

upowszechnienie znaczenia rzemiosła polskiego, jako podstawy do unarodowienia życia 

gospodarczego, b) propagandę wyrobów rzemieślniczych, c) uaktywnienie organizacji 

rzemieślniczych, d) stwierdzenie sprawności organizacyjnej rzemiosła pomorskiego”
 121

. W 

programie przewidziano nabożeństwa, akademie, wystawy prac uczniowskich i 

czeladniczych, pokazy mody, konkursy dekoracji okien wystawowych, reklamę radiową, 

prasową i filmową. W ramach Tygodnia Propagandy Rzemiosła na terenie Pomorza miała 

być podjęta próba utworzenia organizacji skupiających kobiety pracujące w rzemiośle i 

członków rodzin rzemieślników samodzielnych. 

Wystawy rzemieślnicze, targi, tygodnie propagandy, mimo pogłębiającego się 

kryzysu, wpisywały się do kalendarza imprez promujących rzemiosło gdyńskie. Stawały się 

coraz bardziej profesjonalne i lepiej zorganizowane. Organizatorzy starali się wychodzić 

naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zarówno rzemiosła jak i klientów. Niestety II wojna 

światowa przerwała te działania. 
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Rozdział III 
 

 

Rzemiosło Gdyńskie w latach 1939 - 1956 
 

 

1. Rzemiosło podczas okupacji hitlerowskiej 
 

 

W dniu 1 września 1939 r. rozpoczął się najtragiczniejszy okres w historii młodego 

miasta. Już kilka godzin po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski bombardowano wybu-

dowany w latach międzywojennych port gdyński, siejąc strach i panikę wśród ludności cy-

wilnej. W zaistniałej sytuacji komisarz rządu w Gdyni F. Sokół zaapelował do Gdynian o 

zachowanie spokoju i utrzymanie porządku
122

. Dwa dni później, 3 września, wprowadził stan 

wojenny na mocy art. 3 ustawy z dnia 23 VI 1939 r. o stanie wojennym
123

, zakazując ludności 

cywilnej przebywania poza domem w godzinach od 20 do 6
124

. Ten stan, utrudniający prowa-

dzenie normalnego życia i działalności gospodarczej, w tym rzemieślniczej, trwał do chwili 

ewakuacji oddziałów Wojska Polskiego na Oksywie
125

.Wojska niemieckie wkroczyły do mia-

sta w dniu 14 września 1939 r. Dnia 19 września 1939 r., na wyraźny rozkaz wizytującego 

miasto Adolfa Hitlera, zmieniono nazwę Gdynia na Gotenhafen
126

. Führer uważał, że nowa 

nazwa będzie kojarzona ze wschodniogermańskim plemieniem Gotów mieszkającym w sta-

rożytności na Pomorzu i zasugeruje światu niemieckie korzenie miasta oraz regionu
127

. 

Po zajęciu miasta Niemcy rozpoczęli aresztowania pracowników administracji 

publicznej, duchowieństwa, nauczycieli oraz kupców i rzemieślników, uważając ich za 

jednostki zbędne i zagrażające nowemu porządkowi. Zorganizowane jesienią 1939 r. 

aresztowania i wysiedlenia w głąb okupowanej Polski, do Rzeszy lub obozów 
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koncentracyjnych i więzień, z początku chaotyczne, z czasem przerodziły się w planowane 

akcje mające na celu oczyszczenie miasta z ludności nieprzydatnej gospodarce niemieckiej 

oraz zapewnienie miejsc pracy i lokali mieszkalnych dla niemieckich kolonistów, urzędników 

i oficerów
128

. 

Niemieckie władze okupacyjne Gdyni zakazały używania języka polskiego i likwido-

wały polski dorobek naukowy i kulturalny oraz wszelkiego rodzaju organizacje kulturalne, 

społeczne, ekonomiczne i polityczne. W myśl tej polityki rozwiązały również polskie organi-

zacje cechowe. Nakazano im oddać całą dokumentację, insygnia i sztandary
129

. 

Informacje o wojennych losach rzemieślników gdyńskich są bardzo skąpe. W literatu-

rze przedmiotu dotyczącej okresu wojennego w Gdyni oraz historii gdyńskich cechów brak 

jednoznacznych komentarzy na ten temat. Nie prowadzono w tym zakresie osobnych badań. 

Ich stan i rozproszenie materiałów źródłowych nie pozwala na jego wyczerpujące omówie-

nie
130

. Można jednak domniemywać, że poza dążeniem okupanta do zniszczenia wszelkich 

organizacji o znaczeniu gospodarczym, przejęcie wspomnianej dokumentacji miało dostar-

czyć danych m.in. o rzemieślnikach i specjalistach różnych branż w celu ewentualnego ich 

wykorzystania gospodarce niemieckiej. Dla potrzeb bazy Kriegsmarine szczególnie przydatni 

byli mechanicy, elektromechanicy i murarze. Około 5 tys. specjalistów wraz z rodzinami 

otrzymało dokumenty pozwalające na pozostanie w Gdyni
131

. Dla reszty los nie był tak ła-

skawy. Rzemieślnicy i właściciele zakładów przemysłowych byli wysiedlani a ich domy, ma-

szyny, gotowe wyroby, półprodukty i materiały konfiskowane. Nie wszyscy podporządkowali 

się zarządzeniom władz okupacyjnych. Złotą księgę i pieczęć oraz dokumenty Cechu Kraw-

ców z narażeniem życia zdołali ukryć: mistrz cechowy, Jan Turzyński i Jan Warżo. Uratowa-

ne zostały również: sztandar Cechu Szewców ukryty przez Jerzego Simona, mistrza szew-
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skiego, sztandar Cechu Krawców schowany przez mistrza Edwarda Brzezińskiego oraz sztan-

dar Cechu Stolarskiego zabezpieczony przed zniszczeniem przez Jana Kołodziejczyka
132

. 

Mało wiemy o działalności konspiracyjnej rzemieślników, którzy pozostali w Gdyni. 

Należy zauważyć, że obszary portu i miasta oraz przyległych do niego terenów podlegały 

infiltracji przez polską sieć wywiadu dalekosiężnego ZWZ-AK, oznaczonych kryptonimami 

„Stragan” i „Lombard”. Z początkiem 1941 r. komórki wywiadu w ramach tzw. wywiadu 

ofensywnego objęły swym działaniem Gdynię i jej okolice. Praca wywiadowcza była możli-

wa ze względu na fakt, że Niemcy zatrudniali w zakładach w Gdyni dużą grupę pozostałych 

po wysiedleniach mieszkańców miasta oraz okolicznych wsi i osad
133

. Nie można wykluczyć, 

że w tej działalności nie brali udziału przedstawiciele gdyńskiego rzemiosła. 

Trudno ustalić ilu rzemieślników oddało życie za polskość tego miasta. Już pierwsze 

dni wojny, bombardowania, wkroczenie Niemców do Gdyni, przyniosły straty wśród ludności 

cywilnej. Należy założyć, że dotknęły one także rzemieślników i ich rodziny. W Gdyni, w 

okresie od 1 września do 29 grudnia 1939 r., zostali pozbawieni życia: 

Kardas Jan, rzemieślnik - kowal (1.09.1939); 

Labuda Józef, rzemieślnik - ślusarz (5.09.1939); 

Maćkowski Stefan, fryzjer (10.09.1939 - Gdynia-Orłowo); 

Zwoliński Zygmunt, rzemieślnik - ślusarz mechanik (13.09.1939 - Gdynia); 

Kopczyński Jan, rzemieślnik technik budowlany (1939); 

Kolasa Adam, rzemieślnik - rzeźnik (4.10.1939 - Gdynia - Pogórze); 

Majka Jan, pomocnik ślusarski (30.11.1939 - Nowy Port); 

Boberek Franciszek, stolarz (29.12.1939)
134

. 

Niemiecki terror, obławy i masowe aresztowania nasiliły się po zakończeniu kampanii 

wrześniowej. Wielu mieszkańców Gdyni i regionu straciło życie w lasach piaśnickich poło-

żonych w pobliżu Wejherowa. Historycy nie są zgodni co do daty pierwszej egzekucji
135

. W 

masowych rozstrzeleniach od końca października do początków kwietnia (1939-1940 r.) zgi-
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nęło ok. 7 - 10 tys. osób
136

. Tylko w dniu polskiego Święta Niepodległości 11 listopada 1939 

r., zamordowano w lasach piaśnickich 314 osób. Wśród nich była spora grupa gdyńskich 

rzemieślników. 

 

Tabela 7. Lasy piaśnickie - egzekucja 11 listopada 1939 r.
137

. 

 
Lp. Nazwisko, imię Data 

urodzenia 

Adres Zawód 

1 
Bączkowicz/Bączkiewicz 

Leon 
09.06.1906  stolarz 

2 Binerowski Franciszek 1888 ul. Chylońska 67 technik dentystyczny 

3 Dolata Franciszek 1907 ul. Chylońska 97 piekarz 

4 Drzewiecki Florian 12.10.1904  szewc 

5 Dziedziul Alfred   

inż., wiceprezes Izby 

Przemysłowo-Handlowej w 

Gdyni 

6 Ebertowski Konrad 26.11.1906 Gdynia - Obłuże piekarz 

7 Frąckowiak Jan Józef 1898 ul. Chylońska 74 stolarz 

8 Gondek Stanisław 1883  mechanik 

9 Grabarczyk Franciszek 1897  tokarz 

10 Jurczynski Marian J. 1915  zecer 

11 Kaczmarek Antoni 1898  rzeźnik 

12 Kamiński Alojzy 1898 ul. Świętojańska 46 starszy Cechu Fryzjerskiego 

13 Kohnke Otton 1909  stolarz 

14 Korzeniowski Adam 1891  radca Izby Przemysłowo-

Handlowej 

15 Lewiński Jan  ul. Morska 117 stolarz 

16 Litwinowicz Michał 1899 ul. Dreszera 23D cieśla 

17 Łukaszewski Grzegorz   rzeźnik 

18 Mrzygłocki Paweł   kołodziej 

19 Orchowski Stanisław 1880 Orłowo,  

ul. Akacjowa 

stolarz 

20 Płachetka Franciszek 4.06.1901  technik elektryk - prac. 

Urzędu Pocztowo-

Telekomunikacyjnego 

21 Prądzyński Pluto Franciszek 11.06.1907  rzeźnik 

22 Rataj Józef 27.12.1895  prezes Towarzystwa 

Rzemieślników Katolickich, 

mistrz Stoczni Gdyńskiej 

S.A., sierżant rez. (komendant 

oddz.) 

23 Redman Brunon   rzemieślnik - rzeźnik 

24 Smoleń Władysław 17.06.1879 ul. Świętojańska 118 dr wiceprezes Izby 

Przemysłowo-Handlowej 

25 Sroka Ludwik 23.08.1884  stolarz 

26 Szwarc Franciszek   cieśla 

27 Trocha Idzi Stefan 1885  piekarz 
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28 Trojanowski Adam 1888 ul. Starowiejska 54 

m.5 

drogerzysta 

29 Tuligowski Marian 1906  mistrz rzeźnicki - prac. Rzeźni 

Miejskiej 

30 Zaleski Tadeusz 1889 ul. Morska 79 nauczyciel, dyrektor, Szkoły 

Rzemieślniczo-Przemysłowej 

31 Zygenda Bolesław  ul. Arciszewskich 1 stolarz, czł. Polskiego 

Związku Zachodniego 

32 Żmudzki Bolesław 1909  ślusarz 

 

Kolejnym miejscem masowych egzekucji był Las Szpęgawski. Położony 7 km od Sta-

rogardu kompleks leśny należał przed wojną do niemieckiego posiadacza ziemskiego von 

Paleske. Od 16 września 1939 r. 32 polskich więźniów ze Starogardu, pod nadzorem Niem-

ców, rozpoczęło oczyszczanie terenów powyrębowych i kopanie masowych grobów. Pierw-

szego masowego rozstrzelania dokonano jednak w tym miejscu już 13 września 1939 r. Licz-

bę zamordowanych w Lesie Szpęgawskim od września 1939 r. do stycznia 1940 r. szacuje się 

na ok. 5-7 tys. osób
138

. Ofiarami byli pacjenci szpitali psychiatrycznych, przedstawiciele inte-

ligencji, duchowieństwa, rzemieślnicy, kupcy, działacze polonijni, członkowie Polskiego 

Związku Zachodniego, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, To-

warzystwa Powstańców i Wojaków, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Polskiego Towarzy-

stwa Gimnastycznego „Sokół” a także Żydzi i Niemcy - przeciwni reżimowi hitlerowskiemu. 

Z grona rzemieślników gdyńskich w Lesie Szpęgawskim zostali zamordowani m.in.: Jerzy 

Mański, rzemieślnik - ślusarz (17 X 1939 r.) i Wacław Kurowski, rzemieślnik - szewc (8 XII 

1939 r.)
 139

. 

W pierwszych dniach wojny, 2 września 1939 r., grupa 150 więźniów Polaków i Ży-

dów, wyselekcjonowana spośród aresztowanych dzień wcześniej w Gdańsku, została prze-

transportowana w okolice wsi Sztutowo i wykorzystana do budowy obozu. Na początku swo-

jego istnienia Stutthof miał status obozu lokalnego i wykorzystany był do internowania lud-

ności polskiej z Gdańska i Pomorza Gdańskiego. Od 7 stycznia 1942 r., po dwuletnich stara-

niach i interwencji Heinricha Himmlera, który w dniu 23 listopada 1941 r., wizytował Stut-

thof, uzyskał status obozu koncentracyjnego. Pierwszym jego komendantem, od 2 września 
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1939 r. do 31 sierpnia 1942 r., był SS-Obersturmbannführer Max Pauly. Po przeniesieniu go 

na stanowisko komendanta do KL Neuengamme, funkcję tę do końca wojny, sprawował SS-

Hauptsturmführer Paul Werner Hoppe. W pięcioletniej historii obozu przetrzymywano ok. 

110 tys. więźniów z 28 krajów. Ekstremalne warunki bytowe, choroby, głód i uśmiercanie 

więźniów pochłonęły ok. 63-65 tys. istnień ludzkich, w tym ok. 28 tys. osób narodowości 

żydowskiej. Szacuje się, że 24,6 tys. więźniów przeniesiono do innych obozów, a ok. 23 tys. 

poniosło śmierć w wyniku ewakuacji
140

. Wśród ofiar KL Stutthof byli również rzemieślnicy 

gdyńscy
141

. Tych, którzy przeżyli, umieszczono w obozach przejściowych, skąd w dniach 9-

12 marca 1945 r. zostali przejęci przez Armię Czerwoną. W dniu 9 maja 1945 r., w obozie 

było 140 więźniów. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że wielu gdyńskich rzemieślników ginęło w innych 

okolicznościach i poza obszarem Pomorza: w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Bu-

chenwald, Dachau, Gross-Rosen, Mauthausen, Sachsenhausen, w więzieniach na terenie całe-

go kraju, w gettach, w czasie bombardowań, na robotach przymusowych, w masowych egze-

kucjach itp. W wielu przypadkach trudno ustalić datę czy miejsce ich śmierci
142

. 

 

 

2. Podstawy prawne funkcjonowania rzemiosła w latach 1945-1956 
 

 

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. obowiązywały przepisy 

prawne odziedziczone po zaborcach. Unifikacja prawa polskiego do wybuchu II wojny świa-

towej nie została przeprowadzona w całości. Zwłaszcza w tak ważnym zakresie jak prawo 

administracyjne, moc obowiązującą zachowały liczne przepisy zaborcze, szczególnie w byłej 

dzielnicy pruskiej
143

. Po roku 1944 państwo polskie podjęło wysiłek zastąpienia dotychcza-

sowego ustawodawstwa zunifikowaną legislaturą. Takie działanie poczynił Rząd Tymczaso-

wy Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Rady Ministrów z 12 czerwca 1945 r. Następowało to 
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stopniowo, wraz z recepcją - niestety obcych prawnej tradycji polskiej - przepisów ustawo-

dawczych ze Związku Radzieckiego
144

. Początkowo, odradzające się po wojnie rzemiosło 

gdyńskie, funkcjonowało w oparciu o przedwojenne ustawy i rozporządzenia. Nowa sytuacja 

polityczna i gospodarcza niejako wymogła nowelizację przepisów prawnych, w tym także 

tych, dotyczących rzemiosła. Wydane w pierwszej kolejności rozporządzenie ministra prze-

mysłu z dnia 11 stycznia 1946 r.
145

 uchylało rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z 7 

grudnia 1927 r.
146

 zawierające przepisy wykonawcze do ustawy O prawie przemysłowem z 7 

czerwca 1927 r. W dniu 7 sierpnia 1948 r. minister przemysłu i handlu wydał rozporządzenie 

dotyczące ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych
147

. Regulowało ono kwestie dotyczące 

miejsca i sposobu głosowania, sporządzania spisu uprawnionych, listy kandydatów, roli ko-

misarza wyborczego, przewodniczącego i członków komisji oraz mężów zaufania. Kolejne 

zmiany w ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych miały miejsce w 1955 r. i zostały opu-

blikowane w rozporządzeniu ministra przemysłu drobnego i rzemiosła nr 251 z 10 paździer-

nika 1955 r.
148

. 

Dnia 12 grudnia 1949 r. w rozporządzeniu przewodniczącego Państwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego Hilarego Minca opublikowano nową listę rzemiosł. Otwierało ją 

bednarstwo beczkowe i naczyniowe, a zamykało żaglownictwo
149

. Rozporządzenie Rady Mi-

nistrów z dnia 29 lipca 1950 r.
150

 nakładało na właścicieli zakładów rzemieślniczych obowią-

zek przekazywania corocznych sprawozdań dla celów badawczych do Głównego Urzędu Sta-

tystycznego. Sprawozdanie musiało zawierać informacje o rodzaju rzemiosła, formie prawnej 

zakładu rzemieślniczego, liczbie zatrudnionych pracowników, czasie ich pracy i wysokości 
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wynagrodzenia, wielkości produkcji oraz kosztów z nią związanych a także dane dotyczące 

wyposażenia technicznego. Główny Urząd Statystyczny był zobowiązany do dostarczenia 

odpowiednich formularzy oraz instrukcji ich wypełnienia, a także do ponoszenia kosztów z 

tym związanych. Miał również prawo weryfikacji prawdziwości informacji poprzez przepro-

wadzanie kontroli w zakładzie. 

Z kolei minister przemysłu drobnego i rzemiosła wydał zarządzenie nr 51 z dnia 23 

grudnia 1952 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu. Dotyczy-

ło ono połączenia Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Budowlanego i Instalacyjnego oraz 

Ogólnego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Mineralnego i Materiałów Budowlanych w jed-

no Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Budowlanego i Mineralnego, które prze-

jęło majątek, prawa i obowiązki połączonych zrzeszeń
151

. 

Każda nowelizacja podyktowana zmianami zachodzącymi w gospodarce kraju po-

przedzona była wnikliwą analizą postulatów środowisk rzemieślniczych. Projekty ustaw oraz 

zmiany były opiniowane przez izby rzemieślnicze przed ich wniesieniem do Sejmu, co nie 

oznacza, że uwzględniano postulaty tego środowiska. Ideologiczna presja stosowana przez 

aparat propagandowy i cenzorski głosiła oficjalnie, że dostosowanie przepisów prawnych, 

regulujących pracę rzemiosła, stwarzało szansę dalszego rozwoju samego rzemiosła oraz re-

gionu i kraju. Treść zapisów ustawowych przekładała się na działania Zarządu Miejskiego w 

Gdyni, organizatora i nadzorcy przemysłu drobnego na terenie miasta. Przez pierwsze powo-

jenne lata prezydent Henryk Zakrzewski, a od połowy 1950 r. kolegialne Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej regulowali zarządzeniami w obrębie obszaru administracyjnego miasta 

Gdyni dotyczącymi czasu otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych 

(przede wszystkim rzemieślniczych)
152

. Wraz ze zmianami polityczno-gospodarczymi nara-

stała ingerencja w sprawy rzemiosła. Przykładowo, w związku z treścią dekretu z 11 kwietnia 

1947 r. O uporządkowaniu rejestrów uprawnień przemysłowych, prezydent Zakrzewski we-

zwał właścicieli i kierowników zakładów przemysłowych oraz rzemieślniczych w Gdyni do 

nadesłania do Zarządu Miasta projektów urządzenia (planów i opisów) swoich zakładów
153

. 
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W nowelizowanym prawie widoczne są cechy zmieniającego się ustroju takie jak: 

dominująca własność państwowa w gospodarce nazywanej uspołecznioną, system centralne-

go sterowania i monopolistyczna pozycja partii komunistycznej. Gdynia w zarządzaniu lokal-

nym i w swojej strukturze gospodarczej, w której odnajdujemy również rzemiosło, wkroczyła 

na płaszczyznę stosunków społecznych, zgodną z modelem właściwym państwom socjali-

stycznym
154

. 

 

 

3. Rzemiosło w latach 1945-1956 
 

 

W okres powojenny gdyńskie rzemiosło wkraczało z ogromnymi stratami osobowymi. 

Dotknęły je również liczne straty materialne. Warsztaty rzemieślnicze były zdewastowane, 

maszyny i narzędzia rozkradzione. Pierwsze punkty rzemieślnicze w mieście uruchomiono 

jednak tuż po odejściu wojsk niemieckich lub najdalej w kilka tygodni po zakończeniu dzia-

łań wojennych. Powojenną rzeczywistość charakteryzował brak surowców, uzupełnianych 

niejednokrotnie materiałem pochodzącym spoza oficjalnych dostaw (np. z szabru). Po wy-

zwoleniu rzemieślnicy gdyńscy włączyli się w akcję usuwania zniszczeń wojennych, porząd-

kowania i odbudowy miasta oraz portu
155

. 

Cechy gdyńskie stopniowo odradzały się i skupiały w Grodzkim Związku Cechów
156

. 

Pierwszym jego prezesem został inż. Tadeusz Wieczfiński, wiceprezesem inż. Józef Langie-

wicz a członkami zarządu: inż. Stanisław Kortylewski, Wacław Ostojski, Władysław Kacz-

marek, Zygmunt Szymański, Jan Warżo, Józef Karwacki i Jan Siemiński. Nowy związek 

istotnie zaangażował się w organizowanie poszczególnych cechów
157

. Dnia 12 kwietnia 1945 

r. reaktywowany został Cech Piekarzy i Cukierników z zarządem w składzie: Klemens Po-

mieczyński - starszy cechu, Władysław Szruta - podstarszy, Edmund Rudziewicz - sekretarz i 

Kazimierz Janisz - skarbnik. W dwa miesiące później, 17 czerwca, rozpoczęły działalność 

dwa następne cechy: Cech Szewców ze starszym cechu Czesławem Adamowiczem, podstar-

szym Władysławem Kawczyńskim i sekretarzem Ignacym Skupińskim oraz Cech Zegarmi-

strzowski i Jubilerski zarządzany przez Eugeniusza Ozimkowskiego - starszego cechu, Jana 

                                                 
154

 Szerzej o Gdyni, jako o polskim mieście socjalistycznym, zob.: M. Kardas, Gdynia i jej władze w latach 

1926-1950. Główne problemy polskiej administracji publicznej miasta, Toruń 2013, rozdz. III; M. 

Szmytkowska, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Warszawa 2008, s. 20-

34. 
155

 „Dziennik Bałtycki”, nr 227, 19 IV 1946, s. 4-6. 
156

 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 127. 
157

 Ibidem, s. 127. 



63 

 

Petza - podstarszego, Czesława Kierejewskiego - sekretarza i skarbnika - Ludwika Jabłoń-

skiego. W lipcu odrodził się Cech Krawców i Zawodów Pokrewnych, na czele którego stanął 

starszy cechu Jan Warżo, a w skład zarządu weszli: Henryk Walerian - sekretarz, Michał 

Schibach - skarbnik oraz członkowie: Jan Gościniak, Józef Wiśniewski i Edward Brzeziński. 

Także w lipcu rozpoczął działalność Cech Rzemiosł Budowlanych i Mineralnych kierowany 

przez starszego cechu Franciszka Przechlewskiego oraz współzarządzających: podstarszego - 

Jerzego Kopalnickiego, sekretarza - Franciszka Zielińskiego i skarbnika - Władysława Ula-

szewskiego. Zorganizował się także Cech Rzeźnicko-Wędliniarski, a do zarządu, 16 sierpnia 

1945 r., zostali wybrani: starszy cechu - Józef Repta, podstarszy Jan Morawiec, sekretarz - 

Antoni Świerczyński oraz członkowie: Ludwik Świtowski i Teodor Witczak. Dnia 20 wrze-

śnia powstał Cech Drzewny z zarządem w składzie: Józef Olszewski - starszy cechu, Teodor 

Mackiewicz - podstarszy, Władysław Bączkiewicz - sekretarz i Leon Antczak - skarbnik
158

. 

Był to ostatni cech, jaki powstał w 1945 r. 

W kolejnych latach od zakończenia wojny był widoczny progres działalności rze-

mieślniczej na terenie Gdyni. W roku 1946 powstały dwa cechy: 28 października powołano 

Cech Ślusarski reprezentowany przez zarząd: Piotr Ruszel - starszy cechu, Julian Łucki - pod-

starszy, Marian Butrzewski i członkowie - Władysław Krzyżycki, Stanisław Gniłka i 27 listo-

pada - Cech Elektryków, z zarządem w składzie: Stanisław Kortylewski - starszy cechu, Wło-

dzimierz Sapiński - podstarszy, Ignacy Piełowski - sekretarz, Stefan Gielniak - skarbnik. W 

następnym roku reaktywował się Cech Kowalski. Do zarządu weszli: starszy cechu - Bernard 

Ciechowski, Brunon Gojnicz - podstarszy, Jan Jura - sekretarz i Antoni Rychter - skarbnik. 

Powstał również Cech Malarski utworzony z części malarzy wyłączonych z cechów budow-

lanych Gdańska i Gdyni. Jego siedziba mieściła się w Gdańsku, ale zasięg działania obejmo-

wał oba miasta i Sopot. Cech miał pięcioosobowy zarząd: starszy cechu - Stanisław Szyczew-

ski, podstarsi - Leon Feldman i Marceli Mikołajski, sekretarz - Bronisław Kempiński, skarb-

nik - Stanisław Urbański. W 1947 r. najwięcej, bo aż 201, zakładów powstało w branży kra-

wieckiej i zawodów pokrewnych
159

. 

Również kolejny rok obfitował w działania mające na celu tworzenie struktur. W dniu 

16 marca 1948 r. doszło do utworzenia Cechu Instalatorów Wodnych, Gazownictwa, Central-

nego Ogrzewania i Blacharzy ze starszym cechu Zygmuntem Szymańskim, podstarszym 

Wiktorem Piaseckim, sekretarzem Józefem Wertyńskim i skarbnikiem Bernardem Torłopem. 
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Dnia 22 marca br. utworzono Cech Fryzjerski z zarządem w składzie: starszy cechu - Jan 

Siemiński, podstarszy - Józef Sekuła, sekretarz - Bernard Sawicki i skarbnik Franciszek Ło-

kietek
160

. W 1948 r. rzemiosło gdyńskie liczyło już 603 warsztaty w branżach: budowlanej, 

murarskiej, mineralnej, kamieniarskiej, piekarskiej, krawieckiej, cukierniczej, malarskiej, 

instalatorskiej, studniarskiej, rzeźbiarstwa bursztyniarskiego, elektrycznej, spożywczej i 

szewskiej
161

. 

 

Tabela 8. Zarządy cechów zrzeszonych w Grodzkim Związku Cechów
162

. 

 
Grodzki Związek Cechów: 

Tadeusz Wieczfiński - prezes, 

Józef Langiewicz - wiceprezes, 

Stanisław Kortylewski - członek zarządu, 

Wacław Ostojski - członek zarządu, 

Władysław Kaczmarek - członek zarządu, 

Zygmunt Szymański - członek zarządu, 

Jan Warżo - członek zarządu, 

Józef Karwacki- członek zarządu, 

Jan Siemiński - członek zarządu. 

Cech piekarzy i cukierników: 

Klemens Pomieczyński - starszy cechu, 

Władysław Szuta - podstarszy,  

Edmund Rudziewicz - sekretarz,  

Kazimierz Janisz - skarbnik. 

Cech zegarmistrzowski i jubilerski: 

Eugeniusz Ozimkowski - starszy cechu,  

Jan Petz - podstarszy,  

Czesław Kierejewski - sekretarz,  

Ludwik Jabłoński - skarbnik. 

Cech szewców: 

Czesław Adamowicz - starszy cechu,  

Władysław Kwaczyński - podstarszy,  

Ignacy Skupiński - sekretarz. 

Cech rzemiosł budowlanych i mineralnych: 

Franciszek Przechlewski - starszy cechu,  

Jerzy Kopalnicki - podstarszy,  

Franciszek Zieliński - sekretarz,  

Władysław Ulaszewski - skarbnik. 

Cech krawców i zawodów pokrewnych: 

Jan Warzo - starszy cechu,  

Henryk Walerian - sekretarz,  

Michał Schilbach - skarbnik  

Jan Gościniak - członek,  

Józef Wiśniewski - członek, 

Edward Brzezinki - członek. 

Cech drzewny: 

Józef Olszewski - starszy cechu, 

Teodor Mackiewicz - podstarszy, 

Władysław Bączkiewicz - sekretarz, 

Leon Antczak - skarbnik. 

Cech rzeźnicko-wędliniarski: 

Józef Repta - starszy cechu,  

Jan Morawiec - podstarszy,  

Antoni Świerczyński - sekretarz,  

Ludwik Świtowski - członek, 

Teodor Witczak - członek 

Cechu elektryków: 

Stanisław Kortylewski - starszy cechu, 

Włodzimierz Sapiński - podstarszy, 

Ignacy Piełowski - sekretarz, 

Stefan Gielniak - skarbnik. 

Cech ślusarski: 

Piotr Ruszel - starszy cechu, 

Julian Łucki - podstarszy, 

Marian Butrzewski - członek, 

Władysław Krzyżyczki - członek, 

Stanisław Gniłka - członek. 

Cech budowlany: 

Stanisław Szyczewski - starszy cechu, 

Leon Feldman i Marceli Mikołajski - podstarsi, 

Cech kowalski: 

Bernard Ciechowski - starszy cechu, 

Brunon Gojnicz - podstarszy, 
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Bronisław Kempiński - sekretarz, 

Stanisław Urbański - skarbnik. 

 

Jan Jura - sekretarz, 

Antoni Rychter - skarbnik. 

Cech fryzjerski: 

Jan Siemiński - starszy cechu, 

Józef Sekuła - podstarszy, 

Bernard Sawicki - sekretarz, 

Franciszek Łokietek - skarbnik. 

 

Cech instalatorów wodnych, gazownictwa, 

centralnego ogrzewania i blacharzy. 

Zygmunt Szymański - starszy cechu, 

Wiktor Piasecki - podstarszy,  

Józef Wertyński - sekretarz,  

Bernard Torłop - skarbnik. 

 

Grodzki Związek Cechów nie poprzestał tylko na reaktywowaniu przedwojennych ce-

chów i tworzeniu nowych, ale postawił również na edukację. Kursy i szkolenia organizowane 

dla rzemieślników cieszyły się dużym zainteresowaniem. Izba Rzemieślnicza, uczestnicząca 

w procesie kształcenia, powoływała komisje egzaminacyjne. Jednym z egzaminatorów był W. 

Ostojski
163

, który działał w komisjach przez ponad 22 lata i przeegzaminował ok. 7 tys. kan-

dydatów na czeladników i mistrzów. 

Odtwarzanie struktur cechowych w Gdyni zbiegało się z istotnymi zmianami w sferze 

politycznej państwa, a co za tym szło gospodarczej i prawnej. Zmiany w strukturze gospodar-

czej kraju spowodowały znaczne rozszerzenie roli cechów w obszarze tzw. przemysłu drob-

nego. Obok dotychczasowej dbałości o rangę i godność zawodową rzemieślników oraz opiekę 

nad czeladnikami i uczniami, cechy stały się także pośrednikami pomiędzy izbami a rze-

mieślnikami, biorąc również na swoje barki pośredniczenie w zawieraniu umów z władzami o 

wykonanie zadań zleconych i kontrolę ich wykonania. Popierały również i uczestniczyły w 

organizacji spółdzielni rzemieślniczych
164

. Zarządy cechów stały się również odpowiedzialne 

za dostarczanie surowców dla poszczególnych zakładów, co uzależniło rzemieślników od 

jednego źródła zaopatrzenia. Miało to swoje plusy i minusy. Rynek zaopatrzeniowy unormo-

wał się na krótko w 1946 r. Ustabilizowały się ceny, które zwyżkowały koniunkturalnie w 

okresie świątecznym pod koniec grudnia 1946 r. Zaspokojenie towarowe występowało w tym 

czasie z nadwyżką
165

. Już jednak w styczniu 1947 r. zaopatrzenie przydziałowe stało się nie-

zadowalające, co pogłębiło się w kwietniu tegoż roku. Wzrosły również ceny na produkowa-

ne artykuły (zgodnie ze wzrostem cen w innych działach rynku, w tym przede wszystkim 

produktów żywnościowych)
166

. Obok zarządów cechów także w Wydziale Aprowizacji i 
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Handlu zorganizowano rozdział (kartkowy) materiałów tekstylnych i obuwia dla instytucji i 

firm
167

. Na podstawie opinii pracowników wydawano węgiel przemysłowy dla piekarń, sto-

łówek, drobnego przemysłu i rzemiosła
168

. Ostatecznie w 1948 r. w Zarządzie Miejskim w V 

Wydziale Aprowizacji, Przemysłu i Handlu wyodrębniono Oddział Przemysłowy, w skład 

którego wszedł Referat Rzemieślniczy. Miał on się zająć prowadzeniem całości spraw zwią-

zanych z rzemiosłem miasta (zaopatrzenie, nadzór, kontrola)
169

. 

Lata 1947-48 to czas akcji „H” lub, jak niektórzy wolą, „bitwy o handel”. To również 

kontynuacja walki ze spekulacją oraz stopniowa likwidacja samodzielności rzemiosła. Walka 

ta nie znajdowała zrozumienia wśród społeczeństwa gdyńskiego. Niezbyt chętnie była reali-

zowana również przez samych kontrolujących tak, że do jesieni 1946 r. odniosła raczej nie-

wielki skutek
170

. Gdyńska kampania na niwie handlowo-spekulacyjnej, początkowo była 

prowadzona przez działającą przy Miejskiej Radzie Narodowej Społeczną Komisję Kontroli, 

która w myśl założeń ogólnych funkcjonowania rad narodowych, miała za zadanie kontrolo-

wać działalność wszystkich przedsiębiorstw, urzędów i instytucji w zakresie ich kompetencji 

terenowych
171

. Tylko w listopadzie 1947 r. Komisja skontrolowała 22 prywatne sklepy spo-

żywcze, 7 spółdzielczych, 7 tekstylnych prywatnych i 2 państwowe oraz 8 punktów innych 

branż. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono jednak prawie żadnych uchybień. Wszystkie 

punkty handlowo-produkcyjne pracowały, ściśle trzymając się obowiązujących przepisów 

(tylko w jednym protokole stwierdzono potrzebę nałożenia kary)
172

. 

Rozwiązanie kwestii aprowizacji i drożyzny rynkowej w handlu i rzemiośle nie było 

takie proste. Produkty żywnościowe oraz przemysłowe na Wybrzeżu były droższe niż w in-

nych regionach kraju. Przyczyna tego zjawiska była związana nie tylko z działaniami speku-

lacyjnymi, ale również z nieprzemyślaną polityką handlową i zaopatrzeniową centralizują-

cych się struktur gospodarczych państwa. Szwankujące dostawy produktów (zwłaszcza żyw-

ności) oraz półproduktów dla sfery rzemieślniczej i przemysłowej, wraz z występującym w 
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Gdyni „głodem mieszkaniowym”, było przyczyną niezadowolenia społecznego i krytycznych 

uwag kierowanych pod adresem władz samorządowych
173

. Nasilające się we wrześniu 1948 r. 

wspomniane braki, wzmocnione niekorzystnym odbiorem lipcowych i sierpniowych uchwał 

plenum KC PPR
174

, spotęgowały negatywne nastroje społeczne. Szerzyły się defetystyczne 

wizje nadchodzącej III wojny światowej. Spacyfikowano je poprzez liczne mandaty i przesłu-

chania praktycznie wszystkich kupców i rzemieślników, zwłaszcza rzeźników Hali Targo-

wej
175

. Ogromne wahania cen zaczęto likwidować, ujednolicając je na podstawie tablicy z 

Dziennika Wojewódzkiego
176

. 

Wobec wszechobecnej drożyzny, intensywnie pracowały społeczne komisje cenniko-

we, ustalając ceny artykułów żywnościowych i przemysłowych
177

. Oddział Przemysłu i Han-

dlu Wydziału Aprowizacji, Przemysłu i Handlu Zarządu Miejskiego w Gdyni był zobowiąza-

ny podawać do wglądu osób zainteresowanych cenniki detaliczne na towary wytwarzane 

przez przedsiębiorstwa. Do wglądu wykładano również załącznik Biura Cen Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu, ustalający dopuszczalną w obrotach handlowych wysokość zysku net-

to
178

. Niewiele to jednak zmieniało w relacji do skromnych zarobków robotników w kontek-

ście ich długiego czasu pracy
179

. Drożyznę usiłowały zwalczać, działające od lipca 1947 r., a 

usytuowane przy Miejskiej Radzie Narodowej, komisje cennikowe i Komisja Kontroli Cen. 

Delegatura Komisji Specjalnej, na ich wniosek karała prywatną inicjatywę mandatami, np. za 

zawyżone ceny
180

. Działał również Obywatelski Komitet Walki z Lichwą i Spekulacją
181

. Na 

czele Społecznej Komisji Kontroli Cen, do której oddelegowano przedstawicieli gdyńskiego 
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handlu i wytwórczości, stanęła radna i członkini PPR J. Szlenkowa. Pierwotnie komisja skła-

dała się z 6 członków, ale 30 września 1947 r. Miejska Rada Narodowa w Gdyni zwiększyła 

ich liczbę do 9
182

. Tylko w lipcu 1947 r. na terenie Gdyni działało 98 kontrolerów społecz-

nych, którzy przeprowadzili inspekcję 50 punktów sprzedaży (a także produkcji rzemieślni-

czej), we wszystkich sporządzając protokoły karne, z których 45 zostało zatwierdzonych 

przez Komisję Specjalną. W sierpniu ponad 100 kontrolerów wzięło udział w 17 akcjach, w 

wyniku których skontrolowano 328 punktów sprzedaży i produkcji, sporządzając 62 protoko-

ły karne. W sumie w ciągu dwóch letnich miesięcy 1947 r. ukarano przede wszystkim kup-

ców i rzemieślników posiadających punkty sprzedaży grzywnami na kwotę 1.539 tys. zł, z 

czego najwyższa kara wyniosła ok. pół mln zł, a najniższa 2 tys. zł
183

. W lutym 1948 r. prze-

prowadzono w Gdyni już tylko 11 akcji, w których brało udział 78 przedstawicieli partii poli-

tycznych i związków zawodowych. Skontrolowano 276 punktów sprzedaży i sporządzono 37 

protokołów. Dwanaście spraw skierowano do delegatury Komisji Specjalnej z wnioskiem o 

ukaranie grzywną
184

. Ogółem w pierwszej połowie 1948 r. Specjalna Komisja Kontroli Cen 

przeprowadziła 40 akcji kontrolnych, w których wzięło udział 315 osób. Skontrolowano 1127 

punktów sprzedaży, w tym 681 sklepów spożywczych, 333 sklepy włókiennicze i 113 innych 

punktów handlowych, w tym wiele warsztatów rzemieślniczych. Sporządzono 108 protoko-

łów karnych, z czego 96 skierowano do Delegatury Komisji Specjalnej z wnioskiem o ukara-

nie grzywną
185

. W marcu 1949 r., przy współudziale MO, komisja przeprowadziła 126 akcji 

kontrolnych, w czasie których skontrolowano 222 punkty sprzedaży, sporządzając 25 proto-

kołów karnych
186

. W lipcu przeprowadzono 25 akcji, sprawdzając 576 punktów sprzedaży, 

sporządzając 71 protokołów karnych
187

. Znamienną akcję przeprowadzono 4 stycznia 1949 r. 

Tego dnia w gdyńskiej Hali Targowej organa KW MO w Gdańsku, KM MO w Gdyni i Spo-

łecznej Komisji Kontroli Cen z Gdańska urządziły obławę na handlarzy, paserów i spekulan-

tów. Drobne uchybienia, np. brak dokumentów, karano grzywną, w przypadku handlu starzy-
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zną bez zezwolenia władz, sprawę kierowano do Wydziału Karno-Administracyjnego Zarzą-

du Miejskiego Gdyni. Obławę dotkliwie odczuli również kupcy i rzemieślnicy
188

. 

Niezależnie od skuteczności wymiaru działań, sprawa zwalczania spekulacji nabrała 

wymiaru propagandowego. Kary nakładane na kupców i rzemieślników były publikowane w 

prasie codziennej. Przysłowiowy „kij” równoważono medialną „marchewką”. Zarówno w 

Gdańsku, jak i w Gdyni, w rocznicę uchwalenia ustawy o zwalczaniu spekulacji, odbyły się 

uroczyste akademie. W gdyńskiej akademii w Domu Kolejarza wzięli udział: wiceprzewodni-

czący Wojewódzkiej Rady Narodowej Stanisław Stefański, przedstawiciel wojewody Mich-

niewicz, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Piotr Stolarek, sekretarz KM PPR Adam 

Sumiga, wiceprzewodniczący Rady Związków Zawodowych Roman Ślęzak oraz przedstawi-

ciele Ligi Kobiet, instytucji społecznych, zrzeszeń kupieckich i rzemiosła. Szereg osób uho-

norowano za pracę w Komisji Specjalnej krzyżami zasługi
189

. 

Wymienione działania, podejmowane przez władze miejskie i organizacje społeczne, 

były tylko pochodną głębokich przemian społeczno-politycznych zachodzących w kraju. Od 

stycznia 1948 r. postępowała marginalizacja zasady demokratyzmu w życiu politycznym mia-

sta. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
190

 jako partia „szkodliwa” dla kraju, została rozwią-

zana i oficjalnie w Gdyni przestała istnieć
191

. W efekcie, partia ta nie mogła wprowadzić swo-

ich radnych na wakujące miejsca MRN
192

. Inne partie opozycyjne, jak Stronnictwo Ludowe 

(następnie Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), Stronnictwo Pracy (SP)
193

 i Stronnictwo De-

mokratyczne (SD)
194

 nie wykazywały prawie żadnej działalności, ze względu na brak właści-

wych środowisk społecznych, które umożliwiłyby ich aktywność. Ludność miasta w większo-

ści to przede wszystkim robotnicy, rzemieślnicy, kupcy i inteligencja pracująca, która wobec 

skutecznej propagandy partii rządzących i działań funkcjonariuszy bezpieczeństwa nie chciała 
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się angażować w działania opozycji. Pewnego znaczenia, dzięki współpracy z Kościołem, 

nabrało w tym czasie (1948 r.) SP, jednak w ocenie MO partia ta nie stanowiła znaczącej siły 

politycznej. Dlatego rzemieślnicy szukający wsparcia, swoje prośby kierowali do PPS i PPR. 

To one od grudnia 1948 r. stworzyły monolityczną organizację partyjną - Polską Zjednoczoną 

Partię Robotniczą (PZPR)
195

, która zdominowała życie polityczne państwa polskiego na ko-

lejne prawie 4 dekady. Należy jednak podkreślić, że w kolejnych latach funkcjonowania „lu-

dowego” państwa, rzemieślnicy stanowili raczej zaplecze polityczne Stronnictwa Demokra-

tycznego, satelickiego w relacji do PZPR. 

Przemiany polityczne uwidoczniły się w Gdyni w składzie osobowym Miejskiej Rady 

Narodowej, którą PZPR przeobrażało w latach 1948-50 w skuteczne narzędzie sprawowania 

władzy. Tylko w okresie od 1 stycznia do 31 maja 1950 r. wprowadzono do niej 13 nowych 

radnych, którzy bezkrytycznie opowiadali się za nowym porządkiem. Maj 1950 r. zamknął 

przebudowę gdyńskiej reprezentacji polityczno-społecznej w Miejskiej Radzie Narodowej, 

poprzez wprowadzenie w jej skład 100% radnych ukształtowanych ideologicznie
196

. Przekrój 

społeczny Miejskiej Rady Narodowej na dzień 30 maja 1950 r. przedstawiał się następująco: 

robotnicy pracujący przy produkcji - 13 radnych, chłopi - 2, pracownicy umysłowi - 17, pra-

cownicy społeczni - 15, rzemieślnicy - 1, nauczyciele - 5, wolne zawody - 2. Łączna liczba 

radnych wynosiła 55 + 1 vacat. Reprezentowali oni następujące ugrupowania: PZPR - 32, 

ZSL - 5, SD - 7, SP - 3, Wojsko - 1, bezpartyjni - 7. Grodzki Związek Cechów reprezentował 

jego prezes oraz początkowo członek SP - Tadeusz Wieczfiński
197

. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, organizacje cechowe nie mogły liczyć na to, że 

ich głos będzie słyszany w gremiach władz administracyjnych i politycznych miasta. Konse-

kwencją zachodzących w państwie przeobrażeń była również istotna zmiana struktur rzemio-

sła w mieście. Rewolucją było przede wszystkim wprowadzenie jesienią 1948 r. przymusu 

cechowego. Przestał wtedy istnieć Grodzki Związek Cechów, a w jego miejsce powstał Okrę-

gowy Związek Cechów w Gdyni. Jego przewodniczącym został inż. Tadeusz Wieczfiński, a 

do zarządu zostali nominowani: Józef Karwacki, Zygmunt Szymański, Jan Warżo i Jan Sie-

miński. W latach 1948-1951 funkcję przewodniczącego pełnił inż. Stanisław Kortylewski, a 

w latach 1951-1954, do likwidacji okręgowego związku, Józef Karwacki. W zarządzie w tym 
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czasie zasiedli: wiceprzewodniczący - Zofia Rogozińska i Julian Brodecki oraz członkowie - 

Franciszek Ganske i Paweł Kasprzyk
198

. 

Zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 13 lutego 

1950 r. zapoczątkowano dalsze zmiany w organizacji rzemiosła gdyńskiego. Reorganizacji 

uległy cechy jednobranżowe. Decyzja ta miała podłoże ekonomiczne i ideologiczne. Cechy 

jednobranżowe postrzegane były jako organizacje słabe, niestabilne finansowo, dlatego prze-

kształcono je na organizacje wielobranżowe, ekonomicznie bardziej przygotowane do realiza-

cji oczekiwań rzemiosła. Z politycznego punktu widzenia stworzenie jednolitej organizacji 

cechowej ułatwiało władzom zwierzchnim sprawowanie nad nimi nadzoru i kontroli. W efek-

cie w 1954 r. powstał scentralizowany Cech Rzemiosł Różnych. Starszym nowego cechu zo-

stał nominowany inż. Stanisław Kortylewski. W latach 1955 - 1956 funkcję pełnił Leon 

Bronk
199

. 

Wobec zachodzących na przełomie lat 40. i 50. gwałtownych przemian społeczno-

politycznych i prawnych gdyńscy rzemieślnicy (jak i kupcy) znaleźli się w trudnym położe-

niu, które prowadziło do dekompozycji tradycyjnego ustroju cechowego. Już w listopadzie 

1948 r. na terenie Gdyni zanotowano kolejny problem, w związku z nową sytuacją podatko-

wą. W efekcie, sporą liczbę prywatnych sklepów i punktów usługowych przejęła spółdziel-

czość, która była pod kontrolą działaczy PPS i PPR, a następnie PZPR
200

. W rezultacie, część 

prywatnych handlowców przygotowała się do likwidacji prowadzonej przez siebie działalno-

ści gospodarczej z dniem 1 stycznia 1950 r., obawiając się represji w postaci domiarów za rok 

1949. Dodatkową represją było to, że gdy ubiegali się o zezwolenie na oficjalne zamknięcie 

swych przedsiębiorstw, napotykali na odmowę władz wojewódzkich. Dlatego też kupcy, któ-

rzy samorzutnie zlikwidowali swoje sklepy, wyjeżdżali z terenu Gdyni, przenosząc się do 

Warszawy, a najczęściej do województwa krakowskiego
201

. Podobnie zareagowała duża gru-

pa przedstawicieli rzemiosła, gdy w 1949 r. zaczęto realizować uspołecznienie rzemiosła in-

dywidualnego. Była to celowa działalność organów państwowych zmierzająca do jego ogra-

niczenia. Likwidacja własności prywatnej miała na celu wyeliminowanie grupy społecznej, 

która dzięki swej pracy była niezależna ekonomicznie od państwa oraz przekształcenie jej w 
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robotników przemysłowych, nazywanych w języku propagandy proletariatem. Działalność ta 

przyniosła odpływ znacznej rzemieślników do spółdzielczości oraz przedsiębiorstw państwo-

wych. Pod wpływem nacisku władz tworzono spółdzielnie rzemieślnicze, które miały poma-

gać w zaopatrzeniu w materiały i organizować rynki zbytu. W efekcie jednak jeszcze bardziej 

hamowały rozwój rzemiosła. Szczytowym okresem rozwoju spółdzielni były lata 1952-1954. 

W tym czasie nastąpił również spadek liczby zakładów rzemieślniczych
202

. 

Kolejnym działaniem było wymuszanie przez urzędników Zarządu Miejskiego obo-

wiązku przedstawienia dowodów uiszczenia świadczeń na Społeczny Fundusz Odbudowy 

Stolicy za 1949 r. Podlegali mu właściciele przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, 

usługowych i rzemiosła przy wykupywaniu kart rejestracyjnych na 1950 r. Stwierdzenie wy-

pełnienia obowiązku obywatelskiego względem odbudowy stolicy było odnotowywane na 

składanych deklaracjach. Niezapłacenie traktowane było przez Miejski Komitet Obywatelski 

Odbudowy Warszawy w Gdyni, jako zaległość, co skutkowało przymusowym ściągnięciem 

należności przez organa Zarządu Miejskiego i brakiem możliwości wykupu kart rejestracyj-

nych
203

. Można więc przyjąć, że od 1949 r. powolnej likwidacji ulegało drobne rzemiosło 

oraz prywatne przedsiębiorstwa budowlane. W 1949 r. w Gdyni było zarejestrowanych 856 

warsztatów, a w roku 1950 już tylko 480
204

. Do spadku liczby warsztatów rzemieślniczych 

przyczyniło się również zarządzenie dotyczące translokacji części przedsiębiorstw państwo-

wych i prywatnych, które były uznane za zbyteczne na Wybrzeżu. Wojewódzkie komisje 

kwalifikacyjne przy ocenie przydatności miały brać pod uwagę przede wszystkim udział fir-

my w odbudowie Wybrzeża, punktualność w płatnościach podatkowych i świadczeniach pań-

stwowych. Na Wybrzeżu miały pozostać tylko fachowe i solidne firmy budowlane
205

. Typo-

waniem przedsiębiorstw zajmował się Zarząd Miejski. Pracownicy firm budowlanych byli 

wchłaniani przez firmy państwowe, ewentualnie samorządowe miasta. Urzędnicy miejscy w 

krótkim czasie przekonali się, że było to rozwiązanie niekorzystne dla gospodarki miejskiej. 

Państwowe przedsiębiorstwa budowlane uchylały się bowiem od mniejszych robót zleconych, 

wycenianych poniżej 5 mln zł
206

. 

                                                 
202

 K. Kubik, W. Gaworecki, op. cit., s. 131. 
203

 Przed wykupieniem handlowych kart rejestracyjnych należy uiścić świadczenia na SFOS, „Dziennik 

Bałtycki”, nr 334, 4.12.1949, s. 6. O powszechności świadczeń zadecydowała w woj. gdańskim uchwała 

Okręgowej Rady Związków Zawodowych. Zob.: Gdynia na pierwszym miejscu, ibidem, nr 57, 26 II 1950, s. 4. 
204

 IPN Gd, sygn. 0046/78 t.1, Sprawozdania miesięczne WUBP za lata 1948-1951, Sprawozdanie miesięczne za 

m-c czerwiec 1949 r., k. 146. 
205

 Wokół sprawy translokacji przedsiębiorstw prywatnych, „Dziennik Bałtycki”, nr 199, 22 VII 1946, s. 3. 
206

 IPN Gd, sygn. 0046/78 t.1, Sprawozdania miesięczne WUBP za lata 1948-1951, Sprawozdanie miesięczne za 

m-c czerwiec 1949 r., k. 148. 



73 

 

Tabela 9. Stan rzemiosła gdyńskiego w latach 1949-1956 obrazujący liczbę warsztatów na 

dzień 31 grudnia każdego roku
207

. 

 

Lp. Grupa rzemiosła 1949 1950 1953 1955 1956 

1 Metalowo-elektryczne 165 81 91 143 185 

2 Kowalstwo 11 9 10 9 11 

3 Ślusarstwo 56 17 28 65 82 

4 Ślusarstwo samochodowe 8 3 4 9 14 

5 Kotlarstwo 1 - - - 3 

6 Mechanika 10 9 3 3 5 

7 Mechanika precyzyjna - 2 1 2 3 

8 Mechanika ortopedyczna - - - 1 1 

9 Galwanizatorstwo - - 1 2 2 

10 Blacharstwo 7 2 5 7 8 

11 Grawerstwo 2 1 2 2 2 

12 Elektromechanika 28 9 10 16 23 

13 Radiomechanika 3 5 8 9 11 

14 Wulkanizatorstwo 7 4 - - 1 

15 Jubilerstwo - Złotnictwo 14 3 4 5 5 

16 Szewstwo 126 83 80 79 95 

17 Ortopedia 2 2 1 1 1 

18 Cholewkarstwo 10 7 7 9 9 

19 Rękawicznictwo 1 1 - 1 1 

20 Kuśnierstwo 6 5 6 7 9 

21 Krawiectwo męskie 182 141 142 140 170 

22 Krawiectwo damskie 58 31 29 34 43 

23 Bieliźniarstwo 8 7 6 10 14 

24 Hafciarstwo 1 1 1 2 2 

25 Dziewiarstwo 7 2 2 - - 

26 Kapelusznictwo 15 7 7 12 14 

27 Czapnictwo 3 2 2 3 4 

28 Farbiarstwo 2 2 2 2 2 

29 Pralnictwo 8 5 5 5 4 

30 Tapicerstwo 11 4 4 5 7 

31 Gręplarstwo 1 - - - - 

32 Powroźnictwo 4 4 4 5 1 

33 Budownictwo 37 10 8 10 43 

34 Szklarstwo 14 7 7 10 13 

35 Studniarstwo 2 1 1 4 4 

36 Malarstwo 40 10 8 18 24 

37 Kamieniarstwo 6 3 3 5 5 

Ogółem 856 480 493 635 821 
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Należy zauważyć, że dopiero od 1955 r. widać ponowny wzrost liczby otwieranych 

zakładów rzemieślniczych. Dominowały usługi w zakresie ślusarstwa, mechaniki samocho-

dowej, bieliźniarstwa a także napraw metalowo-elektrycznych i szklarskich. Wzrosła ilość 

punktów szewskich, jednak w tym zakresie usług liczba punktów naprawczych w 1956 r. nie 

wróciła do stanu z końca lat czterdziestych
208

. 

Ważnym aspektem działalności rzemiosła w Gdyni była idea pozyskania siedziby dla 

organizacji cechowych. Już przed wojną różne organizacje rzemieślnicze zgłaszały potrzebę 

budowy Domu Rzemiosła. Grodzki Związek widział potrzebę podjęcia tej inicjatywy. Jego 

siedziba mieściła się przy ul. Świętojańskiej 21. Posiadanie własnego, większego lokalu po-

zwoliłoby na rozwój działalności i poprawę życia rzemieślników. W 1948 r. samorząd gospo-

darczy rzemiosła kupił parcelę przy ul. Migały 12. Rozpoczęto budowę baraku przyszłego 

Domu Rzemiosła. Pierwszymi, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie, byli: S. Kory-

tlewski, inż. Józef Langiewicz, W. Ostojski i Zygmunt Szymański. Stanowili oni komitet bu-

dowy nowej siedziby rzemieślniczej. Skromny barak, którego budowę ukończono pod koniec 

1948 r., był przez następnych 16 lat siedzibą gdyńskich organizacji rzemieślniczych. 

Cechy gdyńskie podjęły w tym czasie wiele akcji o charakterze kulturalno-

oświatowym. Organizowały czwartki literackie, cieszące się olbrzymim zainteresowaniem. 

Rzemieślnicy stworzyli również teatr, który wystawiał sztuki teatralne, orkiestrę, chór, żeński 

zespół wokalny, estradowy i jazzowy oraz zespół dziecięcy. Ich występy uświetniały 

akademie i uroczystości rzemieślnicze. Działalnością kulturalno-oświatową zajmowała się 

instruktorka Mira Kryszewska. Wsparcia i pomocy udzielało jej wielu rzemieślników. 

Najbardziej zaangażowani byli: Tadeusz Cymbrocki, Adolf Ferfecki, L. Bronk, Józef 

Lewandowski, Franciszek Mikołajczyk i Feliks Wrotek
209

. 

Od 1946 r. przy Zarządzie Miejskim w Gdyni działał Grodzki Komitet Opieki nad 

Młodzieżą Szkolną, który prowadził akcję dożywiania dzieci szkolnych na terenie miasta
210

. 

Jego konto wielokrotnie zasilali gdyńscy kupcy i rzemieślnicy. Również przy Zarządzie 

Miejskim działał Miejski Komitet Akcji Pomocy Zimowej wspierany przez lokalne 

rzemiosło
211

. W ramach Wydziału Opieki Społecznej, Zarząd Miejski najpierw koordynował, 

a następnie zarządzał działalnością Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zabiegając 

o wsparcie finansowe także wśród gdyńskich rzemieślników. Dzięki tym m.in. datkom 
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Towarzystwo w 1946 r. prowadziło w Gdyni świetlicę, a od 1947 r. przedszkole dla 52 dzieci. 

Organizowało również letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży
212

. Z pieniędzy zebranych 

również w kręgach rzemiosła, Wydział Opieki Społecznej w grudniu 1946 r., zorganizował 

„gwiazdkę” w czterech prowadzonych zakładach: Domu Dziecka na Grabówku, bursie dla 

chłopców, Domu Starców i Sierocińcu św. Józefa na Oksywiu
213

. 

Na osobną uwagę zasługuje kwestia zbiórki w ramach akcji Daniny Narodowej 

przeznaczonej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych
214

. Władze miasta powołały 2 

dzielnicowe komisje, odpowiadające terytorialnie gdyńskim urzędom skarbowym, oraz 

Miejską Komisję (odwoławczą), której zadaniem było rozpatrywanie zażaleń i rozstrzyganie 

odwołań. Wiceprzewodniczącym Dzielnicowej Komisji dla terenu I US został rzemieślnik 

Tadeusz Wieczfiński, a członkiem Komisji dla terenu II US był starszy Cechu Piekarzy i 

Cukierników
 
Klemens Pomieczyński

215
. 

Według relacji prasowych, Gdynia przodowała w akcji zbiórek pieniężnych na rzecz 

odbudowy Warszawy
216

. Kwesty odbywały się co tydzień, cyklicznie we wrześniu każdego 

roku
217

. W zbiórce 19 września 1948 r. kwestowali na ten cel także gdyńscy rzemieślnicy
218

. 

Zebrano wtedy przeszło 250 tys. zł, a w ciągu czterech tygodni września ponad pół mln zł
219

. 

W 1948 r. w Gdyni podjęto ideę budowy miejskiego Ośrodka Wychowania 

Fizycznego. Z inicjatywy prezydenta Henryka Zakrzewskiego, różne środowiska, zwłaszcza 

kupcy i rzemieślnicy, ale także spółdzielczość, podjęły uchwały o deklaracjach wpłat, które 

kierowano do Wydziału Wojskowego Zarządu Miejskiego. I tym razem rzemieślnicy nie 

szczędzili pieniędzy
220

. 

Rzemiosło włączyło się również w realizację wielu powojennych inwestycji 

oświatowych Gdyni. Do najbardziej spektakularnej akcji w tym czasie należy zaliczyć projekt 

wzniesienia Szkoły-Pomnika Polski Ludowej na Grabówku. Budowa szkoły była wielkim 
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przedsięwzięciem propagandowym. Władze miasta przedstawiały ją „jako nowy etap w 

naszym pochodzie do socjalizmu”, która stała się „dowodem realnego i pozytywnego 

stosunku do budowania Polski Ludowej własnymi siłami”
221

. Trzeba jednak zwrócić uwagę 

na ambiwalentny stosunek mieszkańców Gdyni i Grabówka do tego przedsięwzięcia, co 

zostało zauważone przez władze wojewódzkie
222

. Inicjatywa wykończenia Szkoły-Pomnika 

przy pomocy społeczeństwa, pomimo licznych apeli Prezydenta i władz partyjnych, nie 

przynosiła zbyt wielkich efektów
223

. Na apel odpowiedziała tylko grupa mieszkańców 

Grabówka
224

. Przy robotach ziemnych wzięli udział junacy „Służby Polsce” a także radni 

Miejskiej Rady Narodowej, którzy zadeklarowali przepracowanie przy tej budowie jednego 

dnia pracy
225

. By zwiększyć wpływy zasilające konto budowy szkoły, w 1949 r. przy 

Zarządzie Miejskim powołano Komitet Obywatelski Akcji 333 pod przewodnictwem 

wiceprezydenta Antoniego Gruszczyńskiego. Na spotkaniu 9 IV 1949 r., na którym obecni 

byli przedstawiciele władz miejskich, partii politycznych, organizacji społecznych, związków 

zawodowych, kupców, a także rzemiosła, wyjaśniono cel tej inicjatywy, która wg władz 

politycznych województwa i miasta, miała duże znaczenie dla rozbudowy szkolnictwa i 

urządzeń kulturalno-oświatowych. Wyjaśniono zebranym, że opodatkowanie na ten cel 

określone zostało przez władze wojewódzkie jako jednorazowe. Obejmujące wszystkich 

mieszkańców Gdyni wpłaty wynosiły 1/15 dochodu ustalonego przez władze skarbowe za 

grudzień 1948 r. dla osób indywidualnych i 1/1000 zrzeszonych w Centralnym Związku 

Spółdzielczym
226

. 

Działalność rzemiosła gdyńskiego w okresie pierwszej dekady lat powojennych 

pokazuje, że profesja ta nie należała do najłatwiejszych. Przemiany społeczno-polityczne nie 

oszczędziły rzemiosła i tradycyjnej wytwórczości. Stworzenie bardziej przychylnego klimatu 

dla ich działalności można dostrzec dopiero po 1956 r. Liberalizacja przepisów prawa i 

częściowe odideologizowanie tej sfery działalności gospodarczej państwa, pozwoliły na 
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stabilizację i rozwój tzw. przemysłu drobnego. Jego działalność miała przynieść w kolejnych 

latach ważny wymiar łagodzenia niedoborów rynkowych państwa „socjalistycznego”. 
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Zakończenie 
 

 

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze to najczęściej małe firmy i warsztaty prowadzone 

przez osoby fizyczne, oparte na własnej pracy rzemieślnika. Istotnymi cechami rzemiosła są 

poszanowanie tradycji, przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie, doskonalenie wiedzy 

i nabywanie doświadczenia poprzez samokształcenie i udział w kursach, dbanie o najwyższą 

jakość oraz pasja. Duży udział w procesie kształcenia rzemieślników w Rzeczypospolitej mia-

ły cechy, izby i inne organizacje rzemieślnicze. Potwierdzenia kwalifikacji zawodowych 

przez izbowe komisje egzaminacyjne miały na celu dopuszczenie do wykonywania zawodu 

tylko tych rzemieślników, którzy posiadali elementarną wiedzę w swojej dziedzinie. 

Nie ulega wątpliwości, że II Rzeczpospolita sprzyjała rozwojowi drobnego przemysłu. 

Podniesienie sołectwa gdyńskiego do rangi miasta 10 lutego 1926 r. i budowa portu zapocząt-

kowały także intensywny etap rozwoju rzemiosła. Uchwalenie w 1927 r. ustawy O prawie 

przemysłowem sankcjonowało działanie rzemiosła na płaszczyźnie prawa i wspomogło proces 

tworzenia struktur cechowych miasta portowego. Migrujący do Gdyni rzemieślnicy mogli się 

zrzeszać, tworząc organizacje, których zadaniem była ochrona prawna ich działalności. Po-

wyższa regulacja prawna nie była pozbawiona mankamentów, co starano się naprawić w póź-

niejszych nowelizacjach. Niewątpliwie jednak przyniosła ujednolicenie przepisów dla całego 

środowiska rzemieślniczego. 

Jak już wspomniano, zgodnie z zapisami prawa, tworzyły się nowe cechy, w tym 

branżowe, rozwijało się rzemiosło zarówno katolickie jak i żydowskie. Cechy we współpracy 

z władzami miasta podjęły wiele inicjatyw promujących ten rodzaj działalności gospodarczej 

oraz miasto i region, a także chroniących interesy rzemieślników i ich rodzin. Różnorodność 

cechów i organizacji rzemieślniczych prowadziła jednak niekiedy do waśni i sporów. Przy-

kładem tego jest konflikt narastający w połowie lat 30-tych, pomiędzy rzemiosłem chrześci-

jańskim a żydowskim. Niezwykle istotnym działaniem cechów oraz władz administracyjnych 

zmierzającym do poprawy sytuacji rzemiosła były inicjatywy promocji i propagandy, które 

miały przybliżyć gdynianom i mieszkańcom Polski drobną wytwórczość, ukazując jak ważną 

rolę odgrywa ona w życiu społecznym. Pierwsza (1934 r.) i druga (1935 r.) wystawa rze-

mieślnicza w Gdyni nie tylko promowały rzemiosło, ale stanowiły przegląd jego jakości i 

fachowości. Rozbudziły także nadzieję na poszerzenie rzemieślniczych rynków zbytu, w tym 

na eksport polskich towarów za granicę. Niestety, problemy natury logistycznej, brak fundu-

szy i odpowiedniej reklamy, zaprzepaściły te pragnienia. Wystawom i marzeniom o eksporcie 



79 

 

położył kres wybuch II wojny światowej. Przyniósł on także przede wszystkim znaczne ogra-

niczenie dotychczasowej działalności rzemieślniczej. Decyzją władz okupacyjnych działal-

ność polskich warsztatów produkcyjnych została całkowicie zakazana, chyba że podejmowa-

na aktywność gospodarcza miała charakter niezbędny dla miasta i portu oraz była prowadzo-

na pod nadzorem niemieckim lub przez osoby wpisane na niemiecką listę narodowościową. 

W czasie okupacji rzemiosło gdyńskie poniosło duże straty osobowe. Wielu rzemieśl-

ników zostało deportowanych do Generalnego Gubernatorstwa, znalazło swój koniec życia w 

lasach piaśnickich, Lesie Szpęgawskim, KL Stutthof i wielu innych miejscach kaźni Pomorza 

i Polski. Po wojnie udało się ustalić nazwiska i miejsca pochówku wielu rzemieślników, ale 

część z nich do dzisiaj leży w bezimiennych grobach. 

Po zakończeniu II wojny światowej podjęto starania mające na celu odbudowę gdyń-

skiego rzemiosła. W pierwszych latach udało się reaktywować bez mała wszystkie jego dzie-

dziny. Na początku lat 50. władze, wg wzorca radzieckiego, wprowadziły zmiany, które li-

kwidowały drobną wytwórczość, przekształcając ją w spółdzielnie. Gdy okazało się to nie do 

końca trafionym pomysłem, rzemiosło zaczęło podlegać konsolidacji cechowej i scentralizo-

wanemu zarządzaniu. Uspołecznienie zakładów rzemieślniczych sprowadzało się wielokrot-

nie do zakamuflowanego pozbawienia ludzi dorobku ich życia. Nieraz towarzyszyło temu 

wysiedlenie (administracyjne lub wymuszone domiarami skarbowymi) do innych regionów 

kraju. Ograniczenie drobnej wytwórczości stało się jedną z krzywd wyrządzonych społeczeń-

stwu przez władzę „ludową”. Odradzanie się rzemiosła nastąpiło w połowie lat 50-tych. Ów-

czesna odwilż polityczna przyniosła liberalizację prawa, która sprzyjała rozwojowi drobnej 

wytwórczości. 
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Aneks 
 

 

Spis członków Cechu Stolarskiego w Gdyni 

 

 
Zarząd Cechu Stolarskiego w trosce o rozwój rzemiosła stolarskiego na terenie całej 

Gdyni, celem zapobieżenia konkurencji obcej oraz wyeliminowania anonimowych warszta-

tów stolarskich tzw. partackich podaje poniżej spis wszystkich zorganizowanych i uprawnio-

nych do wykonania rzemiosła stolarskiego rodzaju mebli, oraz prac budowlanych. 

Z głębokim szacunkiem Zarząd Cechu Stolarskiego 

1. Zakład stolarski budowlano-meblowy Adam Jeżewski, Gdynia Nowogrodzka 7. 

2. Zakład stolarski meble i urządzenia biurowe Andrzej Hibner, Gdynia Portowa 13. 

3. Zakład stolarski meble i urządzenia biurowe Stanisław Chomicki, ul. Abrahama 26. 

4. Zakład stolarski budowlany Marian Gierszal, ul. Świętojańska 130. 

5. Zakład stolarski budowlano-meblowy i zakład pogrzebowy Walenty Imbierowicz, Gdynia 

ul. Kilińskiego 5. 

6. Zakład stolarski meblowy Kmiecik, Gdynia ul. Świętojańska. 

7. Zakład stolarski budowlany Kaźmierczak, Gdynia ul. Śląska. 

8. Zakład stolarski meblowy Antoni Grabowski, Zagórze. 

9. Zakład stolarski meblowo-budowlany Rygier, Gdynia Oksywie. 

10. Zakład stolarski budowlany Bradtke, Gdyńska Spółka Stolarska, Chylonia. 

11. Zakład stolarki meblowy Kosak, Gdynia ul. Świętojańska. 

12. Zakład stolarski meblowo-budowlany Szymański, Gdynia ul. Świętojańska. 

13. Zakład stolarski meblowo-budowlany Łucjan Kleinszmidt, Gdynia. 

14. Zakład stolarski meblowo-budowlany Franciszek Boberek, Mały Kack
227

. 
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Rzemieślnicy gdyńscy zamordowani w obozie Stutthof w latach 1940-1944228
 

 
Lp. Nazwisko i imię Data ur. Zawód Data śmierci 

1 Afatanas Bolesław 01.02.1906 ślusarz 16.04.1940 

2 Andruszkiewicz Stanisław 07.12.1921 ślusarz 06.03.1943 

3 Antczak Franciszek 15.01.1911 stolarz 10.11.1941 

4 Badziąg Bernard 19.08.1907 stolarz 23.05.1940 

5 Bajon Stanisław 02.10.1895 zdun 17.09.1940 

6 Barański Kazimierz 19.01.1907 malarz 05.07.1940 

7 Barański Stanisław 12.04.1912 malarz 27.03.1940   

8 Barski Romuald 04.02.1921 instalator 02.06.1941 

9 Boettcher Alfons 08.04.1908 serowar 16.02.1940 

10 Brystowski Izrael 1922 krawiec ? 

11 Budzik Stanisław 21.04.1894 kowal 25.04.1940 

12 Budzyński Józef 25.12.1921 kowal 21.03.1940 

13 Buśko Jan 16.02.1908 stolarz 07.04.1942 

14 Chabowski Józef 26 lat cieśla ? 

15 Chaim Brunon 1921 krawiec 1940 

16 Chudzikowski Andrzej 1906 rzemieślnik 04.06.1942 

17 Cieciora Antoni 17.04.1917 malarz 22.08.1941 

18 Cybula Leon 1908 rzemieślnik 24.06.1942 

19 Czach Michał 1913 parkieciarz 15.06.1940 

20 Czabania Ezenfryd Paweł. 27.06.1914 stolarz 09.03.1940 

21 Czarnowski Józef 1911 ślusarz 12.11.1942 

22 Czerniak Wolf 1909 krawiec ? 

23 Czoska Józef 15.09.1901 rzemieślnik 24.05.1940 

24 Dejna Leon (Lech) 07.11.1914 ślusarz 27.11.1941 

25 Domagała Czesław 13.12.1919 rzemieślnik 09.04.1940 

26 Fiebich Franciszek 24.10.1914 rzemieślnik 21.06.1942   

27 Fiedina Nikołaj 1897 rzemieślnik 05.12.1941 

28 Friedmann Mikołaj 14.11.1897 ślusarz 05.12.1941 

29 Fobka Wiktor 1914 rzemieślnik 11.03.1940 

30 Galewski Stefan 1906 rzemieślnik 21.04.1943   

31 Godlewski Piotr 27.06.1896 murarz 19.07.1940 

32 Gołębczyk Józef 1905 kowal 03.02.1944 

33 Goździk Stanisław 15.10.1907 rzemieślnik 22.07.1940 

34 Grajkowski Stanisław 06.10.1900 mleczarz 14.04.1940 

35 Gryglewski Stanisław 1892 rzemieślnik 12.02.1943 

36 Grzesiak Jan 22.08.1893 rzemieślnik 13.04.1940 

37 Gutman David 1906 tkacz ? 

38 Haremski Kazimierz 1889 rzemieślnik 01.01.1944 

39 Hirschberg Kazimierz 04.03.1900 ślusarz 02.09.1940 

40 Iwanowicz Jan ul. Śląska 15.11.1905 stolarz 18 18.04.1943 

41 Izbicki Szyje 1908 krawiec ? 

42 Jabłoński Bernard 17.04.1888 rzeźnik 11.1944 

43 Jankiewicz Józef 28.02.1912 zecer 08.06.1940 KL 

Stutthof - podobóz 

Graniczna Wieś 
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44 Jarmuszyński (Jarmuszewski) 

Józef 

04.06.1903 szewc 07.05.1940 

45 Jurkiewicz Henryk  

ul. .Tatrzańska 20 

1912 malarz 09.09.1944 

46 Kaczynski Aleksander 16.04.1914 rzeźnik 10.08.1942 

47 Kaszyński Stefan 02.09.1906 kowal 04.05.1940 

48 Kiełpiński Dionizy 1907 rzeźnik 21.09.1942 

49 Kiwała Abram Icek 1909 krawiec ? 

50 Koczorowski Leonard 12.11.1893 ślusarz 01.06.1940 

51 Kokorzycki Jan 28.03.1901 Ślusarz - Stocznia 

Gdynia S.A. 

21.07.1942 

52 Kon Szloma Josek 1885 galwanizator ? 

53 Korzeniewski Alfons 1906 rzemieślnik tech. mech. 03.04.1943 

54 Koton Józef 05.04.1878 ślusarz 11.02.1943 

55 Kowalkowski Jan 1903 rzemieślnik 21.10.1942 

56 Kowalski Franciszek 04.01.1907 murarz 21.08.1940 

57 Kowalski Leon 07.04.1897 rzemieślnik 08.06.1940 

58 Krygier Paweł 25.08.1905 drukarz 27.06.1940 

59 Kulkowski Alojzy 25.09.1908 malarz 11.04.1940 

60 Kurpiewski Hieronim 1907 ślusarz 24.09.1942 

61 Kurzaj Józef, ul. Łowicka 94 24.02.1917 stolarz, modelarz 09.12.1941 

62 Kurzawa Walenty 

ul. Demptowska 9 

09.02.1906 kołodziej 10.04.1940 

63 Kuziemski Franciszek Feliks 06.03.1898 rzeźnik 03.06.1941 

64 Landowski Franciszek 07.01.1915 murarz 21.03.1940 

65 Lis Feliks 01.07.1897 ślusarz 25.03.1942 

66 Litka Zygmunt 19.05.1903 cieśla 24.04.1940 

67 Łada Stanisław 13.01.1889 rzemieślnik - tech. elektr. 29.04.1943 

68 Łaga Franciszek 20.03.1923 tokarz 26.07.1940 

69 Łaniecki Leon 1908 cieśla 26.07.1944 

70 Marchewka Marian 27.06.1903 rzeźnik 05.07.1942 

71 Maszyński Jan 16.01.1902 rzeźnik 01.06.1940 

72 Miłek Ignacy 20.01.1889 murarz 16.04.1940 

73 Mleczewski Wincenty Oksywie 1912 kowal 21.09.1942 

74 Mróz Jan 1909 rzemieślnik ? 

75 Nimuński Roman 17.11.1921 tkacz 26.11.1940 

76 Ogrodowski Dawid 1883 rzeźnik ? 

77 Olczak Stanisław 22.01.1890 siodlarz 12.07.1940 

78 Oleńczak Marcin 16.05.1899 malarz 24.12.1940 Kl St.W. 

79 Olszewski Leon 20.03.1917 fryzjer 13.05.1940 

80 Orczykowski Józef 16.03.1913 elektrotechnik 20.02.1940 

81 Pańczykowski Henryk 01.11.1912 kowal 18.04.1940 

82 Pawelec Julian 18.02.1899 ślusarz 23.12.1940 

83 Pawlak Antoni 18.01.1917 rzeźnik 20.07.1942 

84 Pawłowicz Stanisław 29.02.1895 krawiec 23.07.1941 

85 Piasecki Bolesław 23.01.1898 stolarz 22.02.1942 

86 Piechowski Józef 16.04.1904 krawiec 16.05.1940 

87 Pieczka Leon 09.12.1901 szewc 06.03.1942 

88 Pietroń Leo 1908 rzemieślnik 20.04.1940 

89 Piotr Stanisław 1906 ślusarz 20.04.1940 

90 Piotrowski Roman 1909 fryzjer 25.01.1943 

91 Piotrowski Wincenty 09.08.1886 technik 15.05.1940 
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92 Piotuch Antoni 09.05.1906 szewc 17.01.1942 

93 Pisonacka Stanisław 1901 rzemieślnik ? 

94 Piszczałka Kazimierz 30.10.1914 krawiec 30.07.1942 

95 Plater Jankiel 1920 krawiec ? 

96 Plechowski Mieczysław 21.06.1911 technik 06.12.1941 

97 Pluciński Antoni 10.05.1909 kotlarz 18.05.1942 

98 Pluta Leonard 27.11.1912 ślusarz 01.05.1940 

99 Płotka Robert 29.11.1908 krawiec  31.03.1940   

100 Polak Kazimierz 23.12.1908 fryzjer 03.04.1940 

101 Pranschke Robert 1891 rzemieślnik 03.04.1943 

102 Przygodzki Bogumił 08.04.1910 szewc 29.05.1943 

103 Puszczak Stefan ul. Helska 30 24.08.1907 rzemieślnik tech. elektr. 06.07.1942 

104 Ramienkiewicz Tadeusz 14.02.1912 szewc 09.01.1943 

105 Rembisz (Rębisz )Józef 03.03.1904 piekarz 07.06.1940 

106 Rogalewski Franciszek 06.09.1912 murarz 26.03.1941 

107 Rozental Chaskiel M 1903 krawiec ? 

108 Rzepny Józef 14.05.1905 stolarz 13.04.1940 

109 Schleifer Marcus 1895 malarz ? 

110 Schubert Schaje 1915 krawiec ? 

111 Sędecki Wacław 1893 szewc 25.06.1942   

112 Sierkodowski Franciszek 1912 rzemieślnik ? 

113 Skarbek Franciszek 05.05.1907 dekarz 01.08.1942   

114 Skowroński Stanisław 12.10.1895 piekarz 25.05.1940 

115 Smeja Jan 24.10.1919 piekarz 29.02.1940 

116 Sokołowski Teofil 17.04.1917 rzeźnik 11.1940 

117 Staszewski Franciszek 23.09.1914 kowal 08.06.1940 KL 

Stutthof- podobóz 

Wisłoujście 

118 Szafrański Teodor 09.11.1879 rzemieślnik tech. elektr. 11.05.1941 

119 Szczygieł Bronisław 09.01.1911 ślusarz 27.08.1940 

120 Szkodowski Franciszek 1912 rzemieślnik - 

elektromechanik 

1945 

121 Szubar Paweł 25.01.1914 ślusarz 27.09.1942 

122 Szymczak Ludwik 25.07.1907 piekarz 27.08.1942   

123 Śmigielski Adam 30.11.1894 mechanik 05.05.1942 

124 Tauchert Sylwester 27.11.1903 rzeźnik 09.04.1940 

125 Tomaszczuk Feliks 07.11.1922 ślusarz 15.04.1941 

126 Trepczyk Jan 01.02.1904 rzeźnik 28.05.1940 

127 Uździński Antoni 17.04.1918 krawiec 26.02.1940 

128 Wierzbicki Marian ul. Kielecka  1913 kowal 23.08.1941 

129 Wilczyński Fuel 1910 krawiec ? 

130 Wilkosz Edmund 02.09.1910 malarz 11.04.1940 

131 Wiśniewski Jankiel 1902 krawiec ? 

132 Wiśniewski Moszek 1906 krawiec ? 

133 Wiśniewski Szmul 1908 krawiec ? 

134 Włodarczyk Władysław 07.03.1920 piekarz 23.08.1942 

135 Wojciechowski Sylwester 16.12.1903 krawiec 12.05.1940 

136 Wróbel Józef 14.02.1914 piekarz 24.05.1940 

137 Wysota Włodzimierz  

ul. Malinowa 92 

21.12.1886 rzemieślnik tech. elektr. 26.08.1940 

138 Wyszkowski Stefan 30.05.1916 ślusarz 08.05.1940 

139 Wytyk Emil 29.04.1903 ślusarz 12.05.1940 
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140 Załucki Wolf  

ul. Żwirki Wigury 2 

1896 drukarz ? 

141 Zambrzycki Jan 20.09.1906 czeladnik szewski 17.09.1942 

142 Zimoch Antoni 14.10.1909 kominiarz 13.05.1942 

143 Żebrowski Aleksander 

ul. Kalksteinów 141 

24.03.1903 ślusarz 29.06.1940 

 

Lista rzemieślników zamordowanych w Gdyni i jej okolicach 

w latach 1939-1945229 

 
Lp. Nazwisko, imię Data ur. Zawód Data śmierci Miejsce śmierci 

1. Boberek Franciszek 1902 stolarz 29.12.1939 Gdynia 

2. Ciesielski Augustyn 26.08.1903 kowal 19.03.1945 Gdynia 

3. Czerwiński Bernard 1912 fryzjer 30.01.1940 Nowy Port 

4. Domski Konrad 1906 fryzjer 01.03.1945 Pustki Cisowskie 

5. Duchiński Ludwik 26.07.1904 zegarmistrz 1945 Gdynia 

6. Kapuściński Tadeusz ?
230

 elektryk ? Gdynia 

7. Kardas Jan ? kowal 01.09.1939 Gdynia 

8. Kitta Michał 1901 elektryk 28.03.1945 Pustki Cisowskie 

9. Kolasa Adam 1904 rzeźnik 04.10.1939 Gdynia - Pogórze 

10. Kołodziej Czesław 1913 rzemieślnik 09.1939 Gdynia 

11. Kopczyński Jan 1890 rzemieślnik tech. 

bud. 

1939 Gdynia 

12. Kowalski Brunon ? ślusarz 1942 Gdynia 

13. Kurowski Wacław 1907 szewc 08.12.1939 Las Szpęgawski 

14. Labuda Józef ? ślusarz 05.09.1939 Gdynia 

15. Maćkowski Stefan 

Grabówek 

10.08.1910 fryzjer 10.09.1939 Gdynia-Orłowo 

16. Majka Jan 1888 pomocnik ślus. 30.11.1939 Nowy Port 

17. Mański Jerzy 1904 ślusarz 17.10.1939 Las Szpęgawski 

18. Mazur Leon 1882 szewc 28.03.1945 Gdynia 

19. Szmulewicz Herszek-B. 1891 krawiec 1939 Gdynia 

20. Wasilewski Michał  

ul. Tatrzańska 

1910 rzeźnik 7 03.1945 Gdynia 

21. Zwoliński Zygmunt  

ul. Śląska 33 

1912 ślusarz mechanik 13.09.1939 Gdynia - szpital 

ZSM 

 

                                                 
229

 Ibidem. 
230

 Znak zapytania informuje o braku danych. 
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Rzemieślnicy gdyńscy zamordowani w innych obozach koncentracyjnych 

w latach 1940-1945231 

 
Lp. Nazwisko, imię Data 

urodzenia 

Zawód Data śmierci Obóż 

 1. Bakliński Piotr Paweł 1886 szewc 27.04.1945 KL Mauthausen 

 2. Bomba Andrzej 1920 kucharz 25.05.1941 KL Dachau 

 3. Czapiewski Józef 1908 rzemieślnik ? KL Dachau 

 4. Czernikowski Adam 1898 technik ? KL Mauthausen 

 5. Górny Władysław 

Chylonia, ul. Krzywa 

34 

29.10.1902 teletechnik Urząd 

Pocztowo 

Telekomunikacyjny 

1940 KL Gross Born 

 6. Grosman Uszer Michel 06.02.1910 krawiec 1944 KL Dachau 

 7. Jaworski Zdzisław 1907 ogrodnik 23.11.1942 KL Dachau 

 8. Kącki Jan 1889 kowal 10.1942 KL Auschwitz 

 9. Klimek Janusz ? pracownik Izby 

Przemysłowo 

Handlowej 

1942 KL 

Sachsenhausen 

10. Krajewski Jan  

ul. Mikołaja 30 

1885 cieśla 09.04.1944 KL Auschwitz 

11. Müller Artur  mechanik 09.11.1940 KL 

Sachsenhausen 

12. Osękowski Tadeusz ? rzemieślnik 02.02.1943 KL Auschwitz 

13. Pancek Felicjan 1896 rzemieślnik 16.08.1941 KL Buchenwald 

14. Pech Icek 1898 blacharz 16.04.1943 KL Auschwitz 

15. Placha Leon 1888 zegarmistrz 07.1944 KL Gross Rosen 

16. Rubaszewski Ignacy 1888 rzemieślnik 25.05.1941 KL Dachau 

17. Rutkowski Kazimierz 1903 rzemieślnik 28.05.1942 KL Dachau 

18. Sawicki Leon 

ul. Wielkopolska 26  

1898 malarz 13.08.1941 KL Auschwitz 

19. Stolz Jan 1892 rzemieślnik 24.06.1942 KL Auschwitz 

20. Ślusarski Stefan 1913 ślusarz 05.09.1942 KL Auschwitz 

21. Tołwiński Alfons 1912 malarz pokojowy 28.12.1944 Bonn - obóz 

jeniecki 

22. Wodzyński Henryk 1908 fryzjer 01.03.1942 KL Auschwitz 

23. Wrzesiński Bernard 1918 rzemieślnik 04.12.1942 KL Dachau 

24. Żychliński Bolesław 1910 rzemieślnik ? KL Mauthausen 
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Lista rzemieślników gdyńskich zamordowanych w miejscach nieznanych 

w latach 1940-1945232
 

 

Lp. Nazwisko, imię Data 

urodzenia 

Zawód Data śmierci 

 1. Barasiński Apolinary 1910 fryzjer ? 

 2. Barcik Wincenty 1901 stolarz ? 

 3. Bernacki Paweł ul. Bema10 1919 szklarz 18.10.1944 

 4. Biegalski Franciszek ? rzeźnik ? 

 5. Bińkowski Teodor 1908 cieśla ? 

 6. Bisior Józef 18.03.1914 malarz ? 

 7. Bratkowski Jan ? ślusarz ? 

 8. Brzeziński Bernard 1898 ślusarz 1944 

 9. Cierniak Stanisław  

ul. Mikołaja Reja 10/6 

26.10.1900 piekarz ? 

10. Ciosek Stefan ? tokarz ? 

11. Czaplewski Józef 1908 fryzjer ? 

12. Czarnecki Paweł 07.07.1909 zdun ? 

13. Czarnecki Stefan 26.03.1906 czeladnik szewski ? 

14. Depka Leonard  

ul. Olsztyńska 

6.11.1913 ślusarz ? 

15. Dietrich Paweł ul. Pucka 99 01.04.1910 rzeźnik ? 

16. Fischer Emil ? stolarz ? 

17. Frasyniuk Benedykt Gdynia - 

Chylonia 

03.12.1911 rzeźnik ? 

18. Gabar Jan ? krawiec ? 

19. Gendera Franciszek  

ul. Śląska 51/110 

20.09.1902 tokarz ? 

20. Głuch Czesław ? ślusarz ? 

21. Gmyrek Władysław  

ul. Kielecka 16 

08.12.1906 fryzjer - żołnierz Wojska 

Polskiego 

? 

22. Kaczanowski Władysław 1902 rzemieślnik ? 

23. Konieczka Stefan 1888 kowal ? 

24. Lewandowski Henryk 1922 elektryk ? Prusy 

Wschodnie (roboty 

przymusowe) 

25. Lorenc Henryk ? ślusarz ? 

26. Łakomski Antoni 1893 kowal 22.12.1940 

27. Łysiak Roman 1900 kowal ? 

28. Moszczyński Zaheusz 1911 rzeźnik ? 

29. Osękowski Mateusz 1893 tech. elektryk ? 

30. Padiak Teodor 1896 elektryk 20.03.1945 

bombardowanie 

31. Parysek Franciszek  

ul. Długosza 12 

 ślusarz ? 

32. Pisowacki Stanisław 1901 krawiec ? 

33. Rajda Władysław 1907 ślusarz ? 

34. Sądecki Wacław 14.07.1893 szewc ? 
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35. Serkodowski Franciszek 1912 tech. elektryk ? 

36. Słomiński Jan 1917 malarz ? 

37. Szachta Franciszek ? rzeźnik ? 

38. Wentel Tomasz 1895 szewc 1943 

 

Rzemieślnicy gdyńscy zamordowani w innych miastach w latach 1939-1945233 

 

Lp. Nazwiski, imię Data 

urodzenia 

Zawód Data śmierci Miejsce śmierci 

 1. Bianga Jan 07.12.1908 stolarz 04.08.1944 Gdańsk, wyrok 

skazujący na 

śmierć 

 2. Brustowski Mojsze 16.02.1907 kuśnierz 02.07.1944 Łódź - getto 

 3. Chojnicki Józef  

ul. Szczecińska 30a 

24.02.1895 mistrz rzeźnicki 1944 Warszawa - 

Powstanie 

Warszawskie 

 4. Czajkowski Leon 1898 elektromonter 13.03.1940 Toruń 

(zamordowany) 

 5. Gebel Antoni  

ul. Wiejska 48/2 

14.05.1906 ślusarz 24.08.1944 Salzgüter, 

Niemcy 

 6. Itrych Wojciech  

ul. Chylońska 362/2 

18.10.1906 cieśla 26.12.1944 Sopot 

 7. Iwankowski Walenty  

ul. Świętojańska 116 

22.04.1906 fryzjer 19.09.1939 Kosakowo 

 8. Jagła Alojzy 09.02.1897 rzeźnik 13.12.1943 Gdańsk - 

więzienie przy ul 

Kurkowej 

 9. Kmiecik Józef 

ul.Chylońska 158 

1907 rzeźnik 01.07.1944 Brzostek 

10. Komisarczyk Lejzor 1908 zegarmistrz 1942 Stolin - getto 

11. Krzyżanowska Emilia 1880 rzemieślnik - restaurator 1942 Kraków 

12. Kubawski Julian 1892 rzemieślnik 1942 Płock- więzienie 

13. Kubiński Julian 

ul.Abrahama 83 

1897 stolarz ? Płock 

14. Kuźma Stefan ? rzemieślnik - restaurator 1944 Powstanie 

Warszawskie 

15. Kużajczuk 

Maksymilian  

ul. Warszawska 61 

1914 ślusarz 14.09.1939 Kosakowo 

16. Kwasigroch Feliks 

Stefan 

1916 fryzjer 01.08.1944 ZSRR 

17. Labuda Leon 1910 rzeźnik 1941 Königsberg 

18. Mach Franciszek 14.09.1905 stolarz 31.07.1945 19Trojsk (Ursk) - 

ZSRR 

19. Maliszewski 

Franciszek 

1874 piekarz 28.11.1940 Czołomyje 

20. Marcinkowski 1898 rzemieślnik   ? Bydgoszcz 
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Wacław 

21. Myszkowski Bernard 1900 stolarz ? Siedlce 

22. Myszkowski Jakub 1870 stolarz ? Poznań 

23. Nowaczyk Marian ul. 

Inżynierska 67a 

1910 piekarz 14.09.1939 Mosty 

24. Nowakowski 

Zygmunt 

? szewc ? Laski Wielkie 

25. Przychodzki Teofil 

ul.Dembińskiego120 

1902 piekarz 17.03.1940 Schokke 

26. Puckowski Albert 

Bernard  

ul. Śląska 51 

1911 ślusarz 17.09.1939 Hel 

27. Rafiński ? piekarz 10.1945 Łódź - 

Radogoszcz 

28. Ritz Antoni 1906 cieśla 25.01.1945 Cekcy 

29. Sedlaczek Zofia 18.04.1893 krawcowa 30.07.1942 Gdańsk - 

więzienie 

Kurkowa 

30. Skrzypek Władysław  

ul. Sosnowiecka 34 

14.08.1913 koszykarz 10.05.1945 Gifhorn 

31. Słowikowski Edward 1903 drukarz 11.01.1945 Toruń 

32. Szwarc Antoni  

ul. Świętojańska 74 

1898 rzemieślnik 03.08.1944 Świeżki/ 

Andrzejów 

33. Tor Stanisław ? Senator RP, prezes Izby 

Przemysłowo 

Handlowej 

09.01.1941 Warszawa 

34. Wasserman Mosze 1898 kuśnierz 02.03.1942 Kazanów 
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