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1934 styczeń 16, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z życia społecznego  
Nr II.BA.37/34 Tjn. Wicekomisarza Rządu inż. Włodzimierza Szaniawskiego  
w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za kwartał  
od 12 października 1933 roku do 12 stycznia 1934 roku, oryg. mps., APG O/G, 

sygn. 682/2299, s. 232-239.

A. Część ogólna.
Całokształt prac społecznych na terenie m[iasta]. Gdyni w okresie od 12 października 1933 r. do 12 stycznia 

1934 r. ożywił się znacznie z nastaniem sezonu jesiennego, a następnie zimowego. Kiedy podczas sezonu letniego 
większość czasu poszczególnym grupom organizacji społecznych pochłaniały obchody i święta narodowe, zjazdy, 
masowe wycieczki z zagranicy itp., sezon jesienny, znacznie pod tym względem od letniego spokojniejszy, roz-
począł się pod znakiem wzmożonej pracy organizacyjnej na wewnątrz i zewnątrz. Na pierwszy plan wysuwa się 
praca wszystkich organizacji b[yłych]. wojskowych. Liczebny stan tych organizacji znacznie się powiększył, przy 
czym podniosła się wartość moralna ich członków. Na pierwsze miejsce wybił się Związek Strzelecki, który zyskał 
na spoistości i zwartości. 

Dział A. Związki młodzieży.
Legion Młodych. Organizacja ta w okresie sprawozdawczym większej działalności, oprócz ożywionej działal-

ności w kierunku werbowania nowych członków, nie wykazała. [Trwają] prace nad zorganizowaniem Obozu Mło-
dzieży Pracującej.

Związek Strzelecki wykazał największą ruchliwość i żywotność ze wszystkich związków młodzieży na terenie 
Gdyni. Nie ograniczając się wyłącznie do ćwiczeń wojskowych oraz imprez sportowych, zorganizował Ochotnicze 
Oddziały Pracy, mające na celu zwalczanie bezrobocia oraz wychowanie zdrowego fizycznie i duchowo elementu 
państwowego.

[Polskie] Tow[arzystwo]. Gimnastyczne „Sokół” w okresie sprawozdawczym żadnej wzmożonej działalności 
na zewnątrz nie wykazało, ograniczając się prawie wyłącznie do czynnego udziału członków w obchodzie naro-
dowym z okazji piętnastolecia Odzyskania Niepodległości.

Katolickie Stow[arzyszenie]. Młodzieży Polskiej jest w dalszym ciągu mało ruchliwe i zasklepiło się w założo-
nych na początku ośmiu kołach. Stowarzyszenie to z miejsca znalazło poparcie ze strony miejscowego kleru. 

Związek Młodych Narodowców z powodu braku odpowiednich kierowników stale podupada.
Tow[arzystwo]. Uniwersytetu Robotniczego jest nieżywotne, całkowicie pod wpływem PPS CKW i liczy około 

80 członków.
Dział B. Zrzeszenia gospodarcze.
Na miejscowym terenie występuje jedynie Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na Grabówku oraz Spółdziel-

nia Spożywców „Społem”, opanowane całkowicie przez PPS CKW. Skupiają one przeważnie robotników zrzeszo-
nych w klasowe związki zawodowe, jednak ze względu na ich charakter, nie ma w nich tarć politycznych.  
Spółdzielnie te wykazują dużą ruchliwość. Związków ziemian, względnie zawodowych organizacji włościańskich 
na terenie m[iasta]. Gdyni nie ma.

Dział C. Organizacje b. wojskowych.
Związek Rezerwistów [RP] rozwija się normalnie i zyskał w okresie sprawozdawczym na zwartości, mimo 

drobnych tarć wewnętrznych, nie mających jednak żadnego podkładu politycznego, a wypływających wyłącznie 
ze źródła ambicji [...] ruchliwszych i gorliwszych członków, pragnących wybić się na czoło organizacji. Członko-
wie tego Związku brali gremialnie czynny udział w listopadowym obchodzie narodowym, interesują się przy tym 
silnie wszelkimi objawami życia społecznego na terenie m. Gdyni. [Ogólny] Związek Podoficerów [Rezerwy RP] 
ograniczył się wyłącznie do udziału w Święcie Niepodległości, a poza tym żadnej żywszej działalności w okresie 
sprawozdawczym nie wykazał.



Gdyńska placówka Związku Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VIII powstała w listopadzie [1933 r.] 
ze 187 członkami. Dotychczas nie wykazała żadnej żywszej działalności.

Związek Inwalidów Wojennych RP, który w okresie sprawozdawczym odbył 15 zebrań, przejawił wzmożoną 
ruchliwość, co tłumaczyć głównie należy zagrożeniem praw inwalidzkich przez nowelę do ustawy inwalidzkiej. 
Wpływy antyrządowych elementów są w tej organizacji minimalne, a objawiają się zwykle w czasie, kiedy  
w sferach rządowych projektowane są jakiekolwiek zmiany co do uposażenia inwalidów wojennych.

Legia Inwalidów Wojennych stanęła w miejscu w pracy organizacyjno-społecznej na skutek wewnętrznych 
tarć między członkami na tle działalności prezesa i wiceprezesa.

Związek Legionistów nadal nadaje niejako ton moralny i polityczny innym spokrewnionym organizacjom.
Stow[arzyszenie]. Weteranów b[yłej]. Armii Polskiej we Francji istnieje w terenie i w m[ieście]. Gdyni  

od dnia 24 października 1933 r. oraz liczy 30 członków. Dotychczas żywszej działalności nie wykazało.
Dział D. Zrzeszenia ogólno-społeczne i kulturalno-oświatowe.
Polski Czerwony Krzyż, poza akcją zbiórkową, nie wykazał w okresie sprawozdawczym żadnej żywszej  

działalności, w przeciwieństwie do Polskiego Białego Krzyża, którego członkinie po założeniu w lecie ubiegłego 
roku szeregu świetlic żołnierskich, pracują wśród żołnierzy w kierunku oświatowym, wykazały przy tym w okresie 
przedświątecznym ożywioną działalność charytatywną, zbierając wśród miejscowego społeczeństwa ofiary pie-
niężne i w naturze na odzież i żywność dla bezrobotnych oraz urządzenie gwiazdki dla dzieci najbiedniejszych 
rodziców w mieście i na przedmieściach.

LOPP wykazał w okresie sprawozdawczym ożywioną działalność, przy czym najwięcej energii i pomysłowości 
wykazuje [jej] wiceprezes, sędzia okr[ęgowy]. dr Pikor.

Dział E. [Inne zrzeszenia.]
Liga Morska i Kolonialna wykazuje brak żywotności, co zarząd przypisuje brakowi zainteresowania się oddzia-

łem gdyńskim ze strony władz naczelnych w Warszawie. Poza kilkoma odczytami Liga nic w okresie sprawozdaw-
czym nie zdziałała.

Stow[arzyszenie]. Rodziny Wojskowej wykazało bardzo ożywioną działalność w związku z przedświąteczną 
akcją społeczeństwa gdyńskiego i wojska w kierunku niesienia doraźnej pomocy bezrobotnym i ich rodzinom.

Dział F. [Zrzeszenia nowe i rozwiązane.]
W okresie sprawozdawczym powstało Stow[arzyszenie]. Weteranów b[yłej]. Armii Polskiej we Francji.
B. Część szczegółowa.
Dział A. [Związki młodzieży].
Legion Młodych nie posiada dostatecznych środków finansowych. Ostatnio powstało nieporozumienie między 

nim a prezesem Zw[iązku]. Stowarzyszeń [Maksymilianem] Bergerem. Sprawa oparła się o władze wojewódzkie. 
Na czele tej organizacji stoi obecnie referent personalny Urzędu Morskiego, Aleksander Mełeń w miejsce  
b[yłego]. urzędnika Komisariatu Rządu, [Władysława] Paszkiewicza, który mianowany został zastępcą starosty  
w Wejherowie.

Związek Strzelecki po opracowaniu szczegółowego statutu Ochotniczych Oddziałów Pracy, założył na Grabówku 
pierwszy tego rodzaju oddział w sile 40 ludzi, przy czym organizuje dalsze oddziały w Chyloni, na Oksywiu i [w] 
Witominie. W okresie sprawozdawczym otworzył i poświęcił świetlicę na Grabówku, gdzie skupiło się całe strzelec-
kie życie organizacyjne dzielnicy. Przez intensywną pracę zyskał w ostatnich czasach na zwartości i spoistości.

[Polskie] Tow. Gimnastyczne „Sokół” w okresie sprawozdawczym większej działalności nie przejawiało. Na wal-
nym zebraniu w dniu 12 grudnia 1933 r. wybrano nowy zarząd w następującym składzie: prezes – Mieczysław 
Białkowski, wiceprezes – Antoni Maćkowiak. Charakterystycznym jest, że kandydaci do zarządu, [Stanisław]  
Latosiński i bracia Ostojscy, jawni sympatycy OWP, przepadli w wyborach, bowiem większość głosujących człon-
ków oświadczyła, że tego rodzaju członków, których działalność polityczna odbija się szkodliwie na „Sokole”,  
nie chcą mieć w zarządzie, a woleliby nie mieć ich u siebie w ogóle.

Katolickie Stow[arzyszenie]. Młodzieży Polskiej, kierowane przez ks. Piątkowskiego, skupia w swych  
szeregach dorastającą młodzież z różnych warstw społeczeństwa. W okresie sprawozdawczym nie wykazało 
wzmożonej działalności.



Tow[arzystwo]. Uniwersytetu Robotniczego skupia w swoich szeregach młodzież robotniczą, nie należącą  
do innych związków, za wyjątkiem Robotniczego Klubu Sportowego, wchodzącego w skład TUR.

Związek Młodych Narodowców, od czasu wyjścia z tej organizacji jednego z najenergiczniejszych członków, 
Alojzego Sobczaka, b[yłego]. organizatora OWP na terenie Gdyni, nie wykazał żywszej działalności. To też na 
jego ślubie, w listopadzie [1933 r.], podczas przemówień weselnych, członkowie ZMN, dentysta Hirsz z Gdańska 
i radca prawny Państw[owego]. Banku Rolnego w Gdyni Bronisław Młynko namawiali go usilnie do powrotu  
w szeregi ZMN, na co ten odparł, że ma obecnie inne kłopoty i że o ile miałby mieć ze strony działaczy ZMN takie 
poparcie, jakiego doznał w czasie złotu Sokołów w Gdyni, kiedy za innych siedział w więzieniu, to woli takiej 
organizacji nie znać.

Dział B. Zrzeszenia gospodarcze.
Organizacji gospodarczych o celach społecznych, względnie z pierwiastkiem państwowym, na terenie m[ia-

sta]. Gdyni nie ma. Jedynie Państwowy Instytut Eksportowy idzie w kierunku skoordynowania wysiłków poszcze-
gólnych firm i instytucji handlowych i nadania im ustalonej przez czynniki rządowe linii wytycznych.

Dział C. Organizacje b[yłych]. wojskowych.
Związek Rezerwistów i b[yłych]. Wojskowych przejawia żywą działalność, starając się o scementowanie  

w swoich szeregach innych pokrewnych organizacji. W łonie związku od pewnego czasu powstały tarcia, nie są 
[one] jednak polityczne, a na tle osobistym. Poważniejszych zmian w zarządzie nie było. Jedynie w Kole Grodzkim 
ustąpił wiceprezes Kazimierowicz, a na jego miejsce wybrany został por. rez. [Ferdynand] Podhorodecki. Zebrania 
i wykłady dla członków prowadzone są przez oficerów rezerwy, względnie komendantów poszczególnych oddziałów.

Związek Inwalidów Wojennych RP wykazał znaczną ruchliwość. Mimo, że w swoich szeregach skupia element 
o odmiennych kierunkach politycznych, jednak żadnych tarć politycznych ani agitacji przeciwrządowej nie ma.  
W dniu 15 października [1933] r. prezesem Związku wybrano urzędnika Komisariatu Rządu, Stanisława Grenczyka. 
W związku z nowelą do ustawy inwalidzkiej, obniżającej, względnie odbierającej, rentę inwalidom z armii zabor-
czych, odbyło się walne zebranie członków, na którym uchwalono rezolucję, wzywającą naczelne władze związ-
kowe do podjęcia wszelkich legalnych kroków celem wycofania, względnie złagodzenia wzmiankowanej noweli.

Stow[arzyszenie]. Weteranów b. Armii Polskiej we Francji, z prezesem Henrykiem Cyankiewiczem i wicepre-
zesem Antonim Wąsowiczem na czele, na posiedzeniu organizacyjnym w dniu 24 października 1933 r., opowie-
działo się otwarcie za ideologią Marszałka [Józefa] Piłsudskiego i należy przypuszczać, że w tym kierunku będzie 
nadal pracować.

Legia Inwalidów Wojennych nie wykazała żadnej żywotności na skutek zdekompletowania zarządu oraz tarć 
między członkami, [powstałymi] na tle działalności prezesa Bielawskiego i wiceprezesa Wajskiego, którym zarzuco-
no tendencje polityczne oraz defraudacje. Na skutek dochodzeń sprawa o nadużycia oparła się o władze sądowe. 
Po ujawnieniu nadużyć na nadzwyczajnym posiedzeniu wybrano tymczasowy zarząd w składzie: prezesa Stefana 
Kosteckiego, sekretarza Juliana Piwowarskiego i skarbnika Fr[anciszka]. Kościeniewskiego. 

Związek Hallerczyków. Z chwilą przybycia do Gdyni w charakterze korespondenta „Kurjera Poznańskiego” 
bojowego narodowca Edwarda Piszcza, wzmogła się akcja w kierunku założenia miejscowego oddziału Związku 
Hallerczyków. W tym też celu, dn[ia]. 13 grudnia 1933 r., w mieszkaniu prywatnym red. Piszcza odbyła się poga-
danka, w której wzięli również udział: niejaki Dobżyński z Poznania, W[acław]. Ciesielski z Tczewa, B. Piper  
z Wejherowa, F. Dębiński i A[lojzy]. Sobczak z Gdyni. Red. Piszcz przyrzekł zająć się zorganizowaniem oddziału.

Dział D. [Zrzeszenia ogólno-społeczne i kulturalno-oświatowe].
Polski Czerwony Krzyż, Polski Biały Krzyż i LOPP w okresie sprawozdawczym wykazały znaczną działalność, 

urządzając szereg odczytów, kursów [przeciw]gazowych i ratowniczych. Zmiany w zarządach nie nastąpiły.
Tow[arzystwo]. Czytelni Ludowych nie przejawia działalności na zewnątrz, jednakże jest dość ruchliwe  

wewnątrz, tworząc wśród swoich członków kółka odczytowe.
Chór Kościelny „Symfonia” jest jedynym z kół śpiewaczych, występujących na terenie gdyńskim i liczy około 

40 członków, rekrutujących się z różnych warstw społeczeństwa. Prowadzony jest przez ks. Piątkowskiego,  
będącego patronem towarzystwa. Dyrektorem jest p. [Wacław] Betlejewski, a prezesem Józef Rabicin. Działal-
ności politycznej chór nie ujawnia.



Dział E. [Inne zrzeszenia.]
Związek Obrony Kresów Zachodnich w październiku [1933] r. uzewnętrznił swoją działalność przez zorgani-

zowanie akademii z okazji „Tygodnia Propagandy ZOKZ”, na której poruszono sprawy stosunków z Niemcami, 
zagadnienia Prus Wschodnich oraz stosunku Gdańska do Polski. Oprócz tego delegaci ZOKZ wygłosili referaty na 
posiedzeniach wszystkich towarzystw i organizacji w Gdyni i okolicy.

Związek Właścicieli Nieruchomości, skupiający w swoich szeregach przeważnie miejscowych Kaszubów, jest 
przychylnie ustosunkowany do Rządu. Na czele Związku stoi Józef Jęczkowiak.

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet wykazał w okresie sprawozdawczym znaczną ruchliwość, urządził szereg 
odczytów i pogadanek, uświadamiających członków o pracy dla dobra państwa. W swoich szeregach skupia jedy-
nie członków o wybitnie pro rządowym nastawieniu.

Związek Lokatorów skupia członków o różnych kierunkach politycznych, z których większość, poza prezesem 
[Mieczysławem] Mistatem, pozostającym pod wpływami chadecji, jest wobec Rządu przychylnie ustosunkowana. 
Od szeregu miesięcy prowadzi na łamach prasy, szczególnie „Dziennika Bydgoskiego”, silną kampanię przeciwko 
właścicielom nieruchomości, żądając obniżenia czynszów mieszkaniowych.
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