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1934 kwiecień 12, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne życia polskich związków  
i stowarzyszeń Nr II.BA-28/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła  
za okres od 1 stycznia 1934 r. do 31 marca 1934 r., oryg. mps., APG O/G,  

sygn. 682/2299, s. 388-401.

A. Część ogólna.
W związku z tym, że w pierwszym kwartale br. większość stowarzyszeń i związków odbywała swoje doroczne 

walne zabrania, życie wewnętrzne tych organizacji było b[ardzo]. żywe. Na zewnątrz poszczególne organizacje, 
poza kilkoma wyjątkami, zbytnio się nie udzielały. Wyjątkami tymi są przede wszystkim wszystkie organizacje 
b[yłych]. wojskowych. Udział ich w życiu społecznym miasta w ważniejszych momentach był zawsze solidarny  
i gremialny. Z ważniejszych przejawów życia społecznego na uwagę zasługiwały uroczystości związane z uchwa-
leniem nowej konstytucji, powitaniem Pana Wojewody Pomorskiego [Stefana Kirtiklisa] z okazji jego przyjazdu 
do Gdyni oraz obchód imienin Marszałka [Józefa] Piłsudskiego. Obchód ten w porównaniu z poprzednimi latami 
wypadł niezwykle uroczyście, a udział poszczególnych stowarzyszeń i związków był wyjątkowo liczny, przy czym 
niektóre organizacje, jak np. SMP, Tow[arzystwo]. Powst[ańców]. i Wojaków O[kręgu] K[orpusu]. VII, pozostając 
pod wpływami SN, wzięły również udział w uroczystościach imieninowych.

Dział A. Związki młodzieży.
Z występujących na terenie Gdyni związków młodzieży, najżywotniejszym jest Związek Strzelecki. Praca 

tego związku była b[ardzo]. produktywna, a z sukcesów osiągniętych na szerszym forum wypada tu wymienić 
uzyskanie 3. miejsca przez drużynę Związku w marszu Sulejówek-Belweder. Legion Młodych oraz Organizacja 
Młodzieży Pracującej walczą z trudnościami finansowymi (brak odpowiednich lokali), które hamują normalny 
rozwój tych organizacji. Tow[arzystwo]. Gimnastyczne „Sokół” pogłębia swoją organizację wewnętrzną, a tematy 
polityczne zostały prawie zupełnie wyeliminowane z [jej] organizacji. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  
Polskiej, Związek Młodych Narodowców oraz Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego wykazały działalność  
znikomą, przy czym na zewnątrz organizacje te nie występowały, poza wzięciem ze strony KSMP po raz pierwszy 
udziału w obchodzie imieninowym ku czci Marszałka Piłsudskiego, chociaż członkowie tej organizacji w sprawie 
tej spotkali się z wyraźnym sprzeciwem ze strony [swojego] patronatu. W ZMN zauważa się brak odpowiednich 
organizatorów.

Dział B. Zrzeszenia gospodarcze. 
Do zrzeszeń tych należą Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na Grabówku oraz Spółdzielnia Spożywców  

„Społem”. Spółdzielnie te opanowane są całkowicie przez PPS CKW. Poza tym działa jeszcze Spółdzielnia Rybacka 
przy Państw[owym]. Banku Gospodarstwa Krajowego. Niezrzeszeni właściciele wędzarni nie byli zadowoleni  
z działalności spółdzielni i w związku z tym powołali specjalny komitet do obrony przemysłu i handlu rybnego.  
Po utworzeniu tego komitetu nie notowano dalszych zatargów.

Dział C. Zrzeszenia b. wojskowych.
Wypada tu przede wszystkim podkreślić wielką aktywność Związku Rezerwistów [RP], a w mniejszym stopniu 

Związku Oficerów Rezerwy [RP], Związku Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VIII. Istniejący spór na  
tle koordynacji pracy między ZR i ZOR został zlikwidowany i członkowie Zw[iązku]. Ofic[erów]. Rez[erwy]. nie 
napotykają w swojej pracy w ZR na żadne przeszkody. Zw[iązek]. Rez[erwistów] [RP]. zorganizował pododdział 
Rezerwistów-Marynarzy a Związek Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VIII trzy nowe placówki, przy 
czym związek ten zyskał kilkunastu nowych członków, którzy wystąpili z Tow[arzystwa]. Pow[stańców].  
i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VII. Na zebraniach ZOR poruszano jedynie sprawy organizacyjne oraz z zakresu 
wojskowości. Związek [Byłych] Uczestników Powstań Narodowych, Legia Podchorążych [Rezerwy], Stowarzysze-
nie Weteranów b[yłej]. Armii Polskiej w[e] Francji, Legia Inwalidów, Zw[iązek]. Inwalidów Wojennych, a po 
części i Związek Legionistów, Tow[arzystwo]. Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VII szerszej działalności 



nie przejawiły. Podkreślić jednak wypada zorganizowanie przez Związek Legionistów uroczystego rautu ku czci 
Marszałka Piłsudskiego, na którym zebrała się cała elita miejscowego społeczeństwa. Związek Inwalidów cały 
ciężar swojej pracy przesunął w kierunku stworzenia możliwości pracy członkom, którzy znajdują się w kiepskich 
warunkach materialnych, a poza tym zajmował się bardzo żywo sprawą ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych. Na jednym z zebrań odbytych w tej sprawie doszło do bardzo ostrego wystąpienia red. [Mieczysława] Mistata 
przeciwko polityce Rządu (odnośnie tego wypadku przedłożyłem sprawozdanie w dniu 24 stycznia [19]34 [r.],  
[pismem] Nr II-BA-59/34 Pf). Towarzystwo Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VII traci na znaczeniu,  
w związku z czym zaobserwowano kilkanaście wypadków przejścia członków tej organizacji do Związku Powstańców 
i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VIII. Charakterystycznym jest, mimo ulegania wpływom SN, udział Tow[arzystwa]. 
Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VII w uroczystościach związanych z obchodami imieninowymi ku czci 
Marszałka Piłsudskiego.

Dział D. Zrzeszenia ogólno-społeczne i kulturalno-oświatowe.
Spośród wszystkich organizacji, w szczególności Liga Obrony Powietrznej [i Przeciwgazowej] oraz Liga Mor-

ska i Kolonialna, a w mniejszym stopniu Polski Czerwony Krzyż i Polski Biały Krzyż, wykazały działalność  
największą, o skali szerzej zakrojonej, w organizowaniu odczytów, kursów i imprez dochodowych. LOPP zorgani-
zował specjalny kurs szybownictwa, cieszący się wielką frekwencją członków. Liga Morska i Kolonialna powołała 
specjalny komitet w sprawie akcji zbiórkowej na rzecz Funduszu Obrony Morskiej. Akcja ta znajduje zupełne 
poparcie miejscowego społeczeństwa. Inne organizacje, [takie] jak Tow[arzystwo]. Czytelni Ludowych,  
Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, Rodzina Policyjna, Rodzina Urzędnicza, Instytut Towarzystwa Kulturalno-
-Oświatowego im. St[efana]. Żeromskiego, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet rozwijają się pomyślnie. Akcja 
[Stowarzyszeń] Rodzina Wojskowa i Rodzina Policyjna przejawiła się specjalnie w dziedzinie charytatywnej  
(dożywianie dzieci bezrobotnych). Instytut Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego im. St. Żeromskiego, poza  
pracami na tle organizacji wewnętrznej, urządził uroczystą akademię dla członków ZZZ ku czci Marszałka  
Piłsudskiego. W akademii tej wzięło udział około 400 członków ZZZ. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet urządził 
kilka odczytów propagandowych dla członków oraz wprowadzonych gości.

Dzieł E. Inne zrzeszenia.
Działalność Towarzystwa Rzemieślników Katolickich oraz Towarzystwa Kupców Samodzielnych przejawiła się 

przede wszystkim wokół zagadnienia kwestii żydowskiej w Gdyni. Towarzystwa te przeprowadziły w tej sprawie 
szerszą akcję na łamach prasy oraz wśród członków w kierunku stosowania bojkotu gospodarczego przeciwko 
Żydom. Ostatnio część członków Towarzystwa Kupców Samodzielnych zgłosiła swój akces do BBWR, jednak więk-
szość członków ulega w dalszym ciągu wpływom SN. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości i Związek Lokato-
rów rozgrywają swoją akcję na platformie, z jednej strony utrzymania obecnego stanu [rzeczy], z drugiej [zaś] 
strony wprowadzenia ustawy o ochronie lokatorów dla wszystkich domów w Gdyni oraz obniżki komornego. Tak 
jedna, jak i druga strona w sprawie tej interweniowała u miarodajnych czynników. Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, poza odbyciem walnego zebrania, innej działalności nie przejawił.

Dział F. Zrzeszenia nowe i rozwiązane.
Nowo założone stowarzyszenia nie odegrały poważniejszej roli w życiu społecznym. Wypadków rozwiązania, 

względnie zawieszenia stowarzyszeń, nie było.
B. Część szczegółowa. 
Dział A. Związki młodzieży.
Legion Młodych. Liczba [jego] członków wraz z kandydatami wynosi 96. Mimo braku własnego lokalu Legion 

Młodych stara się utrzymać stan posiadania i działając w tym kierunku, usprawnił swoją organizację wewnętrzną, 
nie zaniedbując przy tym prowadzenie kursu kandydackiego oraz przeprowadzenie normalnych zebrań tygodnio-
wych. Zasadniczo Legion Młodych korzystał z sali posiedzeń w Urzędzie Skarbowym. U starszego społeczeństwa 
LM nie znajduje na ogół poparcia [głównie] z powodu niewłaściwego ustosunkowania się w czasie zatargu, jaki 
miał miejsce miedzy b[yłym]. komendantem LM, a dyrektorem [Maksymilianem] Bergerem.

Organizacja Młodzieży Pracującej. W okresie sprawozdawczym zorganizowany został Oddział OMP w Witomi-
nie. Oddział ten liczy około 80 członków. Członkowie odnoszą się do organizacji z entuzjazmem i biorą liczny 



udział w[e] wszelkich pracach organizacji. Rodzice rekrutujący się przeważnie z klasy robotniczej chętnie ze-
zwalają swoim dzieciom na wstępowanie do tej organizacji. Organizacja ta jednak z powodu braku odpowied-
niego lokalu oraz funduszy nie może się rozwinąć. W dniu 19 marca br. umundurowani członkowie miejscowego 
OMP wzięli udział w uroczystościach urządzonych w Warszawie z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego. Trzej 
instruktorzy OMP rekrutują się z [grona] członków Legionu Młodych.  

Związek Strzelecki, poza prowadzoną normalnie pracą szkoleniową, zorganizował kilka imprez dochodo-
wych, a poza tym wziął żywy udział w[e] wszystkich uroczystościach o charakterze narodowym. Szczególnie silny 
udział Związku Strzeleckiego miał miejsce w uroczystościach w dniach 18 i 19 marca br. Wypada tu ponadto pod-
kreślić sukces, jaki odniosła drużyna miejscowego Związku Strzeleckiego, zajmując 3. miejsce w marszu Sulejó-
wek-Belweder. Sekcja Motocyklistów Związku Strzeleckiego, zorganizowana w miesiącu marcu br., wzięła udział w 
biegu sztafetowym do Torunia, przewożąc upominki od organizacji społecznych w Gdyni dla Marszałka Piłsudskiego.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Ruchliwość tego Towarzystwa, w porównaniu z innymi okresami,  
była większa. Odbyto pięć zebrań organizacyjnych oraz zwołano zjazd Rady Okręgu X (kaszubskiego) na dzień  
25 lutego br. W zjeździe tym wzięło udział 26 delegatów, którzy obradowali nad sprawą Wszechsłowiańskiego 
Zlotu Sokoła oraz Okręgowego Zlotu [Sokoła]. Miejsce, jak również czas Okręgowego Zlotu, nie zostały do tej 
pory ustalone. Poza tym delegaci wypowiedzieli się za tym, żeby poszczególne gniazda jak najintensywniej 
udzielały się w pracy na polu przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Na zjeździe zupełnie  
nie poruszano spraw politycznych.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Stowarzyszenie większej działalności nie wykazało.  
Na zebraniach omawiano tylko sprawę akcji katolickiej. W dniu 4 marca br. Oddział tego Stowarzyszenia w Chyloni 
obchodził uroczyście trzylecie swojego istnienia. Wypada tu zaznaczyć, że SMP wzięło po raz pierwszy udział  
w obchodzie urządzonym z okazji imienin Marsz[ałka]. Piłsudskiego, chociaż patronat SMP tego nie aprobował.

Związek Młodych Narodowców. Związek ten nie ujawnił żadnej działalności. Brak odpowiedniego  
kierownika oraz chętnych do pracy był tego powodem.

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego odbyło zaledwie dwa zebrania, na których poruszane były  
sprawy tylko organizacyjne. Innej działalności TUR nie wykazało. Młodzież robotnicza, grupująca się w klubie 
sportowym przy TUR, rozegrała kilka meczów z drużynami gdańskimi, bądź to na terenie Gdyni, bądź Gdańska.

Dział B. Zrzeszenia gospodarcze.
Należy tu wymienić Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową na Grabówku oraz Spółdzielnię Spożywców  

„Społem”. Spółdzielnie te, opanowane całkowicie przez PPS CKW, skupiają przeważnie robotników. Istniejąca 
przy Państw[owym]. Banku Gosp[odarstwa]. Krajowego Spółdzielnia Rybacka przejawia swoją działalność w spra-
wach przydzielania odpowiednich kontyngentów ryb poszczególnym wędzarniom. Działalność ta spotkała się  
z ostrym sprzeciwem ze strony niezrzeszonych właścicieli wędzarni, którzy w dniu 28 stycznia [br.] utworzyli 
komitet dla obrony swoich interesów. Komitet ten, na czele którego stanął Józef Konkol, nie ujawniał później 
wrogiego ustosunkowania się do Spółdzielni Rybackiej.

Dział C. Związki b[yłych]. wojskowych.
Związek Rezerwistów [RP]. Związek ten na polu pracy wewnętrznej oraz zewnętrznej wykazał znaczną  

ruchliwość. Zorganizował szereg odczytów i imprez, a poza tym brał udział w[e] wszystkich organizowanych 
uroczystościach. Po nowej reorganizacji i wyborze nowego zarządu Związek wykazuje większą spoistość i wydaj-
ność w pracy organizacyjnej. Przy Związku powstał nowy Oddział Marynarzy-Rezerwistów. Oddział ten, mimo 
krótkiego istnienia, wykazuje dużą żywotność, ograniczając się jednak do pracy organizacyjnej i kulturalno-
-oświatowej wewnątrz Oddziału [...] i powołał do życia „Rodzinę Marynarzy-Rezerwistów”.

Związek Inwalidów Wojennych odbył kilka zebrań, przedmiotem których były sprawy organizacyjne oraz sprawy 
umożliwienia zarobkowania członkom, którzy znaleźli się w trudnych warunkach materialnych. Poza tym szeroko 
omawiana była sprawa zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych. Mimo, że Związek ten skupia w swoich 
szeregach ludzi o odmiennych zapatrywaniach politycznych, to jednak ustosunkowuje się obecnie jako zespół lojalnie 
do Rządu, a w uroczystościach na cześć imienin Marszałka Piłsudskiego [jego] członkowie wzięli liczny udział.

Związek b[yłych]. Uczestników Powstań Narodowych z powodu słabej organizacji wewnętrznej nie ujawnił 



większej działalności. Odbył zaledwie trzy zebrania, w tym jedno walne, na którym wybrano zarząd z Kazimie-
rzem Millerem jako prezesem na czele. Tematy polityczne nie były poruszane na tych zebraniach i [mówiąc] 
ogólnie Związek jest lojalny w stosunku do Rządu. W uroczystościach, jakie się odbyły w okresie sprawozdaw-
czym, członkowie Związku brali liczny udział. 

Legia Podchorążych Rezerwy zespolona z[e] Związkiem Oficerów Rezerwy [RP] brała udział w zebraniach tego 
Związku, jeżeli chodziło o sprawy szkoleniowe. Poza tym odbyła cztery zebrania niezależnie od Zw[iązku]. 
Ofic[erów]. Rezerwy [RP]. Na walnym zebraniu w dniu 24 lutego br. wybrano nowy Zarząd w następującym skła-
dzie: Jan Bolawski, Zygmunt Plutecki, Czesław Tański, Mieczysław Kobyliński i Marian Szpikowski. 

Związek Oficerów Rezerwy [RP] odbył kilkanaście zebrań, na których poza sprawami organizacyjnymi poru-
szane były tematy z zakresu wiedzy i wyszkolenia wojskowego. Odczyty na tematy ściśle wojskowe wygłaszali 
zawsze oficerowie służby czynnej WP, a zwłaszcza mjr. Michalik z [Dowództwa] Obrony Wybrzeża. Udział  
członków w zebraniach był bardzo liczny. Obecnie Związek liczy około 250 członków, saldo kasowe zamyka się  
w dochodach sumą ponad 6 000 zł. Na walnym zebraniu po raz siódmy na prezesa wybrano Maksymiliana  
Bergera, a poza tym do zarządu weszli Prószkowski, Maciejewski, [Józef] Jęczkowiak, Ziółkowski i inni. Istniejący 
zatarg między Zw[iązkiem]. Rezerwistów [RP], a Związkiem Oficerów Rezerwy [RP] został wreszcie zlikwidowany 
i obydwa Związki uzgodniły swoją [współ]pracę w ten sposób, że Związek Oficerów Rezerwy da Związkowi Rezer-
wistów odpowiednich instruktorów. W dniu imienin Marszałka Piłsudskiego Związek Ofic[erów]. Rez[erwy].  
zorganizował popularną akademię, w której wzięły udział szerokie rzesze miejscowego społeczeństwa. 

Związek Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VIII. W okresie sprawozdawczym Związek dzięki swojej 
ożywionej działalności zdołał zorganizować trzy nowe placówki: na Grabówku, Obłużu i Witominie. Obecnie Zwią-
zek ten liczy około 140 członków, przy czym część tych członków rekrutuje się z byłych członków Tow[arzystwa]. 
Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VII. Zw[iązek]. [...] czynił poza tym jeszcze starania, co prawda 
dotąd niesfinalizowane, stworzenia Zarządu Powiatowego [w] Gdyni, Mimo, że Związek ten skupia w sobie prze-
ważnie robotników portowych o różnych zapatrywaniach politycznych, to jednak w łonie Związku nie ma tarć na 
tle różnicy tych poglądów, a w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego członkowie Związku wzięli gremialnie czynny 
udział w zorganizowanych uroczystościach. 

Towarzystwo Powstańców i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VII obejmuje 3 placówki: w Gdyni, Nowym  
Obłużu [i] Chyloni [oraz] liczy obecnie około 100 członków, tracąc ich coraz więcej na rzecz Związku Powstańców 
i Wojaków O[kręgu].K[orpusu]. VIII. Mimo, że Towarzystwo to ulega wpływom SN, to jednak w roku bieżącym  
po raz pierwszy wzięło udział w obchodzie imieninowym na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Stowarzyszenie Weteranów b[yłej]. Armii Polskiej w Francji [...] jest mało żywotne, bo odbyło zaledwie 
jedno zebranie. Ostatnio część członków zmuszona była wystąpić z[e] Stowarzyszenia z powodu niemożność 
udowodnienia [służby w] b[yłej]. Armii Polskiej w Francji. 

Legia Inwalidów Wojennych. W porównaniu z poprzednim okresem aktywność Legii wzrasta, [głównie] w związ-
ku ze zlikwidowaniem wewnętrznych tarć i uspokojenia członków, którzy byli niezadowoleni z działalności b[yłego]. 
prezesa Legii, Bielawskiego, przeciwko któremu do Prokuratury skierowano ostatecznie sprawę o nadużycia. 

Związek Legionistów nie przejawił szerszej działalności, poza urządzeniem uroczystego rautu w dniu 18 mar-
ca br., w którym to raucie wzięła udział elita miejscowego społeczeństwa. Termin walnego zebrania Związku 
przesunięty został na okres późniejszy, do czasu rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński zarzutów stawianych niektó-
rym członkom zarządu. 

Dział D. Zrzeszenia ogólno-społeczne i kulturalno-oświatowe.
Polski Czerwony Krzyż zorganizował szereg imprez o charakterze dochodowym znajdując u miejscowego 

społeczeństwa zupełne poparcie swoich przedsięwzięć. 
Polski Biały Krzyż. Koło miejscowe liczy około 200 członków, którzy biorą żywy udział w pracy PBK na polu 

organizowania kursów dokształcających dla żołnierzy armii czynnej, urządzając przy tym czytelnie, pogadanki 
naukowe i kulturalne rozrywki. Miejscowe Koło rozciąga swoją działalność na całe wybrzeże. 

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Komitet Morski LOPP wykazał znaczną aktywność w pracy na niwie 
społecznej. Urządził szereg odczytów, kursów gazowych i ratowniczych; ostatnio zaś otworzył teoretyczny kurs 
szybownictwa, na który uczęszcza regularnie do 60 osób. Jako organizacja społeczna skupia w sobie ludzi wszyst-



kich warstw społecznych i zyskuje coraz to nowych członków. W dniu 1 marca br. odbyło się zebranie programowo-
-budżetowe i sprawozdawcze miejscowych kół LOPP w Gdyni. Na zebraniu tym m.in. stwierdzono dodatnie  
wyniki w akcji zbiórkowej na samolot challenge’owy „Kaszub”, piękny rozwój na wybrzeżu modelarstwa (w siedmiu 
modelarniach kształci się około 230 osób) oraz rozdano 150 listów uznania za aktywną działalność w organizacji. 
Zarząd Komitetu wybrano w tym samym składzie z admirałem [Józefem] Unrugiem na czele. 

Liga Morska i Kolonialna. W dniu 3 stycznia br. Liga Morska i Kolonialna odbyła swoje doroczne walne zebra-
nie, na którym dokonano wyboru nowego zarządu w następującym składzie: prezes O. Parczewski, kmdr. [Stefan] 
Frankowski, kmdr. [Stanisław] Filanowicz, kmdr. [Władysław] Kosianowski i inni. W okresie późniejszym Liga 
urządziła kilkaset odczytów propagandowych oraz wyłoniła specjalny komitet [ds.] przeprowadzania akcji  
zbiórki na rzecz Funduszu Obrony Morskiej. Komitet ten wydał kilka komunikatów do miejscowej prasy, a jego 
działalność znalazła zupełne poparcie wszystkich organizacji społecznych oraz miejscowego społeczeństwa. 

Towarzystwo Czytelni Ludowych urządziło w dniu 20 stycznia [19]34 r. zebranie delegatów i działaczy z Gdyni 
oraz całego wybrzeża. W większości delegatami byli księża. Na zebraniu, poza wybraniem komisji do której  
weszli mec[enasowa]. Turkowa, prof. Michalski, ks. Dąbrowski, mec[enas]. [Hilary] Ewert-Krzemieniewski,  
ks. dziekan [Teodor] Turzyński i red. [Bolesław] Kiełbratowski, zadecydowano, że TCL w przyszłości, [...] założy 
biblioteczki przy wszystkich stowarzyszeniach katolickich.

Instytut – Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe im. [Stefana] Żeromskiego istnieje przy Związku Związków 
Zawodowych i rozwija się zupełnie pomyślnie, licząc obecnie około 80 członków. Instytut przede wszystkim  
zajmuje się szerzeniem oświaty wśród robotników i nie ujawnia na zewnątrz większej działalności. Zorganizowana 
przez Instytut w dniu 19 marca br. akademia odbyła się przy licznym udziale (400) również członków ZZZ.  
Na akademii przemawiał m.in. poseł [Marian] Malinowski. 

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa współdziała w pracy społecznej z innymi pokrewnym[i] organizacjami,  
a przede wszystkim udziela[ła] się w pracy na polu charytatywnym w kierunku akcji dożywiania dzieci bezrobotnych. 

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna odbyło pięć zebrań i poza akcją społeczno-towarzyską wśród rodzin szere-
gowych PP wzięło również czynny udział w akcji dożywiania dzieci bezrobotnych. Z pomocy tej [s]korzystało  
40 dzieci, które były dożywiane codziennie w kuchniach dla skoszarowanych szeregowych PP. Z okazji imienin 
Marszałka Piłsudskiego Stowarzyszenie wystawiło sztukę teatralną pt. „Więzień z Magdeburga”. 

Stowarzyszenie Rodzina Urzędnicza. Dnia 29 stycznia br. powołano do życia [Stowarzyszenie] Rodzina  
Urzędnicza, w skład zarządu którego weszły: Łęgowska, Mroczkiewiczowa, Miecznikowska i Magrytówna. Rzesze 
urzędnicze chętnie garną się do tego Stowarzyszenia i na urządzonej „herbatce” z okazji przyjazdu do Gdyni 
Pana Wojewody Pomorskiego [Stefana Kirtiklisa] rzesze te wzięły liczny udział. Innej działalności Stowarzyszenie 
nie wykazało. 

Towarzystwo Polsko-Angielskie w Gdyni. Założone niedawno z inicjatywy konsula [Jana] Derezińskiego Towa-
rzystwo Polsko-Angielskie przejawia coraz żywszą działalność. Towarzystwo posiada obecnie około 220 członków. 
W każdą środę odbywają się zebrania towarzyskie, na których omawiane są aktualne zagadnienia z dziedziny 
kultury i sztuki oraz wygłaszane odczyty. Członkowie obowiązani są posługiwać się na zebraniach językiem  
angielskim. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Związek był wyjątkowo czynny w dziedzinie urządzania odczytów  
i pogadanek dla członkiń. W zebraniach brali również udział wprowadzani goście. Ostatnio Związek był 
przedmiotem ataku ze strony miejscowego kleru [przy] okazji odczytywania w kościołach listu pasterskiego. 
Sprawa ta jednak przeszła bez większego echa.

Dział E. Inne organizacje.
Towarzystwo Rzemieślników Katolickich liczy obecnie 417 członków i wykazuje wybitną aktywność. Na wal-

nym zebraniu w dniu 21 stycznia br. wybrano nowy zarząd, na którego czele stanęli [Józef] Rataj, Marszałek, 
Nikodem oraz Ziółkowski. Poza tym na zebraniu poruszono kwestię żydowską w Gdyni. W sprawie tej uchwalono 
odpowiednią rezolucję, nawołującą członków Towarzystwa do niewynajmowania mieszkań Żydom oraz [do]  
bojkotu sklepów żydowskich. Mimo, że Towarzystwo ulega wybitnie wpływom SN, nie ujawniono żadnych  
jaskrawszych wystąpień przeciwko Rządowi ze strony [jego] członków. 



Towarzystwo Kupców Samodzielnych również bardzo żywo interesuje się kwestią żydowską i prowadziło w tej 
sprawie żywą akcję wśród własnych członków i miejscowego społeczeństwa. Akcja ta była poparta ze strony 
„Gazety Gdyńskiej”. Ostatnio pewna część członków zgłosiła swój akces do BBWR, jednak znaczna część człon-
ków nadal pozostaje pod wpływami SN. 

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie to odbyło pięć zebrań 
zwykłych oraz walne zebranie w dniu 24 marca br., na którym prezesem Stowarzyszenia wybrano mec[enasa]. 
[Wiktora] Roszczynialskiego, [zaś] na członków zarządu: [Władysława] Budyna, Jana Radtkego, Jana Grubbę  
oraz inż. [Stanisława] Pręczkowskięgo. Stowarzyszenie, broniąc interesów członków, wysłało w dniu 24 stycznia 
br. specjalną delegację do Warszawy w celu interwencji w Ministerstwie Skarbu oraz [w] Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych w sprawie zniesienia podatków od placów niezabudowanych w Gdyni. Większość członków składa 
się z rdzennych Kaszubów i pod względem politycznym sympatyzuje z[e] SN, lecz udziału w życiu politycznym 
nie bierze. Poza tym Stowarzyszenie na łamach miejscowej prasy prowadziło polemikę na temat zastosowania 
ustawy o ochronie lokatorów odnośnie nowo zbudowanych domów w Gdyni, a ponadto złożyło odpowiedni  
memoriał w tej sprawie u miarodajnych czynników. 

Związek Lokatorów całą swoją działalność objawia w kierunku walki z właścicielami nieruchomości o obniżenie 
komornego. W sprawie tej niejednokrotnie Związek ten wszczynał kampanię na łamach prasy oraz interweniował 
u miarodajnych czynników. Dnia 28.stycznia br. odbyło się walne zebranie Związku. Na zebraniu tym dokonano 
wyboru nowego zarządu, do którego wszedł ponownie jako prezes red. [Mieczysław] Mistat. Członkowie Związku 
[wywodzą się] z różnych warstw społeczeństwa i wykazują tendencję podporządkowania się różnym kierunkom 
politycznym, jednakże zachowują umiarkowanie i nie występują przeciwko obecnemu rządowi. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego. W dniu 24 marca br. odbyło się walne zebranie członków Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, na którym [...] wybrany został nowy zarząd w następującym składzie: Wojciech Stańca –  
prezes, Stefan Żurek – wiceprezes, Stanisław Zahorski – sekretarz. Delegatem na zjazd okręgowy został wybrany 
Stefan Żurek, a na ogólny walny zjazd Stanisław Zahorski, Związek pozostaje pod wpływami ludzi o nastawieniu 
pro rządowym i nie zaobserwowano by ulotki nadesłane przez grupę b[yłych]. związkowców pozostawiły wśród 
członków większe wrażenie.

Dział F. Zrzeszenia nowe.
Stowarzyszenie Rodzina Urzędnicza, Koło Celne Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych, Stowarzyszenie 

Rodzina Wojskowa Gdynia-Oksywie, Towarzystwo Polsko-Angielskie w Gdyni, Towarzystwo Zjednoczonych  
Kupców Rynkowych. Poza Stowarzyszeniami Rodzina Urzędnicza [i] Rodzina Wojskowa, oraz Towarzystwem  
Polsko-Angielskim, inne z nowo powstałych nie przejawiły działalności. Wypadków rozwiązania, względnie  
dobrowolnych likwidacji stowarzyszeń nie było.
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