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1934 lipiec 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 kwietnia 1934 r. do 30 czerwca 1934 r., oryg. mps., APG O/G,  

sygn. 682/2299, s. 403-418.

[I.] Część ogólna.
Praca nad zorganizowaniem życia społecznego w Gdyni układa się obecnie w kierunku stabilizacji warstw 

społecznych. Z jednej strony istnieją organizacje obejmujące miejscowy intelekt, dalej organizacje, których 
zadaniem jest praca nad stanem średnim, [takim] jak rzemiosło i kupiectwo, z drugiej strony szczególny nacisk 
położony jest na te organizacje, które z natury rzeczy pracują wśród szerszych mas robotniczych. W tym trzecim 
rodzaju organizacji, opierających się przeważnie na warstwie robotniczej, zostały nadane trzy kierunki, których 
ścisłe przestrzeganie stanowić będzie o owocnej pracy społecznej tych organizacji. Pierwszym kierunkiem jest 
praca nad młodzieżą poborową, do której przeznaczony jest w pierwszym rzędzie Związek Strzelecki, którego 
statut organizacyjny przewiduje opiekę nad młodzieżą już od wieku szkolnego. Inne organizacje, [takie] jak 
Legion Młodych, OMP, Harcerstwo są w tym planie organizacjami pomocniczymi dla „Strzelca”, dając mu, jak 
Harcerstwo, materiał do szeregów, względnie organizacje starsze [dając mu] materiał instruktorski, wychowaw-
czy itp. Takie postawienie sprawy pozwoli Związkowi Strzeleckiemu, opartemu poza tym o [Miejski] Komitet 
WFiPW, najwłaściwiej przysposobić młodzież przedpoborową do życia obywatelskiego i wojskowego. Założenie 
powyższe wyklucza należenie do Związku Strzeleckiego elementu starszego, który też jest z tych szeregów  
eliminowanym. Drugim kierunkiem jest opieka nad poborowym, sprawowana przeważnie przez organizacje  
kobiece. Wreszcie trzecim kierunkiem jest opieka na szeroką masą popoborowych rezerwistów, do której  
przeznaczony został Związek Rezerwistów [RP]. Prowadząc swoją pracę, Związek Rezerwistów [RP] wystąpił  
z hasłem „dajcie pracy”, wychodząc z tego założenia, że członek Związku, poborowy, mając lub zakładając  
rodzinę, pracę mieć musi. Cały szereg organizacji, [takich] jak Rodzina Rezerwisty, Związek Legionistów pełnią 
funkcje pomocnicze, dając do pracy na tym terenie kadry ideowe, sekretarskie itp. Rozpatrując życie społeczne 
na tle tego planu, daje się łatwo zauważyć najsilniejszy rozwój Związku Strzeleckiego i Rezerwistów, wspoma-
ganych przez inne organizacje pokrewne. Poza tym istnieje w Gdyni cały szereg organizacji drobniejszych,  
których jedynym probierzem działalności jest udział w obchodach i innych uroczystościach, a których znaczenie 
jest nikłe i na rozwój których specjalnego nacisku kłaść nie należy. Wyjątek stanowi jednak Stowarzyszenie  
Młodzieży Polskiej, której żywotność w ostatnim czasie została silnie podkreślona na wystąpieniach zbiorowych. 
Jak to podkreślam w części szczegółowej, chociaż Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej nie zajmuje stanowiska  
wyraźnie opozycyjnego, a nawet w wystąpieniach zewnętrznych łączy się ostatnio z innymi organizacjami prorzą-
dowymi, winno być dokładnie przefiltrowane od wewnątrz z uwagi na swój wzrost i pozostawanie w rękach  
politycznie niepewnych. W tym kierunku, jeżeli chodzi o teren miejscowy, prowadzi się obserwacje nad SMP.

Dział A. Związki młodzieży.
O ile Legion Młodych poprawił swoją pozycję w społeczeństwie, objawiając przy tym próby zespolenia swojej 

działalności z innymi organizacjami prorządowymi, o tyle OMP z powodu braku poparcia, uległ częściowemu 
zahamowaniu w swoim rozwoju. W łonie Związku Strzeleckiego zorganizowano nową placówkę tzw. „I. Kaszubski 
Batalion im. Ant[oniego]. Abrahama”. Poza tym działalność Związku obracała się w utartych ramach pracy nad 
przysposobieniem wojskowym członków, tworzeniem świetlic itp. Spośród organizacji ulegających opozycji, ZMN 
uległ całkowitej dezorganizacji, przekształcając się w Wydział Młodych SN, SMP wybitnie zaznaczyło swój  
rozwój, wzięło liczny udział w obchodzie rocznicy encyklik papieski[ch] oraz w obchodzie [święta] 3 Maja.  
Zaobserwowano przychylniejsze ustosunkowanie SMP do Rządu. TUR, jak również Tow[arzystwo]. Gimn[astyczne]. 
„Sokół” wykazały znikomą żywotność. YMCA otworzyła Oddział i zajęła się organizowaniem poszczególnych sekcji.

Dział B. Zrzeszenia gospodarcze (rolnicze).
Na terenie Gdyni podobnych zrzeszeń nie ma.



Dział C. Zrzeszenia b[yłych]. wojskowych.
Poza Związkiem Rezerwistów [RP], rozwijającym się coraz pomyślniej, inne zrzeszenia na ogół nie wykazują 

żadnych zmian [jeśli] chodzi o udział ich w szersz[ym] życiu społecznym oraz o ile chodzi o ich działalność  
wewnętrzną. Niektóre z nich, [takie] jak [Związek] O[ficerów] R[ezerwy] i Legia Podchorążych [Rezerwy] pod 
koniec okresu zarzuciły odbywanie zebrań i przeszły do prowadzenia praktycznego szkolenia członków. Wybit-
niejszy zanik działalności zaobserwowano w Związku b[yłych]. Uczestników Powstań Narodowych, Towarzystwie 
Powstańców i Wojaków O[kręgu]. K[orpusu]. VII, Stowarzyszenia Weteranów b[yłej]. Armii Polskiej w Francji, 
Legii Inwalidów Wojennych oraz Związku Legionistów. Jednakże członkowie Zw[iązku]. Legionistów, poza własną 
organizacją należą w większości wypadków do innych organizacji i tam rozwijają bardzo żywą działalność. Zw[ią-
zek]. Pow[stańców]. i Woj.[aków]. O[kręgu]. K[orpusu]. VIII rozwija się kosztem Tow[arzystwa]. Pow[stańców]. i 
Woj.[aków]. O[kręgu]. K[orpusu]. VII.

Dział D. Zrzeszenia ogólno – społeczne i kulturalno-oświatowe.
W życiu tych organizacji na pierwszy plan wybija się działalność L[igi].M[orskiej]. i Kol[onilanej]., LOPP  

i Zw[iązku]. Pr[acy]. Ob[ywatelskiej]. Kobiet. LOPP urządził tradycyjny [XI] „Tydzień lotniczy”, w trakcie którego 
odbył się pokaz obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, przeprowadzony nader sprawnie. LMiK rozwinęła 
szeroką propagandę na rzecz F[unduszu] O[brony] M[orskiej], a ponadto wzięła udział w organizowaniu Zlotu 
Młodzieży. Inne stowarzyszenia tego typu nie wykazały szczególnie żywszej działalności. 

Dział E. Inne zrzeszenia.
Należy tu wymienić zjazd Katolickich Stowarzyszeń Robotników Okręgu Kaszubskiego, odbyty w dniu 21 maja br. 

z okazji rocznicy wydania encyklik papieskich „Rerum Novarum” oraz „Quadragesimo Anno”. Udział w uroczystościach 
związanych z tym zjazdem był stosunkowo liczny. Związek Lokatorów odbył wiec w dniu 13 maja br. przy małej fre-
kwencji. Kampania Związku prowadzona przeciwko właścicielom nieruchomości straciła ostatnio na swojej ostrości.

Dzieł F. Zrzeszenie nowe.
Nowo założone stowarzyszenia nie odegrały ważniejszej roli w życiu społecznym. Wypadków zawieszenia, 

wzgl[ędnie]. rozwiązania stowarzyszeń nie było. 
[II. Cześć szczegółowa.]
Dział A. Związki młodzieży. 
Legion Młodych. Przede wszystkim organizacja ta kontynuowała pracę wewnętrzną, urządzając w ostatnim 

kwartale dwanaście zebrań zwyczajnych oraz jedno nadzwyczajne walne. Na sześciu zebraniach wygłoszone 
zostały referaty ogólnokształcące, [gdzie] szczególnie omawiane były kwestie rozwoju socjalizmu, kolektywizmu 
itp. W związku z przygotowaniami do zlotu i zjazdu okręgowego LM w Toruniu, tutejszy obwód odbył nadzwyczaj-
ne walne zebranie, na którym dokonano wyboru delegatów na zjazd oraz nowych władz obwodu. Komendantem 
wybrano mgr Al.[eksandra]. Mełenia, a inspektorem mgr Juliusza Jastrzębskiego, urzędników Urzędu Morskiego. 
W zlocie w Toruniu wzięło udział 44 umundurowanych członków z tut[ejszego]. obwodu LM. Ogółem obwód  
posiada około 100 członków, z tego 50 jest czynnych, pozostali utrzymują tylko luźny kontakt z organizacją. 
Kilku członków pełni funkcje instruktorów w OMP, prowadzi referaty wychowania obywatelskiego w Związku 
Strzeleckim oraz bierze częściowy udział w pracach L[igi].M[orskiej]. i Kolonialnej. Ostatnio zaś w celu ściślej-
szej współpracy L[igi].M[orskiej]. [i Kolonialnej] z BBWR, niektórych członków obwodu wyznaczono na sekretarzy 
kół środowiskowych Bloku. Poza tym obwód brał udział w organizowaniu Zlotu Młodzieży, który odbył się w dniu 
1 lipca br. Miejscowe społeczeństwo, w związku z wystąpieniami umundurowanych członków (manifestacja  
ku czci śp. ministra Pierackiego) okazuje pewne zainteresowanie się Legionem Młodych i na ogół przychylniejsze 
ustosunkowanie się do tej organizacji. 

Organizacja Młodzieży Pracującej. Rozwój tej organizacji, z powodu braku poparcia oraz braku materiałów, 
warsztatów itp., uległ zahamowaniu. Co prawda powstało nowe ognisko OMP na Obłużu (30 członków), jednakże 
ilość członków w Witominie spadła do 28 (czynnych). W związku z tym, że instruktorzy OMP należą do Legionu 
Młodych, wystąpienia tej organizacji łączyły się z wystąpieniami Legionu Młodych. Ognisko w Obłużu otrzymało 
w dzierżawę od Urzędu Morskiego odpowiedni plac, a poza tym zatwierdzono już projekt świetlicy OMP, będący 
w stadium zawiązywania. Zapewne przyczyni się [to] do wydatniejszych rezultatów prac i większego rozwoju 
organizacji.



Związek Harcerstwa Polskiego dnia 29 kwietnia br. obchodził uroczyście Dzień Patrona Harcerstwa.  
Udział wzięło [w nim] około 700 harcerzy i 300 harcerek. Związek na tut[ejszym]. terenie rozwija się pomyślnie, 
a na wszelkich uroczystościach występuje gremialnie.

Związek Strzelecki zamknął swoją działalność w dotychczasowych ramach, prowadząc nieprzerwaną pracę 
przygotowania wojskowego. Ostatnio zorganizowano placówkę Związku Strzeleckiego, tzw. „Batalion Kaszubski 
im. Ant[oniego]. Abrahama”. Na zebraniu organizacyjnym dokonano wyboru zarządu, do którego weszli Antoni 
Paszylk jako prezes, Józef Voigt jako I wiceprezes (obydwaj są Kaszubami) oraz inni. Na uchwaleniu rezolucji, 
którą później przesłano do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej [Ignacego Mościckiego] i do Marszałka Józefa Pił-
sudskiego oraz omówieniu ideologii i znaczenia Związku Strzeleckiego, program zebrania wyczerpano. W czasie 
„Tygodnia Lotniczego” oddział Związku w marszu w maskach gazowych uzyskał pierwsze miejsce.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Zarząd odbył pięć zebrań, podczas których omawiane były tylko sprawy 
organizacyjne. Tematów politycznych nie poruszano. Poza tym Towarzystwo wzięło udział podczas święta  
P[rzysposobienia].W[ojskowego]. Ogólnie wziąwszy Towarzystwo nie przejawiło szerszej działalności. 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Na odbytych ośmiu zebraniach omawiane były tylko sprawy Akcji Katolic-
kiej. SMP wzięło bardzo liczny udział w zjeździe okręgowym Związku Robotników Katolickich, jak również innych 
uroczystościach, zwłaszcza w obchodzie rocznicy [uchwalenia Konstytucji] 3 Maja. SMP wystąpiło podczas defi-
lady 19 marca br. i 1 lipca br., akcentując dość wyraźnie współpracę z organizacjami prorządowymi, jednakowoż 
podlega ono wpływom elementu pod względem politycznym niepewnego. Z tego powodu SMP znajduje się pod 
obserwacją i żywotność jego jest bardzo skrupulatnie badana. Żywotność SMP szczególnie uwydatniła się pod-
czas Zlotu Młodzieży, w którym organizacja ta była składnikiem dominującym.

Związek Młodych Narodowców uległ całkowitej dezorganizacji. Dawniejszy, prowizoryczny zarząd przeszedł 
do organizacji politycznej tj. do Wydziału Młodych SN i tam członkowie tego zarządu z Sobczakiem na czele  
zajęli czołowe stanowiska. Wobec tego, że członkowie ZMN nie wykazali żadnego większego zainteresowania się 
organizacją, miejscowy oddział ZMN można uważać za nieistniejący.

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego opanowane jest całkowicie przez PPS CKW, a przejawy jego działal-
ności nie wykazują większej ruchliwości. Liderzy Towarzystwa, należący równocześnie do miejscowego Komitetu 
PPS, zorganizowali akademię pierwszomajową, której przebieg był częściowo kompromitacją organizatorów 
(mówcy nie [byli] przygotowani, a częściowo nietrzeźwi). Poza tym na zaproszenie zarządu, dr [Ludwik] Dzius 
dla członków TUR wygłosił 6 referatów na temat ubezpieczeń społecznych. Frekwencja na odczytach była mierna. 
Największą może ruchliwość wykazuje Klub Sportowy Młodzieży Robotniczej, oparty o TUR. Działalność klubu 
jednak przejawia się jedynie na polu sportowym.

Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Organizacja ta dzięki energicznemu kierownictwu rozwija się pomyślnie. 
Poza prowadzeniem wyszkolenia przysposobienia wojskowego, zarząd PWK zorganizował szwalnię, w której 
dziewczęta uczą się kroju oraz szycia. [Organizowane są] kurs robót ręcznych i obozy letnie dla członkiń PWK. 

Dział B. Zrzeszenia gospodarcze (rolnicze).
Na terenie miasta zrzeszeń gospodarczych (rolniczych) nie ma. 
Dział C. Związek b[yłych]. Wojskowych.
Związek Rezerwistów [RP]. Organizacja ta, jako jedna z najbardziej rozbudowanych na tut[ejszym]. terenie, 

wywiera też odpowiedni wpływ na cały tok życia społecznego tej klasy społeczeństwa, z której rekrutuje się 
większość [jego] członków. Największe wpływy notowane są wśród rzesz robotników portowych. Ostatnio zorga-
nizowane zostało Koło Portowe Związku Rezerwistów [RP], które mimo krótkiego czasu istnienia wykazuje dużą 
żywotność. Koło Marynarzy Związku Rezerwistów [RP] wykazuje stały napływ członków. Zjawisko to należy ściśle 
łączyć z kwestią łatwiejszego uzyskania pracy, w związku z pozytywnym ustosunkowaniem się armatorów do 
organizacji. Istniejące Koło Robotników Portowych współpracuje [z] ZZZ i jest na ogół odporne na hasła walki 
klasowej. Po raz pierwszy w [u]b. roku Związek Rezerwistów [RP] wziął udział w obchodzie pierwszomajowym, 
urządzonym wspólnie z ZZZ. Udział członków, wziąwszy pod uwagę, że obchód przez organizację prorządową 
urządzony był po raz pierwszy, był stosunkowo liczny. Akcja urządzenia tego święta pracy przeprowadzona zosta-
ła sprawnie i poza kilkoma atakami ze strony niektórych osobistości z PPS CKW innych przeciwdziałań ze strony 
PPS CKW nie zanotowano. Aby organizację uchronić przed napływem elementu niepożądanego oraz zagwaranto-



wać jej stały napływ rezerwistów kończących służbę wojskową, Zarząd Powiatowy dąży do jak najszerszego 
rozprzestrzeniania działalności mężów zaufania, którymi obsadzone mają być dzielnice miejskie, a nawet  
poszczególne ulice. Mężowie ci specjalnie mają mieć na uwadze rezerwistów niezrzeszonych, a mających pracę 
i wśród nich przeprowadzać jak najintensywniej akcję werbunkową. Niezależnie od tego mężowie zaufania mają 
zawiadamiać o wolnych posadach, aby poszczególne zarządy mogły te momenty odpowiednio wykorzystać dla 
dobra członków. Wytyczne te są przeprowadzane w terenie i ich wynik jest zadawalający. Praca szkoleniowa  
na płaszczyźnie przygotowania wojskowego członków nie uległa żadnemu zahamowaniu, a udział Związku  
w[e] wszelkich uroczystościach (3 Maja, 1 Maja, manifestacja ku czci śp. ministra Pierackiego) był zawsze liczny. 
Ze Związkiem Rezerwistów [RP] ściśle współpracuje [Stowarzyszenie] Rodzina Rezerwisty.

Związek Inwalidów Wojennych odbył osiem zebrań, w tym jedno walne, na którym miano dokonać wyboru 
nowego zarządu. Jednak wobec burzliwego nastroju zebranych, w związku z pozbawieniem zaopatrzenia inwa-
lidzkiego członków, którzy posiadali tylko 29% niezdolność do pracy, delegat zarządu głównego sprzeciwił się 
wyborowi nowego zarządu. Na tle obniżenia zaopatrzenia inwalidzkiego zapanowały w organizacji bardzo  
burzliwe nastroje tak, że ostatecznie dwóch członków zarządu, występujących bardziej agresywniej wykluczono 
ze Związku. Zarząd miejscowy podał się do dymisji, a jako powody zgłoszenia dymisji podano, że na kilkakrotne 
żądania miejscowego zarządu, by Centrala uregulowała sprawy finansowe poprzednich zarządów, [ta] żądań 
[wspomnianych] nie uwzględniła. Wyboru nowego zarządu do tej pory nie dokonano, wobec czego stary zarząd 
w dalszym ciągu pełni swoje funkcje, ale zastępczo. 

Związek b[yłych]. Uczestników Powstań Narodowych nie wykazał większej aktywności. Na odbytych trzech 
zebraniach omawiano wyłącznie kwestie organizacyjne. Na jednym z nich, jako walnym, dokonano wyboru no-
wego zarządu. Koło tutejsze w ostatnim czasie przekształcone zostało w Delegaturę Morską, do której przydzie-
lono pięć północnych powiatów Województwa Pomorskiego. 

Legia Podchorążych Rezerwy jako organizacja zespolona z Z[wiązkiem] O[ficerów] R[ezerwy] odbyła samo-
dzielnie tylko trzy zebrania. Poza szkoleniem w kierunku wojskowym innej działalności nie ujawniła.

Związek Oficerów Rezerwy [RP] pod koniec okresu sprawozdawczego zarzucił zupełnie odbywanie ogólnych 
zebrań, natomiast przerzucił się na pole praktycznego szkolenia członków. Zorganizował kilka strzelań, wspólnie 
z innymi organizacjami PW, a ponadto przygotowuje członków do zawodów o POS.

Związek Powstańców Śląskich powstał jako oddział samodzielny (dotąd niezarejestrowany). Na zebraniu  
organizacyjnym wybrano zarząd w następującym składzie: [Bronisław] Pudlik – prezes, [Tadeusz] Kołodziej,  
[Nikodem] Książczak i Grzyb – członkowie zarządu. Oddział ten poza odbyciem dwóch zebrań organizacyjnych 
innej działalności nie ujawnił.

Stowarzyszenie Weteranów b[yłej]. Armii Polskiej w[e] Francji. Z powodu zdekompletowania zarządu [...] 
oraz małego interesowania się członków organizacją, Stowarzyszenie to nie wykazało żadnej działalności tak,  
że należy się liczyć z jego likwidacją. 

Legia Inwalidów Wojennych zajęta była organizacją wewnętrzną oraz akcją materialnej pomocy dla nieza-
możnych członków. Odbyła sześć zebrań.

Związek Powstańców i Wojaków O[kręgu]. K[orpusu]. VIII utworzył nową placówkę na Oksywiu, w skład  
której weszła większa część członków placówki Obłuże i Oksywie Tow[arzystwa]. Pow[stańców]. i Woj.[aków]. 
O[kręgu]. K[orpusu]. VIII, przy czym członkowie ci przeszli wraz z[e] sztandarem. Związek wykazuje stały  
rozrost, przejmując częściowo członków z secesyjnego Tow[arzystwa]. Pow[stańców]. i Woj.[aków]. Na odbytym 
w dniu 13 maja br. zjeździe w Wejherowie, miejscowi członkowie wzięli gremialny udział.

Towarzystwo Powstańców i Wojaków O[kręgu]. K[orpusu]. VII tracił[o] coraz bardziej na znaczeniu, przy czym 
liczba [jego] członków stale maleje wskutek przechodzenia do Związku Pow[stańców]. i Woj.[aków]. O[kręgu]. K[or-
pusu]. VIII. Dzieje to się poniekąd dlatego, że prezes placówki w Obłużu [Antoni] Mazurowski usiłuje spośród członków 
Towarzystwa zorganizować „Hufce modlitwy Serca Jezusowego”, tzn. stowarzyszenie nie mające nic wspólnego  
z genezą Tow[arzystwa]. Pow[stańców]. i Woj.[aków]. Na zebraniu zarządów placówek Towarzystwa, które się odbyło 
w Redzie, poza wybraniem Mazurowskiego prezesem honorowym Zw[iązku]. Pow[stańców]. i Woj.[aków]. O[kręgu]. 
K[orpusu]. VII, postanowiono prowadzić nadal pracę organizacyjną, mimo napotykanych przeciwności. 



Związek Legionistów [...] nie przejawił większej działalności. Jednak poszczególni członkowie należą do  
innych stowarzyszeń, gdzie odgrywając główną rolę, przejawiają bardzo żywą i skuteczną działalność. Wypada 
tu poza tym nadmienić [o] odbyty[m] zjeździe Oficerów i Szeregowych b[yłego]. 6 Baonu I Brygady Legionów. 
Zjazd ten odbył się 21 maja br., jako uzupełnienie właściwego zjazdu, odbytego w Warszawie. W zjeździe wzię-
ło udział ok. 500 osób.

Dział D. Zrzeszenia ogólno-społeczne i kulturalno-oświatowe. 
Polski Czerwony Krzyż zamknął swoją działalność w dotychczasowych ramach. Zorganizował szereg udanych 

imprez dochodowych. Podkreślić należy tu wydatną pomoc, z jaką miejscowy oddział PCK przyszedł Komitetowi Oby-
watelskiemu Związku Lekarzy, ofiarując mu dwie karetki samochodowe dla tworzącego się pogotowia ratunkowego. 

Polski Biały Krzyż obecnie liczy około 300 członków, wykazując za okres sprawozdawczy pozytywne wyniki  
w akcji dokształcania żołnierzy.

LOPP. Dla celów propagandowych Liga rozwinęła szeroką akcję, czy to przez urządzanie kursów [przeciw]
gazowych i ratowniczych, czy też w czasie pokazów „XI Tygodnia Lotniczego”. Podczas tego tygodnia nastąpiło 
odsłonięcie bomby (formy pomnika) przed Pocztą Główną oraz urządzono pokaz ataku gazowego i akcji drużyn 
O[brony].P[rzeciwgazowej]. Liga cieszy się zupełnym poparciem miejscowego społeczeństwa, a urządzane przez 
nią kursy praktyczne znajdują zawsze licznych uczestników. 

Liga Morska i Kolonialna nadal prowadzi akcję zbiórki na rzecz F[unduszu]. O[brony]. M[orskiej]., propagując akcję 
na rzecz tegoż funduszu za pomocą tablic wystawionych w miejscach publicznych oraz na łamach miejscowej prasy. Inne 
stowarzyszenia również bardzo się udzielają [w] tej akcji. Poza tym Liga zajęta była organizacją Zlotu Młodzieży.

Związek [Obrony] Kresów Zachodnich. Dnia 29. kwietnia br. odbył się w Gdyni zjazd delegatów Kół Okręgu 
Pomorskiego ZOKZ. Na zjeździe wybrano na członków Rady Naczelnej: Starostę Krajowego Łąckiego, mjr[a]. 
Palucha, notariusza Wiktora Kurowskiego i dr Korzeniowskiego, zaś do Zarządu Związku Obrony Kresów Zachod-
nich [na] Okręg Pomorski wybrano: dr Korzeniowskiego, not[ariusza]. Kurowskiego, Bolesława Maternickiego, dyr. 
Jana Pupla oraz mec[enasa]. Zdzisława Józewicza. W wyniku przeprowadzonych obrad zjazd uchwalił rezolucję, 
której treść w swoim czasie była ogłoszona w prasie. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet urządził jeden referat, poza tym z funduszy miejskich prowadzi[ł]  
kuchnię dla inteligencji oraz przedszkola. Ponadto Związek dał inicjatywę do urządzenia konkursu wystawy  
sklepowej. Żywszej działalności nie wykazuje.

Instytut – Towarzystwo Kulturalno-Oświatowego im. Stefana Żeromskiego liczy obecnie ok. 150 członków,  
a swoją działalność ogranicza do akcji dokształcania robotników (z ZZZ) w formie popularnych wykładów.  
Akademia pierwszomajowa zorganizowana przez Instytut cieszyła się bardzo dużą frekwencją.

Towarzystwo Czytelni Ludowych rozwija swoje placówki, zakładając szereg biblioteczek przy towarzystwach 
katolickich. W swojej akcji [na]potyka na duże poparcie kleru i miejscowego społeczeństwa katolickiego.

[Stowarzyszenie] Rodzina Urzędnicza. Działalność tego Stowarzyszenia idzie w kierunku towarzyskiego  
zbliżenia rzesz urzędniczych. Czyni to za pomocą zorganizowanych imprez towarzyskich, względnie wycieczek. 
W dniach 22 i 23 kwietnia br. przeprowadziło kurs pracy społecznej i uświadomienia obywatelskiego. Uczestni-
ków na kursie było dużo.

[Stowarzyszenie] Rodzina Rezerwisty, utworzone dopiero przed kilkoma miesiącami, wkrótce po zorganizo-
waniu się przystąpiło do pracy w terenie, zakładając przy wszystkich oddziałach Związku Rezerwistów [PR] Koła 
Rodziny, w liczbie 9. Koła te, zajmując się rodzinami rezerwistów, a szczególnie dziećmi, stworzyły opiekę  
społeczną, pośrednictwo pracy oraz zorganizowały szereg imprez i placówek dochodowych ([takich] jak kioski), 
z których czerpią fundusze na założenie warsztatów pracy dla żon bezrobotnych rezerwistów. Dla organizacji 
prac skarbniczek, sekretarek oraz prowadzących świetlice poszczególnych Kół, urządzono specjalny kurs, w wy-
niku którego praca członkiń, piastujących podobne stanowiska, wydatnie się poprawiła.

[Stowarzyszenia] Rodzina Wojskowa oraz [Rodzina] Policyjna. Stowarzyszenia te działalność swoją przeja-
wiają na ograniczonym terenie. Zajmują się przede wszystkim pracą charytatywną, [taką] jak dożywianie dzieci 
bezrobotnych oraz młodzieży szkolnej.



Dział E – Inne organizacje.
Towarzystwo Rzemieślników Katolickich liczy obecnie ok. 500 członków. W okresie sprawozdawczym odbyło 

osiem zebrań, w czasie których omawiane były sprawy akcji katolickiej oraz sprawy organizacyjne.
Stowarzyszenie Robotników Katolickich. W dniu 21 maja br., z okazji rocznic encyklik papieskich „Rerum Nova-

rum” oraz „Quadragesimo Anno”, odbył się zjazd Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych Okręgu Kaszubskiego.  
W zjeździe, oprócz stowarzyszeń robotniczych, wzięły również udział miejscowe oddziały SMP, „Sokoła”, Tow[arzy-
stwa]. Rzemieślników Katolickich oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków O[kręgu]. K[orpusu]. VII. Liczbę uczestni-
ków określić można na ok. 500 osób. Odpowiedni referat na temat „Encyklik papieskich” wygłosił mec[enas]. [Marian] 
Zawodny, wskazując na stałą troskę i opiekę jaką papieże zawsze otaczali świat robotniczy. Poza tym nadmienił,  
że socjalizm traci powoli grunt i należy się spodziewać rychłego skupienia rzesz robotniczych na całym świecie pod 
sztandarami katolickimi. Pod koniec uroczystości uchwalono treść, później wysłanych, telegramów hołdowniczych  
do Pana Wojewody Pomorskiego [Stefana Kirtikisa] oraz ks. biskupa [Stanisława] Okoniewskiego.

Towarzystwo Kupców Samodzielnych. W maju br. dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa w poprzed-
nim składzie z dr [Władysławem] Smoleniem na czele. Następnie Towarzystwo przeprowadziło reorganizację 
agend wewnętrznych przez powołanie czterech sekcji branżowych, które pracują indywidualnie przy pomocy 
sekretariatu Towarzystwa oraz w myśl wskazówek i pod kontrolą zarządu. Na ogół nastroje wśród członków  
idą w kierunku prorządowym. Czynione są przygotowania do zgłaszania przez poszczególne sekcje przystąpienia 
do BBWR. Sekcja Owocarzy swój akces do BBWR już zgłosiła.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości. Działalność Stowarzyszenia była egoistyczna i ograniczyła się  
jedynie do spraw ściśle wewnętrznych, bez pierwiastka społecznego. Polemikę prasową, jaką Stowarzyszenie pro-
wadziło poprzednio z[e] Związkiem Lokatorów ostatnio zarzucono. Ogółem [Stowarzyszenie] odbyło sześć zebrań.

Związek Lokatorów zorganizował w dniu 13 maja br., przy udziale ok. 200 osób wiec, na którym poruszone 
zostały bolączki lokatorów. Działalność Związku sprowadza się do walki z egoizmem właścicieli nieruchomości,  
w kierunku obniżenia czynszów i ukrócenia zdzierstwa komorniczego. Walka ta jest bardzo utrudniona, gdyż 90% 
z górą mieszkań nie podlega ustawie o ochronie lokatorów; z drugiej zaś strony głód mieszkaniowy wywołuje 
podbijanie cen. Dochodzi do tego, że zakupywane są mieszkania zaledwie zaprojektowane. W tych warunkach 
jedynym środkiem do złagodzenia tej zaognionej sytuacji jest wzmożenie budownictwa, tak czynszowego, jak  
i indywidualnego, co stanowi jedno z ważniejszych poczynań Zarządu Miejskiego. Niestety w akcji zwalczania od 
podstaw lichwy mieszkaniowej działalność Związku Lokatorów nie wygląda poważnie i ogranicza się do jałowych 
dyskusji i narzekań na wiecach i [przy] innych okazjach. Na tej platformie jakiekolwiek porozumienie Związku 
Lokatorów z właścicielami nieruchomości jest wykluczone.

Związek Restauratorów. Dnia 7 czerwca br. odbył się XI Walny Zjazd Delegatów Związku Towarzystw Restau-
ratorów, Właścicieli Kawiarń i Hoteli na Pomorzu. Do nowego zarządu Związku wybrano: Penkallę – prezesem, 
Klarowskiego – wiceprezesem, Wojdaka – sekretarzem oraz Gosińskiego – skarbnikiem. Na zjeździe omawiano 
sprawy ściśle zawodowe oraz starania, jakie restauratorzy, właściciele kawiarń i hoteli winni przedsięwziąć  
w kierunku uzyskania ulg podatkowych i innych. Na zjeździe przemawiał również przedstawiciel władz, naczelnik 
Urzędu [Skarbowego] Akcyz i Monopolów [Państwowych], Kolanko, który specjalnie podkreślił konieczność walki 
z tajnym wyszynkiem alkoholi. Miejscowy Oddział Związku nie przejawił działalności zewnętrznej, przy czym nie 
wykazał też wybitniejszego ruchu zebraniowego. W nastawieniu politycznym nie zanotowano żadnych zmian; 
ścierają się tu wpływy BBWR z ukrytymi [wpływami] Stronnictwa Narodowego.

Bractwo Kurkowe, które było dotychczas domeną endecji, malkontentów, źle pojętej Kaszubszczyzny, jest 
[obecnie] odpowiednio przerabiane. Ponieważ członkowie Bractwa rekrutują się w przeważnej części z najza-
możniejszych sfer kaszubskich, przez podanie im myśli o znaczeniu mieszczaństwa gdyńskiego, zaczynają swoje 
poczynania nastrajać coraz wyraźniej i mocniej w kierunku pro rządowym. Ważniejszym momentem w życiu 
Bractwa Kurkowego było poświęcenie w dniu 3 czerwca [br.] sztandaru, w którym wzięły udział delegacje sąsiednich 
bractw oraz miejscowych stowarzyszeń, jak również zaproszeni licznie przez zarząd przedstawiciele władz  
cywilnych oraz wojskowych.



Związek Inwalidów Cywilnych Wdów i Sierot liczy obecnie 77 członków. Do zarządu wchodzi kilku miejsco-
wych Kaszubów, przychylnie ustosunkowanych do Rządu. Odbyciem trzech zebrań zamknął swoją działalność.

Dział F. Zrzeszenia nowe i rozwiązane.
Zarejestrowano jako stowarzyszenia zwykłe: Klub Sportowo-Wędkarski Marynarki Wojennej w Gdyni, Związek 

Zawodowy Marynarzy i Pracowników Okrętowych, Związek Zawodowy Pracowników Portowych w Polsce. Powstał 
Związek Powstańców Śląskich, jako samodzielny Oddział w Gdyni (dotąd niezgłoszony). Wypadków zawieszenia 
wzgl[ędnie]. dobrowolnej likwidacji stowarzyszenia nie było.
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