STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ W MIASTECZKU
Lata II Rzeczypospolitej to czas odbudowy świadomości narodowej i religijnej Polaków po długim
okresie zniewolenia. Dlatego też ważną rolę do spełnienia miały różne organizacje o charakterze
religijnym i społecznym, których działalność daje się zauważyć również wśród młodzieży na terenie
parafii Miasteczko. Jedną z nich było Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, której początki sięgają roku
1919. W Miasteczku organizacja ta powstała w roku 1923, by w końcu w roku 1934 stać się w ramach
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
częścią Akcji Katolickiej.

ZGŁOSZENIE STOWARZYSZENIA Z MIASTECZKA DO ZWIĄZKU W POZNANIU
Miasteczko, dnia 24 października 1924 r.
Do
Związku Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
w Poznaniu
W załączeniu przesyłamy kwestjonariusz co do przystąpienia Stowarzyszenia naszego do Związku z
prośbą o przyjęcie. Zarazem podajemy krótkie sprawozdanie z życia i działalności dotychczasowej
Stowarzyszenia naszego. Założone zostało Stowarzyszenie przez Ks. Proboszcza Niedbała w
uroczystość Świętego Stanisława Kostki, dnia 18 listopada 1923 roku. Na członków zapisało się
wówczas 20 młodzieńców. Zebrania zwyczajne uchwalono odbywać raz na miesiąc. Aż do kwietnia
r.b. nic ważniejszego w życiu Stowarzyszenia nie zaszło. Zebrania odbywały się regularnie. Na każdem
zebraniu miewał wykłady nasz czcigodny Ks. Patron. W drugie święto Wielkanocne Stowarzyszenie
nasz zajęło się sprzedawaniem nalepek i odznaków na rzecz „Dnia Katolickiego”. Celem zasilenia kast
Stowarzyszenia, urządzono wieczorem dnia tegoż przedstawienie amatorskie, z którego to zysk czysty
wyniósł 77.000.000,- marek polskich. Kwotę tę przeznaczył Zarząd na sprawienie sztandaru i odtąd
dążeniem Zarządu było wprowadzenie w czyn planu sprawienia i poświęcenia sztandaru. Na zebraniu
w czerwcu r.b. przedstawił Zarząd członkom plan sprawienia sztandaru i gorąco zaapelował o datki na
wspomniany cel. Jako dzień poświecenia sztandaru wyznaczono 15 sierpnia r.b. Największą bolączką
Ks. Patrona i Zarządu było zebranie potrzebnej gotówki na zakupienie potrzebnego materjału na
sztandar. Zbieraniem składek na sztandar zajął się druh Prezes, który w niepełna 4 tygodni zdołał
zebrać potrzebną kwotę na zakup materjału. Sztandar sam wykonany przez członkinię Stowarzyszenia
Młodzieży Żeńskiej druhnę Pietrzak i przedstawia się doskonale. Koszta sprawienia sztandaru
wynoszą 190 zł i pokryte zostały ostatecznie przez dobrowolne składki członków. Na 14 dni przed
terminem poświęcenia sztandar był już gotowy i teraz z utęsknieniem oczekiwano na dzień
poświęcenia. Nareszcie nadszedł dzień przez nas tak oczekiwany. Pogoda sprzyjała nam doskonale.
Już od godziny 9 zbierały się zaproszone Towarzystwa na sali p. Vorköpera celem wzięcia udziału w
uroczystości naszej. O godzinie 1020 wyruszył pochód złożony z licznych Towarzystw przy dźwiękach
orkiestry do Kościoła na uroczyste nabożeństwo, podczas którego nastąpiło poświęcenie sztandaru.
Poświęcenia dokonał w asyście 3 księży nasz czcigodny Ks. Patron. Chrzestnymi sztandaru byli Pani
Regulska, Pani Matuszewska oraz Panowie Popiel i Smoczyński. Kazanie wygłosił Ks. Kiersztyn z
Kostrzynka. Podczas nabożeństwa śpiewał chór złożony z uczniów gymnazjalnych z Poznania,
będących w czasie tem na letnisku w Brzostowie. Po nabożeństwie ruszono pochodem przed pomnik
konstytucyjcny, u stóp pomnika przemówił do publiczności znany działacz na niwie narodowej Ks.

Prob. Kopczyński z Białośliwia. Po przemówieniu Ks. Prob. Kopczyńskiego ruszył pochód ul. Długą aż
do Magistratu i stąd na salę p. Vorköpera, gdzie się odbyło uroczyste zebranie. Zebranie zagaił Ks.
patron. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia zdał sekretarz. Następnie odbyło się wbijanie
gwoździ pamiątkowych, których to ofiarowano 4, i to od Tow. „Jedność”, Tow. „Lutnia, Tow. „Sokół” z
Miasteczka oraz ojca chrzestnego sztandaru Pana Popiela z Kostrzynka. Przemawiali jeszcze Pan
Popiel oraz Ks. Maliński z Poznania i Ks. Kiersztyn z Kostrzynka. Zebranie zakończono po godzinie 2. O
godznie 430 rozpoczął się koncert na Górze Dębowej. Podczas koncertu odbywało się strzelanie
wiatrówką do tarczy o premje, których wyznaczono 5 na ogólną wartość 20 zł. Udział gości w
strzelaniu był nadzwyczajny. Niestety Stowarzyszeniu stała do dyspozycji tylko jedna wiatrówka i tak
dużo gości nie było w możności zakupić strzałów. Czysty zysk ze strzelania wynosił po potrąceniu
wszelkich kosztów 20 zł. Ustawiono również koło szcęścia, które dało czystego zysku 40 zł. Dla dzieci
urządzono biegi, skakanie w workach, tłuczenie garnka i.t.p. Najlepsze wyniki wynagrodzono
podarunkami, których to ogółem rozdano przeszło 60 i to w postaci ciastek, karmelek, czekolady,
obrazków i.t.p. Wieczorem odbyło się przedstawienie amtorskie. Odegrano obraz wiejski w III aktach
podt tytułem „Na wymiarze”. Aktorzy z swych zadań wywiązali się bardzo dobrze, czego dowodem
były huczne oklaski bardzo licznie zebranej publiczności. Ogólny czysty zysk z tej uroczystości łącznie z
wiązarkami chrzestnych wynosił przeszło 300 zł, z których to znaczną część przeznaczono na
sprawienie bibljoteki, co też obecnie uczyniono. Od czasu poświęcenia sztandaru praca nad dobrem
Stowarzyszenia postępuje raźno naprzód. Uchwalono przystąpić do Zwiazku, zaprowadzono
abonament „Przyjaciela Młodzieży” dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Liczba członków, która
w czerwcu wynosiła 30 podniosła się obecnie na 43. Z tej liczby 36 druhów sprawiło sobie obecnie
przepisowe czapki. Stowarzyszenie zaś podzielono na trzy zastępy, wybrano Naczelnika sportu i są
widoki utworzenia niezadługo czwartego zastępu. Do celów sportowych zakupiono piłkę nożną.
Zbiórki druhów odbywają się prawie co niedzielę i to celem grania w piłkę, ćwiczenia musztry
wojskowej i strzelania do tarczy i.t.p. Co środę odbywają się lekcje śpiewu pod kierownictwem
naszego druha organisty. Obecnie czyni Zarząd przygotowania do obchodu uroczystości święta
Stanisława Kostki. W dniu tem obchodzić będzie Stowarzyszenie nasze pierwszą rocznicę swego
istnienia. O przebiegu tej nam tak drogiej uroczystości doniosę Związkowi w swoim czasie..
Gotów!
Mikołajewski
sekretarz Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
w Miasteczku
----------------------------------------------------Wypis ze zgłoszenia
Do Związku Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
w Poznaniu
Niżej podpisane Stowarzyszenie prosi niniejszem o przyjęcie do Związku i oświadcza, że ściśle
stosować się będzie do ustaw związkowych i uchwał zjazdów delegatów.
Protokół o założeniu Stowarzyszenia załączamy. Na drugiej stronie podajemy dokładniejsze
wiadomości o naszem Stowarzyszeniu.
Miasteczko, dnia 26.10.1924
Patron: ks. Niedbał
Prezes: Bembnista

Skretarz: Mikołajewski

Pytania Związku
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

10.

Kiedy założono Stowarzyszenie?
Czy Stow. ma już ustawy związkowe?
Ilu członków liczy Stowarzyszenie?
Ile wynosi:
Jak często odbywają się zebrania
Stowarzyszenia, w których dniach,
gdzie?
Czy Stowarzyszenie zamówiło

Czy
Stowarzyszenie
używa
ksiązkowości
przepisanej
przez
Zjednoczenie i Związek?
Adresy patronatu i zarządu:
1. Patron
2. Wicepatron
3. Prezes
4. Sekretarz
5. Zastępca sekretarza
6. Skarbnik
7. Bibljotekarz
8. Zastępca bibljotekarza
9. Wiceprezes
10. Naczelnik
Pod adresem której osoby wysyłać
przesyłki i listy do Stowarzyszenia?

KWESTJONARIUSZ
Odpowiedzi Stowarzyszenia
18 listopada 1923 roku.
tak
a) czynnych? 43 b) wspierających? … c) honorowych? …
a) wpisowe? 50 gr b) składka miesięczna? 25 gr
Zebrania odbywają się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca, na
salce p. Szalińśkiego w Miasteczku.
Przyjaciela Młodzieży – ile egzemplarzy? 45
Młodą Polkę – ile egzemplarzy? …………..
Kierownika Stow. Młodzieży – ile egzemplarzy? …………..
Dotychczas nie.

Ks. Proboszcz Niedbał Miasteczko
-------------Wiktor Bembnista Miasteczko
Czesław Mikołajewski Miasteczko
Leon Skrzypnik Miasteczko
Wojciech Mandelka Miasteczko
--------------------------Antoni Wiśniewski Brzostowo
Klemens Jędrzejek Brzostowo
Ks. proboszcz Niedbał Miasteczko

---------------------------------------------------------------SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ
w Miasteczku
za czas od 18.11.1923 do 31.12.1924
1. Pełna nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Młodzieży Polsko-Katolickiej.
Siedziba Stowarzyszenia jest w mieście Miasteczko.
2. Rok założenia Stow.: 18.11.1923.
3. Ilu jest członków:
patronatu: X. Patron.
zastępowych: 3.
4. Ile było posiedzeń zarządu: 13.
5. Członków czynnych jest ogółem 45; według zawodów rzemieślnicy: 12, włościanie: 15,
pracownicy biurowi 3, robotnicy rolni: 12, bez zawodu: 3; według wieku było członków od 1418 – 18, powyżej 18 lat – 27.
6. Ile wynosi wpisowe: 50 gr, składka miesięczna: 25 gr (od 1.10.1924).
7. Czy Stowarzyszenie ma salę do zebrań: tak, własny dom: nie, boisko: miejskie, sztandar: tak.

8. Zebrań wszystkich członków było: 13.
Ile przeciętnie było na nich członków czynnych: 25 – 35.
Ile było wieczornic, obchodów, uroczystości: 2.
Wycieczek: 2.
Jak często odbywały się ćwiczenia fizyczne całego Stowarzyszenia: 3 (najchętniej uprawiano
musztrę wojskową i grę w piłkę nożną).
9. Ile razy przystępowano wspólnie do Komunii św.: 1.
Ile razy urządzono Święto Młodzieży: 1.
10. Ile egzemplarzy „Przyjaciela Młodzieży” abonuje Stowarzyszenie: 45 (od 1.09.1924).
11. Czy Stowarzyszenie ma bibliotekę: tak.
Ile liczy tomów: 50.
Ile było wypożyczeń w ciągu roku: 48 (istnieje od 1.10.1924).
12. Ile było wykładów i odczytów: 14.
Ile wykładów wygłosili członkowie czynni: 4.
X. Patron: 8.
Inni prelegenci: 2.
Tematy wykładów: 1) O celach i zadaniach Towarzystwa Młodzieży, 2) O masonach, 3) Polak i
katolik, 4) X. Kard. Ledóchowski, 5) Raj bolszewicki, 6) Bogactwa Polski, 7) Powrót X.
Arcybiskupa z Rosji, 8) Podróż X. Arcybiskupa do Rzymu, 9) O grzeczności, 10) Radio, 11) O
grzeczności, 12) Historia Kościoła w Miasteczku, 13) Powrót zwłok Sienkiewicza do Polski, 14)
O grzeczności.
13. Tytuły granych sztuczek teatralnych: I. Końska kuracja, II. Na wymiarze, III. Do wyższych ja
spraw stworzony.
14. Czy uwydatnił się rozwój czy zastój w roku sprawozdawczym (dlaczego)? Sprawiono sztandar
i zorganizowano bibliotekę.
15. Uwagi ogólne i spostrzeżenia (Różne potrzeby,trudności lokalne, życzenia do Związku):
Odczuwamy brak własnego lokalu.
16. W których dniach miesiąca odbywać się będą w następnym roku a) posiedzenia zarządu:
wedle potrzeby, b) zebrania członków: co niedzielę.
17. Dokładny adres na następny rok:
a) Patrona: X. Proboszcz Niedbał Miasteczko
b) Prezesa: Wiktor Bembnista Miasteczko
c) Sekretarza: Czesław Mikołajewski Miasteczko
d) Skarbnika: Leon Skrzypiński Miasteczko
Poświadczamy niniejszem zgodność sprawozdania z prawdziwym stanem rzeczy
Miasteczko, dnia 30 stycznia 1925
Patron: X. Niedbał
Prezes: Bembnista
Sekretarz: Mikołajewski
----------------------------------------------------SPRAWA SZTANDARU
Z okazji poświęcenia sztandaru Towarzystwo wysłało do konkretnych osób zaproszenia o
następującej treści:

Miasteczko, dnia 15.07.1924 r.
Zarząd Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku ma zaszczyt zaprosić Wielmożnego
(Wielmożną) Pana (Panią) na chrzestną sztandaru naszego, który ma być poświęcony dnia 15 sierpnia
1924 r. o godzinie 10½. O przychylną odpowiedź prosimy do dnia 1.08.1924 r.
Zarząd Towarzystwa
Patron – X. Niedbał
Prezeska – Nowakówna
Sekretarka – Matuszewska
Prezes – Bembnista
Sekretarz – Mikołajewski
Zaproszenia o takiej treści wysłane zostały do:
- Pana Romana Smoczyńskiego w Brzostowie
- Pani Tołkaczowej w Rzadkowie
- Pana Popiela w Kostrzynku
- Pani Popielowej w Kostrzynku
- Pani Zborowskiej w Grabionnie
- Pani Kluczyńskiej w Brzostowie
- Pani Matuszewskiej w Arentowie
- Pani Regulskiej w Brzostowie
Od zaproszonych otrzymano następujące odpowiedzi:
31.07.1924
Do Szanownego Zarządu Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku
W odpowiedzi na zaproszenie, za które bardzo dziękuję, spieszę doniść, że z wdzięcznością je
przyjmuję i sądzę, że nie zajdą przeszkody w tym terminie, tak że na 15 stawię się na tę piękną
uroczystość. Bgdyby zaszła nieprzewidziana przeszkoda, zawiadomię natychmiast. Czy żona moja,
która również bardzo za ten zaszczyt podziękować poleciła, mogła będzie przybyć nie wiem, bo
obecnie zwalnia na wakacje nauczycielkę i sama musi ciągle być w domu.
Łączę słowa wysokiego poważania
W. Popiel
Brzostowo, dnia 6 sierpnia 1924
Do Zarządu Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku
Dziękuję uprzejmie za zaszczyt nadania mi godności ojca chrzestnego sztandaru Młodzieży PolskoKatolickiej i donoszę niniejszem, że zaszczyt ten przyjmuję.
Z poważaniem
Roman Smoczyński
Kostrzynek, 2.08.1924
Do Zarządu Tow. Młodzieży Polskiej w Miasteczku
Szczerze wdzięczna jestem Panom za łaskawe zaproszenie mnie na chrzestną sztandaru i przykro mi
domówić udziału w tak dobrej sprawie. Nie chcąc jednak Panom w ostatniej chwili czynić zawodu,
wolę od razu Panom donieść, iż z powodu różnych okoliczności nie będę mogła 15 sierpnia z domu

wyjechać. Ufam, że mi Panowie odmowy tej za złe nie wezmą, a łatwo kogoś na moje miejsce
wyszukają.
Z poważaniem
Zofia Popielowa
Grabionna, dnia 9.08.1924
Do Towarzystwa Młodzieży na ręce Wielebnego Księdza Proboszcza Niedbała
w Miasteczku
Na pismo z dnia 2.07.1924, w którym Szanowne Towarzystwo przeznacza mnie na matkę chrzestną
sztandaru, pozwalam sobie donieść, iż nie mog niestety z zaszczytu skorzystać z powodu słabości.
Proszę wobec tego Szanowne Towarzystwo uważać mnie za wytłumaczoną.
Z poważaniem
Wanda Zborowska
Arentowo, 12.08.1924
Do Zarządu Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku
Dziękuję uprzejmie za zaszczyt nadania mi godności matki chrzestnej sztandaru Młodzieży PolskoKatolickiej i donoszę niniejszem, iż zaszczyt przyjmuję.
Z poważaniem
Janina Matuszewska
6 sierpnia 1924
Do Zarządu Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku
W odpowiedzi na uprzejmy list WPanów, spieszę przesłać serdeczne podziękowanie za uczyniony mi
zaszczyt. Żałuję bardzo, że ze względów odemnie niezależnych, nie mogę wziąć udziału w tak
podniosłej uroczystości.
Przesyłając serdeczne „Szczęść Boże” Towarzystwu Młodzieży Polsko-Katolickiej i życząc owocnej
pracy, pozostaję z szacunkiem.
Kleczyńska
Brzostowo, dnia 12.08.1924
Do Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku
Dziękuję niniejszem za zaszczyt który mnie spotkał być chrzestną sztandaru owego Towarzystwa i
który to zaszczyt przyjmuję.
Regulska Bronisława
Z okazji poświęcenia sztandaru zaproszenia o treści:
Miasteczko, dnia 15.07.1924 roku
Zarząd Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku ma zaszczyt zaprosić Szanowne
Towarzystwo na Uroczystość Poświęcenia Sztandaru naszego, która ma się odbyć dnia 15 sierpnia
1924 roku do południa o godzinie 10½. O liczny udział z sztandarem prosimy.
Zarząd Towarzystwa
Patron – X. Niedbał
Prezeska – Nowakówna
Sekretarka – Matuszewska

Prezes – Bembnista
Sekretarz – Mikołajewski
wysłano również do:
- X. Proboszcza Malińskiego w Poznaniu
- X. Proboszcza Hoffmanna w Wysokiej
- X. Proboszcza Smolińskiego w Morzewie
- X. Proboszcza Kopczyńskiego w Białośliwiu
- X. Proboszcza Glatzela w Krostkowie
- X. Kapelana Kiersztyna w Kostrzynku
- Burmistrza Szwarza z Miasteczka
- Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Brzostowie
- Towarzystwa „Jedność” w Miasteczku
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Miasteczku
- Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”
- Towarzystwa Młodzieży w Rzadkowie (żeńskie)
- Towarzystwa Młodzieży w Rzadkowie (męskie)
- Towarzystwa Młodzieży w Morzewie
- Towarzystwa Młodzieży w Dziembowie
- Kolonii feryjnej w Brzostowie
- Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Miasteczku
- Bractwa Strzeleckiego w Miasteczku
Wykaz ofiar na sprawienie sztandaru Stowarzyszenia Młodzieży w Miasteczku:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ofiarodawcy imię i nazwisko
X. Patron Niedbał
Bembnista Wiktor
Mikołajewski Czesław
Skrzypnik Leon
Nowakowski Władysław
Kempka Franciszek
Stolp Franciszek
Bank Pożyczkowy Miasteczko
Włodarek Stefan Brzostowo
Wiśniewski Antoni
Mandelek Wojciech
Ludka Antoni
Włodarkówna Helena
Uliczkówna Elżbieta
Ciszewska Helena
Lepkówna
Boińska Jadwiga
Skrzypnikówna Łucja
Stenkówna Anna i Władysława
Wróbel Jan
Grondkowska Helena
Boiński Kazimierz

Kwota
25.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
30.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

23

Stróżykówna Władysława i Łucja
Razem marek polskich
Przeliczono na złote

5.000.000
136.000.000
75,50
zł

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nowakówna Zofia
Jaster Paweł
Sznabel Jan
Grützmacher Franciszek
Boiński Kazimierz
Matuszewska Maria i Jadwiga
Kołacki Franciszek
Tramowska Eufenia
Szaferska Helena
X. Patron Niedbał
Tołkaczowa dziedziczka Rzadkowa
Razem zebrano zł

gr
3

3
3
5
50
5
2
1
3
3
10
114

00

Miasteczko, dnia 26.08.1924
Zarząd Towarzystwa
Mikołajewski sekretarz

Wniosek Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej z Miasteczka
Miasteczko, dnia 29.08.1924 r.
Do Urzędu Policyjnego w Miasteczku
W myśl rozporządzenia Pana Wojewody z dnia 9 sierpnia 1924 r. o wywieszaniu flag, chorągwi,
noszenia kokard i innych odznak (Oręd. Pow. Nr 65/24) prosimy uprzejmie o pozwoleństwo na
używanie sztandaru naszego. Opis sztandaru strona przednia: z różowego jedwabiu w środku obraz
Św. Stanisława Kostki, dookoła napis Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku zał.
18.11.1923 r. Strona odwrotna: z zielonego jedwabiu w środku na czerwonem polu orzeł polski,
dookoła hasła „Gotów” i „Sprawie służ”.
Zarząd Towarzystwa
Mikołajewski
sekretarz
---------------------------------------------------------------Sprawozdanie sekretarza za rok 1925
Towarzystwo Młodzieży polsko-katolickiej w Miasteczku założone dnia 18 listopada 1923 roku, liczyło
przy założeniu 20 członków. Dnia 1 stycznia 1925 należało do Towarzystwa 45 druhów. W ciągu roku
przystąpiło 13, wystąpiło 9 członków, tak że obecnie liczy Towarzystwo 49 członków czynnych. W
ciągu roku 1925 odbyło się 12 zebrań; w tej liczbie jedno walne zebranie. Obecnych było na
wspomnianych zebraniach ogółem 306 druhów, czyli że przeciętnie na każdem zebraniu było
obecnych 25 druhów. Największa liczba obecnych druhów na zebraniu wynosiła 31, najmniejsza zaś
liczba 11 członków. Wykładów i odczytów w ciągu roku wygłoszono razem 13, z tej liczby 1 wykład
treści religijnej, 4 wykłady treści narodowej i 8 wykładów treści pouczającej. Deklamacji wygłoszono

podczas zebrań razem 3. Przedstawień teatralnych urządzono trzy razy, i to dnia 15.02, 19.04 oraz w
wieczornicę święta młodzieży.
Wyczieczkę urządzono dwa razy, i to do lasu w Grabównie dnia 7 czerwca oraz do pana Popiela w
Kostrzynku dnia 15 sierpnia 1925. Do wspólnej komunii św. przystąpiono jeden raz i to w uroczystość
święta młodzieży. W tem to też dniu odprawił X. Patron mszą św. na intencją Towarzystwa. Przez cały
rok abonowano dla wszystkich członków „Przyjaciela Młodzieży” oraz 2 egzemplarze „Kierownika
Stowarzyszeń Młodzieży” dla członków zarządu. Dnia 8 marca brał zarząd Towarzystwa udział w
kursie urządzonym w Bydgoszczy dla członków zarządu i zastępowych. W kursie tym brali udział: druh
prezes, druh naczelnik i druh Kempka. Dalej wysłało Towarzystwo na kurs wychowania fizycznego,
który się odbył w Poznaniu w maju 1925 trzeciego zastępowego, druha Jana Nowaka.
Biblioteka Towarzystwa licząca w dniu 1.01.1925 50 tomów, liczy obecnie ….. tomów. Niestety, duża
część książek, mimo kilkakrotnych próśb ze strony zarządu nie została dotychczas zwróconą.
Miasteczko, 5.01.1926
Kempka
sekretarz Towarzystwa
---------------------------------------------------------------Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Młodzieży w Miasteczku
za czas od 18.11.1923 do 31.12.1924
„I znów rok jeden zginął w przeszłości,
Nowy na drogę wstępuje
Serce go wita pełne radości,
Że znowu szczęście zwiastuje.”
Poraz pierwszy w Nowym Roku zebraliśmy się kochani druhowie w naszem ognisku, zebraliśmy się by
odbyć walne zebranie, a tem samem zadość uczynić wymaganiom regulaminu naszego.
Wędrownik, który odbywa długą podróż, kiedy podczas drogi podejdzie na wysoką górę, przystanie,
odwróci się i spojrzy na ten ciąg drogi, którą przebył i tam sobie uprzytomni wszystkie przygody które
doznał w ciągu tej drogi.
Na takiej górze stanęliśmy i my dzisiaj kochani druhowie w życiu Stowarzyszenia naszego. Przystańmy
teraz na chwilę i spojrzmy, jak on wędrownik, na odbytą drogę w Stowarzyszeniu, starajmy sobie
równości uprzytomnić, jak najlepiej wszystkie przygody jakieśmy doznali w ciągu tej całorocznej
drogi, tak dobre jak i wesołe, byśmy z nich użytek zrobili na dalszą naszą drogę. Nie możemy również
pominąć złych przygód i starajmy się na przyszłość takowych jak naujusilniej uniknąć.
Jak już poprzednio zaznaczyłem, rok ubiegły był pierwszem rokiem istnienia Towarzystwa naszego.
Nadzwyczaj ciężki był początek istnienia Towarzystwa naszego, a jak ciężką i znojną praca nad
egzystencją samą to chyba wszyscy jeszcze dobrze pamiętamy. Pierwsze miesiące upłynęły bez
ważniejszych przygód. Zebrania odbywały się regularnie, a na każdem zebraniu miewał wykłady
względnie odczyty nasz Wielebny X. Patron. W styczniu ubiegłego roku Towarzystwo nasze brało
udział w uroczystości poświęcenia sztandaru Towarzystwa Jedności. W drugie święto Wielkiejnocy
urządziliśmy poraz pierwszy przedstawienie amatorskie połączone z skromną zabawą. Pomimo
niepogody, udział publiczności w tej zabawie był zadawalający. Czysty zysk z tej zabawy wyniósł
77.000.000 marek polskich. W drugie święto Zielonych Świąt urządziliśmy pierwszą wycieczkę do

bratniego nam Stowarzyszenia w Rzadkowie. Niestety, wycieczka ta nie dała nam oczekiwanego i
pożądanego pożytku.
Złotemi niezaprzeczalnie literami w życiu Stowarzyszenia naszego zapisał się dzień 15 sierpnia, bo w
tem to dniu obchodziliśmy najpiękniejszą uroczystość jaką tylko Stowarzyszenie obchodzić może:
Uroczystość Poświęcenia sztandaru. Jak radośnie biły wtzenczas serca nasze, kiedyśmy z nowo
poświęconym sztandarem w podniosłem i uroczystem pochodzie złożonym z licznie przybyłych
towarzystw i gości wyszli na miasto, jacy szczęśliwi i zadowoleni byliśmy, kiedy spojrzeliśmy na ten
nasz śliczny sztandar, na który to przez tak długi czas składaliśmy nasze drobne oszczędności. Spis zaś
wszystkich wspaniałomyślnych ofiarodawców będzie w dniu dzisiejszym wywieszonym w naszej sali
zebrań z wypisanym na nim staropolskim „Bóg zapłać”. Przebieg całej uroczystości był nader
uroczystem i pozostanie nam wszystkim na długo w pamięci. Również udział publiczności w
uroczystości był nadspodziewany. Z czystego zysku zakupiono książki do biblioteki, która na razie liczy
50 tomów. Resztę zaś zysku w ogólnej wysokości 160 zł podzielono pomiędzy obie kasy. Dnia 17
sierpnia urządziliśmy małą wycieczkę do letniska w Brzostowie. Korzyść z wycieczki była ta, że już na
następnem zebraniu Towarzystwo podzielono na trzy zastępy i obrano Naczelnika sportu. Zaznaczyć
wypada, że dotychczasowi zastępowi bardzo sprawnie urzędy swoje sprawują. Również druh
Naczelnik nie próżnował i zarządził mimo nadchodzącej zimy 2 razy ćwiczenia Towarzystwa. W
ćwiczeniach tych poinformował druh Naczelnik druhów o najgłówniejszej mustrze. Po ćwiczeniach
grano w piłkę nożną. Odbyły się również kilka razy strzelania wiatrówką do tarczy i zaznaczyć wypada,
że największą ilość pierścieni zdobył zastęp drugi (Brzostowo Stare). Od 1 października 1924 roku
Stowarzyszenie należy również do Zarządu S.M.P. w Poznaniu. Od tegoż dnia wprowadzono również
przymusowy abonament Przyjaciela Młodzieży dla wszystkich członków Towarzystwa. Dnia 7
września 1924 braliśmy udział w uroczystości poświęcenia biblioteki kolejarzy. Pomimo niepogody
druhowie bardzo licznie się na uroczystość tę stawili. Podczas uroczystości tej druhowie poraz
pierwszy wystąpili w przepisowych czapkach. Uroczyście obchodzono również uroczystość świętego
Stanisława Kostki patrona młodzieży. W dniu tem Towarzystwo całe przystąpiło do wspólnej komunii
świętej. Po południu tegoż dnia odbyło się w Sali p. Vorkoepera uroczyste zebranie podczas którego
to przyjęto uroczyście do Stowarzyszenia wszystkich druhów, którzy wstąpili do Towarzystwa po 18
listopada 1923. Po zebraniu odbyło się krótkie przedstawienie amatorskie połączone z deklamacjami i
żywem obrazem. Niestety wieczornica ta dała się bardzo we znaki kasie naszej, ponieważ nie
pobierano w ogóle wstępnego. W ogóle cały stan kasy pozostawia wiele do życzenia. Całoroczny
dochód wyniósł według ksiąg kasowych zł 487,43 i składa się jak:
1. Z składek 52,32
2. Z zabaw 269,08
3. Z różnych 166,08
----------------------------razem zł 487,43
Pomiędzy różnemi przychodami znajdują się zebrane składki na sztandar.
Rozchód ogólny wynosi zł 438,16. Z tej to sumy wydano:
1. Na teatr (minimum) 16,17
2. Na gazety 26,04
3. Na koszty administracyjne 11,79
4. Na zabawowe 96,51
5. Na różne wydatki 282,65

Stan kasy wynosi zł 54,27. Prócz tego kasa ma do dyspozycji 29 odznaków w ogólnej wartości 14,50
zł. Zaległych składek jest 11,65 zł.
Na zakończenie dokonam jeszcze krótkie sprawozdanie statystyczne. Na początku istnienia liczyło
Towarzystwo 20 członków. W ciągu roku przystąpiło 31 członków, wystąpiło 6 członków. Powody
wystąpienia w wszystkich przypadkach przeprowadzka. Obecna liczba członków wynosi 45 druhów.
Według zawodów liczy Towarzystwo:
12 rzemieślników
15 robotników
3 urzędników prywatnych
12 rolników
3 druhów bez zawodu
Zebrań plenarnych odbyto razem 13. Przeciętnie było na każem zabraniu 25-35 druhów obecnych.
Teatr odgrywano trzy razy i to 21 kwietnia, 15 sierpnia i 16 listopada. Wycieczki urządzono 2 razy i to
pierwszą do Rzadkowa, a drugą do Brzostowa. Ćwiczenia odbyły się dwa razy a strzelań do tarczy trzy
razy. Biblioteka liczy obecnie 50 tomów, a korzystało z niej 8 druhów, którzy to przeczytali 48 książek.
Miasteczko, dnia 31.12.1924
Czesław Mikołajewski
sekretarz Towarzystwa
---------------------------------------------------------------Wybór Zarządu S.M.P. w Miasteczku na rok 1926
Przez aklamację większości głosów.
Prezes honorowy: Bembnista Wiktor
Prezes: Mikołajewski Czesław
Sekretarz: Franciszek Kempka
Skarbnik: gano Franciszek
Naczelnik: Jędrzejek Klemens
Chorąży: Wesołowski Stanisław
Wiceprezes: Grondkowski Maksymilian
Zastępca sekretarza: Nowak Jan
Zastępca naczelnika: Nowak Jan
Zastępca chorążego: Wróbel Jan
Zastępowy I: Tramowski Franciszek
Zastępowy II: Włódarek Stefan
Zastępowy III: Nowak Jan
Za zgodność:
Miasteczko, 10.02.1926
Kempka sekretarz Towarzystwa Młodzieży Polskiej
---------------------------------------------------------------PROTOKÓŁ
wieczornicy urządzonej przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Miasteczku ku czci św. Stanisława
Kostki
w dniu 14 listopada 1926

Wieczornica odbyła się na Sali pana Vorkoepera w Miasteczku o godzinie 5 po południu. Zagaił
takową z staropolskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” patron
Stowarzyszenia naszego ksiądz proboszcz Niedbał, zarządzając równocześnie odśpiewanie jednej
zwrotki „O Stanisławie Patronie Ty nasz”. Następnie odczytał druh prezes program wieczornicy, który
był następujący:
Część I:
1. Zagajenie oraz powitanie gości.
2. Uroczyste przyjęcie członków.
3. Referat pana Owczarzaka.
Część II:
1. Deklamacja druhny Nowakówny Marii.
2. Śpiew młodzieży żeńskiej „W hołdzie Marii”.
3. Przedstawienie teatralne pod tytułem „W opiece Marii”.
4. Deklamacja druhny jędrzejkównej.
5. Żywy obraz.
6. Śpiew chórowy młodzięzy żeńskiej i męskiej.
7. Zakończenie.
Po odczytaniu programu ks. patron w serdecznych słowach powitał licznie przybyłych gości i w
krótkim lecz treściwym przemówieniu wskazał cele i dążenia Stowarzyszenia naszego, wznoszącna
koniec swego przemówienia okrzyk na cześć Jego Świątobliwości Ojca świętego Piusa XI oraz
Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej Pana Mościckiego, który to okrzyk obecni po trzykroć powtórzyli,
a muzyka zagrała jedną zwrotkę „Jeszcze Polska nie zginęła”. Następnie odbyło się uroczyste przyjęcie
oraz zaprzysiężenie przez ks. patrona w ciągu roku wstąpionych członków do Stowarzyszenia.
Uroczystą tą i wzruszającą chwilę zakończono odśpiewaniem jednej zwrotki „Hej do apelu wraz”. Do
punktu 3-go wygłosił stosowny do uroczystości referat wicepatron pan nauczyciel Owczarzak.
Po przerwie 10-minutowej odbyła się część II ściśle według poprzednio odczytanego programu.
Po wyczerpaniu programu części II ks. patron dziękował gościom za przybycie zapraszając do
współpracy z Stowarzyszeniem.
Przewodnicząca: Nowakówna
Prezes: Mikołajewski
Sekretarz: Kempka
---------------------------------------------------------------Sprawozdanie za rok 1926
„I znów rok jeden zginął w przeszłości,
Nowy na drogę wstępuje
Serce go wita pełne radości,
Że znowu szczęście zwiastuje.”
Poraz pierwszy w Nowym Roku zebraliśmy się kochani druhowie w naszem ognisku, zebraliśmy się by
odbyć walne zebranie, a tem samem zadość uczynić wymaganiom regulaminu naszego.

Wędrownik, który odbywa długą podróż, kiedy podczas drogi podejdzie na wysoką górę, przystanie,
odwróci się i spojrzy na ten ciąg drogi, którą przebył i tam sobie uprzytomni wszystkie przygody które
doznał w ciągu tej drogi.
Na takiej górze stanęliśmy i my dzisiaj kochani druhowie w życiu Stowarzyszenia naszego. Przystańmy
teraz na chwilę i spojrzmy, jak on wędrownik, na odbytą drogę w Stowarzyszeniu, starajmy sobie
równości uprzytomnić, jak najlepiej wszystkie przygody jakieśmy doznali w ciągu tej całorocznej
drogi, tak dobre jak i wesołe, byśmy z nich użytek zrobili na dalszą naszą drogę.
Przystępujemy do sprawozdania za rok 1926
Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej w Miasteczku założone dnia 18 listopada 1923 roku, liczyło
przy założeniu 20 druhów. Dnia 1 stycznia 1926 należało do Stowarzyszenia 49 członków. W ciągu
roku przystąpiło 6, wystąpiło 26 członków, tak że obecnie liczy towarzystwo 29 członków czynnych.
W ciągu roku 1926 odbyto 12 zebrań, w tej liczbie jedno walne zebranie. Obecnych było na
wspomnianych zebraniach ogółem 276 druhów, czyli że przeciętnie na każdem zebraniu było
obecnych 23 druhów. Największa liczba obecnych członków na zebraniu była 29, najmniejsza zaś
liczba 19 członków. Wykładów i odczytów w ciągu roku wygłoszono razem 10. Z tej liczby 1 wykład
treści religijnej, 2 wykłady treści narodowej i 7 wykładów treści pouczającej oraz 2 referaty.
Deklamacje wygłoszono podczas zebrań razem 2. Przedstawień teatralnych urządzono 2 razy, i to
dnia 7.02.1926 i 14.11.1926 oraz wieczornicę święta młodzieży. Wycieczkę urządzono dwa razy:
19.06.1926 do Kaczor oraz do Grabówna dnia 11.07.1926. do wspólnej komunii św. przystąpiono
jeden raz, i to w uroczystość święta młodzieży. W styczniu brał udział zarząd Towarzystwa w kursie
urządzonem w Bydgoszczy, na który pojechali druh prezes, druh skarbnik i naczelnik. Drugi zjazd
zarządów odbył się 8 grudnia, na którem byli obecni druhowie prezes i sekretarz. Dalej wysłano druha
Kramskiego na kurs lekkoatletyki i wychowania fizycznego, który się odbył w grudniu 1926 w
Poznaniu. Biblioteka Towarzystwa liczy 42 tomów. Na zlot młodzieży wysłano delegację w liczbie 7
druhów, który się miał odbyć w Kcyni, lecz się nie odbył z powodu rozruchów majowych. W dniu
wychowania fizycznego 12.09.1926 brało Towarzystwo udział. Druh Matuszewski Józef otrzymał 1
nagrodę w marszu 10 km. Towarzystwo posiada 2 bębny oraz 4 flety.
Miasteczko, dnia 31.12.1926
Kempka
sekretarz
---------------------------------------------------------------Sprawozdanie Naczelnika na rok 1926
W roku 1926 wychowanie fizyczne postąpiło cośkolwiek naprzód. Już wiosną tego roku
zorganizowano drużynę ćwiczącą, która wytrwale dążyła do zbudzenia życia sportowego w naszem
Towarzystwie. Do drużyny tej wstąpiło 12 druhów, którzy dostatecznie zrozumieli hasło: „w zdrowym
ciele zdrowy duch”. Uchwalono urządzać ćwiczenia 2 razy na tydzień. Jako drużynowego obrano
druha Nowaka. Z powodu braku odpowiedniego boiska musiano ćwiczyć na dziedzińcu szkolnem w
Brzostowie. Na ćwiczeniach panowały karność i dyscyplina. Ćwiczono głównie gimnastykę, musztrę i
różne gry ruchowe. W ciągu roku urządzono 44 zbiórki. Drużyna nasza występowała 2 razy z pokazem
piramid. Raz na wycieczce w Kaczorach, drugi raz na wycieczce w Grabównie. Odbył się także bieg o
nagrody na 600 metrów. Pierwszą nagrodę otrzymał druh Nowak, drugą druh Kramski, trzecią druh
Reszel. We wrześniu tego roku braliśmy udział w dniu wychowania fizycznego. W dniu tym
wymaszerowaliśmy rano o 4 razem z innymi towarzystwami do Okalińca. Tam braliśmy udział w

ćwiczeniach polowych. Po obiedzie wzięliśmy udział w strzelaniu o nagrody i w marszu 10 km. W
marszu tym zdobyliśmy pierwszą nagrodę. Nagrodę zdobył druh Matuszewski. Tego roku
przystąpiliśmy do tworzenia własnej orkiestry. Pieniądze na zakup instrumentów zostały ofiarowane
po większej części przez Ks. Patrona. Lecz orkiestra w różnych powodów dopiero teraz przyszła do
życia. Za wstawiennictwem oficera instrukcyjnego p. Kawczyńskiego dostaliśmy 50 zł na zakup
sprzętu gimnastycznego. W listopadzie pojechał druh Kramski na 4-tygodniowy kurs gimnastyczny do
Poznania. Przyznać trzeba, że druhowie punktualnie stawiali się na ćwiczenia i że z ochotą wypełniali
rozkazy drużynowego. Należy się słuszne uznanie druhowi prezesowi za pożayczanie nam wiatrówki
do strzelania. Zaznaczyć trzeba, że do drużyny ćwiczącej należą tylko druhowie 3 zastępu, bo 1 zastęp
odłączył się prawie zupełnie, a 2 to jakoś nie mógł się zbudzić do życia. Mam nadzieję, że na przyszły
rok będziemy wspólnie z 2 zastępem uprawiać ćwiczenia.
Brzostowo 9.01.1927
Jan Nowak
naczelnik w.f.
---------------------------------------------------------------SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ
w Miasteczku za rok 1926
za czas od 1 stycznia do 31 grudnia
1. Pełna nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Młodzieży Polsko-Katolickiej
2. Rok założenia Stow.: 18.11.1923. Okręg: Bydgoski.
3. Ilu jest członków:
patronatu: 2.
zastępowych: 3.
4. Ile było posiedzeń zarządu: 12.
5. Członków czynnych jest ogółem 30; według zawodów rzemieślnicy: 3, włościanie: 15,
pracownicy biurowi i urzędnicy: 1, włościanie: 20, robotnicy rolni: 3, bez zawodu: 4; według
wieku było członków od 14-18 – 10, powyżej 18 lat – 20.
6. Ile wynosi wpisowe: 50 gr, składka miesięczna: 20 gr.
Ile razy odbyła się rewizja kasy: 3.
Składkę związkową zapłacono za 4 kwartały.
Ile pieniędzy wolno skarbnikowi przechowywać u siebie: wszystkie.
7. Czy Stowarzyszenie ma salę do zebrań: tak, własny dom: nie, boisko: miejskie, sztandar: tak.
8. Zebrań wszystkich członków było: 12.
Ile przeciętnie było na nich członków czynnych: 23.
Ilu druhów posiada czapkę związkową: 25.
Czy Stowarzyszenie korzysta ze Sali szkolnej: tak.
Ile było wieczornic, obchodów, uroczystości: 3.
Wycieczek: 2.
9. Ile razy przystępowano wspólnie do Komunii św.: 1.
Czy urządzono Święto Młodzieży: tak.
10. Ile egzemplarzy „Kierownika Stowarzyszeń Młodzieży” abonuje Stowarzyszenie: 1.
Ile egzemplarzy „Młodego Hufca” abonuje Stowarzyszenie: 10.

11. Czy Stowarzyszenie ma bibliotekę: tak.
Ile liczy tomów: 92.
12. Ile było wykładów i odczytów: 10.
Ile wykładów wygłosili członkowie czynni: 5.
Ile wykładów wygłosili członkowie patronatu: 4.
Inni prelegenci: 1.
Tematy wykładów: 1) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, 2) X. Staszic, 3) Dlaczego i jak
służyć Polsce, 4) O misjach w Brazylii, 5) Hypnotyzm, 6) Praca nad charakterem, 7) Bogactwo
Polski, 8) Więcej słońca w życiu młodzieży, 9) Zwyczaje wielkanocne w Polsce, 10) Żywot św.
Stanisława Kostki.
13. Tytuły granych sztuk teatralnych: „Wspomnienie” – epizod dramatyczny na tle powstania
1863, „Jeden musi się z nas ożenić”, „Chrapanie z rozkazu”, „Chłopiec Marii”.
14. Ile było na zebraniach: a) deklamacyj: 4, b) wspólnych śpiewów: 20, c) występów
muzycznych, śpiewackich: 2.
15. Czy przesłano do Związku kwartalne sprawozdania sekretarza: nie, półroczne raporty
naczelnika: tak.
16. Uwagi ogólne i spostrzeżenia (Różne potrzeby, trudności lokalne, życzenia do Związku):
Zarząd życzy sobie, aby „Młode hufce” oraz „Kierownika” otrzymać na początku miesiąca.
17. W których dniach miesiąca odbywać się będą w następnym roku a) posiedzenia zarządu: w
środę przed pierwszą niedzielą w miesiącu, b) zebrania członków: w 1 niedzielę miesiąca.
18. Dokładny adres na następny rok:
e) Patrona: X. Proboszcz Niedbał Miasteczko
f) Prezesa: Mikołajewski Czesław Miasteczko
g) Naczelnika: Nowak Jan Brzostowo
h) Sekretarza: Kempka Franciszek Miasteczko
i) Skarbnika: Gano Franciszek Brzostowo
Poświadczamy niniejszem zgodność sprawozdania z prawdziwym stanem rzeczy
Miasteczko, dnia 17 stycznia 1927
Patron: X. Niedbał
Prezes: Mikołajewski
Sekretarz: Kempka
---------------------------------------------------------------SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ
w Miasteczku za rok 1927
za czas od 1 stycznia do 31 grudnia
1. a) Stacja kolejowa: Miasteczko, b) parafia: Miasteczko, c) okręg: Bydgoski, d) powiat:
Wyrzysk.
2. Rok założenia Stow.: 18.11.1923.
3. Ilu jest członków:
patronatu: 1.
Pp. nauczyciele współpracujący ze Stow.: wicepatron p. Owczarzak Brzostowo Nowe.
4. Członków czynnych jest ogółem: 10; według zawodów włościan: 8, rzemieślników: 2; według
wieku było członków od 14-18 – 2, powyżej 18 lat – 8.

5. Ile wynosi wpisowe: 50 gr, składka miesięczna: 20 gr.
Ile razy odbyła się rewizja kasy: 2.
Składkę związkową zapłacono za 4 kwartały.
Ile pieniędzy wolno skarbnikowi przechowywać u siebie: wszystkie.
Gdzie przechowuje się resztę pieniędzy: skarbnik.
6. Zebrań wszystkich członków było: 9. Ilu przeciętnie na nich bywało członków czynnych: 10. Ile
było posiedzeń zarządu: 7.
7. Ile było wycieczek: 2. Ilu członków brało udział w: kursie okręgowym – 2, w zlocie okręgowym
– 5, w zawodach okręgowych – 1, w związkowym zjeździe delegatów – 1.
8. Ilu członków Stow. Należy do Bractwa Żywego Różańca: 10.
9. Czy Stowarzyszenie ma salę do zebrań: tak, własny dom: nie, boisko: miejskie, sztandar: tak.
10. Ile egzemplarzy Młodego Hufca abonuje Stow. Dla swych członków: 10. Ile egzemplarzy
Kierownika Stow. Młodzieży: 1.
Czy Stow. ma bibliotekę: tak. Ile liczy tomów: 92. Ile razy wypożyczono każdą książkę: 3.
11. Ile było wykładów i odczytów: 6.
Ile wykładów wygłosili członkowie czynni: 2.
Ile wykładów wygłosili członkowie patronatu: 4.
Tematy wykładów: 1) Opis wydarzeń w , 2) Prześladowania katolików w Meksyku, 3)
Wychowanie fizyczne, 4) Święto narodowe, 5) Dlaczego powinniśmy należeć do
Stowarzyszenia Młodzieży, 6) Jakie usługi daje nam krew.
12. Uwagi ogólne i spostrzeżenia (Różne potrzeby, trudności lokalne, życzenia do Związku):
Towarzystwo życzy, aby też raz było odwiedzone przez delegata związkowego.
13. W których dniach miesiąca odbywać się będą w następnym roku: a) zebrania członków: w 1
niedzielę miesiąca.
14. Dokładny adres na następny rok:
j) Patrona: X. Proboszcz Niedbał Miasteczko
k) Prezesa: Klemens Jędrzejek Brzostowo p. Miasteczko
l) Naczelnika: Stanisław Kramski Brzostowo p. Miasteczko
m) Sekretarza: Jan Gapiński Brzostowo p. Miasteczko
n) Skarbnika: Gano Franciszek Brzostowo p. Miasteczko
Poświadczamy niniejszem zgodność sprawozdania z prawdziwym stanem rzeczy
Miasteczko, dnia 3.02.1928
Patron: X. Niedbał
Prezes: Jędrzejek
Sekretarz: Gapiński
---------------------------------------------------------------SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ
w Miasteczku za rok 1928
za czas od 1 stycznia do 31 grudnia
1. a) Stacja kolejowa: Miasteczko, b) parafia: Miasteczko, c) okręg: Bydgoszcz, d) powiat:
Wyrzysk.
2. Ilu jest członków patronatu: 1.

Które organizacje starszych (Kołko Rolnicze, Towarzystwo Przemysłowców, Towarzystwo
Robotników) mają swoich przedstawicieli w patronacie: nie mają żadnych przedstawicieli.
3. Ile wynosi wpisowe: nic, składka miesięczna: 20 gr.
Ile razy odbyła się rewizja kasy: raz.
Ile pieniędzy wolno skarbnikowi przechowywać u siebie: wszystkie.
4. Zebrań wszystkich członków było: 5.
Ilu przeciętnie bywało na nich członków czynnych: 7.
Ile było posiedzeń Zarządu: 3.
Ilu druhów posiada czapkę związkową: 2.
Czy Stowarzyszenie posiada ognisko: nie.
Gdzie odbywają się zebrania Stowarzyszenia: restauracja.
5. Ilu członków Stowarzyszenia należy do Bractwa Żywego Różańca Młodzieńców: 9.
Czu Stowarzyszenie posiada orkiestrę: piszczałkową.
Czyją własnością są instrumenty: Stowarzyszenia.
6. Ile było wieczornic, uroczystych obchodów, teatrów: 1.
7. Czy Stowarzyszenie ma bibliotekę: tak.
Ile liczy liczy tomów: 108.
8. Ile było wykładów i odczytów: 1.
Ile wykładów wygłosili członkowie czynni: 1.
Tematy wykładów brzmiały: Walka przeciwalkoholowa.
9. Tytuły granych sztuk teatralnych: Janek doktorem, Krew nie woda.
10. Co uważa Stowarzyszenie za największy swój czyn w roku 1928: przedstawienia amatorskie.
11. Uwagi ogólne i spostrzeżenia (różne potrzeby, trudności miejscowe, życzenia do Związku):
brak zainteresowania wśród młodzieży i starszych.
12. W których dniach miesiąca odbywają się posiedzenia Zarządu: czwartek przez zebraniem,
zebrania członków: 2 niedziela miesiąca.
13. Dokładny adres”
Patrona: X. Proboszcz Niedbał Miasteczko
Prezesa: Klemens Jędrzejek Brzostowo p. Miasteczko
Sekretarza: Jan Gapiński Brzostowo p. Miasteczko
Poświadczamy niniejszem zgodność sprawozdania z prawdziwym stanem rzeczy
Miasteczko, dnia 27.03.1929
Patron: X. Niedbał
Prezes: Jędrzejek
Sekretarz: Gapiński

-------------------------------------01.01.2010
W wypisie zachowano oryginalną pisownię występującą w dokumencie.
E.J.B.K.

