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Morskie czasopisma  

Związku Harcerstwa Polskiego 

w okresie II Rzeczypospolitej 
  
 

Oprócz Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Komitetu Floty Narodowej 
czasopisma o charakterze morskim w II Rzeczpospolitej wydawał rów-
nież Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwszym harcerskim pismem 
morskim był miesięcznik Harcerskiej Drużyny Wilków Morskich w Po-
znaniu noszący tytuł „Wilk Morski”1. Numer inicjujący ukazał się 
w styczniu 1931 r., a ostatni we wrześniu 1933 r. Czasopismo to tylko 
teoretycznie mogło uchodzić za miesięcznik, gdyż faktycznie w ciągu 
całej jego historii wyszło zaledwie sześć zeszytów, w tym jeden podwój-
ny. W okresie od lipca 1931 r. do sierpnia 1933 r. w ogóle się nie ukazy-
wało. Obowiązki redaktora naczelnego tego najmniejszego pod wzglę-
dem formatu (16 x 20 cm) harcerskiego pisemka morskiego pełnił pod-
harcmistrz Sylwester Woźniak. 
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1 „Wilk Morski” – miesięcznik Harcerskiej Drużyny Wilków Morskich w Poznaniu. 

Wychodził od 6 stycznia 1931 r. (nr 1) do września 1933 r. (nr 6). Wydawca: Harcerska 
Drużyna Wilków Morskich w Poznaniu. Redaktor naczelny: podharcmistrz Sylwester 
Woźniak. Redaktor odpowiedzialny: druh B. Porankiewicz. Druk: Drukarnia „Praca", 
Poznań, ul. Mostowa 16; od 1933 r. (nr 1) Drukarnia B. Kapela w Poznaniu. Liczba 
stron numeru: 8–20. Nakład: brak danych. Format: 16 x 20 cm. 
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Z artykułu programowego zamieszczonego w pierwszym zeszycie wy-
nika, że redakcja nie miała aspiracji, by „Wilk Morski” był poważnym 
czasopismem harcerskim – „przeciwnie, wydaje się je tylko dla Drużyny. 
Ma ono być łącznikiem między członkami drużyny a rodzicami. Ma być 
świadectwem naszej pracy na zewnątrz i w ogóle zwierciadłem życia 
Drużyny”2.  

Układ treści „Wilka Morskiego” był pomyślany w taki sposób, by 
każdy zeszyt rozpoczynał się artykułem wstępnym poświęconym z reguły 
szeroko rozumianej problematyce morskiej, ujętej w bardzo popularnej 
formie3. W następnej kolejności umieszczony był dział „Z praktyki 
i techniki” prowadzony prawie w całości przez Felicjana Gabryelewicza. 
Była to najobszerniejsza część pisma, która zarazem decydowała o jego 
profilu. Znajdowały się tu materiały na temat budowy i eksploatacji pro-
stych łodzi sportowych, opisy różnych typów jachtów pełnomorskich itp. 
Każdy numer zamykała bieżąca kronika drużyny zamieszczona najczę-
ściej na ostatnich dwóch stronach. 

Miesięcznik „Wilk Morski”, będący wewnętrznym wydawnictwem 
jednej drużyny, borykał się zapewne z różnymi trudnościami finanso-
wymi, co odbiło się w sposób bardzo widoczny na jego szacie graficznej. 
Mimo że czasopismo skierowane było do młodego czytelnika, nie 
umieszczano w nim, z wyjątkiem ostatniego numeru, żadnych ilustracji. 
Również sama treść, głównie ze względu na małą liczbę piszących auto-
rów, cechowała się stereotypowym ujęciem i skromnym zakresem poru-
szonych zagadnień. Zagadnienia morskie, występujące dosyć często 
w artykułach wstępnych, w pozostałej części pisma nie były dominujące. 

Zbliżony charakter do „Wilka Morskiego” miał wydawany przez      
39. Warszawską Żeglarską Drużynę Harcerską miesięcznik „O hej”4. Pi-

                                                           
2 S. Woźniak, Od Kapitana, „Wilk Morski” 1931, nr 1, s. 1. 
3 Idem, W 11-tą rocznicę odzyskania dostępu Polski do morza, „Wilk Morski” 1931, 

nr 2, s. 9–10; W. Bublewski, Wiatr od morza, „Wilk Morski” 1931, nr 3, s. 21–22; 
B. Chrzanowski, Ku morzu, „Wilk Morski” 1933, nr 1, s. 1–2. 

4 „O hej” – miesięcznik 39. Warszawskiej Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej. Wycho-
dził od stycznia 1933 r. (nr 1) do czerwca 1939 r. (nr 6). Wydawca: 39. Warszawska 
Żeglarska Drużyna Harcerska. Redaktorzy: Tadeusz Galiński, Kazimierz Słomka        
(od numeru 6. w 1934 r.), Stanisław Habrowski (od numeru 1. w 1937 r.), J. Piasecka 
(od numeru zimowego w 1937 r.), S. Habrowski (od numeru 1. w 1938 r.). Druk: odbi-
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smo wychodziło od stycznia 1933 r. do czerwca 1939 r. Funkcję redakto-
ra naczelnego początkowo sprawował Tadeusz Galiński, następnie Ka-
zimierz Słomka (od numeru szóstego w 1934 r.) i wreszcie Stanisław Ha-
browski (od numeru pierwszego w 1937 r.). W pierwszych latach istnie-
nia miesięcznika odbijano go na powielaczu, miał wówczas format        
21 x 30 cm. Dopiero od października 1938 r. przystąpiono do tłoczenia   
w drukarni. Nakład w pierwszym roku wahał się od 40 do 100 egzempla-
rzy5, aby w następnych latach ustabilizować się na poziomie około 150 
egzemplarzy6. 

W siedmioletnim okresie istnienia czasopisma dominującą rolę od-
grywała zawsze tematyka wewnętrznych spraw drużyny. Temu naczel-
nemu zadaniu redakcja starała się podporządkować wszystkie problemy 
omawiane na łamach czasopisma. Dlatego też sprawy morskie, reprezen-
towane dość obszernie, nie wykraczały z zasady poza zainteresowania 
żeglarstwem morskim. Najchętniej sięgano do relacji i reportaży z peł-
nomorskich rejsów żeglarskich. Za przykład mogą posłużyć kilkuodcin-
kowe reportaże Leona Matuszewskiego7 i Mieczysława Żaka8, członków 
drużyny biorących udział w pierwszym pływaniu dalekomorskim na 
szkunerze „Zawisza Czarny”. 

Innym pismem wydawanym z inicjatywy ZHP był miesięcznik „Wiatr 
od Morza”9 ukazujący się w Gdyni jako organ Gromady Starszoharcer-
                                                                                                                                             
jano na powielaczu; od października 1938 r. – Zakłady Graficzne P. Szwede, Warszawa, 
ul. Warecka 9. Liczba stron: 6–16. Wielkość nakładu: 1933 r. – 40–100 egz., 1934 – 150 
egz.  

5 Sprawozdanie redakcji „O hej” za rok 1932/33, „O hej” 1934, nr 1, s. 7. 
6 Wiktoria, „O hej” 1934, nr 1, s. 1; „O hej” 1935, nr 5, s. 12. 
7 L. Matuszewski, Pod skrzydłami „Zawiszy Czarnego”, „O hej” 1935, nr 5, s. 3–4;   

„O hej” 1935, nr 6, s. 3–4; „O hej” 1935, nr 7, s. 5–6; „O hej” 1939, nr 1, s. 14. 
8 M. Żak, Mój dziennik okrętowy, „O hej” 1935, nr 5, s. 4–5; „O hej” 1935, nr 6, s. 4–

5; „O hej” 1935, nr 7, s. 6–7; „O hej” 1935, nr 8, s. 6–7; „O hej” 1935, nr 9, s. 5–6;         
„O hej” 1936, nr 1, s. 11–12; O hej” 1936, nr 2, s. 5. 

9 „Wiatr od Morza” – miesięcznik poświęcony sprawom morskim, zamorskim           
i sportom wodnym. Wychodził od grudnia 1932 r. (nr 1) do marca 1934 r. (nr 2/3). 
Wydawca: Gromada Starszoharcerska I Morskiej Drużyny Harcerskiej im. Karola Wła-
dysława IV w Gdyni. Redakcja i administracja: Gdynia-Port, okręt harcerski „Rybitwa”, 
referat prasowy; od 1933 r. (nr 3) Gdynia, ul. Abrahama 17. Redaktor: Mieczysław 
Edward Kazimierowicz, Edward Baranowski (od numeru 3. w 1933 r.). Druk: Drukar-
nia Dziennika Gdyńskiego w Gdyni; od 1933 r. (nr 3) Drukarnia Popularna Stanisława 
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skiej I Morskiej Drużyny Harcerskiej im. Króla Władysława IV. Zeszyt 
pierwszy ukazał się w grudniu 1932 r., a ostatni w lutym 1934 r. 

Do momentu wydania numeru drugiego w 1933 r. redakcja i admini-
stracja periodyku mieściła się na pokładzie jachtu harcerskiego „Rybi-
twa”. Redaktorem był w tym okresie Mieczysław Edward Kazimierowicz. 
Po siedmiomiesięcznej przerwie (ostatni numer przed wznowieniem 
wydano w lutym 1933 r., a następny dopiero w październiku tego same-
go roku) wydawanie czasopisma przejęła Drukarnia Popularna Stanisła-
wa Jagielskiego. Wówczas obowiązki redaktora przejął Edward Baranow-
ski. 

„Wiatr od Morza” tylko formalnie uchodził za miesięcznik, faktycznie 
ukazywał się dużo rzadziej. W jego ciągu czternastomiesięcznego istnie-
nia ukazało się zaledwie osiem numerów, w tym kilka podwójnych. Mi-
mo bardzo krótkiego czasu wydawania pismo to zasługuje na bliższe 
omówienie jako przykład głęboko ideowego wydawnictwa harcerskiego 
o tematyce morskiej. 

 W jednym z artykułów omawiających zadania „Wiatru od Morza” 
zadeklarowano: „Pragniemy przez wydawanie takiego pisma poświęco-
nego idei morskiej i kolonialnej przyczynić się do przemiany psychiki 
Polaka z lądowej na morską. Chcemy, żeby «Wiatr od Morza» znalazł się 
w każdym domu polskim od pałacu do chaty, przypominając wszystkim, 
że największym obowiązkiem w czasie obecnym jest praca nad uświa-
domieniem otoczenia, że bez morza Polska istnieć nie może”10. 

Przejęcie miesięcznika przez Drukarnię Popularną zapewniło mu nie-
co bardziej korzystne podstawy materialne. Trzeba jednak przyznać, iż 
wszyscy współpracownicy pisma pracowali dla niego całkowicie bezinte-
resownie z pobudek wyłącznie ideowych11. 

Na plan pierwszy w tym czasopiśmie wysuwała się tematyka wycho-
wania patriotyczno-morskiego. Już w pierwszym numerze Mieczysław 
Kazimierowicz, nawiązując do przyczyn utraty przez I Rzeczpospolitą 
niepodległości, pisał: „Za odwracanie się plecami od morza zapłaciła 

                                                                                                                                             
Jagielskiego w Gdyni. Liczba stron numeru: 8–12. Format: 23,5 x 31,5 cm; od numeru 3. 
w 1933 r. – 21 x 28 cm. Nakład: brak danych. 

10 Od redakcji, „Wiatr od Morza” 1933, nr 3, s. 8. 
11 Od wydawnictwa, „Wiatr od Morza” 1933, nr 1, s. 8. 
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Polska utratą własnej niepodległości i półtorawiekową niewolą. Ignoran-
cja spraw morskich w dawnej Polsce była zbrodnią wobec przyszłych 
pokoleń. Nie powtarzajmy zatem starych zbrodni wobec nowej historii. 
Musimy wreszcie w tej sprawie dojść do porozumienia – jeżeli nie chce-
my, żeby dzieci nasze przeklinały naszą pamięć”12. 

Kontynuując powyższą myśl, Andrzej Wachowiak w artykule pod 
znamiennym tytułem Morze polskie – probierzem siły narodu poruszył 
kwestię kształtowania światopoglądu morskiego, szczególnie wśród sze-
rokich rzesz młodzieży polskiej, jako antidotum na wrogą propagandę 
Niemiec hitlerowskich zmierzających do odebrania Polsce dostępu do 
morza. Według niego, światopogląd ten powinien wyrobić przekonanie 
o konieczności intensywniejszego rozwoju polskiej gospodarki morskiej 
jako niezbędnego i podstawowego warunku przyszłego rozwoju państwa. 
Interpretując pojęcie światopoglądu morskiego w odniesieniu do młode-
go pokolenia, Wachowiak stwierdzał: „Młodzież dzisiejsza powinna za-
tem posiadać nie tylko ogólne wiadomości o morzu i historycznym jego 
znaczeniu [...], ale ponadto powinna ona sama zrozumieć, że bez morza 
istnienie Polski byłoby anachroniczne”. Natomiast w kontekście gospo-
darczej strony tego zagadnienia pisał: „Morze musi dla Polski być źró-
dłem odrodzenia, drogą, po której wywieziemy naszą nadprodukcję,       
a wwieziemy bogactwo i dobrobyt. Więcej niż dla innych narodów musi 
się ono stać dla nas warsztatem codziennej pracy [...]”13. 

Tej samej problematyki dotyczyły rozważania znanego propagatora 
spraw morskich Juliana Rummla14. Poświęcił jej artykuł pt. Stwórzmy 
nowy typ Polaka. W sposób niezwykle prosty i obrazowy przedstawił      
w pierwszej jego części znaczenie portu gdyńskiego dla gospodarki naro-
dowej. „Powstanie portu w Gdyni – jak napisał – jest samo przez się dla 
nas faktem ogromnego znaczenia. Port jest tylko bramą na świat. Nie na 
to potrzebna jest brama, abyśmy mogli przez dziurkę od klucza patrzeć 
na ten świat, lub trzymać ją otwartą, aby inni tylko do nas przez nią przy-
jeżdżali, chociaż to ostatnie jest bardzo dla nas pożądanym. Jednak mu-
                                                           

12 M. Kazimierowicz, Nie powtarzajmy starej zbrodni wobec nowej historii, „Wiatr 
od Morza” 1933, nr 1, s. 3. 

13 A. Wachowiak, Morze polskie – probierzem siły narodu, „Wiatr od Morza” 1933, 
nr 1, s. 1. 

14 J. Rummel, Stwórzmy nowy typ Polaka, „Wiatr od Morza” 1933, nr 2, s. 1–2. 
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simy sobie zdawać sprawę z tego, że brama istnieje głównie po to, aby-
śmy przez nią mogli sami wychodzić na świat, przyjąć udział w życiu 
międzynarodowym i wynikające z tego korzyści kierować do naszej Oj-
czyzny”15. Cytowany fragment artykułu wytrawnego publicysty zajmują-
cego się sprawami morskimi świadczy o słabej orientacji młodzieży        
w problemach związanych z gospodarką morską, a ponadto stanowi 
przykład typowego tekstu propagandowego charakteryzującego się ła-
twością percepcji i dużymi walorami ideowymi. Autor poddał również 
krytyce politykę kolonialną lansowaną wówczas zarówno przez czynniki 
oficjalne, jak i organizacje społeczne. Jest to jeden z nielicznych głosów 
krytycznych na ten temat spotykany w czasopiśmiennictwie II Rzeczypo-
spolitej. 

W miesięczniku bogato prezentowana była również tematyka żeglar-
stwa morskiego oraz proza i poezja marynistyczna, które w cyklu Sonety 
morskie publikował głównie Mariusz Zaruski. Pismo ogłosiło również 
konkurs na nowelę marynistyczną. Praca nagrodzona pierwszą nagrodą 
zamieszczona została w trzecim numerze z 1933 r.16 Niezwykle ciekawe 
są również fragmenty pamiętnika kpt. ż. w. Ludgarda Krzywickiego do-
tyczące wojny morskiej między Rosją a Japonią17. 

Część tekstów w „Wietrze od Morza” publikowano w stałych dzia-
łach. Rubryka Z kraju stanowiła przegląd morskiej działalności ZHP.    
W kolejnej pt. Ze świata podawano najważniejsze aktualności dotyczące 
rozwoju floty wojennej i handlowej poza granicami Polski. Od trzeciego 
numeru w 1933 r., czyli po siedmiomiesięcznej przerwie wydawniczej, 
w miejscu dotychczasowych rubryk pojawiły się działy Z Gdyni (wiado-
mości z życia portu, miasta i harcerskiego hufca morskiego) oraz Wy-
dawnictwa, w którym omawiano najnowsze pozycje książkowe dotyczące 
problematyki morskiej. Mimo nie najlepszej szaty graficznej oraz dużej 
nieregularności ukazywania się, spowodowanej głównie trudnościami 
natury finansowej, „Wiatr od Morza” stanowił przykład pisma głęboko 

                                                           
15 Ibidem, s. 1. 
16 Groja, Sztorm [nowela nagrodzona I nagrodą w konkursie miesięcznika „Wiatr od 

Morza”], „Wiatr od Morza” 1933, nr 3, s. 3–4. 
17 L. Krzywicki, Z eskadrą admirała Rożdienstwienskiego na Daleki Wschód, „Wiatr 

od Morza” 1933, nr 2, s. 5–7; „Wiatr od Morza” 1933, nr 3, s. 5–7; „Wiatr od Morza” 
1933, nr 4/5, s. 7. 
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zaangażowanego w sprawy wychowania morskiego młodzieży i wolnego 
od akcentów klerykalnych. 

Wydaje się, że jedną z podstawowych przyczyn zamknięcia „Wiatru 
od Morza” stanowił fakt powstania w kwietniu 1934 r. miesięcznika „Że-
glarz”18, ukazującego się początkowo przez dwa lata jako dodatek do 
dwutygodnika „Na Tropie”, a następnie od stycznia 1936 r. samodziel-
nie. Periodyk ten, wydawany w Warszawie jako oficjalny organ Kierow-
nictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich (HDŻ)19, od tej pory pełnił rolę 
wiodącą wśród wszystkich czasopism harcerskich poświęconych tematy-
ce żeglarskiej. W okresie od lutego 1938 r. do stycznia 1939 r., zapewne 
wskutek trudności finansowych, pismo nie wychodziło. W pierwszym 

                                                           
18 „Żeglarz” – miesięczny dodatek dwutygodnika „Na tropie”, oficjalny organ Kie-

rownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich. Od 1936 r. (nr 1) wychodził jako samo-
dzielny miesięcznik. Wydawany był od 10 kwietnia 1934 r. (nr 1). Ostatni znany numer 
wydany przed przerwą pochodzi z 10 grudnia 1937 r. Wznowienie nastąpiło w styczniu 
1939 r. (nr 1). Pismo ukazywało się do przełomu lipca i sierpnia 1939 r. (nr 7/8). Wy-
dawcy: Bronisław Miazgowski (od numeru 3. w 1936 r.); Witold Bublewski, wydawca   
z ramienia ZHP (od numeru 1. w 1937 r.), po wznowieniu również Witold Bublewski 
(od numeru 1. w 1939 r.). Redakcja i administracja: Kierownictwo Harcerskich Drużyn 
Żeglarskich, Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5; od 1939 r. (nr 1) Warszawa, ul. Nowo-
grodzka 5 m. 6. Redaktor: do 1935 r. (nr 2) nie podawano nazwiska redaktora; Broni-
sław Miazgowski (od numeru 3. w 1935 r.); Władysław Drapella (od numeru 1.             
w 1939 r.). Druk: Drukarnia Śląska, Katowice, ul. Batorego 2; od 1935 r. (nr 3) Drukar-
nia Społeczna, Warszawa, Plac Grzybowski 3/5; od 1935 r. (nr 5) Drukarnia Matema-
tyczna, Warszawa, ul. Miedziana 3; od 1939 r. (nr 1) St. Michalski i Cz. Ociepko, War-
szawa, ul. Nowogrodzka 28. Liczba stron numeru: 4–30. Format: 23 x 30,5 cm; od nu-
meru 1. w 1939 r. – 20 x 28,5 cm. Nakład: lata 1934–1936 – 3000 egz.; lata 1936–1939 – 
1000 egz. 

19 W 1930 r. w łonie Głównej Kwatery harcerskiej wyodrębniono Wydział Żeglarski 
przekształcony następnie w Kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich. W począt-
kowym okresie w ramach tego nowego wydziału zorganizowanych było 27 drużyn 
skupiających w swoich szeregach 843 harcerzy. W kwietniu 1939 r. liczby te wzrosły do 
135 drużyn i 3639 harcerzy. W latach 1930-1938 zorganizowano 1176 wypraw wod-
nych. Następny etap w rozwoju Harcerskich Drużyn Żeglarskich stanowiło powołanie 
do życia w 1933 r. Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Gdyni. Ponadto nad jeziorem 
Narocz od 1936 r. funkcjonował Centralny Ośrodek Żeglarstwa Śródlądowego. Oprócz 
własnego organu prasowego do kwietnia 1939 r. w ramach Biblioteki Harcerskich Dru-
żyn Żeglarskich ukazało się 14 tomów prac dotyczących techniki żeglarskiej. Kierowni-
kiem HDŻ przez cały czas ich istnienia był hm. Witold Bublewski. 
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roku istnienia „Żeglarz” ukazywał się w objętości zaledwie czterech stron 
formatu 23 x 30,5 cm, jednak już od numeru trzeciego z 1935 r. wzrosła 
ona do ośmiu stron, a od numeru szóstego z tego samego roku do 12 
stron i ta objętość była zasadniczo typowa dla omawianego pisma do 
końca 1937 r. Po rocznej przerwie, w 1939 r. ukazało się jeszcze siedem 
zeszytów, w tym jeden podwójny, łącznie 152 strony druku. W ostatnim 
roku istnienia „Żeglarz” wydawany był w okładce, poza tym jakość pa-
pieru, a także strona graficzna, uległy znacznej poprawie.  

Do numeru drugiego z 1935 r. obowiązywał zasadniczo układ trzyła-
mowy, a w następnych numerach, aż do końca istnienia czasopisma – 
dwułamowy z wyjątkiem niektórych stałych działów, w których obowią-
zywał trzyłamowy, a także mniejsza czcionka. Ta innowacja wpłynęła na 
poprawę ogólnej przejrzystości i lepszą czytelność pisma. 

Mimo iż „Żeglarz” był organem Kierownictwa HDŻ, to jednak orga-
nizacja ta nigdy nie występowała w roli jego faktycznego właściciela. 
Można stwierdzić, iż przez cały okres istnienia pisma koszty związane     
z jego wydawaniem ponosiły osoby tworzące ścisły jej aktyw centralny. 
W okresie od marca 1936 do grudnia 1937 r. jako właściciela wymienia-
no Bronisława Miazgowskiego. Po przerwie, czyli od stycznia 1939 r., do 
końca istnienia pisma faktycznym jego właścicielem i wydawcą z ramie-
nia ZHP był kierownik HDŻ hm. Witold Bublewski. W pozostałych 
okresach oficjalnie nie podawano nazwiska właściciela. 

Podstawowym celem „Żeglarza” było propagowanie i koordynowanie 
wszelkich poczynań związanych z rozwojem żeglarstwa harcerskiego. 
Pismo nie traktowało sportu żeglarskiego jako zamkniętego zagadnienia, 
ale widziało w nim wartości, na podstawie których można budować cały 
system wychowania morskiego młodego pokolenia. To podstawowe za-
danie realizowano konsekwentnie w ciągu całego okresu istnienia głów-
nego organu HDŻ. 

Obok zasadniczej problematyki, jaką stanowiło żeglarstwo, w kilku 
artykułach wstępnych pojawiły się również stwierdzenia dotyczące aktu-
alnych wymogów polskiej polityki morskiej. Przewodniczący ZHP Mi-
chał Grażyński w przemówieniu (jednocześnie opublikowanym jako 
artykuł wstępny) wygłoszonym z okazji przekazania harcerstwu sporto-
wego taboru pływającego powiedział: „Dzisiaj siedzimy na dobrym 
skrawku polskiego wybrzeża [...] Nie można popełnić dawnych błędów. 
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Jest rzeczą niewątpliwą, że mocne posiadanie polskiego Pomorza to naj-
ważniejsza gwarancja politycznej i gospodarczej niepodległości Polski”20. 
Tego typu akcentów dotyczących polityki morskiej państwa polskiego 
jest w omawianym piśmie bardzo wiele, mimo że zagadnieniom tym nie 
poświęcano oddzielnych artykułów. 

Niezwykle dużo miejsca w stosunku do innych zagadnień zajmowały 
kwestie związane z kształtowaniem się programu rozwoju sportów że-
glarskich wśród młodzieży harcerskiej. Przewodniczący ZHP zadania     
w tej dziedzinie nakreślił w następujący sposób: „W programie naszym 
leży rozbudzenie zamiłowania do żeglugi, pokierowanie młodzieżą w ten 
sposób, by nauczyła się sztuki żeglowania, a przez to zespolenia jej nieja-
ko organicznie z tymi zagadnieniami, które łączą się z naszą polityką 
morską. Pracę prowadzimy w drużynach żeńskich i męskich, a młodzież 
zrzeszona w naszych szeregach żeglarskich idzie już nie w setki, a tysią-
ce”21. 

Na łamach „Żeglarza” często zabierał głos główny propagator jach-
tinigu morskiego w Polsce – Mariusz Zaruski. W artykule pod znamien-
nym tytułem Zadania Harcerstwa na morzu stwierdził on, że zaintere-
sowanie morzem wśród młodzieży harcerskiej jest bardzo znaczne, har-
cerstwo posiadało również według niego najlepsze warunki do uprawia-
nia żeglarstwa sportowego na morzu22. Końcowa konkluzja artykułu 
brzmiała: „Przez morskie żeglarstwo sportowe ogół [...] pozna i ukocha 
morze”. Pomijając zbytni optymizm tego stwierdzenia oraz niewątpliwe 
przecenienie możliwości harcerstwa w dziedzinie umasowienia jachtingu 
morskiego wśród szerokich rzesz swoich członków, podkreślić należy 
jego słuszność i pionierstwo w aspekcie postawienia samego problemu. 

Nawiązując do znaczenia morza dla funkcjonowania polskiego orga-
nizmu gospodarczego, kierownik HDŻ i jednocześnie główny inicjator 
powstania miesięcznika „Żeglarz” Witold Bublewski sformułował pod-
stawowe zadania harcerstwa w dziedzinie wychowania morskiego. Z za-
łożeń tych wynika, iż „Związek Harcerstwa Polskiego jako jeden z naj-
                                                           

20 Praca harcerska na odcinku morskim. Przemówienie Przewodniczącego ZHP dra 
Michała Grażyńskiego w dniu 29 VII 1934 r. na poświęceniu jachtu i łodzi harcerskich 
w Jastarni, „Żeglarz” 1934, nr 4, s. 1. 

21 Ibidem. 
22 M. Zaruski, Zadania Harcerstwa na morzu, „Żeglarz” 1936, nr 2, s. 2. 
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ważniejszych działów swej pracy wysunął żeglarstwo morskie i śródlą-
dowe. Chodziło i chodzi nam o to, by młodzież polską nastawić uczu-
ciowo na problemy rzecznej i morskiej żeglugi, zbratać ją z żywiołem 
wodnym, wyposażyć we wszystkie w tym zakresie potrzebne umiejętno-
ści, dać upust młodzieńczej fantazji i żądzy przygód w niewielkich i dłu-
gich wyprawach wodnych, a przez to stworzyć najlepsze warunki psy-
chologiczne dla głębokiego ukochania idei morza i rozumnego pojmo-
wania swych własnych w tym zakresie obowiązków”23. 

Jednocześnie drużyny żeglarskie miały dążyć do stworzenia wzoru 
osobowego harcerza, którego głównym celem będzie ciągła walka i praca 
zmierzająca „do utworzenia z Polski potęgi morskiej”. Konkretyzując 
bardziej swoje poglądy, Witold Bublewski w dalszej części artykułu-
referatu zastrzegł, iż harcerstwo w żadnym wypadku, nie ma na celu 
kształcenia fachowców i marynarzy dla gospodarki morskiej: „Natomiast 
podstawowy walor tkwiący w żeglarstwie polega na wychowawczej stro-
nie tego sportu, za pośrednictwem którego przeorywać będziemy lęk do 
wielkiej wody tych, którzy pad banderami naszymi razem z nami zechcą 
pływać. Pragniemy tworzyć typy inżynierów-żeglarzy, doktorów-
żeglarzy, urzędników-żeglarzy, rzemieślników-żeglarzy, którzy pracować 
będą na lądzie, dla których jednak zagadnienia i żegluga nie będą abs-
trakcją, utopią”24. 

Myśli powyższe stanowią niejako uogólnienie wszystkich najbardziej 
postępowych tradycji traktujących sport żeglarski jako formę wychowa-
nia morskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Na uwagę zasługuje rów-
nież pionierski charakter postawienia problemu, który w ówczesnych 
warunkach słabego rozumienia spraw morskich przez ogół społeczeń-
stwa polskiego mógł stać się zaczątkiem stopniowego przekształcania 
sposobu myślenia, który ukierunkowany był na zagadnienia związane     
z lądem, i zarazem inspirować kształtowanie światopoglądu morskiego. 

Żeglarstwo i wychowanie morskie stanowiło również przedmiot roz-
ważań Bronisława Miazgowkiego: „Dla nas żeglarstwo morskie to nie cel 
jedyny i ostateczny. To tylko wspaniały, porywający, oszałamiający śro-
dek. To tylko droga i metoda. […] Morze nam dało twarde dłonie, mo-

                                                           
23 W. Bublewski, Harcerstwo wychowuje ludzi morza, „Żeglarz” 1935, nr 6, s. 4. 
24 Ibidem, s. 5. 
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rze nauczyło nas prostej, ale żelaznej logiki i konsekwencji, morze dało 
nam jasny horyzont i myśl słoneczną. Nauczyło nas wiary we własne siły. 
I dziś wiemy: Harcerz służy Polsce; Polska potężna – to Polska na morzu, 
więc harcerz służy Polsce na morzu i przez morze służy polskiej sprawie 
morskiej, najszerzej i najgłębiej pojętej [...] Żeglarstwo, jachting – to tyl-
ko wstęp, to tylko ciekawy, emocjonalny początek”25. 

Cytowane fragmenty artykułów czołowych działaczy HDŻ świadczą  
o olbrzymiej roli, jaką ta organizacja przypisywała idei rozwoju żeglar-
stwa i jachtingu morskiego. Zamieszczane w „Żeglarzu” materiały adre-
sowane były przede wszystkim do aktywu harcerskiego, aby go wyczulić 
i pomóc mu zarazem we właściwym ukierunkowaniu pracy w terenie. 

Oprócz spraw programowych dotyczących głównie wychowania mor-
skiego, na łamach „Żeglarza” reprezentowana była również tematyka 
gospodarki morskiej26 oraz marynarki wojennej27. W sumie jednak za-
gadnienia te, szczególnie tematykę gospodarczą, prowadzono niesyste-
matycznie i raczej wyrywkowo; nieco więcej miejsca zajmowały sprawy 
marynarki wojennej. 

Do materiałów niezwiązanych z żeglarstwem należały także artykuły 
poświęcone polskim aspiracjom kolonialnym. Trzeba jednak stwierdzić, 
iż były to na ogół sporadyczne wypadki, niezajmujące zresztą zbyt dużo 
miejsca i wynikające raczej z ogólnej polityki państwa, nie zaś z we-
wnętrznych poglądów organu prasowego HDŻ.  

Wszystkie inne materiały, z wyjątkiem niektórych artykułów lub no-
tatek zamieszczonych w stałych działach lub rubrykach, były na ogół 
powiązane z problematyką żeglarską. Szczególnie cenne wydają się pu-
blikacje poświęcone opisom poszczególnych typów jachtów, łodzi i kon-
serwacji sprzętu. Bardzo pomocne w praktycznej pracy terenowych 
ogniw drużyn żeglarskich były materiały, które podawały nie tylko opis 

                                                           
25 B. Miazgowski, Byliśmy pierwsi, „Żeglarz” 1939, nr 2, s. 20. 
26 B. Polkowski, Handel zagraniczny Polski ze Szwecją, „Żeglarz” 1937, nr 1, s. 10; 

idem, Rola Gdyni w handlu zagranicznym Polski, „Żeglarz” 1937, nr 4, s. 9. 
27 K. Taube, M. Socha, Budujemy silną flotę, „Żeglarz” 1935, nr 6, s. 6; J. Sawiczew-

ski, Możliwości i granice ofiarności publicznej, „Żeglarz” 1935, nr 7/8, s. 8–9; idem, FOM 
w obliczu nowej sytuacji, „Żeglarz” 1935, nr 9, s. 4; J. Nagawiecki, Rola okrętów wojen-
nych w życiu państwa, „Żeglarz” 1936, nr 10, s. 10; B. Krzywiec, Święto Marynarki Wo-
jennej, „Żeglarz” 1937, nr 2, s. 2; idem, Rewia floty, „Żeglarz” 1937, nr 6/7/8, s. 5. 
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najprostszych jachtów czy łodzi, ale też sposób ich budowania przez sa-
mych harcerzy. Wszystkie tego rodzaju artykuły ilustrowano za pomocą 
schematów, planów czy rysunków technicznych sporządzonych w od-
powiedniej skali. Tak zaprezentowany tekst nie tylko zachęcał do prze-
czytania, ale miał jeszcze dodatkowy walor utylitarny, gdyż mógł stano-
wić poważną pomoc przy budowie sportowych jednostek pływających 
o prostej konstrukcji. Materiały na ten temat można spotkać w prawie 
wszystkich zeszytach „Żeglarza”; potraktowane całościowo stanowiły bez 
wątpienia największy tego typu zbiór występujący w czasopiśmiennic-
twie morskim II Rzeczypospolitej. 

Również problematyce żeglarskiej, a głównie wychowaniu morskie-
mu, podporządkowano całą beletrystykę i poezję marynistyczną publi-
kowaną w bardzo szerokim zakresie na łamach miesięcznika „Żeglarz”. 
W pierwszym roku istnienia pisma, ze względu na niewielką jego obję-
tość, materiały tego typu publikowano w bardzo skromnym zakresie, ale 
już od 1935 r. ich liczba wydatnie wzrosła. W ostatnim roku działalności 
wydawniczej periodyku były one reprezentowane bardzo szeroko –        
w każdym zeszycie ukazywało się wówczas kilka reportaży, fragmenty 
opowiadań marynistycznych, a niekiedy krótkie nowele w całości. Poezję 
reprezentowały głównie utwory Mariusza Zaruskiego28. 

W celu popularyzacji jachtingu morskiego redakcja „Żeglarza” szcze-
gólnie chętnie i bardzo często zamieszczała zbeletryzowane reportaże 
dotyczące przebiegu pełnomorskich rejsów polskich jachtów. Do 1937 r. 
były to z reguły dosyć krótkie materiały zamykające całość relacji w jed-
nym numerze29, natomiast w 1939 r. w numerach zamieszczano już całe 

                                                           
28 M. Zaruski, Piąty oficer [z cyklu Ludzie Morza] „Żeglarz” 1935, nr 2, s. 2; idem, 

Przemytnicy, „Żeglarz” 1935, nr 10, s. 11; idem, Nad morzem, „Żeglarz” 1937, nr 1, s. 8; 
idem, Żegluga na jachcie „Witeź”, „Żeglarz” 1937, nr 6/7/8, s. 2; idem, Król, „Żeglarz” 
1939, nr 3, s. 46. 

29 L. Matuszewski, Z wyprawy „Korsarza”, „Żeglarz” 1934, nr 5, s. 3–4; idem, Pod 
wiatr (impresje z Jastarni), „Żeglarz” 1936, nr 3, s. 6–7; S. Szymborski, Pierwszy rejs 
„Zawiszy Czarnego”, „Żeglarz” 1935, nr 7/8, s. 3–5; B. Miazgowski, Jesienny rejs, „Że-
glarz” 1935, nr 9, s. 3–4; „Żeglarz” nr 10, s. 2; Z. Dziekoński, Słoneczna północ, „Że-
glarz” 1937, nr 1, s. 9–10; M. Zaruski, Mój okręt, „Żeglarz” 1937, nr 6/7/8, s. 6–8; 
W. Wędziński: „Zawiszą” przez Kalmar Sund, „Żeglarz” 1937, nr 6/7/8, s. 8–9; J. Bart-
kiewicz, „Grażyną” na wodach Bałtyku, „Żeglarz” 1937, nr 6/7/8, s. 10–12. Nie jest to 
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cykle reportaży na określony temat. Do najciekawszych tego typu mate-
riałów można zaliczyć pięcioodcinkowy reportaż pióra Stanisława Lu-
dwiga na temat rejsów Władysława Wagnera30. Inny reportaż, dotyczący 
rejsu jachtu „Poleszuk” dookoła świata, pisany w dodatku na bieżąco 
przez samych uczestników tej niezwykłej jak na warunki międzywojenne 
wyprawy, stanowi przykład bardzo plastycznej, barwnej, autentycznej 
relacji o samym rejsie i portach, do których jacht zawijał. Pierwsze trzy 
odcinki tej relacji zostały napisane przez Ludwika Walasika31. Autorem 
ostatniej opublikowanej części, która nie stanowi jednak zakończenia 
cyklu, był Mścisław Wróblewski32. 

Część materiałów redakcja publikowała w stałych działach. Do 1937 r. 
do rubryk redagowanych bardzo systematycznie należały przede wszyst-
kim Z nawietrznej burty i Z wydawnictw. W pierwszej z nich zamiesz-
czano w formie krótkich notatek wszystkie aktualności dotyczące harcer-
skiego żeglarstwa morskiego i śródlądowego. Rubryka Z wydawnictw 
zawierała natomiast syntetyczne omówienia aktualnych nowości książ-
kowych z dziedziny żeglarstwa, modelarstwa okrętowego oraz morskiej 
literatury beletrystycznej. 

W ostatnim roku istnienia Żeglarza w dalszym ciągu istniały wymie-
nione rubryki, z tym że dział Z nawietrznej burty uległ poważnemu roz-
szerzeniu o serwis bieżących wiadomości morskich z Polski i ze świata. 
Natomiast na drugiej stronie okładki zaczęto redagować stałą rubrykę 
Horyzonty zawierającą najczęściej omówienia artykułów o tematyce 
morskiej ukazujących się w czasopiśmiennictwie polskim. Na uwagę za-
sługuje także stały dział pt. Kultura morska będący rezultatem prac tzw. 
komisji studiów. W przeciwieństwie do innych stałych rubryk czy dzia-
łów, w każdym jego odcinku publikowano tylko jeden, ale dosyć obszer-

                                                                                                                                             
pełny wykaz wszystkich reportaży, jakie zamieszczono na łamach „Żeglarza”, lecz jedy-
nie utworów najbardziej reprezentatywnych. 

30 S. Ludwig, Rejs Władysława Wagnera, „Żeglarz” 1939, nr 1, s. 9; „Żeglarz” 1939, 
nr 2, s. 22–24; „Żeglarz” 1939, nr 3, s. 44–45; „Żeglarz” 1939, nr 4, s. 70–71; „Żeglarz” 
1939, nr 7/8, s. 137. 

31 L. Walasik, Dookoła świata na jachcie „Poleszuk”, „Żeglarz” 1939, nr 1, s. 6–7; 
„Żeglarz” 1939, nr 2, s. 24–25; „Żeglarz” 1939, nr 4, s. 72–73. 

32 M. Wróblewski, Dookoła świata na jachcie „Poleszuk”, „Żeglarz” 1939, nr 7/8,       
s. 139–141. 
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ny, zajmujący około dwóch stron, artykuł na temat morski, potraktowa-
ny dosyć ogólnie i problemowo. Dla przykładu można wymienić cho-
ciażby opracowanie Władysława Drapelli dotyczące badań w zakresie 
kultury morskiej przeprowadzonych różnych krajach33 czy Witolda Ga-
dziewicza o naturalnych bogactwach morza34. Artykuły te charakteryzo-
wały się popularnonaukowym ujęciem i zaopatrzone były często w dosyć 
szeroką, ogólnie dostępną literaturę przedmiotu. Z innych działów, pro-
wadzonych jednak mniej systematycznie, należy wymienić: Dział Urzę-
dowy.  

Oceniając pięcioletnią działalność wydawniczą miesięcznika „Że-
glarz”, trzeba stwierdzić, iż redakcji pisma udało się nawiązać kontakt      
z czytelnikami, w wyniku czego autorami olbrzymiej większości prac byli 
działacze i instruktorzy HDŻ – ludzie wyposażeni w  wystarczający zasób 
wiedzy fachowej i jednocześnie ideowo związani z ruchem rozwoju że-
glarstwa w Polsce.  

Organ HDŻ służył nie tylko propagandzie i popularyzacji sportów że-
glarskich, ale był zarazem trybuną do dyskusji nad nowymi formami 
rozwoju jachtingu morskiego oraz żeglarstwa śródlądowego w ramach 
ZHP. Podstawowa zasługa pisma polegała jednak na tym, że nie trakto-
wało ono sportu żeglarskiego jako problemu samego w sobie, ale jedynie 
jako formę i środek kształtowania wśród młodego pokolenia właściwego 
światopoglądu morskiego. Innymi słowy, cała treść „Żeglarza” podpo-
rządkowana była problematyce wychowania morskiego młodzieży.  

Oprócz czasopism harcerskich zajmujących się całościowo zagadnie-
niami żeglarstwa morskiego i śródlądowego, ZHP poświęcało tej pro-
blematyce niektóre numery innych wydawanych przez siebie czasopism. 
Już w kwietniu 1924 r. dotyczył jej cały czwarty zeszyt miesięcznika har-
cerzy poznańskich „Czuj Duch”. Ze względu na brak tradycji organizacji 
harcerstwa morskiego, na łamach tego morskiego numeru czasopisma 
pojawiło się szereg koncepcji dotyczących tej kwestii35. Osiągnięcia że-
glarstwa harcerskiego były również głównym tematem piątego numeru 
                                                           

33 A. Drapella, Badania w zakresie kultury morskiej, „Żeglarz” 1939, nr 2, s. 29–30. 
34 W. Gadziewicz, Naturalne bogactwo morza, „Żeglarz” 1939, nr 3, s. 75–76; „Że-

glarz” 1939, nr 5, s. 103–104; „Żeglarz” 1939, nr 6, s. 120–122. 
35 K. Porębski, List admirała Porębskiego do harcerzy, „Czuj Duch” 1924, nr 4, s. 1–

2; J. Giertych, Harcerskie drużyny żeglarskie, „Czuj Duch” 1924, nr 4, s. 2–3. 
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w 1927 r. miesięcznika „Czuwaj” – organu młodzieży harcerskiej ziemi 
łomżyńskiej. Nie tylko problematyka żeglarska, ale   i sprawy morskie 
w bardzo szerokim zakresie były przedmiotem licznych artykułów 
umieszczonych w 1927 r. w 38. zeszycie tygodnika „Harcerz” wydawane-
go w Warszawie przez Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego. Te 
przykłady zainteresowania sprawami morskimi i żeglarskimi występują-
ce w niektórych numerach czasopism harcerskich z pewnością nie są 
zestawieniem kompletnym, ale świadczą o tym, że problematyka ta była 
bliska nie tyko drużynom żeglarskim, ale i całemu ruchowi harcerskie-
mu. 

Morskie czasopiśmiennictwo harcerskie w porównaniu do pozosta-
łych czasopism morskich przeznaczonych dla dzieci i młodzieży cecho-
wała duża koncentracja zainteresowań żeglarskich, natomiast inne kwe-
stie związane z problematyką morską reprezentowane były w dużo 
mniejszym stopniu. Ta główna sfera zainteresowań służyła całemu spek-
trum spraw związanych z wychowaniem morskim młodego pokolenia. 
Trzeba także zaznaczyć, iż omówione pisma wolne były od akcentów 
klerykalnych. Również dosyć szeroko propagowane w ówczesnym cza-
sopiśmiennictwie morskim hasła kolonialne nie znajdowały tu aprobaty. 
Można stwierdzić, że morskie czasopiśmiennictwo harcerskie cechował 
patriotyczny i ideowy charakter. 
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Summary 

 

Maritime magazines belonging to The Polish Scouting and Guiding 

Association in a timeline of the Second Polish Republic 

 

The article discusses the following maritime magazines belonging to 
The Polish Scouting and Guiding Association: “Wilk Morski”, “O hej”, 
“Wiatr od Morza”, “Żeglarz”. The main problems of scouting article 
writing with a focus on sea sailing have been presented herein. 
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