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DziaŁalnoŚĆ ligi morskieJ i kolonialneJ 
na mazowszu w okresie miĘDzywoJennym

abstrakt

liga Morska i Kolonialna była organizacją społeczną o charakterze powszechnym. Celem jej działania 
było uświadomienie społeczeństwu znaczenia własnego dostępu do morza jako warunku suwerenności 
politycznej i niezależności gospodarczej. W okresie swojej działalności w latach 1930-1939 liga organizowa-
ła między innymi zbiórkę pieniędzy na zakup okrętów wojennych. Wśród najprężniej działających ośrodków 
ligi, obok stolicy kraju, należy wymienić Płock, Ciechanów i Ostrołękę.

Słowa kluczowe: liga Morska i Kolonialna (1930-1939), organizacje społeczne II rzeczypospolitej, Wojsko 
Polskie, kombatanci, młodzież 

liga Morska i Kolonialna (lMiK) nie była kapry-
sem władzy posiadającej i wdrażającej określony 
program polityczny. Była ona raczej kwintesencją 
zapotrzebowania społecznego w obszarze czy za-
kresie szerokorozumianej wiedzy i kultury związanej 
z morzem. Przypomnieć zatem wypada, w jaki spo-
sób doszło do jej powstania. To jeden z kluczowych 
aspektów dla niniejszego opracowania i dlatego,  
że na to zasługuje zostanie wskazany zaraz na po-
czątku. W tym miejscu wnoszę niejako przesłanie 
do Czytelnika o rozważenie, czy warto hołdować 
tezie, co niestety zdarza się także współczesnym ba-
daczom, że liga stanowiła „przybudówkę” ugrupo-
wania politycznego? To kwestia opinii opartej na 
wiedzy. artykuł stanowi próbę znalezienia odpowie-
dzi na konkretne pytania badawcze. Jaką rolę  
w rozwoju organizacji odegrało Mazowsze a w 
szczególności Mazowsze północne z takimi ośrod-
kami jak Płock, Ciechanów czy Ostrołęka? Kim by-
li ludzie propagujący ligę i organizujący jej struktu-
ry oraz z jakich środowisk się wywodzili? Trzeba 
zaznaczyć, ze o lidze powstało już niemało opinii, 
za to jeśli chodzi o opracowania o charakterze na-
ukowym sytuacja wygląda dość ubogo. Największą 
i najważniejszą pracę badawczą bez wątpienia  
wykonał Tadeusz Białas1 przedstawiając ligę w spo-
sób całościowy i kompleksowy. Wskazał on i zary-
sował najistotniejsze aspekty jej funkcjonowania. 
lektura tej pozycji stanowiła o podstawie rozwa- 
żań o lidze i wsparła motywację do napisania tego  
artykułu.

Obok ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
(lOPP) liga Morska i Kolonialna była jedną z naj-
większych organizacji społecznych II rzeczypospo-
litej. Była z założenia organizacją bezpartyjną  
nakierowaną na przekazanie i uświadomienie spo-
łeczeństwu znaczenia własnego dostępu do morza 

będącego warunkiem suwerenności politycznej  
i pełnej niezależności gospodarczej2. Powstawanie 
lMiK miało charakter ewolucyjny. Poprzedzały ją 
bowiem powstałe u progu niepodległości (1918-
1919) a szerzące ideę morską w społeczeństwie 
Stowarzyszenie Pracowników na Polu rozwoju Że-
glugi „Bandera Polska”, następnie wspierające pol-
skie drogi wodne, porty i rodzimą żeglugę Towarzy-
stwo „liga Żeglugi Polskiej” działające w latach 
1919-1924, wreszcie organizacja kontynuująca cele 
swej poprzedniczki, lecz wychodząca z programem 
także poza ziemie polskie liga Morska i rzeczna 
(1924-1930).

Inicjatywa zmiany nazwy organizacji padła na  
III Walnym Zjeździe Delegatów lMir obradującego 
w dniach 25-27 października 1930 r. Pomimo za-
sadniczo niewielkich zmian statutowych, nastąpił 
wyraźny zwrot ideologii ligi. Ponieważ Niemcy po-
dejmowali publicznie krytykę związaną z koryta-
rzem pomorskim, dążyli do zniesienia niekorzyst-
nych dla nich ustaleń traktatu wersalskiego, w tym 
powrotu utraconych terenów, Polska próbowała się 
temu przeciwstawić poprzez propagandę zgłasza-
jącą pretensje do byłych kolonii niemieckich3.  
W tym obszarze lMiK w sposób zasadniczy utrud-
niała na polu międzynarodowym działalność rewi-
zjonistyczną Niemieckiego Związku Kolonialnego  
i hamowała ekspansywne roszczenia władz nie-
mieckich w latach 30. To zatem działania Niemiec 
sprawiły, że uznano za konieczne szybkie mobilizo-
wanie całego społeczeństwa dla obrony zagrożonej 
pozycji Polski na wybrzeżu oraz gromadzenia wszel-
kich środków służących tej obronie. Polska, jak 
słusznie twierdził nowy Prezes Zarządu Głównego 
gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, nie zamierzała wów-
czas uprawiać kolonializmu a całe przedsięwzięcie 
znamionowało nowy manewr polityczny. Sama 
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zmiana nazwy niewątpliwie odpowiadała mocar-
stwowym ambicjom niektórych kół związanych  
z obozem rządzącym w Polsce, lecz ambicje te  
nie wywarły zasadniczego wpływu na dokonane  
w lidze zmiany4.

Wobec powyższego, lMiK wzywała społeczeń-
stwo do obrony Pomorza i dostępu do Bałtyku. Jed-
nocześnie prowadziła działalność propagandową 
na rzecz rozwoju rodzimej gospodarki morskiej, 
przemysłu okrętowego, rybołówstwa oraz rozwoju 
floty. Jej celem było także pozyskanie terenów pod 
osadnictwo lub kolonie dla Polski. W zamyśle były 
to tereny Brazylii, Peru, liberii, zamorskie terytoria 
francuskie5. Ideę osadnictwa kolonialnego starano 
się propagować za pomocą środków masowego 
przekazu. Jednym z takich środków stało się bardzo 
popularne w latach 30. mass-medium – kino. W 
zasadzie wszędzie tam, gdzie kino potrafiło dotrzeć, 
docierała także akcja propagandowa ligi Morskiej 
i Kolonialnej. I tu Mazowsze nie było w żadnym 
stopniu odosobnione. Taka działalność miała cha-
rakter powszechny. Inną kwestią pozostaje społecz-
ny odbiór tego typu zabiegów. Z pewnością znajdo-
wali się wśród szerokiej publiczności tacy, którzy 
skłonni byli nie tylko wierzyć w celowość polityki 
kolonialnej Polski, ale gotowi byli tejże polityce da-
wać dosadny poklask. Inni z kolei odbierali propa-
gandę kolonialną z dystansem i sceptycznie odno-
sili się do pomysłów pozyskiwania terenów kolonial-
nych. Prawdopodobnie większość tych ludzi nie 
wiązała idei kolonialnej ze słuszną skądinąd polity-
ką państwa skierowaną, na wszelkie możliwe spo-
soby, na próby przeciwstawiania się rewizjonistycz-
nej polityce Niemiec. Jak to wszystko wyglądało  
w typowym ośrodku miejskim na Mazowszu opisał 
w swojej książce wspomnieniowej o Płońsku Jerzy 
Graczyk. autor zwraca uwagę na kilka elementów 
folkloru kolonialnego wpisanego w codzienność 
mieszkańców typowego miasteczka mazowieckie-
go. Po pierwsze były to głośne hasła typu „My 
chcemy mieć kolonie”. Można było, z pewnością 
bez trudu dostrzec takowe, na afiszach propagan-
dowych i w prasie. Po drugie film krótkometrażowy 
„Zdobywamy kolonie”. Jak wspomina J. Graczyk, 
który jako 10-12-letni wówczas chłopak był miłośni-
kiem i bardzo częstym bywalcem miejscowego  
kina, film był wyświetlany przed każdym filmem fa-
bularnym i kroniką filmową. Film pokazywał ele-
gancko ubranego pana ucharakteryzowanego na 
typowego przedstawiciela państwa kolonialnego, 
który konną dwukółką dojeżdża przez dżunglę do, 
jak twierdzi J. Graczyk, murzyńskiej wioski. Tu na-
stępowało entuzjastyczne przywitanie wybiegają-
cych z szałasów ludzi, którzy na widok swego pana 

poczęli wiwatować i tańczyć z radości. Sugestia dla 
odbiorcy takiego obrazu wydaje się oczywista.  
Po trzecie, szyldy wielu sklepików miały w drugiej 
połowie lat 30. napisy „artykuły spożywcze i kolo-
nialne”. Faktycznie można było w nich nabywać 
pieprz, wanilię, listki bobkowe, gałkę muszkatołową 
i inne artykuły pochodzące z afryki. Po czwarte wą-
tek kolonialny występował w piosence. autor uznał 
za szlagier utwór o Madagaskarze: Oj Madaga-
skar. Kraina czarna, gwarna afryka na wpół dzika 
(…) bo ja jadę do afryki, tam kolonie mam. Kupię 
sobie słonia i dzikiego konia, albo jest kolonia, albo 
nie ma jej. Faktem jest, że w okresie międzywojen-
nym znajdowali się chętni na stały wyjazd także do 
afryki a osadnictwo było wspierane przez polskie 
władze6.

Poza latami 1930-1932, kiedy to kryzys gospo-
darczy wyraźnie wyhamował impet rozwoju organi-
zacyjnego ligi, liczba jej członków rosła dynamicz-
nie. W 1933 roku było to 70630, w 1935 – 282012, 
w 1937 – 535237 (z tego w ramach kół szkolnych – 
136396), w 1938 – 889818 (z tego w ramach kół 
szkolnych – 311091), w połowie 1939 r. – 992780 
(z tego w ramach kół szkolnych – 317075). Dane 
statystyczne wynikające ze sprawozdań lMiK oraz 
jej organu prasowego wykazują analogiczną ten-
dencję wzrostową w istotnych dla niniejszej publika-
cji okręgach: Stołecznym oraz Warszawskim (woje-
wódzkim). W 1932 r. Okręg Stołeczny lMiK liczył 
7161 członków a Warszawski – 1551, w 1933 od-
powiednio – 6706 i 2197, w 1935 – 32484 i 13029, 
w 1937 – 64035 (z tego w ramach kół szkolnych – 
19245) i 17654 (w tym w ramach kół szkolnych – 
3890), w 1938 – 98083 (w kołach szkolnych – 
24903) i 39955 (w kołach szkolnych – 17305)7.

Jeśli wziąć pod uwagę przynajmniej część Okrę-
gu Łódzkiego, gdzie w 1938 r. liczba członków 
przekroczyła 51 tys. oraz część Okręgu radomsko-
-Kieleckiego liczącego w tym czasie ogółem 100 
tys. członków, to Mazowsze na tle innych obszarów 
kraju wypada w tej statystyce imponująco. Nie wol-
no zapominać o roli środków masowego przekazu 
w procesie werbowania nowych członków do istnie-
jących wówczas na Mazowszu organizacji społecz-
nych o charakterze powszechnym, w tym ligi Mor-
skiej i Kolonialnej. Z reguły krótkie komunikaty tych 
organizacji ukazywały się naprzemiennie. Dla przy-
kładu przez pewien czas w gazecie drukowano ko-
munikat ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 
w innym okresie Polskiego Białego Krzyża, w jesz-
cze innym lMiK. Bez większego trudu można zatem 
doszukać się w prasie regionalnej przykładów wzy-
wania obywateli do „zapisywania się na członka 
ligi Morskiej i Kolonialnej”8.
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Nie wszyscy współcześni badacze, którzy ze-
chcieli się dotąd pochylić nad organizacjami o pro-
weniencji patriotycznej okresu II rzeczypospolitej, 
właściwie ocenili skalę rozwoju i rozmach ligi. lech  
Wyszczelski dopatrzył się jej „szybkiej” masowości 
dopiero w styczniu 1935 roku, gdyż jak stwierdził, 
liczyła wówczas „już 282 tys. członków”9.

Oprócz promowania wiedzy morskiej i potrzeby 
optymalnego wykorzystania własnego wybrzeża 
morskiego oraz utrwalenia polskiego stanu posia-
dania nad Bałtykiem, liga Morska i Kolonialna pro-
pagowała także budowę floty oceanicznej, co mia-
ło stanowić kluczowy czynnik umożliwiający prowa-
dzenie zabiegów o kolonie10.

Fundusz akcji Kolonialnej gromadził pieniądze 
ze zbiórek od 1932 roku. Jego saldo wyniosło wów-
czas 83673,50 zł. Z powodu kryzysu, w następnym 
1933 r. saldo zmalało do 57192,14 zł. W 1934 r. 
wzrosło ono do 120995,98 zł a w 1935 ponownie 
nieco spadło do 117991,95 zł, po czym nastąpił ko-
lejny regres w latach 1936 – 74484,38 zł i 1937 – 
35363,81 zł. W roku 1938 nastąpił ponowny dyna-
miczny wzrost zasobów tego Funduszu do kwoty 
154164,83 zł11. 

Najwięcej pieniędzy liga zebrała na Budowę 
Floty Wojennej (od 1933 r. w ramach Funduszu Flo-
ty Narodowej szybko przemianowanego na Fun-
dusz Obrony Morskiej). Wprawdzie w latach 1932  
i 1933 były to niewielkie kwoty – odpowiednio 
7873,47 i 10886,03, ale później w ramach zbiórki 
na FOM spływały pokaźne sumy. W 1934 r. było to 
1040518,73 zł, w 1935 – 1769331,68 zł, w 1936 – 
1191164,08 zł, w 1937 – 1160551,32 zł, w 1938 – 
1681661,78 zł12. 1 września 1937 r. zakończyła się 
zbiórka w ramach FOM na okręt podwodny OrP 
„Orzeł”. FOM zebrał na ten okręt 5723699,56 zł, 
natomiast pozostałe 2644566,44 zł pochodziło od 
Komitetu Funduszu Łodzi Podwodnej im. Marsz.  
J. Piłsudskiego. Zamówienie złożono w stoczni ho-
lenderskiej13. Po zakończeniu zbiórki na okręt pod-
wodny zaplanowano sfinansowanie budowy przy-
najmniej 23 ścigaczy dla Marynarki Wojennej,  
z czego 18 miały fundować poszczególne okręgi 
lMiK. Pozostałe okręty miały powstać dzięki środ-
kom zebranym od różnych organizacji i środowisk, 
ale w ramach akcji prowadzonej przez ligę.  
Do końca 1938 r. pod hasłem „Budujemy ścigacze 
dla Polskiej Marynarki Wojennej” zebrano przeszło 
1,7 mln zł. Do tej kwoty dołożono ok. 300 tys. zł 
pozostałych ze zbiórki na okręt podwodny i przeka-
zano Marynarce Wojennej na budowę ścigaczy. 
Pierwsze dwa okręty zostały zamówione w stoczni 
J. Samuel White w Cowes uznając ją za najbardziej 
korzystną. umowę podpisano 24 stycznia 1939 r. 

Koszt jednego ścigacza wynosił 772360 zł. Pod ko-
niec lipca 1939 r. Marynarka Wojenna uzyskała 
zgodę rządu na zamówienie z pieniędzy FOM w tej 
samej stoczni kolejnych dwóch ścigaczy. Termin 
ukończenia budowy pierwszych dwóch ścigaczy 
przewidywano na styczeń 1940 r. Te dwa okręty 
zdołały wejść pod polską banderę wojenną, ale już 
po wybuchu wojny14. 

Ciechanowski oddział ligi Morskiej i Kolonialnej 
założono w 1933 roku. W 1936 r. należało do nie-
go ponad 30 osób. Dysponowali biblioteką wypo-
sażoną w 150 tomów literatury marynistycznej.  
Oddział prowadził działalność propagandową  
w postaci odczytów, pokazów, wystaw i konkursów. 
Corocznie organizowano „święto Morza”. Podczas 
„Dni Morza” w 1936 r. zawiadowca ciechanowskiej 
stacji kolei Eugeniusz Łaski wystąpił z rezolucją,  
w której domagał się zakładania kolonii na wolnych 
jeszcze przestrzeniach, aby, jak sugerował, uzdrowić 
swoje stosunki społeczne w miastach i na wsi. 
Twierdził on, iż Polska powinna mieć kolonie, bo 
dają one możliwość nieskrępowanego zaspokojenia 
potrzeb gospodarczych i ludnościowych. rezolucję 
podpisało kilkaset osób wyrażając w ten sposób 
swoje poparcie na rzecz realizacji takich potrzeb15. 
Warto podkreślić, że Eugeniusz Łaski w 1936 r.  
w wielu miejscach na Mazowszu prezentował od-
czyty pt. „Wybrzeże Polskie” oraz „Gdańsk na tle 
dziejów Polski”. Były one wzbogacane barwnymi 
przeźroczami16. W 1939 roku, miejscowa liga Mor-
ska i Kolonialna aktywnie jak zawsze brała udział  
w organizacji „Tygodnia Morza”, tym razem pod 
znamiennym hasłem: „Polska od Bałtyku ode-
pchnąć się nie da”. Główne atrakcje zorganizowano 
28 czerwca nad kąpieliskiem. Przyciągnęły one lud-
ność cywilną oraz ułanów nie pełniących tego dnia 
służby. W dniu 29 czerwca od godz. 14-ej na Skwe-
rze Kościuszki koncertował pluton trębaczy 11 pułku 
ułanów17.

Płocka lMiK powstała w 1931 roku. W połowie 
lat 30 prezesem Zarządu Powiatowego lMiK  
w Płocku był nauczyciel geografii w Gimnazjum 
Państwowym im. Władysława Jagiełły Józef Kaliciń-
ski. Siedziba ligi mieściła się w hotelu Polskim przy 
ul. Kolegialnej 8. Staraniem J. Kalicińskiego oraz 
oficera oświatowego garnizonu w latach 1932-1933 
kpt. antoniego Łocza z 8 pułku artylerii polowej 
zorganizowano oddziały ligi w powiecie gostyniń-
skim, płońskim, rypińskim, sierpeckim i lipnow-
skim18.

W 1935 r. przy liczbie 1100 członków płocka 
lMiK zaangażowała się w akcję budowy stoczni  
w tym mieście. W Płocku odbywały się Kursy Mode-
larstwa Okrętowego dla młodzieży szkolnej z terenu 
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województwa warszawskiego. Protestując przeciwko 
wysiłkom Niemiec zmierzającym do pozbawienia 
Polski praw do Bałtyku, oddział lMiK w Płocku 
wspomagał Fundusz Obrony Morskiej, na który  
w 1935 r. zebrano 5999,17 zł z przeznaczeniem na 
budowę łodzi podwodnej „Piłsudski”. Delegacja  
ligi uczestniczyła w wycieczce do Bornholmu oraz  
w przywitaniu w Gdyni niedawno zbudowanego 
statku motorowego „Piłsudski”. Młodzież prowadzi-
ła korespondencję z dziećmi polskich emigrantów  
w stanie Parana w Brazylii. Wspierane były aspira-
cje mocarstwowo-kolonialne Polski, jej program 
emigracyjno-kolonialny. Służyły temu celowi wysta-
wy i konkursy, pokazy filmów, odczyty i pogadanki, 
wskazujące na znaczenie terenów kolonialnych dla 
rozwoju Polski. Po wicestaroście Wacławie Jawor-
skim, od 1937 roku prezesem płockiego oddziału 
lMiK był dr Franciszek Pustelnik19. 

Podczas obchodów „Dni Morza” w 1936 roku,  
w myśl hasła przewodniego „Dozbrajanie naszej 
siły na morzu”, w Płocku prowadzono publiczną 
kwestę na flotę wojenną. hasła odwołujące się do 
patriotyzmu mieszkańców zwykle przynoszą pożą-
dany efekt. Tak było i tym razem. udało się pozy-
skać kwotę 1300 zł. Należy to uznać za finansowy 
sukces całego przedsięwzięcia, czemu dała także 
wyraz miejscowa prasa20.

Na koniec 1936 roku powiat płocki liczył 10 od-
działów lMiK i 4 koła na ogólną liczbę członków 
rzeczywistych 1148, popierających 284, zbiorowych 
200 i kół szkolnych 972. W tym czasie wakujące 
stanowisko prezesa nie było jeszcze obsadzone. 
Związkowi przewodniczyli: I wiceprezes Franciszek 
Ostrowski, który był jednocześnie przedstawicielem 
władz administracji ogólnej w lidze Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej, oraz II wiceprezes  
ks. Ignacy Marciniak. Sekretarzem był Jan Paster-
nakowicz, skarbnikiem ap. Dryński a w skład zarzą-
du wchodzili: inż. Zdzisław Kornacki, a. Mierzejew-
ski, J. Majewski, insp. J. Pruszyński, Marian Dą-
browski, aleks Siemiątkowski, J. Czachorowski, 
Goszczyński, Stef. halik. Komisji rewizyjnej prze-
wodniczył dyr. Bronisław Perzyński, a jej członkami 
byli: E. Zalewski, J. Dwornicki, henryk Trzciński. 
Sekcji Organizacyjno-Propagandowej podobnie jak 
Sekcji Imprez przewodniczył Franciszek Ostrowski. 
Na czele Sekcji Szkolnej stał insp. J. Pruszyński,  
na czele Sekcji Marynarki Wojennej – a. Mierzejew-
ski, Sekcji Wodnej – inż. Zdzisław Kornacki. Funkcję 
skarbnika pełnił starszy ogniomistrz Stanisław Ple-
wiński z 8 pal.21 

W Płocku, podobnie jak w wielu innych ośrod-
kach miejskich, liga Morska i Kolonialna miała  
bardzo dobre kontakty z innymi organizacjami  

o proweniencji patriotycznej. W dniu 23 stycznia 
1937 r. w siedzibie ligi przy ul. Kościuszki 10 odby-
ło się posiedzenie organizacyjne Powiatowego Ko-
mitetu uczczenia ś.p. Gen. Orlicz-Dreszera, będą-
cego przed tragiczną śmiercią prezesem lMiK.  
Na posiedzenie liga zaprosiła m.in. prezesa Związ-
ku legionistów Polskich. Bardzo bliskie relacje mię-
dzy tymi organizacjami były podyktowane przede 
wszystkim faktem, że większość z pozytywnie zwe-
ryfikowanych w 1936 r. członków płockiego oddzia-
łu ZlP było jednocześnie członkami ligi Morskiej  
i Kolonialnej22.

Druga połowa lat 30. charakteryzowała się 
wzmożoną działalnością organizacji społecznych, 
paramilitarnych i wojska przy okazji różnych rocznic 
i ważnych wydarzeń lokalnych. ligi Morskiej i Kolo-
nialnej nie mogło zabraknąć przy tworzeniu komi-
tetu honorowego związanego z sierpniowymi uro-
czystościami w ramach obchodów 23. rocznicy 
wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej23.

Przy tej a także wielu innych okazjach do szero-
kiego spektrum działań inspirowanych przez lMiK 
angażował się płocki garnizon Wojska Polskiego. 
Jak słusznie twierdzi Michał Trubas, wojsko było 
istotnym ogniwem propagowania i realizacji polity-
ki państwa. W przypadku Płocka, według tego au-
tora, wojsku przypadła wiodąca rola przy celebro-
waniu uroczystości państwowych i wojskowych. 
Działalność ta była bardzo pożądana z uwagi na 
integrowanie społeczeństwa wokół idei własnego 
państwa, niwelowanie różnic wynikających z wcze-
śniejszych podziałów międzyzaborowych, przybliże-
nie wiedzy o innych regionach Polski. W tym kon-
tekście można wskazać czynne włączenie wojska do 
obchodów „Miesiąca Pomorza”. Przy takich oka-
zjach organizowane były akademie i wieczornice 
dla żołnierzy garnizonu oraz osób cywilnych, 
zwłaszcza młodzieży. Orkiestry wojskowe potrafiły 
podnieść atrakcyjność przekazu. Kino „Czwartak” 
pokazywało bezpłatne filmy oświatowe i fabularne 
a bardziej wymagający odbiorca mógł uczestniczyć 
w organizowanych w kasynie okolicznościowych wy-
stawach i prelekcjach. liga Morska i Kolonialna by-
ła bardzo mocno wrośnięta w działalność publiczną 
płockiego garnizonu, zwłaszcza w okresie jej dyna-
micznego rozwoju w drugiej połowie lat 30. Garni-
zon angażował się, co bez wątpienia wiązało się  
z polityką ówczesnego obozu rządzącego, we więk-
szość spotykanych w mieście form propagowania 
organizacji. W Płocku kilkukrotnie występowała or-
kiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Kon-
certowała w Teatrze Miejskim oraz podczas prze-
marszów ulicami miasta w towarzystwie pododdzia-
łów płockich jednostek wojskowych. lektorzy, którzy 
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towarzyszyli muzykom prowadzili spotkania z lokal-
nymi organizacjami i szkołami. W 1933 roku Płock 
gościł delegatów ligi Morskiej i Kolonialnej a go-
ściem był II wiceminister spraw wojskowych gen. 
bryg. Felicjan Sławoj-Składkowski. Oddziały i insty-
tucje garnizonu, także rodziny żołnierskie, zaanga-
żowane były w to przedsięwzięcie. Kwestie logistycz-
ne także należały do wojska24.

Warto odnotować, że lMiK docierała bezpośred-
nio także do samych koszar wojskowych a jej pro-
gram był częścią szeroko pojętego wychowania 
obywatelskiego żołnierzy. Oficerowie oświatowi 
płockiego 8 pułku artylerii lekkiej kpt. Jan Bąkow- 
ski a potem kpt. Wiktor Jachimiuk organizowali od-
czyty przedstawicieli m.in. ligi Morskiej i Kolonial-
nej25.

Popularną formą wychowania morskiego, które-
go celem było umożliwienie społeczeństwu zapo-
znania się z sukcesami polskiej polityki morskiej, 
była organizacja tanich wycieczek nad morze.  
W tym celu w samym tylko 1936 roku zorganizowa-
no 50 specjalnych pociągów do Gdyni. Skorzystało 
z nich bardzo wielu mieszkańców Ciechanowa, 
zwłaszcza młodzieży. W drugiej połowie lat 30. 
Gdynia stała się dla ciechanowian ulubionym kie-
runkiem wyjazdów turystycznych. Koszty wyjazdów 
nie były duże. W 1937 r. koszt dwudniowej wyciecz-
k i  m ł o d z i e ż o w e j  d o  G d y n i ,  k t ó r a  
w swym programie miała rejs statkiem na hel oraz 
zwiedzanie motorówkami portu gdyńskiego, wyno-
sił 16 zł i 75 gr od osoby i można było zapłacić na 
raty. liga organizowała także wycieczki statkami 
rzecznymi. Sam tylko Okręg Stołeczny ligi zorgani-
zował w 1936 r. 16 jednodniowych wycieczek do 
Czerwińska, Modlina i Młocin. Skorzystało z nich 
prawie 11,5 tys. dzieci. Koszt od osoby wynosił 35 
gr.26

Płocki odział ligi Morskiej i Kolonialnej zorgani-
zował 20 sierpnia 1937 r. wycieczkę statkiem żeglu-
g i  r ze c zne j  do  Gdyn i .  a kc ja  z w iązana  
z wycieczką prowadzona była przez sekretariat or-
ganizacji z wykorzystaniem ogłoszeń w prasie lokal-
nej. Koszt w obie strony w klasie III wynosił 5,70 zł, 
w II klasie – 8,80 zł a w I klasie – 11,66 zł. Wyciecz-
ka ruszała o godz. 5-ej rano z planem dotarcia do 
Gdyni w sobotę o 12-ej. Powrót miał rozpocząć się 
w niedzielę o godz.18-ej i trwać do 24 sierpnia 
godz.18-a27.

W Łowiczu lMiK posiadała własną przystań 
rzeczną nad Bzurą przy ul. Tkaczew. Łowicki od-
dział ligi przez cały okres jej działalności, także pod 
wcześniejszą nazwą – liga Morska i rzeczna, dzia-
łał w oparciu o wydatną pomoc stacjonującego  
w mieście 10 pułku piechoty28. 

liga Morska i Kolonialna była aktywna także  
w Pułtusku. Jak podaje Janusz Szczepański, swój 
program nastawiony na wychowanie morskie mło-
dzieży oraz propagowanie idei ekspansji kolonial-
nej, realizowała zwłaszcza podczas obchodzonych 
corocznie Dni Morza. Mieszkańcy miasta i okolic 
uczestniczyli wówczas w pochodach propagando-
wych nad rzekę Narew29.

Ostrołęka była jednym z nielicznych miast pół-
nocnego Mazowsza posiadających aż 4 oddziały 
lMiK. Były to: Ostrołęka miasto (60 członków rze-
czywistych, 25 popierających i 120 młodzieży szkol-
nej), Ostrołęka wojsko (110 członków rzeczywistych 
i 5 popierających), Grabowo (40 członków rzeczy-
wistych, 44 wspierających) i Ostrołęka stacja (28 
członków rzeczywistych, 4 wspierających i 59 mło-
dzieży szkolnej). Koła lMiK w Ostrołęce i Łomży 
organizowały zwykle w noc świętojańską regaty 
wioślarskie i pokazy przeźroczy. Odbywały się po-
gadanki o znaczeniu wybrzeża Bałtyku i terenów 
kolonialnych dla Polski. Podczas wieców protesto-
wano przeciwko próbom pozbawienia Polski dostę-
pu do morza. Prowadzono zbiórki pieniędzy na 
polską flotę, m.in. na budowę łodzi podwodnej  
„Piłsudski”. Wzorem dla ostrołęckiej młodzieży był 
urodzony w Wojciechowicach pod Ostrołęką kapi-
tan Stanisław Kosko, wojskowy marynarz, absol-
went Wydziału Nawigacyjnego Szkoły Morskiej  
w Tczewie. W 1934 r. jako oficer wachtowy „Daru 
Pomorza” odbył roczny rejs dookoła świata, który 
opisał w wydanej w 1939 r. książce „Przez trzy oce-
any”. Od 1937 r. kpt. Kosko był dyrektorem Pań-
stwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. aktywnie działał 
w lMiK. Był jednym z redaktorów czasopisma „Mo-
rze”30. Z. Niedziałkowska zwraca uwagę na corocz-
ną sierpniową imprezę ligi Morskiej i Kolonialnej  
w Ostrołęce. Połączona ona była z występami hi-
picznymi zawodników 5 pułku ułanów Zasławskich. 
Organizatorami byli nauczyciele liceum – Józef 
Dobkowski, a następnie henryk Wierzchowski31. 
latem 1936 roku święto Morza i Dni Kolonialnych 
w Ostrołęce nakierowane było na postulaty przy-
znania Polsce terenów zamorskich. Te obchody wy-
różniały się jako szczególnie barwne na tle szeregu 
imprez – pochodów, procesji, parad, jakie kilkana-
ście razy w roku miały miejsce w mieście. Wszelkie 
takie imprezy, bez względu na to jakie środowiska 
je organizowały, były doskonałą okazją do kwesto-
wania na rzecz ligi Morskiej i Kolonialnej32. 

W 1937 roku prezesem oddziału lMiK w Mako-
wie Mazowieckim był Jerzy Bargielski, wicepreze-
sem – Czesław Gilowicz, sekretarzem – Władysław 
Strogolewski a skarbnikiem – Majer Ostry. Oddział 
liczył 75 członków33. Podobnie jak to miało miejsce 
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w całej Polsce, w Makowie rokrocznie organizowa-
no „święto Morza” nazwane w 1937 roku „Tygo-
dniem Morza” a w 1938 „Dniami Morza”. Prowa-
dzono przy tym zbiórki na Fundusz Obrony Mor-
skiej. Z tych środków realizowano zakupy dla Mary-
narki Wojennej, m.in. okrętu podwodnego OrP 
„Orzeł”34.

Podsumowanie

Proces powstawania ligi Morskiej i Kolonialnej 
miał charakter ewolucyjny. Fakt ten był determinan-
tem jakości dojrzałej już strukturalnie, ale w końcu 
przecież zupełnie nowej organizacji. rozwój lMiK 
następował równolegle do rozwoju społecznego  
w Polsce. To bardzo ważne. Jeśli weźmie się bo-
wiem pod uwagę rozwój oświaty w odrodzonej  
Polsce, to nie może dziwić fakt, że to młodzież ma-
sowo wypełniała szeregi organizacji. Skorelowanie 
pozytywnego czynnika demograficznego, który wy-
stąpił po okresie zaborów i wojen właśnie z roz- 
wojem oświaty dało szansę na rozwój takim orga-
nizacjom jak lMiK. Z niemałą satysfakcją należy  
podkreślić, że Mazowsze było regionem wiodącym 
jeśli weźmie się pod uwagę popularność ligi w spo-
łeczeństwie, co owocowało także przyrostem ilości 
jej członków. Poza stolicą, która w sposób naturalny 
stanowiła tu ośrodek główny i kreujący działalność 
organizacji, również na północnym Mazowszu nie 
brakowało przykładów entuzjazmu w realizacji za-
łożeń programowych ligi. I te działania bardzo do-
brze widać w takich ośrodkach jak Płock, Ciecha-
nów czy Ostrołęka. lMiK wpisywała się, a jakże,  
w ogólną politykę państwa, ale nie to było wbrew 
powszechnemu dziś mniemaniu wielu historyków 
najważniejsze. Najistotniejsza była bowiem jej rola 

integracyjna wokół idei i zagadnień istotnych dla 
całości państwa. Niezależność Polski nad Bałty-
kiem, polskie Pomorze, rozwój floty, żeglugi rzecz-
nej, turystyki i wreszcie edukacja młodzieży, która  
z przynależności do ligi czerpała najwięcej.  
To wszystko nacechowane było głębokim poczu-
ciem patriotyzmu jako fundamentem do efektywne-
go i dynamicznego rozwoju całego społeczeństwa. 
lMiK zaznaczyła się zatem bardzo mocno w świa-
domości Polaków w okresie międzywojennym.  
Jej rozmach w połączeniu z atrakcyjnością, specy-
ficznym kolorytem i oryginalnością programową, 
zapałem jej twórców i działaczy, czego przykłady 
zostały wyżej pokazane, zasługują na nasze uzna-
nie i szacunek.

lMiK łączyła niemal wszystkie środowiska. Łą-
czyła je wokół idei i wartości istotnych dla każdego 
świadomego obywatela ówczesnej Polski. Część 
tych środowisk zaznaczyła swoją obecność na polu 
działania ligi w sposób bardziej wyrazisty niż pozo-
stałe. Powyższe opracowanie pozwoliło wyraźnie 
wskazać przynajmniej dwa takie środowiska, które 
zresztą pod pewnymi względami były do siebie po-
dobne. Pierwszym z tych środowisk byli kombatan-
ci – weterani walk o niepodległość w latach 1915-
1918 i obrońcy tej niepodległości w 1920 roku.  
Na przykładzie międzywojennego Płocka udało się 
to pokazać najwyraźniej. ludzie skupieni w Związku 
legionistów Polskich, Związku Peowiaków czy orga-
nizacjach rezerwistów bardzo dobrze rozumieli głę-
boki sens istnienia ligi i czuli potrzebę wniesienia 
własnego wkładu w jej rozwój. Drugim z tych szcze-
gólnych środowisk było Wojsko Polskie. I tutaj znów 
Płock, gdzie znajdowały się dwie jednostki wojsko-
we, był modelowym przykładem symbiozy tegoż 
środowiska z ligą Morską i Kolonialną.
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ThE aCTIVITY OF ThE MarITIME aND COlONIal lEaGuE 
IN MaZOVIa IN ThE INTErWar PErIOD

Summary

The Maritime and Colonial league was a common social organization. The purpose of its activity was to 
make the society aware of the importance of its access to the sea as a condition of political sovereignty and 
economic independence. In the period of its activity in years 1930-1939, among other actions, the league 
organized fundraising to purchase warships. among the most actively working league centres in Mazovia, 
beside the capital city, the towns to be mentioned are Płock, Ciechanów and Ostrołęka.


