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...w stulecie urodzin...

DziÅ, w stulecie urodzin Witolda Bublewskiego z perspektywy jego ponad
osiemdziesiÄcioletniej spoÅecznej dziaÅalnoÅci w kierowniczych gremiach
polskich ruchów wodniackich – ZwiÄ zku Harcerstwa Polskiego, Ligi Morskiej i
Rzecznej i Polskiego ZwiÄ zku Å»eglarskiego, Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego i innych organizacji, stowarzyszeÅ oraz instytucji szeroko zwiÄ
zanych z gospodarkÄ morskÄ , kultywujÄ cych staszicowskie przysÅowie
...„trzymajmy siÄ morza” – uznajemy go za twórcÄ „polskiej szkoÅy pod
Å¼aglami” – a szerzej systemu wychowania morskiego i szkolenia mÅodzieÅ¼y
pod Å¼aglami. Z inicjatywy druha Witolda juÅ¼ w 1934 roku harcerstwo polskie
zakupiÅo stary szwedzki szkuner Å¼aglowy w celu przebudowy na flagowy
Å¼aglowiec ZHP do szkolenia na morzu, dla którego generaÅ Mariusz Zaruski
zaproponowaÅ nazwÄ ZAWISZA CZARNY. Metoda szkolenia mÅodzieÅ¼y pod
Å¼aglami przyjÄta zostaÅa w latach póÅºniejszych „miÄdzywojnia” przez
skauting angielski, a po II Wojnie Åwiatowej szeroko rozpowszechniona najpierw w
Wielkiej Brytanii przez znane stowarzyszenie angielskie STA (Sail Training
Association), a potem podchwycona przez inne paÅstwa morskie organizujÄ ce
kolejne edycje zlotów regat Å¼aglowców szkolnych pod nazwÄ „Operation Sail”.

Spróbujmy przybliÅ¼yÄ spoÅeczeÅstwu postaÄ tego niezwykÅego
czÅowieka, wybitnego dziaÅacza spoÅecznego, organizatora zamiÅowanego w
sprawach „uprawy morza”, wspaniaÅego wychowawcy wielu pokoleÅ polskiej
mÅodzieÅ¼y, zwiÄ zanych z harcerstwem, LigÄ MorskÄ i RzecznÄ , MarynarkÄ
WojennÄ i szeroko rozumianÄ kulturÄ , naukÄ i gospodarkÄ morskÄ .

Witold Bublewski pochodzi ze starej polskiej rodziny, zasiedziaÅej od wieków na
Litwie. UrodziÅ siÄ w dniu 20 czerwca 1904 roku w Kamyszynie nad DolnÄ
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WoÅgÄ , które to miejsce urodzenia byÅo osiedleniem jego ojca „zesÅaÅca”
Franciszka i matki Wandy z Lutkiewiczów.

DzieciÅstwo i wczesne lata mÅodzieÅcze spÄdziÅ Witold w Carycynie nad
WoÅgÄ (póÅºniejszy Stalingrad obecnie WoÅgograd) od najmÅodszych lat
miaÅ kontakt z wielkÄ wodÄ dziÄki ojcu, z wyksztaÅcenia ichtiologowi, który
po wojnie japoÅsko – rosyjskiej, zostaÅ mianowany generalnym zarzÄ dcÄ
ryboÅówstwa na Dolnej WoÅdze. W carskiej Rosji trudno byÅo o fachowców,
toteÅ¼ wÅadze carskie tolerowaÅy zesÅaÅców posiadajÄ cych wiedzÄ i
wysokie kwalifikacje. Takie wysokie stanowiska zdarzaÅo siÄ czÄsto osiÄ gaÄ
Polakom – zesÅaÅcom i ich dzieciom. Towarzyszenie ojcu w jego inspekcyjnych
rejsach pozwoliÅo Witoldowi poznaÄ nie tylko WoÅgÄ i Don, ale takÅ¼e Morze
Kaspijskie, do którego wpada ta wielka rzeka. ByÅy to „wojaÅ¼e” mocno
dziaÅajÄ ce na wyobraÅºniÄ mÅodego chÅopca. W trakcie tych wodnych
podróÅ¼y odwiedziÅ liczne miasta nadrzeczne, poznaÅ trud rybaków, burÅaków
i marynarzy. PóÅºniej, juÅ¼ jako mÅodzieniec, pÅywaÅ z kolegami po WoÅdze.
W 1917 roku wstÄ piÅ do tajnego skautingu, do zastÄpu polskich chÅopców pod
wodzÄ Jurka Naumana, z którym wspólnie zaczÄli uprawiaÄ Å¼eglowanie i
„burÅaczenie” (holowanie Åodzi na dÅugiej linie po brzegu rzeki pod prÄ d).
Patriotyczne wychowanie - powstaÅcza tradycja rodzinna i skautowe ideaÅy oraz
umiÅowanie wielkich, wodnych przestrzeni zaczÄÅy ksztaÅtowaÄ bogatÄ
osobowoÅÄ mÅodego czÅowieka z pokolenia Cezarego Baryki z
„PrzedwioÅnia” Stefana Å»eromskiego.

W 1914 roku ojciec Witolda zostaÅ zmobilizowany do wojska i skierowany na front
turecki jako lekarz weterynarii korpusu kawalerii. Z wojny juÅ¼ nie powróciÅ.
PozostawiÅ duÅ¼y dom i czworo dzieci, z których Witold byÅ najstarszym synem.
Matka udzielaÅa siÄ w Komitecie Opieki nad UchodÅºcami z Polski, „osiedlanymi”
w Carycynie. NadchodziÅa rewolucja 1917 roku, Å¼ycie stawaÅo siÄ coraz
trudniejsze, zmusiÅo to matkÄ Witolda do podjÄcia pracy. SzczÄÅliwie
zostaÅa zatrudniona w banku paÅstwowym w charakterze tÅumacza jÄzyków
francuskiego i niemieckiego.

WiosnÄ 1919 roku Witold Bublewski ukoÅczyÅ w Carycynie szeÅcioklasowe
gimnazjum klasyczne. Po otrzymaniu cenzury wszyscy uczniowie zabrani zostali do
pomocniczej sÅuÅ¼by wojskowej i skierowani w stepy. Po zdobyciu Carycyna
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przez wojska „biaÅego” generaÅa Denikina w 1919 roku, zaczÄto patrzeÄ na
Polaków niezbyt przyjaÅºnie. W tej sytuacji Polacy zamieszkujÄ cy Carycyn i jego
okolice zdecydowali siÄ na powrót do kraju. Jedyna droga do tego celu byÅa
trudna, uciÄ Å¼liwa i bardzo ryzykowna. Rodzinia Bublewskich pozostawiÅa na
miejscu wszystko, caÅy dobytek, duÅ¼y i bogato wyposaÅ¼ony dom i tylko z
osobistymi rzeczami podjÄÅa 10-dniowÄ podróÅ¼ wagonami towarowymi z
Carycyna do Noworosyjska, a potem dwumiesiÄczne, dÅuÅ¼Ä ce siÄ
oczekiwanie i wreszcie szczÄÅliwe zaokrÄtowanie na turecki statek AKDENIS i
podróÅ¼ morskÄ do Konstantynopola. Potem ciÄ gÅa niepewnoÅÄ jak
przedostaÄ siÄ do Rumunii i dalej do Polski. Bublewscy dotarli do Warszawy w
grudniu 1919 doku, by zasiedliÄ z innymi uchodÅºcami z Rosji baraki dla
bezdomnych. Ale byÅy to baraki w OjczyÅºnie.

W 1920 roku rodzina Bublewskich osiadÅa w WoÅominie. Witold nawiÄ zuje
kontakty z harcerstwem. W sierpniu uczestniczy, w ramach Harcerskiego Plutonu
Kompanii InÅ¼ynieryjnej, przy budowie sieci ÅÄ cznoÅci telefonicznej na
przedpolu Warszawy w rejonie Radzymin – Zielonka w czasie oblÄÅ¼enia
Warszawy przez Bolszewików. Rodzina tymczasem opuszcza zagroÅ¼ony
WoÅomin i ponownie poszukuje schronienia w stolicy.

W 1921 roku Witold Bublewski podjÄ Å naukÄ w PaÅstwowej Szkole
Budownictwa w Warszawie. Jest rok 1924, nie mogÄ c znaleÅºÄ staÅej pracy w
swoim zawodzie, zostaje wychowawcÄ w warszawskiej bursie prowadzonej przez
RadÄ GÅównÄ OpiekuÅczÄ (RGO) dla dzieci – sierot po polegÅych
wojskowych (koszary Blocka pod mostem Poniatowskiego w Warszawie). Tu
przeniosÅa swojÄ siedzibÄ sÅynna 39 Warszawska DruÅ¼yna Harcerzy im.
Józefa Wybickiego, której byÅ czÅonkiem, a od 1923 roku jej druÅ¼ynowym. W
39 WDH czÅonkowie druÅ¼yny reprezentowali róÅ¼ne Årodowiska spoÅeczne i
róÅ¼ny poziom wyksztaÅcenia – byli uczniowie, studenci, synowie robotników i
inteligenci.
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Kiedy w dniu 10 kwietnia 1924 roku wiceadmiraÅ Kazimierz PorÄbski
wystosowaÅ do harcerzy list – apel o potrzebie „Walki o BaÅtyk” i naturalnym dÄ
Å¼eniu PaÅstwa do morza oraz czÅonków do sÅuÅ¼by OjczyÅºnie, a
szczególnie do sÅuÅ¼by i do budowy „Polski morskiej” – Witold Bublewski
zrozumiaÅ to przesÅanie admiraÅa jako obowiÄ zek i dokonaÅ rychÅego
przeorganizowania 39 WDH na druÅ¼ynÄ morskÄ . 39 WDH (druÅ¼yna istniejÄ
ca do dzisiaj i bardzo zasÅuÅ¼ona dla polskiego wodniactwa i Å¼eglarstwa)
organizuje od tego momentu niezwykÅe, jak na owe czasy, wielkie wyprawy
wodniackie i to na sprzÄcie zdobywanym róÅ¼nymi drogami, ale najczÄÅciej
budujÄ c go wÅasnymi rÄkami.

1924 rok obfitowaÅ w niezwykle waÅ¼ne wydarzenia w historii Polski morskiej:

- 27 kwietnia w Warszawie – Liga Å»eglugi Polskiej przyjmuje nowÄ nazwÄ –
Liga Morska i Rzeczna. Prezesem Rady zostaÅ wiceadmiraÅ Kazimierz
PorÄbski, a wÅród czÅonków Rady spotykamy wspóÅtwórców polskiej
polityki morskiej, miÄdzy innymi Stefana Å»eromskiego, Tadeusza WendÄ,
Juliana Rummla, Mariusza Zaruskiego, Antoniego Garnuszewskiego,
komandora Jerzego Åwirskiego, Józefa Klejnot – Turskiego i innych;
- 11 maja w Tczewie – powstaÅ Polski ZwiÄ zek Å»eglarski z prezesem Józefem
Klejnot – Turskim. PZÅ» postanowiÅ wysÅaÄ na Igrzyska VIII Olimpiady w
ParyÅºu pierwszego polskiego Å¼eglarza regatowego, inÅ¼yniera Edwarda
Bryzemejstra;
- 4 lipca w Gdyni – z inicjatywy ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego podpisana
zostaje umowa kredytowa z konsorcjum francusko – polskim na budowÄ portu
w Gdyni;
- listopad – ukazaÅ siÄ pierwszy numer „Morza”; powstaje Jachtklub Polski w
Warszawie.

Wraz z powstaniem Ligi Morskiej i Rzecznej, druh Witold Bublewski ze swojÄ
druÅ¼ynÄ wstÄpuje do tego wodniacko – morskiego stowarzyszenia (pozostajÄ c
w jej szeregach do chwili obecnej).
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HarcerskÄ drogÄ do Polski morskiej rozpoczÄ Å w 1917 roku sÅawny harcerski
Hufiec Syberyjski z WÅadywostoku. RozpoczÄ Å jÄ ze swoimi wychowankami,
osieroconymi dzieÄmi polskimi zebranymi z caÅej poÅudniowo wschodniej
Syberii, przybyÅy w 1919 roku do WÅadywostoku harcerz – lekarz Józef
Jakóbkiewicz we wspóÅdziaÅaniu z pierwszymi organizatorami druÅ¼yn
harcerskich – Antonim Gregorkiewiczem i Eustachym CzumÄ . To oni wspólnie
rozpoczÄli planowÄ akcjÄ szkolenia morskiego mÅodzieÅ¼y na wodach zatoki
ZÅoty Róg, na szalupach wiosÅowo – Å¼aglowych, organizujÄ c coroczne letnie
obozy na Wyspie Rosyjskiej. Polskie dzieci i polscy harcerze na obczyÅºnie,
wieczorami przy ogniskach swoje myÅli kierowali „ku morzu”, „ku Polsce”, jej
przyszÅej potÄdze morskiej i sÅuÅ¼bie dla niej.

Hufiec Syberyjski w 1922 roku powróciÅ do kraju przez JaponiÄ i Stany
Zjednoczone do swej siedziby – domu „Dzieci Syberyjskich” w przymorskim
Wejherowie, a którego kierownikiem nadal byÅ dr J. Jakóbkiewicz. Dom „Dzieci
Syberyjskich” stanowiÅ organizacyjnie jednoczeÅnie Harcerski Hufiec Syberyjski,
który stawiaÅ sobie za cel – wychowanie Å¼eglarzy, dla których morze bÄdzie
terenem pracy, którzy banderÄ polskÄ nieÅÄ bÄdÄ dumnie i zgodnie na
kraÅce Åwiata – jak pisaÅa ówczesna prasa polska.

Od 1924 do 1928 roku Hufiec Syberyjski organizowaÅ nad polskim morzem, na
Helu, swoje tradycyjne coroczne Å¼eglarskie obozy na otrzymanych w darze od
Marynarki Wojennej szalupach, przebudowanych na jachty wÅasnymi siÅami, o
piÄknie brzmiÄ cych nazwach SADAKO, KATORII i FOKA, ale pod polskÄ banderÄ
. „Syberyjczycy” zdobyli teÅ¼ jacht BANIOWSKI – piÄkny kecz, na którym funkcjÄ
bosmana peÅniÅ Aleksander BereÅniewicz, znany z póÅºniejszych pÅywaÅ z
generaÅem Mariuszem Zaruskim na TEMEMIDZIE I i ZAWISZY CZARNYM. Na
obozach tych, wówczas niespotykanych w warunkach polskich – Å¼eglowaÅy
równieÅ¼ dziewczÄta, a szkoliÅa je Jadwiga SkÄ pska, która póÅºniej jako
pierwsza w kraju kobieta uzyskaÅa tytuÅ jachtowego kapitana morskiego. Obozy
byÅy organizowane w porcie helskim. W tym pierwszym harcerskim oÅrodku
morskim na obozie w 1924 roku odbyÅ spotkanie z „syberyjczykami” druÅ¼ynowy
39 WDH, druh Witold Bublewski. Druh Witold tu na jachcie BANIOWSKI, rozpoczÄ Å
swojÄ morskÄ szkoÅÄ. Tu teÅ¼ zaprzyjaÅºniÅ siÄ z pionierami harcerstwa
morskiego dr Józefem Jakóbkiewiczem i harcmistrzem Antonim Gregorkiewiczem.
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OÅrodek dziaÅaÅ do 1928 roku. Niezawodnym opiekunem oÅrodka byÅ
PaÅstwowy UrzÄ d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który
przyznawaÅ corocznÄ subwencjÄ na utrzymanie oÅrodka i dziaÅalnoÅÄ
szkoleniowÄ . Ze Årodowiska Hufca Syberyjskiego wielu wychowanków,
zaraÅ¼onych morskÄ ideÄ , trafiaÅo potem do Marynarki Wojennej, a niektórzy
poszli do SzkoÅy Morskiej, istniejÄ cej wówczas jeszcze w Tczewie. OÅrodkiem
interesowaÅ siÄ równieÅ¼ generaÅ Mariusz Zaruski, który bÄdÄ c od 30
kwietnia 1926 r. w stanie spoczynku mógÅ poÅwiÄciÄ siÄ idei „
Wyprowadzania Polaków na morze”. ByÅ czÄstym goÅciem u
harcerzy-wodniaków z Hufca Syberyjskiego i z aprobatÄ obserwowaÅ ich
poczynania. Tak pogÅÄbiaÅ siÄ kontakt „wilka morskiego z Arktyki, który
wszystko wiedziaÅ o morzu” – z mÅodÄ generacjÄ Å¼eglarzy, dla których
morze bÄdzie celem, a Årodkiem prowadzÄ cym do tego celu – Å¼eglowanie - „
NAVIGARE NECESSE EST”.

W 1929 roku PaÅstwowy UrzÄ d WFiPW otworzyÅ w Jastarni oÅrodek szkolenia
morskiego. GeneraÅ Mariusz Zaruski powoÅany zostaÅ na gÅównego
instruktora szkolenia Å¼eglarskiego, którÄ to funkcjÄ sprawowaÅ przez
nastÄpne trzy sezony letnie. Zadaniem tego oÅrodka, prowadzonego wspólnie z
ZHP, byÅo szkolenie morskie czÅonków jachtklubów i harcerskiej mÅodzieÅ¼y
Å¼eglarskiej na czterotygodniowych kursach wakacyjnych, dajÄ cych stopnie
Å¼eglarza i sternika morskiego, a najbardziej zaawansowanym, takÅ¼e stopieÅ
jachtowego kapitana morskiego. W morskim szkoleniu mÅodzieÅ¼y gen.
Mariuszowi Zaruskiemu pomagali oficerowie marynarki handlowej – Jerzy
Åmiechowski, Jan KuczyÅski i Jan Witkowski. W 1930 roku oÅrodek przeniesiony
zostaÅ do Gdyni. Jego flotyllÄ morskÄ stanowiÅy wówczas jacht peÅnomorski
JUNAK, trzy mniejsze jachty: MOHORT, TEMIDA I i TEMIDA II, dwie jole, dwie duÅ¼e
szalupy i jedna ÅódÅº motorowa. Z ramienia wÅadz harcerskich dziaÅalnoÅÄ
OÅrodka Morskiej PaÅstwowego UrzÄdu WFiPW nadzorowaÅ harcmistrz Witold
Bublewski.

NajliczniejszÄ i najlepiej zorganizowanÄ grupÄ kursantów OÅrodka stanowili
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harcerze. W ocenie komendanta grup harcerskich, w tym okresie Witolda
Bublewskiego, harcerze stanowili aÅ¼ 80% szkolÄ cych siÄ Å¼eglarzy morskich.
ByÅ to w istocie prawdziwie „harcerski” OÅrodek Morski – „harcerska szkoÅa
pod Å¼aglami”. OÅrodek Morski w Gdyni organizacyjnie podlegaÅ Komendantowi
PU WFiPW w Toruniu, a od 1933 roku dowódcy Floty w Gdyni. StaÅy nadzór nad
OÅrodkiem roztaczaÅ bezpoÅrednio PU WFiPW w Warszawie, w którym to
obowiÄ zki referenta ds. morskich sprawowaÅ harcmistrz Witold Bublewski – od
1932 roku jachtowy kapitan morski (dyplom KapitaÅski nr 6), od 1930 roku
Kierownik Referatu DruÅ¼yn Å»eglarskich, a od 30 stycznia 1931 roku – szef
Kierownictwa Harcerskich DruÅ¼yn Å»eglarskich GÅównej Kwatery Harcerzy
(KHDÅ»), inicjator i twórca „harcerskiego systemu wychowania morskiego”.

Druh harcmistrz Witold Bublewski bÄdÄ c jeszcze druÅ¼ynowym sÅawnej 39
Warszawskiej DruÅ¼yny Harcerzy im. Józefa Wybickiego w 1929 roku
zaprojektowaÅ banderÄ harcerskÄ w postaci flagi barwy czerwonej z biaÅym,
ukoÅnym krzyÅ¼em i biaÅym koÅem poÅrodku, na którym widnieje czerwona
lilijka. JuÅ¼ w tym samym roku 39 WDH podnosiÅa tÄ flagÄ na swojej przystani
w Warszawie i na swoich Åodziach.

Od 1 stycznia 1933 roku, bandera harcerska zostaÅa zunifikowana i odtÄ d
wprowadzono jÄ jako obowiÄ zujÄ cÄ wszystkie jednostki wodne ZHP. TakÄ
banderÄ harcerskÄ do dziÅ noszÄ harcerskie jachty w czasie rejsów. Bandera
harcerska jest trwaÅym znamieniem toÅ¼samoÅci, honoru i dumy oraz
godnoÅci harcerskiej, otaczana czciÄ i szacunkiem. Jest teÅ¼ sztandarem, na
który harcerze wodni skÅadajÄ Przyrzeczenie Harcerskie.

Absolwentami pierwszych kursów morskich z lat 1929 i 1930 byli gÅównie
instruktorzy harcerscy z druÅ¼yn Å¼eglarskich. Jeszcze nieliczni z nich do dziÅ
uczestniczÄ w pracach ruchów wodniackich zwiÄ zanych z wychowaniem morskim
mÅodzieÅ¼y. To oni z niestrudzonym i peÅnym twórczych inicjatyw, Åwietnym
organizatorem, prawdziwym przywódcÄ i niezawodnym szefem KHDÅ»,
harcmistrzem Witoldem Bublewskim opracowali koncepcjÄ wÅaÅciwych form i

page 7 / 17

WODNIACY
Vortal harcerzy wodnych

programów ideowo – spoÅecznych integrujÄ cych dziaÅalnoÅÄ w jednolitym
systemie wychowawczym wszystkich druÅ¼yn harcerskich interesujÄ cych siÄ
wodniactwem. Ten swoisty system wychowawczy dla starszego harcerstwa poprzez
„uprawianie morza” i wszelkich form wodniactwa, a gÅównie Å¼eglarstwo
morskie, druh Witold okreÅlaÅ mianem „systemu wychowania morskiego w
harcerstwie”, który umownie w latach nastÄpnych, a nawet do dziÅ nazywany
jest „wychowaniem morskim”.

Planowa dziaÅalnoÅÄ Kierownictwa Harcerskich DruÅ¼yn Å»eglarskich z
druhem Witoldem Bublewskim jako szefem przynosi w latach 1931 – 1935 dalszy
dynamiczny rozwój harcerskiego wodniactwa i harcerstwa morskiego. Okres ten
przyniósÅ szereg osiÄ gniÄÄ, a miÄdzy innymi:

- uruchomienie Biblioteczki Harcerskich DruÅ¼yn Å»eglarskich, skÅadajÄ cej
siÄ z 14 tomików – poradników i podrÄczników z zakresu wiedzy i praktyki
morskiej;
- wydawanie miesiÄcznika „Å»EGLARZ”, organ KHDÅ», poczÄ wszy od 1934 r.;
- utworzenie Harcerskiego OÅrodka Morskiego w Jastarni (HOM),
przeniesionego nastÄpnie do budujÄ cej siÄ Gdyni;
- w 1933 r. - nabycie dla HOM 10 fiÅskich jachtów szkoleniowych typu Vingbot
po polsku nazwanych Czajkami;
- nabycie 3-masztowego handlowego szkunera PETREA w celu przebudowy na
Å¼aglowiec szkolny - ZAWISZA CZARNY;

NajwaÅ¼niejszym wydarzeniem 1932 roku staÅ siÄ MiÄdzynarodowy Zlot
Skautów Wodnych, poprzedzony Zlotem Harcerzy Wodnych z Polski nad Jeziorem
GarczyÅskim, koÅo KoÅcierzyny na Pomorzu. W tym roku gdyÅski harcerz
WÅadysÅaw Wagner wraz z kolegÄ Rudolfem KorniÅowskim wyruszyÅ na
jachcie ZJAWA z Gdyni, rzekomo w rejs baÅtycki. Jacht wyszedÅ z Gdyni 8 lipca
1932 roku. PodróÅ¼ siÄ wydÅuÅ¼aÅa, a zakoÅczyÅa siÄ praktycznie 4 lipca
1939 roku na trawersie portu Faro w Portugalii, zamkniÄciem pÄtli
okoÅoziemskiej. WÅadek Wagner zrealizowaÅ swój plan wyprawy dziÄki
niezwykle silnej woli, ogromnej pracowitoÅci, kiedy wÅasnymi rÄkami budowaÅ
kolejne jachty ZJAWA II i ZJAWA III, przezwyciÄÅ¼ajÄ c przez siedem lat piÄtrzÄ
ce siÄ przeszkody. Niestety do kraju nie zdÄ Å¼yÅ powróciÄ. Wojna
zaskoczyÅa go w Anglii, w porcie Great Yarmouth.
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Jest poczÄ tek maja 1934 roku. Szef KHDÅ», harcmistrz Witold Bublewski wraz z
czÅonkiem kierownictwa druhem por. Å»M Janem KuczyÅskim rozpoczynajÄ
realizacjÄ ÅmiaÅego pomysÅu zakupu dla harcerstwa morskiego Å¼aglowca
szkolnego. Realizacja tego niezwykÅego pomysÅu uzyskaÅa uprzednio
akceptacjÄ naczelnych wÅadz ZHP. Årodki na kupno statku szkoleniowego
zdobywa w „cudowny” sposób -niestrudzony w dziaÅaniach na rzecz dalszej
rozbudowy harcerskiej szkoÅy wychowania morskiego druh Witold Bublewski.

W koÅcu czerwca 1934 roku szkuner z tymczasowÄ nazwÄ HARCERZ, wypisanÄ
kreda na burcie, zostaÅ przyprowadzony przez Jana KuczyÅskiego na krótki
postój do budujÄ cego siÄ portu gdyÅskiego i postawiony potem na kotwicy
opodal Jastarni jako jednostka flagowa Harcerskiej Flotylli Morskiej z polskÄ
bandera na rufie i harcerskÄ flagÄ na grotmaszcie. HARCERZ ze swym pierwszym
kapitanem, druhem Janem KuczyÅskim, parÄ razy w trakcie trwania szkolenia
morskiego w oÅrodku jastarnieÅskim, wychodziÅ z kursantami na ZatokÄ.
Å»eglowanie szkunerem bez Åadunku byÅo niemoÅ¼liwe, gdyÅ¼ statek nie
trzymaÅ „kursu”. PowstaÅ zatem problem przebudowy statku.

W dniu 3 maja 1935 roku, delegacja KHDÅ» pod przewodnictwem Witolda
Bublewskiego zÅoÅ¼yÅa wizytÄ generaÅowi Mariuszowi Zaruskiemu z
propozycjÄ objÄcia stanowiska kapitana harcerskiego Å¼aglowca. GeneraÅ nie
byÅ zaskoczony tÄ propozycjÄ i nie tylko wyraziÅ zgodÄ, lecz nawet okazaÅ
zadowolenie, Å¼e wÅaÅnie jemu ZHP powierza tÄ – jak siÄ wtedy wyraziÅ –
„zaszczytnÄ funkcjÄ spoÅecznÄ ” – relacjonowaÅ szef KHDÅ», harcmistrz
Witold Bublewski.

ZAWISZA CZARNY ma kapitana i 29 czerwca 1935 roku wychodzi w pierwszy rejs do
Kopenhagi, Londynu, Amsterdamu i Antwerpii z zaÅogÄ zÅoÅ¼onÄ z harcerzy i
studentów Politechniki Lwowskiej, którzy wspólnie go przebudowali na szkolny
Å¼aglowiec – flagowy jacht ZHP. Pierwszy rejs trwaÅ do 13 sierpnia 1935 roku.

W jednym z rejsów (rejs XIV od 13 do 22 czerwca 1939 roku) uczestniczyÅa
mÅodzieÅ¼ ligowa, naleÅ¼Ä ca równolegle do sÅawnej 23 Warszawskiej
DruÅ¼yny Harcerzy z Gimnazjum im. Batorego w Warszawie, z której w czasie
okupacji wyÅoniÅy siÄ najsÅawniejsze oddziaÅy Szarych Szeregów –
„PARASOL” i „ZOÅKA”.
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PowstawaÅ i to juÅ¼ od 1930 roku – krÄ g harcerzy morskich, który od 1935 roku
druh Witold Bublewski okreÅlaÅ mianem HKM – HARCERSKI KRÄG MORSKI.
Oficjalnie dopiero 10 lutego 1939 roku, rozkazem Naczelnika Harcerzy powoÅane
zostaÅo HARCERSKIE KOÅO MORSKIE, które nadal pozostaÅo KrÄgiem i tak jest
do dziÅ.

Druh Witold Bublewski, w latach trzydziestych miÄdzywojnia, pomijajÄ c jego
skromnoÅÄ osobistÄ , staÅ siÄ twórcÄ najwiÄkszej organizacji
mÅodzieÅ¼y wodniackiej w kraju. DziaÅaÅ spoÅecznie w dwóch najwiÄkszych
stowarzyszeniach wyÅ¼szej uÅ¼ytecznoÅci publicznej – ZwiÄ zku Harcerstwa
Polskiego i równolegle w Lidze Morskiej i Kolonialnej, w której byÅ szefem
WydziaÅu Wychowania Morskiego ZarzÄ du GÅównego, dobierajÄ c
wspóÅpracowników spoÅród czÅonków powstaÅego w 1935 roku HKM, którzy
rozwinÄli na wielkÄ skalÄ dziaÅalnoÅÄ Szkolnych KóÅ LMiK.

Rok 1939 oraz okres okupacji hitlerowskiej to czas wielkiej próby dla wychowanków
generaÅa Mariusza Zaruskiego ze szkoÅy ZAWISZY CZARNEGO oraz instruktorów
harcerskich z KHDÅ», HKM i caÅego ruchu harcerstwa morskiego –
podkomendnych harcmistrza Witolda Bublewskiego. Wielu z nich speÅniaÅo swój
obywatelski obowiÄ zek „sÅuÅ¼by zwyciÄstwu Polski”, gÅównie w ogniwach
konspiracyjnego harcerstwa noszÄ cego kryptonim „SZARE SZEREGI”, czÄÅÄ
sÅuÅ¼yÅa w innych formacjach Armii Krajowej. Podczas okupacji, czÄÅÄ
harcerzy morskich, bezpoÅrednio zwiÄ zana z druhem Witoldem Bublewskim,
powoÅana zostaÅa, jako autonomiczna grupa, do konspiracyjnej marynarki
wojennej „ALFA”, dziaÅajÄ cej w skÅadzie Komendy GÅównej AK.

CzÅonkami „ALFY” byli gÅównie oficerowie marynarki wojennej, specjaliÅci
morscy, marynarze i oficerowie z Polskiej Marynarki Handlowej, Å¼eglarze oraz
wspomniana grupa harcerska Witolda Bublewskiego, a takÅ¼e czÅonkowie
tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni.
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Druh Witold Bublewski, noszÄ cy pseudonim „WYBICKI”, „RYBICKI”,, byÅ teÅ¼ w
staÅym kontakcie z GÅównÄ KwaterÄ „SZARYCH SZEREGÓW” w Warszawie,
znanÄ pod kryptonimem „PASIEKA”. Zasady konspiracji wymagaÅy, by
dziaÅalnoÅÄ grupy byÅa „gÅÄboko szczelna i utajniona”, to dawaÅo
wiÄkszÄ szansÄ przeÅ¼ycia, a przede wszystkim wypeÅnienia zadaÅ. Grupa
prowadzona przez harcmistrza Witolda Bublewskiego byÅa w zasadzie jednÄ z
konspiracyjnych organizacji harcerskich i w „SZARYCH SZEREGACH”
wystÄpowaÅa pod kryptonimami „ZATOKA”, „BRZEG” lub „OGRÓDEK”. Na
przeÅomie lat 1943/44, nie zrywajÄ c swych powiÄ zaÅ z „ALFÄ”, weszÅa w
skÅad „SZARYCH SZEREGÓW”, podlegajÄ c bezpoÅrednio „PASIECE”, jako trzeci
obok „ZOÅKI” i „PARASOLA”, zespóÅ starszoharcerskich Grup Szturmowych.

ZnaczÄ cÄ rolÄ odegraÅy harcerskie grupy „ZATOKI”, „BRZEGU” i „OGRÓDKA”
w ramach dziaÅaÅ polskiego wywiadu na wybrzeÅ¼u, gÅównie w Gdyni i
GdaÅsku. NajwaÅ¼niejsze wiadomoÅci trafiajÄ kanaÅami „ALFY” i harcerskimi
drogami do Warszawy, a nastÄpnie do Londynu drogÄ radiowÄ bÄ dÅº przez
kurierów. Ta dziaÅalnoÅÄ „SZARYCH SZEREGÓW” oczekuje jeszcze na badacza,
który potrafiÅby rozszyfrowaÄ wszystkie jej tajemnice... Witold Bublewski byÅ
czÅonkiem Rady Programowej „PASIEKI”, która zajmowaÅa siÄ gÅównie
ogólnym planowaniem przyszÅej, pokojowej pracy harcerstwa po wojnie.

DziÅ moÅ¼emy stwierdziÄ na podstawie szeregu dokumentów odnalezionego
przez druha Witolda Bublewskiego archiwum „ZATOKI”, Å¼e na zlecenie dowództwa
„ALFY” opracowana zostaÅa koncepcja wychowania morskiego mÅodzieÅ¼y na
czas powojennego powrotu Polski nad BaÅtyk i rozlegÅe wybrzeÅ¼e oraz na
tereny utraconych niegdyÅ ziem Warmii i Mazur, Opolszczyzny i GdaÅska, które
to ziemie okreÅlali w swoich planach „ZIEMIAMI POWRACAJÄCYMI” bÄ dÅº
„ZIEMIAMI POSTULOWANYMI”.

W czasie II Wojny Åwiatowej czÅonkowie HKM speÅnili swój obywatelski obowiÄ
zek w walkach o wolnoÅÄ i suwerennoÅÄ Ojczyzny. Wiele nazwisk polegÅych
bohaterów figuruje na honorowych tablicach „ze spiÅ¼u” w Gdyni i Warszawie. W
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czasie wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego 24 harcerzy z HKM straciÅo
Å¼ycie. Pierwszy Komandor HKM gen. Mariusz Zaruski zostaÅ uwiÄziony przez
radzieckie NKWD w Chresoniu na Ukrainie i w dniu 8 kwietnia 1941 roku zmarÅ z
wycieÅczenia (w tym samym wiÄzieniu, w którym „siedziaÅ” za czasów carskich
za dziaÅalnoÅÄ niepodlegÅoÅciowÄ ).

ZakoÅczenie wojny przebiegaÅo jednak inaczej niÅ¼ marzyÅo siÄ to
podkomendnym druha Witolda Bublewskiego i caÅej harcerskiej braci
szaroszeregowej. WiÄkszoÅÄ spoÅeczeÅstwa polskiego nie pojmuje wagi
zachodzÄ cych przemian i obawia siÄ przyszÅoÅci choÄ panuje radoÅÄ, iÅ¼
skoÅczyÅ siÄ koszmar okupacji niemieckiej. Zaczyna siÄ natomiast speÅniaÄ
jedno z marzeÅ harcerzy „ALFY” – Polska ma powróciÄ na stare, piastowskie
ziemie nad OdrÄ i BaÅtykiem. Jeszcze trwa wojna, a Polacy zasiedlajÄ kolejno
WarmiÄ i Mazury od WÄgorzewa i GiÅ¼ycka po ElblÄ g, wracajÄ GdaÅsk,
KoÅobrzeg, Szczecin i pobliskie ÅwinoujÅcie oraz rozlegÅe
piÄÄsetkilometrowe wybrzeÅ¼e i wszystkie „ZIEMIE POSTULOWANE”.

W maju 1945 roku zaczynajÄ powracaÄ z tuÅaczki, oflagów i obozów
koncentracyjnych Å¼oÅnierze „ALFY”, zgÅaszajÄ siÄ do druha Witolda
Bublewskiego, który juÅ¼ dziaÅa aktywnie w ZarzÄ dzie GÅównym nowej Ligi
Morskiej w Warszawie. Wspólnie rozeznajÄ sytuacjÄ spoÅeczno – politycznÄ i
uznajÄ pilnÄ potrzebÄ wznowienia dziaÅalnoÅci swojego krÄgu, gdyÅ¼
wymaga tego przede wszystkim dobro kraju oraz harcerskie przesÅanie
patriotycznej sÅuÅ¼by OjczyÅºnie.

Druhowi Bublewskiemu udaje siÄ do koÅca 1945 roku przeforsowaÄ u
ówczesnych wÅadz Ministerstwa Å»eglugi ideÄ powszechnego wychowania
morskiego mÅodzieÅ¼y na potrzeby „uprawy morza” i budowania polskiej
obecnoÅci nad morzem od Szczecina po ElblÄ g. 28 lutego 1946 roku
zmaterializowaÅa siÄ wizja – marzenie grupy harcerzy z „ALFY” Witolda
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Bublewskiego, Zygmunta Pankiewicza i StanisÅawa Ludwiga – Ministerstwo
Å»eglugi powoÅuje w Gdyni PaÅstwowe Centrum Wychowania Morskiego, którego
kierownictwo stanowi 11 czÅonków KHDÅ» i HKM z harcmistrzem Józefem
MichaÅowskim jako dyrektorem. Jednak z dniem 1 stycznia 1949 roku
dziaÅalnoÅÄ PCWM zostaÅa nagle przerwana, a personel instruktorski zostaÅ
„zwolniony”, bo juÅ¼ wówczas zaczynaÅ siÄ okres „obco klasowoÅci” w PRL. W
1950 roku przestaje z tych samych powodów dziaÅaÄ samodzielnie ZHP.

Ruch Harcerstwa morskiego oraz Liga Morska i Rzeczna to dwie wielkie pasje,
wzajemnie przenikajÄ ce siÄ i uzupeÅniajÄ ce w morskim Å¼yciorysie druha
Witolda Bublewskiego – czÅowieka-legendy Polski morskiej, z którÄ
równoczeÅnie wzrastaÅ i którÄ „od zawsze” wspóÅtworzyÅ. DziaÅajÄ c
spoÅecznie w harcerstwie i w Lidze Morskiej i Rzecznej, zdobyÅ duÅ¼e
doÅwiadczenie, a nawet uznanie w obydwu wodniackich Årodowiskach. W 1926
roku zostaÅ zaangaÅ¼owany do Biura Ligi w charakterze sekretarza z przerwÄ na
sÅuÅ¼bÄ wojskowÄ , którÄ odbyÅ w 76 pp. w Grodnie. Po odbyciu sÅuÅ¼by
ponownie wróciÅ do poprzedniej pracy. W roku 1931 przeszedÅ do pracy w
PaÅstwowym UrzÄdzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego,
gdzie zajmowaÅ siÄ problematykÄ wodniackÄ i organizacjÄ kursów morskich
w Jastarni i Gdyni, aÅ¼ do wybuchu II Wojny Åwiatowej. W miÄdzyczasie
studiowaÅ na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno – SpoÅecznych. Studia
ukoÅczyÅ w 1939 roku. Po wojnie, w okresie lat 1958 – 1963, dziaÅajÄ c
spoÅecznie i pracujÄ c zawodowo w gospodarce morskiej, równolegle studiowaÅ
w WyÅ¼szej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, na Wydziale Transportu Morskiego
uzyskujÄ c dyplom magistra transportu morskiego. OdbyÅ tez studia doktoranckie
na tejÅ¼e uczelni.

Po zakoÅczeniu wojny, krótko pozostawaÅ w Warszawie. Od poÅowy marca
1946 do 1948 roku pracowaÅ w Delegaturze RzÄ du do Spraw WybrzeÅ¼a w
GdaÅsku, w charakterze szefa DziaÅu ZagadnieÅ WybrzeÅ¼a Zachodniego.
ByÅ bliskim wspóÅpracownikiem Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego – szefa
Delegatury powoÅanej uchwaÅÄ Rady ministrów z 12 wrzeÅnia 1945 roku.
Witold Bublewski wspóÅpracujÄ c ÅciÅle z ministrem Eugeniuszem
Kwiatkowskim, doprowadziÅ do uruchomienia portów w DarÅowie i KoÅobrzegu
oraz powoÅania ZwiÄ zku Gospodarczego Miast Morskich, w którym peÅniÅ
funkcjÄ Sekretarza Generalnego od 29 lipca 1947 r. do koÅca istnienia ZGMM
oraz Delegatury RzÄ du, to jest do dnia 13 stycznia 1948 r.

W latach 1948 – 1951 byÅ Naczelnym Dyrektorem Å»eglugi BaÅtyckiej „GRYF” w
Szczecinie.
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Do momentu przejÅcia na emeryturÄ, nieprzerwanie pracowaÅ w róÅ¼nych
przedsiÄbiorstwach gospodarki morskiej, a miÄdzy innymi w Centralnym ZarzÄ
dzie Polskiej Marynarki Handlowej, Polskim Ratownictwie OkrÄtowym w Gdyni,
Polskim Rejestrze Statków w GdaÅsku oraz Centralnym Biurze Konstrukcji
OkrÄtowych nr 1 w GdaÅsku na stanowisku szefa OÅrodka Informacji
Technicznej i Ekonomicznej PrzemysÅu OkrÄtowego, skÄ d odszedÅ na
emeryturÄ w wieku 70 lat.

Koniec lat piÄÄdziesiÄ tych – druh Witold Bublewski – jeden z pionierów
odbudowy i zagospodarowania odzyskanego po II wojnie przez PolskÄ ponad
piÄÄsetkilometrowego wybrzeÅ¼a, organizator i doÅwiadczony dziaÅacz
gospodarki morskiej z chwilÄ odrodzenia siÄ harcerstwa po 1956 roku, wÅród
wypróbowanych przyjacióÅ – wspóÅpracowników z byÅego KHDÅ», HKM i
harcerzy – czÅonków wojennej „ALFY” – rzuca hasÅo budowy drugiego ZAWISZY
CZARNEGO i flotylli harcerskiej „CZERWONE Å»AGLE”. ZAWISZA CZARNY i
„Czerwoniaki” wchodzÄ do linii w sezonie Å¼eglarskim 1961 roku.

Niestrudzony druh Witold tworzy w 1959 roku z byÅego Harcerskiego OÅrodka
Morskiego w Gdyni (HOM) – Centrum Wychowania Morskiego ZHP”, którego
komendantem spoÅecznym pozostaje do 1969 roku.

Wraca na BaÅtyk legenda ZAWISZY CZARNEGO i znów tysiÄ ce harcerzy polskich
przy ogniskach Å¼eglarskich obozów na pokÅadach jachtów i Åodzi Åpiewa
hymn Zawiszaków: „Na pokÅadzie Zawiszy, Å¼ycie pÅynie jak w bajce...”

Witold Bublewski jest wielkim spoÅecznikiem. Jego aktywnoÅÄ przejawia siÄ
nie tylko w dziaÅalnoÅci ligowej i sÅuÅ¼bie harcerskiej oraz wielu licznych
organizacjach i stowarzyszeniach, ale równieÅ¼ w swoim miejscu zamieszkania.
ByÅ miÄdzy innymi radnym Miasta Sopotu oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w
GdaÅsku. W 35 rocznicÄ zakoÅczenia II Wojny Åwiatowej zostaÅ wyróÅ¼niony
tytuÅem Honorowego GdaÅszczanina. Posiada wiele zaszczytnych tytuÅów
honorowych, nadanych przez instytucje spoÅeczne, naukowe i samorzÄ dowe.
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Za swojÄ prawie 85 letniÄ dziaÅalnoÅÄ zostaÅ odznaczony ponad 30
odznaczeniami wojennymi i paÅstwowymi, miÄdzy innymi KrzyÅ¼ Walecznych
(1935), ZÅoty KrzyÅ¼ z Mieczami (1944), RozetÄ z Mieczami ZHP (1985),
KrzyÅ¼ak (1979), Warszawski KrzyÅ¼ PowstaÅczy(1984), Medal za WojnÄ
ObronnÄ 1939(1982) oraz KrzyÅ¼ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Druhu Witoldzie, nieraz zapytywaÅeÅ siebie oraz wÅodarzy polskiego morza i
zarazem mawiaÅeÅ: „PaÅstwem morskim to my jesteÅmy, ale czy aby Polacy
sÄ juÅ¼ narodem morskim?” Pozostawmy te wÄ tpliwoÅci bez odpowiedzi. A
jednak naszemu spoÅeczeÅstwu nieobce sÄ przecieÅ¼ morskie przesÅania –
StanisÅawa Staszica: „Trzymajmy siÄ morza”, generaÅa Józefa Hallera: „
Narodowi potrzebne jest morze, jak pÅuca czÅowiekowi”, ministra Eugeniusza
Kwiatkowskiego: „Polska i morze to jedno” oraz generaÅa Mariusza Zaruskiego: „
Czuwajcie na morzu, druhowie”.

O Polsce morskiej niech zaÅwiadczÄ dziÅ morskie uniwersytety, politechniki w
GdaÅsku i Szczecinie, Akademia Morska w Gdyni, WyÅ¼sza SzkoÅa Morska w
Szczecinie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, liczne towarzystwa
naukowe zwiÄ zane z gospodarkÄ morskÄ , w tym Polskie Towarzystwo
Nautologiczne, którego Witold Bublewski jest wspóÅtwórcÄ , dziesiÄ tki
instytutów morskich, resortowe oÅrodki badawcze MTiGM, szkolnictwo morskie
ponadpodstawowe, specjalistyczne przedsiÄbiorstwa Å¼eglugowe, porty morskie i
dziesiÄ tki przedsiÄbiorstw usÅug morskich. W tym dziele poczesne miejsce
zajmuje dorobek Witolda Bublewskiego.

W siedemdziesiÄ tÄ szóstÄ rocznice odzyskania morza polskiego i jego zaÅlubin
przez „BÅÄkitnego GeneraÅa” Józefa Hallera, w ÅwiÄto Ligi Morskiej – 10
lutego 1996 roku Liga Morska uhonorowaÅa swoim najwyÅ¼szym wyróÅ¼nieniem,
„PierÅcieniem Hallera” druha Witolda Bublewskiego – jednego ze wspóÅtwórców
doniosÅego dzieÅa, któremu na imiÄ „Polska Morska”.

Druh Witold Bublewski jest jednym z ostatnich Å¼yjÄ cych romantyków morza; jest
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jednoczeÅnie wizjonerem i wspóÅtwórcÄ idei Wielkiej Polski Morskiej.

Jego Å¼ycie wplata siÄ ÅciÅle w najnowszÄ historiÄ i tradycje wielu morskich
stowarzyszeÅ, w tym szczególnie bliskiej jego sercu Ligi Morskiej i Rzecznej, której
czÅonkiem pozostaje od 1924 roku, a która w dowód szczególnych zasÅug
nadaÅa mu w 1981 roku tytuÅ Honorowego CzÅonka a w 2003 roku przyznaÅa
KrzyÅ¼ Ligi Morskiej i Rzecznej – „PRO MARI NOSTRO” (nr 1).

Druh Witold Bublewski doprowadziÅ w 60 rocznicÄ Åmierci generaÅa Mariusza
Zaruskiego do wypeÅnienia czÄÅci jego testamentu – sprowadziÅ do Polski
ziemiÄ z prochami GeneraÅa z Chersonia na Ukrainie, gdzie zmarÅ tragicznie w
wiÄzieniu NKWD w kwietniu 1941 roku. Urna z ziemiÄ z prochami generaÅa
zostaÅa zÅoÅ¼ona w symbolicznym grobie na PÄksowym Brzysku w
Zakopanem. 7 kwietnia 2001 roku ziemia z prochami generaÅa Mariusza
Zaruskiego zostaÅa z pokÅadu jachtu GENERAÅ ZARUSKI wysypana do morza w
rejonie pÅawy „GD” na Zatoce GdaÅskiej, na podejÅciu do portu Gdynia, która
byÅa macierzystym portem flagowego jachtu ZHP ZAWISZY CZARNEGO, pÅywajÄ
cego w latach 1935 – 1939 pod komendÄ generaÅa. Druh Witold – Niestrudzony,
jak zwykle dochowaÅ przyrzeczenia – „Na sÅowie harcerza – polegaj jak na
Zawiszy”.

Druh Witold Bublewski na progu swych setnych urodzin, które przypadajÄ w dniu
20 czerwca 2004 roku, jest w dalszym ciÄ gu Witoldem – Niestrudzonym, twórczym
i peÅnym inicjatyw. To jeszcze tak niedawno, bo w 1999 roku z Jego inicjatywy Liga
Morska na swym XVI Walnym ZjeÅºdzie powróciÅa do historycznej nazwy Liga
Morska i Rzeczna.

Druha Witolda Bublewskiego, dostojnego dziÅ seniora – harcmistrza, Honorowego
Komodora ZwiÄ zku Harcerstwa Polskiego, szanuje caÅa harcerska braÄ
wodniacka z harcerskich druÅ¼yn Å¼eglarskich i uznaje za Naczelnego Harcerza
Rzeczypospolitej Morskiej.

„...jeÅli druh Andrzej MaÅkowski jest twórcÄ polskiego skautingu, druha
Aleksandra KamiÅskiego uznajemy za twórcÄ i pioniera polskiego ruchu
zuchowego, najmÅodszej gaÅÄzi harcerstwa, to druh Witold Bublewski jest
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twórcÄ metody wychowania morskiego w harcerstwie...”

Niestrudzonemu - Druhowi Witoldowi Bublewskiemu – Nestorowi - wspóÅtwórcy
idei i czynu polski morskiej XX wieku - Å¼yczenia dÅugich lat Å¼ycia w peÅni
siÅ i najlepszym zdrowiu oraz dalszych twórczych dokonaÅ dla biaÅo-czerwonej
bandery
skÅadajÄ :
wychowankowie, podkomendni i wspóÅpracownicy.

Gdynia, Sopot, GdaÅsk; dnia 20 czerwca 2004 roku.
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