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ŚWIĘTO MORZA - GDYNIA 1932 
31 lipca 2012 r. mija 80. rocznica obchodów pierwszego Święta Morza. 

Tradycja Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy wśród kaszubskich rybaków panował obyczaj ścinania w noc świę-
tojańską kani będącej symbolem zła i ludzkich utrapień. Obrzędy te, podobnie jak rzucanie wianków, miały zawsze charakter ludowy, 
nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem.

Od chwili zaślubin Polski z Bałtykiem, 10 lutego 1920 roku, rozpoczęto popularyzację tematyki morskiej. Wielkie zasługi dla tej idei 
położyła, założona w 1918 roku przez kontradmirała Kazimierza Porębskiego, Liga Morska. Między innymi z jej inicjatywy organizo-
wano uroczystości poświęcone morzu.

Jednakże pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyń-
skiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie 
rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone 
morzu (źródło: http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=tradycjedni).

Przygotowaliśmy dla Państwa fotorelację z pierwszego oficjalnego Święta Morza. Fotografie udostępniło Muzeum Miasta 
Gdyni. 

Ulica 10 Lutego w czasie defilady

Ulica 10 Lutego w czasie defilady 
Prezydent Ignacy Mościcki przed trybuna honorową

Msza święta odprawiana podczas Święta Morza przez biskupa chełmińskiego 
Stanisława Okoniewskiego, na Molo RybackimPremier Aleksander Prystor na Molo Rybackim w czasie Mszy świętej
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Ułani 18 Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza w czasie defilady

Trybuna honorowa przy ul. 10 Lutego, na niej prezydent RP Ignacy Mościcki

W życiu bardzo młodego miasta 
- jakim wówczas była Gdynia - był 
taki dzień, w którym zamanifestowano 
dumę, radość i satysfakcję z tego, że 
po latach zniewolenia i po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej - w której 
zniszczono dorobek wielu pokoleń - nie 
tylko odbudowano coś nowego - nowe 
miasto - nasze miasto - moją Gdynię.

Tym dniem był 31 lipca 1932 r. - pierw-
sze święto morza.

W tym dniu wszyscy ogromnie się cie-
szyli. Mieszkańców Gdyni oraz ogromne 
tłumy gości, które przybyły z całej Polski, 
ogarnął ogromny entuzjazm. 

Wincenty Osiński 

W tamtych czasach nawet                      
w wydawnictwie dla dzieci pięknie 
eksponowano obchody tak ważnego 
dla wszystkich Polaków święta. 

Jeden z naszych czytelników, pan 
Wincenty Osiński przyniósł zacho-
wany z tamtych dni tygodnik dla młod-
szych dzieci „Płomyczek”. Dołączył 
też słowa, które w pełni oddają nastrój              
z 31 lipca 1932 r.

Tekst opowiadania z „Płomyczka” 
zamieszczamy w wersji internetowej 
„Ratusza” na stronie: www.gdynia.pl, 
a poniżej okładka i ilustracje z tego 
numeru czasopisma. 

Widowisko  autorstwa Janusza Stępowskiego pt. „Opowieść Bałtycka”,  które odbyło się na 
Stadionie Miejskim w Gdyni

Święto Morza w tygodniku dla dzieci 

31 lipca 1932 r. w obchodach Święta Morza uczestniczyło przeszło 100 tys osób. Goście przyjechali z całej Polski. 

Uczestnicy defilady  zgrupowani przed wymarszem na ul. Starowiejskiej w Gdyni


