100 rocznica zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do Polski.
Rok 2020 jest Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Całe Pomorze świętuje to
wydarzenie oraz stulecie powrotu Pomorza w granice Polski.
Andrzej Duda na uroczystościach w Wejherowie
Prezydent RP Andrzej Duda uczestniczył w Wejherowie w uroczystościach 100. rocznicy
Zaślubin Polski z Morzem. Symboliczny gest wrzucenia przez generała Józefa Hallera
pierścienia do morza miał miejsce 10 lutego 1920 roku w Pucku. Setna rocznica zaślubin
Polski z morzem to ważna data – nie tylko dla regionu, ale całego kraju. To wydarzenie
oznaczało powrót Pomorza w granice Rzeczpospolitej. W 2020 roku w wielu
miejscowościach, m.in. w Wejherowie obchodzimy setną rocznicę tego wydarzenia.
W grodzie Wejhera uroczystości rozpoczęły się przed ratuszem na placu Jakuba Wejhera
rekonstrukcją powitania wojsk gen. Józefa Hallera wjeżdżających do Wejherowa w 1920
roku.

Następnie na wejherowski rynek przybył prezydent RP Andrzej Duda, którą swój udział w
uroczystościach rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta Jakuba
Wejhera oraz wygłoszeniem okolicznościowego przemówienia.
Prezydent Andrzeja Duda we Władysławowie
- Niech żyje Rzeczpospolita, niech żyją Kaszubi, niech żyje polski Bałtyk. Dziękuję - mówił
we Władysławowie prezydent Andrzej Duda otoczony wianuszkiem mieszkańców. Głowa
państwa znalazła czas, by w trakcie 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem spotkać się z
mieszkańcami.

Prywatna wizyta w Hallerówce - dawnym domu generała Józefa Hallera, które jest
oddziałem Muzeum Ziemi Puckiej, a w roli przewodnika dyrektor Mirosław Kuklik. Tak
we Władysławowie czas spędzał prezydent Andrzej Duda.
Wcześniej głowa państwa złożyła wiązanki pod pomnikami dwóch ważnych dla naszej
historii postaci - Antoniego Abrahama i Błękitnego Generała.
Burmistrz Roman Kużel przypomniał o morskim i rybackim charakterze Władysławowa. I
tym, że to Władysław IV nakazał w tej okolicy budowę portu, w 1937 roku - trzy wieki po
tamtym wydarzeniu - królewskim imieniem nazwano największy port rybacki II
Rzeczpospolitej.
- Port, który przyczynił się do rozwoju ówczesnej Wielkiej Wsi, letniska Hallerowo, Cetniewa
i osiedla Szotland - wyliczał burmistrz. - Jakże wspaniała jest historia tej ziemi, której nadano
wspólną nazwę: Władysławowo.
Prezydent Andrzej Duda w porcie w Pucku, "Szczęść Wam Boże, Kaszubi"
Prezydenckie przemówienie zamykało część obchodów 100. rocznicy Zaślubin Polski z
morzem w Pucku. Andrzej Duda w Pucku zauważał rolę Kaszubów.
- Chce pokłonić się Pomorzu, Kaszubom, ludziom tej ziemi, pokoleniom i grobom tych,
którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli - mówił mając w tle Zatokę Pucką.- Bóg wam zapłać
za waszą służbę, za waszą niezłomną wierność Pomorzu, Polsce, Bałtykowi; za to wszystko,
dzięki czemu możemy być także tu dzisiaj, razem stać na polskim wybrzeżu, nad Zatoką
Pucką, patrząc na wody zatoki i wody Bałtyku, tego małego i wielkiego morza i być razem z
wami, trzymając się za ręce mówić: "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy". Szczęść
wam Boże, Kaszubi.
Prezydent na równi - m.in. z powstaniem wielkopolskim i powstaniem śląskim - postawił też
odzyskanie przez Polskę dostępu do morza. Dla kraju był też impulsem, który pozwolił na
gospodarczy rozwój.
- Dlatego, że fundamentem tej nowo kształtującej się Polski była Gdynia, której budowa
rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk - mówił w Pucku Andrzej
Duda. - I potem dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu.
Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, dla
naszych marynarzy, także dla naszej Marynarki Wojennej.
Burmistrz Hanna Pruchniewska podkreślała zalety swojego miasta i nie kryła, że dzisiejsze
uroczystości są świetną okazją, by mieszkańcy Polski i świata mogli je lepiej poznać.Też
przez pryzmat historii.
- Mamy nadzieję, że hucznie nagłaśniane obchody spowodują, że do każdego Polaka dotrze
informacja, że 10 lutego 1920 roku, dopiero po roku i trzech miesiącach od odzyskania
niepodległości, odzyskaliśmy dostęp do morza, że stała się Polska morska - mówiła Hanna
Pruchniewska.
Prezydent RP odsłonił tablicę Antoniego Miotka
Po godz. 10 prezydent Andrzej Duda odsłonił tablicę Antoniego Miotka, puckiego i
kaszubskiego działacza, kupca i polityka. W Pucku prezydentowi Andrzejowi Dudzie
towarzyszyła m.in. wnuczka Antoniego Miotka - Grażyna Miotk-Szpiganowicz.

Na Starym Rynku w Pucku na prezydenta Andrzeja Dudę czekały tłumy - nie tylko pucczan i
mieszkańców powiatu puckiego, ale też gości, którzy przyjechali z Trójmiasta, Brus, Chojnic,
Lęborka. Prezydenta przywitały owacje. A także kaszubskie transparenty ("My Kaszubi, my
naród" i "Droga do morza prowadzi przez serca Kaszebów") oraz czarno-złote flagi.
Powitanie generała Hallera i przemarsz na Stary Rynek w Pucku
Burmistrz miasta Pucka Hanna Pruchniewska, wielu innych samorządowców, a także
harcerze, żołnierze,przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów i
zrzeszeń, uczniowie i mieszkańcy powiatu puckiego powitali o godz. 9.45 generała Hallera na
puckim dworcu. Na słynnego generała czekały tysiące osób, a gdy wsiadł już na swojego
konia i w obstawie

Zabytkowy pociąg jedzie z Gdańska do Pucka

O godz. 7.20 na Dworzec Główny w Gdańsku wjechał parowóz podobny do tego, którym
generał Józef Haller 100 lat temu przyjechał z Torunia do Gdańska, a następnie pojechał do
Pucka. Tam dokonano zaślubin Polski z morzem i Pomorze wróciło w granice
Rzeczpospolitej.
Gen. Haller odebrał dwa pierścienie od władz Gdańska
9 lutego 1920 r. starosta pomorski dr Józef Wybicki wręczył generałowi dwa platynowe
pierścienie, z których jeden dzień później zatopiono w wodach Bałtyku na znak zaślubin z II
RP.
100 lat później, w geście upamiętnienia tych wydarzeń, pierścienie przekazali na ręce gen.
Hallera marszałek Mieczysław Struk oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Historyczny festyn w Gdańsku
Od godz. 12 mieszkańcy Gdańska świętują 100. rocznicę marszu polskiego wojska na północ,
w kierunku odzyskanego Bałtyku. Dokładnie 100 lat temu na Dworzec Główny wjechał
pociąg z gen. Józefem Hallerem, który spotkał się z gdańską Polonią i władzami nowej
administracji woj. pomorskiego. Z tej okazji na 5 peronie zorganizowano festyn historyczny.

O godz. 11 w Sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego, Gdańsk odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego dla
uczczenia 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z
Bałtykiem.

Setna rocznica zaślubin z Bałtykiem. Uroczysta sesja Sejmiku...

Oprócz pomorskich radnych, wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu województwa
warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Nie zabrakło też
senatorów i posłów, którzy reprezentują Pomorze w parlamencie, a także m.in. członków
organizacji pozarządowych.
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