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Szanowni Pa strvo,

akt zaślubin Polski z morzem, w wyobraźni i sercach większośei z nas, istrieje między

innlmi dzięki spisan1m przekazonn i wqpomnioniom, w ktÓrych zachował się tak:

,,W bezbatwny,.nrglisty, deszczowy dziefi l0 lutego |92g t, sĘ sztandary Rzece1pospolĘ

od Pucką k1 wrbrzeżom zlnrnyrn i stalowyn - witać Motze Polskię: sĄ wojska polskie

szare i blękitne, piesze i konne, Pfzesycone radością i śpiewem, niecierpliwe widoku rnorza,

tej granicy pafistwa, ktÓra niczego nie odgranicza, niczego nie dzieli, nie oddala i nię łanie,

lecz wszystko łą<lzy i zb|iia(..')'

Szły ku morzu i rrdgłosy dzwonkÓw kościelnych' i dżwięki pieśni ,,Te Deum'' z całego kraju, i

wyjętkowo radosny odgłos armaĘ wieszczącY, iR Rzeczpospolita dotarta do kresu swej

granicy pÓtnocnej, małej i największej zarczsm, bo łąor,ącejją e caĘrm światem, ża jej

zjedrroczenie i niepodległośÓ stają się Ąrwą i ostateczną prawdą ('..).

A morze było ciche, zlodowagiałę i źndnym echetn suneru fat nię odpowiadało...''

(E^ Kwiatkow.rh, I 0.02. I 930).

Szanowni Pa/rstvro,

zaślubiny Polski z morzem, ktÓre odbyty się 95 lat temu w Pucku Inąą dzisiaj wafny

syrnboliczny, ale i realny p1mtiar. symbolika tego wydarzenia wipe się z praepływem czasu.

Synbolik a ta łqszy w sobie przeszłoś ć z tęrażniejszością i przyszłością. W przeszłości

odnajdujemy kolzenie, posa*ujemy świadegtwa trudnej i pięknej historii naszęgo narodu;

przypomina nafi ona o ludziaoh, o Polakaoh - o naszych przodkacb' ktÓmy pornirno

znięwotenia nie poddawali się. Marzyli o posiadaniu kawałka własnego wbrzęia" o morzu' o

niepodległośoi. r)dzyskanie niapodległości i dostępu do rnorza dało Polakom energię do

budowy suwęreluilego palistwe otwartego na świat - gospodarczo i światopoglądowo, z tą

siĘ powstal port morski w Gdyni, roawinQly się miejscowości nadmorskie, urnocnita się więź

ludzi oddanyoh morau . ludzi moma: rnaĘnarzy i rybakÓw, portowcow i stoczniowcÓw,

ptzcdsiębiorcÓw i społocznikow, ludzi wiary, nauki i kuttufy' DzisĘ ozerpiemy z morskiego

doroblu wyl'facowancgo pfraęz wiele dziesięciolęci i staramy się go trtrz7mać, wzbogacaÓ i

roauijaÓ dta uas samych i dta pray$złych pokoleli.

Dorob bĆ
podsckrearz stranu w Ministerstrrie Infiastruktury i Roa;rłoju


