
Gdynia, 26 czerwca 2015 roku 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Czcigodni Goście, 

Bardzo żałuję, że nie jest mi dane wraz z Wami uczestniczyć w tej doniosłej 

uroczystości, w której wspominamy 95 lat funkcjonowania polskiej cywilnej administracji 

morskiej nad Morzem Bałtyckim, lecz niestety obowiązki parlamentarzysty skutecznie mi to 

uniemożliwiły. Niemniej jednak pozwolę sobie skierować do Państwa choć kilka słów na tę 

okazję pomimo, że dla nikogo spośród zebranych nie jest tajemnicą, że nasze spotkanie 

upamiętnia niezwykle istotne wydarzenie w historii Polski. Wszak 95 lat temu został 

poczyniony jeden z najważniejszych kroków w odbudowie Polski i Polskości, które po 1918 

roku odradzały się z zaborczych popiołów zniewolonej Ojczyzny. Naturalnie nie byłoby 

dzisiejszej uroczystości gdyby nie stanowcze postępowanie Antoniego Abrahama na 

konferencji wersalskiej, gdzie nieprzejednanie żądał przyłączenia Kaszub do Polski i dostępu 

Polski do Morza Bałtyckiego. Nie byłoby tej uroczystości również gdyby nie zapobiegliwość i 

przyszłościowe myślenie pierwszych włodarzy II RP, a w tym przede wszystkim kontradmirała 

Kazimierza Porębskiego. W mojej ocenie to właśnie działalności tych dwóch osób 

zawdzięczamy istnienie fundamentu nowoczesnej struktury administracji morskiej. 

Szereg tych postaci trzeba naturalnie uzupełnić o Józefa Poznańskiego, któremu 

powierzono ster pierwszego Urzędu Morskiego, a który w momencie tworzenia nazwano 

Urzędem Marynarki Handlowej z siedzibą w Wejherowie. Dodatkowego wspomnienia 

wymaga również postać Stanisława Łęgowskiego, zamordowanego przez Niemców w Piaśnicy 

za służbę Polsce na stanowisku Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Oczywiście grono osób 

mniej lub bardziej zasłużonych na rzecz rozwoju tej instytucji jest ogromne i to właśnie im 

składamy hołd. 

Dziś kontynuatorem i dziedzicem spuścizny tych  najlepszych tradycji II RP jest obecny 

tu Dyrektor Andrzej Królikowski, trzymający pieczę nad polską administracją morską ze 

szczytu przepięknego gmachu przy ulicy Chrzanowskiego w Gdyni i to właśnie na jego ręce 

pragnę złożyć najlepsze życzenia na tą 95tą rocznicę powołania do życia polskiej cywilnej 

administracji morskiej nad Morzem Bałtyckim. 

 

Łącząc wyrazy szacunku i najwyższego uznania, 

 

Dorota Arciszewska – Mielewczyk 

Poseł na Sejm RP 


