
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów

Kazimierza Kleinê i Andrzeja Grzyba
na 48. posiedzeniu Senatu

w dniu 4 lutego 2010 r.

Oœwiadczenie z³o¿one w imieniu Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespo³u
Kociewskiego w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê powrotu Polski nad Ba³tyk.

Po wielomiesiêcznych negocjacjach 28 czerwca 1919 r. podpisany zosta³ traktat wersalski, na mocy
którego Polska odzyska³a Pomorze z w¹skim pasem wybrze¿a morskiego. Decyzja ta by³a ukoronowa-
niem wieloletniej dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej pomorskich Polaków, którzy nigdy nie zapomnieli
o swojej ojczyŸnie. Jednak zgodnie z porozumieniami miêdzynarodowymi przejêcie Pomorza miano zre-
alizowaæ dopiero po szeœciu miesi¹cach. Jeszcze pó³ roku Polacy na Pomorzu musieli siê broniæ przed
szykanami i represjami Niemców, niemog¹cych pogodziæ siê z t¹ decyzj¹.

Wyzwolenie Pomorza rozpoczê³o siê 17 stycznia 1920 r. W tym dniu wojska polskie przekroczy³y pod
Nieszaw¹ dawn¹ granicê zaboru pruskiego i zajê³y Gniewkowo. 18 stycznia dwa poci¹gi pancerne,
„Wilk” i „Boruta”, wjecha³y na dworzec w Toruniu. Tego samego dnia po po³udniu do Torunia wkroczy³a
Dywizja Pomorska dowodzona przez pu³kownika Stanis³awa Skrzyñskiego. Defiladê Wojska Polskiego
w Toruniu odbiera³ „b³êkitny” genera³ Józef Haller, który ma dziœ ulice swego imienia w ka¿dym pomor-
skim mieœcie. Na prawym brzegu Wis³y oddzia³y grupy genera³a Stanis³awa Pruszyñskiego, wsparte
przez 5. Brygadê Jazdy i poci¹gi pancerne „Hallerczyk”, „Zagoñczyk” i „Odsiecz II”, oswobodzi³y
w dniach 17–18 stycznia Dzia³dowo, Brodnicê i Lidzbark. Dnia 23 stycznia zosta³ zajêty Grudzi¹dz.
W tym samym czasie 2. Dywizja Strzelców Wielkopolskich wyzwala³a po³udniowo-zachodni¹ czêœæ tery-
torium Pomorza przyznanego Polsce. W koñcu stycznia wojska Frontu Pomorskiego zajê³y Bydgoszcz,
Koronowo, Œwiecie, Tucholê, Chojnice, Tczew, Starogard i Koœcierzynê, docieraj¹c 8 lutego do Kartuz,
a 10 lutego dwa szwadrony 5. Brygady Jazdy zajê³y resztê przyznanych Polsce terenów, dochodz¹c do
Morza Ba³tyckiego.

Dlatego w³aœnie w Pucku postanowiono dokonaæ symbolicznych zaœlubin – uroczyœci utrwalaj¹cej
obecnoœæ Rzeczypospolitej nad Ba³tykiem. 10 lutego 1920 r. miejscowa ludnoœæ pomorska, g³ównie ka-
szubska, wspólnie z wojskiem pieczo³owicie przygotowa³a tê uroczystoœæ. Nie zepsu³a jej nawet niepogo-
da, a do legendy przesz³o kazanie, które wyg³osi³ kapelan 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty, póŸniejszy
przywódca konspiracji pomorskiej w trakcie II wojny œwiatowej, ksi¹dz Józef Wrycza. Genera³ Haller
wrzuci³ do wody Zatoki Puckiej jeden z dwóch przygotowanych przez Poloniê gdañsk¹ platynowych pier-
œcieni, drugi pozostawi³ na swoim rêku i powiedzia³: „Zaœlubiam ciê na znak rzeczywistego i wieczystego
naszego panowania”. Uczestnicy tej uroczystoœci, z marsza³kiem Sejmu Ustawodawczego Maciejem Ra-
tajem i ministrem spraw wewnêtrznych Stanis³awem Wojciechowskim na czele, podpisali specjalnie
przygotowany akt zaœlubin Polski z morzem, a na miejscu tej uroczystoœci stan¹³ pami¹tkowy s³up, na
którym umieszczono napis „Roku Pañskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem
na czele objê³o na wieczne posiadanie polskie morze”. Poœwiêcono te¿ polsk¹ banderê morsk¹, któr¹
przy dŸwiêkach Mazurka D¹browskiego uroczyœcie wci¹gniêto na maszt, co potwierdza³o, ¿e od tego
momentu stra¿ nad polskim wybrze¿em objê³a polska Marynarka Wojenna.

Tym aktem sprzed dziewiêædziesiêciu lat Polska objê³a w posiadanie stuczterdziestokilometrowy od-
cinek wybrze¿a Ba³tyku, który ju¿ wkrótce sta³ siê miejscem jednego z najwiêkszych osi¹gniêæ II Rzeczy-
pospolitej: budowy portu morskiego i miasta Gdyni. By³ to jednoczeœnie akt wieñcz¹cy d³ugoletni¹
walkê Pomorzan o powrót do macierzy.

W dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê powrotu Rzeczypospolitej Polskiej nad Ba³tyk sk³adamy ho³d naszym
przodkom, których gorliwy patriotyzm i wielopokoleniowa praca organiczna pozwoli³y obroniæ narodo-
wego ducha i umo¿liwi³y wolnej ojczyŸnie powrót nad Morze Ba³tyckie. W imieniu zespo³ów: przewodni-
cz¹cy senator Kazimierz Kleina i przewodnicz¹cy Andrzej Grzyb.
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