Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
10 Lutego 1920 - ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM

(10.02.1920)

Puck - 10 lutego 1920 roku, to w
historii morskiej Polski data
magiczna – symboliczny dzień
powrotu Rzeczypospolitej nad Bałtyk.
Tego dnia w Pucku padał deszcz. Tłum
dostojników pod parasolami asystował w
symbolicznym akcie zaślubin Polski z
morzem. Ceremonialnego rzucenia w
wody Zatoki platynowego pierścienia,
dokonał generał Józef Haller. Na sygnał
admirała Kazimierza
Porębskiego, komendę do podniesienia
bandery podał 25 letni oficer marynarki
Eugeniusz Pławski. Ten sam, który 23 lata
później na Atlantyku , jako dowódca ORP
„Piorun”, stanie na drodze „Bismarcka” –
pancernego kolosa Kriegsmarine.
Rodzące się w gabinetach koncepcje,
zyskały mocny propagandowy
impuls. Wagę tego wydarzenia doskonale
rozumiała grupa ludzi, dzięki którym tenże
rok 1920 położył fundamenty pod budowę
Polski morskiej. Powstały zręby polskiej
administracji morskiej, szkolnictwa
morskiego, inżynier Tadeusz Wenda
wskazał na wieś Gdynia jako miejsce
optymalne dla budowy portu. Zanim
jednak zaczęto kopać portowe baseny,
tworzyć flotę, w Tczewie i Toruniu
powołano do życia szkoły kształcące kadry
morskie. Wokół Gdyni i biało-czerwonej
bandery, przez cały okres II
Rzeczypospolitej, ogniskowała się
narodowa energia i duma.

Zaślubiny Polski z morzem
na fotografii....

... obrazie Henryka Uziembły
- świadka Zaślubin

...drugiego uczestnika
Zaślubin - Juliana Fałata

...oraz w wizji artystycznej
Wojciecha Kossaka

Puck - pierwsza baza polskiej
Rok 1920 to także pierwsze pojawienie się floty
na wodach Bałtyku biało-czerwonej,
wojennej bandery, którą podniósł niewielki
okręt hydrograficzny ORP "Pomorzanin".

Puck był pierwszą bazą floty, a w Gdańsku
podniesiono polskie bandery na
pierwszych w historii okrętach bojowych
zamówionych przez naszą Marynarkę
Wojenną. Były to cztery monitory rzeczne
zbudowane z myślą o wzmocnieniu
naszych sił zbrojnych w walce o
Marynarze z monitorów
wschodnie granice. Na wojnę
polsko-bolszewicką nie zdążyły - przez
całe międzywojenne dwudziestolecie
stanowiły trzon sił Flotylli Pińskiej.
Ozdobny formularz puckich zaślubin (patrz
powyżej) zaprojektował artysta malarz
Henryk Uziembło - uczestnik uroczystości.
Widać na nim podpisy m.in. generała
Hallera, Stanisława Wojciechowskiego,
póżniejszego prezydenta RP oraz admirała
Kazimierza Porebskiego.
KALENDARIUM HISTORYCZNE MMW
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