
90. rocznica zaślubin

Prawdy 
i mity

Zaślubiny Polski z Bałtykiem, 
dokonane przez generała Józe
fa Hallera 10 lutego 1920 roku 
w Pucku, stały się symbolem złą
czenia Kaszub i Pomorza z Ma
cierzą po 148 latach niewoli.

Szczególnie mocno utrwalił się 
w pamięci ludu kaszubskiego 
obraz błękitnego generała wrzu
cającego w wody Zatoki Puckiej 
platynowy pierścień.

O tamtym lutowym dniu Kaszu
bi zawsze pamiętali, choć władze 
PRL starały się wymazać z pamięci 
narodowej tę ważną datę naszej 
najnowszej historii. Jedynie Polacy 
na obczyźnie, zwłaszcza w Wiel
kiej Brytanii, gdzie żył do 1960 
roku generał Haller, mogli swo
bodnie obchodzić kolejne roczni
ce, przypominając o nich poprzez 
londyńską rozgłośnię BBC.

W roku bieżącym obchodzimy 
90. rocznicę zaślubin Polski z mo
rzem. A im więcej upływa czasu, 
tym liczniejsze są legendy, którymi 
obrastają lutowe dni 1920 roku. 
Zanim je przypomnimy, uściślij- 
my wydarzenia składające się na 
historyczny fakt.

10 lutego 1920 roku w godzi
nach południowych generał Józef 
Haller przyjechał do Pucka pocią
giem z Torunia. Do miasteczka 
nad Bałtykiem zawitali też Stani
sław Wojciechowski (późniejszy 
prezydent RP), marszałek Sejmu 
Maciej Rataj, wicepremier Win
centy Witos i wiele innych osobi
stości państwowych, generalicja, 
delegaci mieszczaństwa polskie
go z Warszawy, Poznania, Lwowa, 
a także Gdańska, gdzie kilka go-

Szmaka na
JÓZEF HALLER*

1/1/ październiku 1919 roku, rozkazem Naczelnika 
Państwa i Naczelnego Wodza, zostałem wyznaczo
ny dowódcą Frontu Pomorskiego. Zadaniem moim 
było przejęcie, pospołu z polską administracją 
cywilną, Pomorza z rąk administracji pruskiej. 
Kwatera moja mieściła się w Skierniewicach. Przy
gotowania do wykonania tego zadania trwały do 
19 stycznia [1920 r.j.

Aż przyszedł moment, w którym 
trzeba było wyruszyć ze Skierniewic, 
żeby - w myśl danego przeze mnie 
rozkazu - stanąć rankiem 20 stycznia 
1920 r. w Ciechocinku, gdzie d-ca 
brygady kawalerii generał Suszyń
ski miał stanąć ze swoją brygadą do 
mojej dyspozycji. W myśl tego roz
kazu, z 19 stycznia, rozpoczął marsz 
od południa z Inowrocławia przez 
Gniewkowo płk Skrzyński na czele 
dywizji pomorskiej, aby w południe 
dotrzeć do Torunia.

20 stycznia 1920 r. był lekko mroź
nym dniem, ale bardzo słonecz
nym. Dwie doby poprzednie, obfite 
w śnieżyce i burze śnieżne, zasypały 
drogi tak, że trzeba było samocho
dem przebijać się przez zaspy śnież
ne, by dotrzeć na czas do Ciecho
cinka. Pamiętam te piękne tężnie 
solankowe, z których sople świeciły 
tęczowymi kolorami. W tym pro
miennym dniu zameldowała mi się 
brygada kawalerii, która potem kon
wojowała mnie.

WToruniu byłem przyjmowany ofi
cjalnie przez władze cywilne i przez, 
dnia poprzedniego przybyłe, wojska 
dywizji pomorskiej i mojej drugiej 
dywizji Strzelców Polskich (11. dywi
zji piechoty). Nie chcąc dłużej zajmo
wać się Toruniem, chcę tylko powie

Generał Józef Haller, w latach 1918-1919 do
wódca naczelny Armii Polskiej we Francji.

Fot. archiwum

dzieć, z jakim entuzjazmem przyjmo
wało Polskę całe Pomorze: ludność 
cała zebrała się wokoło pięknego 
toruńskiego ratusza i pomnika Ko
pernika. 11. dywizja piechoty, jesz
cze w błękitnych mundurach, była 
szczególnie wiwatowana. Ja krótko, 
ale dobitnie przemówiłem z balkonu 
ratusza, zaznaczając, ze niedawno 
stąd przemawiał kaiser Wilhelm, któ-
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więcej morza
ry groził narodowi polskiemu słowa
mi: „Biegen oder brechen".-Ja na to 
wam odpowiadam, że Polska nie bę
dzie stosowała żadnych represji, ale 
spodziewa się lojalności obywateli. 
Po moim przemówieniu zaczął się 
spontaniczny śpiew Kto się w opiekę 
odda Panu swemu, jakby tym zakoń
czyć chciano ciężki okres modłów
0 tę chwilę. Zeszedłem na dół, by do
konać przeglądu wojsk, i widziałem 
jak żołnierze ocierali łzy, nie wsty
dząc się rozrzewnienia. Skończyłem 
przegląd przy dźwiękach Mazurka 
Dąbrowskiego - hymnu naszego. 
Jeszcze Polska nie zginęła.

Zaczęła się mozolna praca pole
gająca na współpracy wojska z ad
ministracją, co jednak odbywało się 
składnie, aż nadszedł czas, gdy już 
po Tczew i po wytyczoną granicę 
obszaru Wolnego Miasta Gdańska 
zostało wszystko objęte. Następnym 
etapem miało być objęcie Kaszub
1 dotarcie do morza. Wszystko odby
wało się bez większego incydentu. 
W myśl wspólnego porozumienia, 
wycofane wojska pruskie opuściły 
już Gdańsk (dziwnym zbiegiem oko
liczności, dowódcą był pruski gene
rał von Małachowski).

10 lutego, ściśle trzymając się 
opracowanego planu, pociąg 
z moim sztabem dołączył w Lasko- 
wicach do pociągu idącego z War
szawy, w którym jechała delegacja 
Rządu i Wojska Polskiego na czele 
z ministrem spraw wewnętrznych 
Stanisławem Wojciechowskim, póź
niejszym Prezydentem.

Wśród najstarszych wojskowych 
zameldował się generał Lamezan, 
zaś z administracji - admirał K. Po
rębski. W tym zespole dotarliśmy do 
Gdańska, gdzie był dłuższy postój, 
wyzyskany zresztą przez polską lud
ność Gdańska, która manifestowała

swą radość, że jak dawniej, tak i zno
wu Gdańsk będzie polskim.

Na czele witającej delegacji prze
mówił starosta dr Wybicki, prawnuk 
generała, i od ludu gdańskiego wrę
czył mi dwa pierścienie platynowe, 
dla zaślubin naszego Bałtyku z Pol
ską Rzeczpospolitą. Według progra
mu, miał pociąg wyruszyć o godz. 
11. Niestety, dotychczas nie mogę 
z pewnością stwierdzić, czy nie było 
sabotażu, ale wyruszenie z Gdańska 
zostało opóźnione, więc do Pucka 
dojechaliśmy dopiero o godz. 13. 
Aura była ciepła, mżył wiosenny 
deszczyk, co Kaszubi tłumaczyli jako 
dobrą wróżbę, mówiąc, że to Pan 
Bóg błogosławi ńajlepsze połowy 
na Bałtyku.

W Pucku na stacji kolejowej, do
siadłszy konia, ruszyłem tęgim kłu
sem w otoczeniu szwadronu ka
walerii. Delegacja rządu i wojska 
dojechała samochodami do portu, 
gdzie pod pięknie udekorowanym 
namiotem odprawiona została Msza 
św. celebrowana przez dziekana 
Frontu Pomorskiego księdza Wryczę. 
Po Mszy św. jeszcze przejechałem 
przed frontem oddziałów ustawio
nych wzdłuż wybrzeża. Na prawym 
skrzydle stał 1. Pułk Ułanów Kre- 
chowieckich. Przeglądałem wojsko 
przy dźwiękach hymnu narodowe
go i salucie armatnim, wjeżdżając 
przytem w wodę morza częściowo 
zamarzniętego: lód łamał się pod 
nogami końskimi.

Na samym wybrzeżu, na pięknie 
wybudowanym postumencie drew
nianym, stał maszt, a obok niego 
stary strażnik polskiego morza - ka
szubski rybak w stroju rybackim, 
z wiosłem na ramieniu, i młody ma
rynarz nowej wojennej marynarki 
polskiej. Na mój znak została pod
niesiona bandera wojskowa, która

dżin wcześniej pociąg wiozący 
generała przystanął, by mogło 
się odbyć spotkanie z miejscową 
Polonią. To tutaj dr Józef Wybi
cki, podkomisarz Naczelnej Rady 
Ludowej na Gdańsk i Pomorze, 
wręczył generałowi ufundowa
ne przez Polonię dwa identyczne 
platynowe pierścienie dla symbo
licznych zaślubin z morzem, choć 
w środowisku „starych gdań
szczan" do dziś panuje przeko
nanie, że klejnoty te przekazał 
inny członek gdańskiej delegacji
- Michał Bellwon.

W deszczowym i słotnym Pucku 
przyjezdni uczestnicy wydarzenia, 
w asyście lokalnych obywateli, 
przeszli ceremonialnie do po
niemieckiej bazy wodnosamolo
tów. Tam grupa konnych, wraz 
z generałem, wjechała do wody 
w akcie zawładnięcia brzegiem 
morskim. Dla podkreślenia, że 
władzę nad Bałtykiem ponow
nie przejmuje Polska, wciągnięto 
na maszt polską flagę. Po mszy 
świętej polowej, podczas której 
płomienne kazanie patriotycz
ne wygłosił ksiądz Józef Wrycza
- dziekan Frontu Pomorskiego
- generał, stojąc pośród dostoj
ników i żołnierzy, wrzucił jeden 
z otrzymanych w Gdańsku pier
ścieni w morskie fale. Obok tego 
miejsca wbito w dno basenu 
portowego pamiątkowy pal i za
tknięto na nim biało-czerwoną 
banderę „z krzyżem i zbrojonym 
ramieniem jakby wzniesionym do 
ciosu" („Gazeta Gdańska" z 13 
lutego 1920 r.). Godzi się rów
nież przypomnieć, że w puckich 
zaślubinach wziął udział wybitny 
działacz niepodległościowy z Ka
szub, Antoni Abraham.

Fakty te, nieco różniące się od 
podanych we wspomnieniu spisa
nym przez generała po 35 latach, 
znane są dzięki pracy oficerów 
oddziału kulturalno-wychowaw-

pomerania gromicznik 2010 15



90. rocznica zaślubin

czego, skrzętnie rejestrujących na 
fotografiach przebieg uroczysto
ści. Był wśród nich Mikołaj Kar- 
pow-Lipski, który całe wydarzenie 
sfilmował, a taśmy przekazał do
wództwu Wojska Polskiego.

Ze wspomnień Józefa Hallera 
wynika, że symboliczny rzut pier
ścieniem wykonał w momencie, 
kiedy znajdował się na koniu. 
Jeżeli już, to można by zapy
tać: jakiej maści? Z jednych opi
sów wynika, że był to koń biały 
(siwy), z innych - że kary (czarny). 
Z pewnością jednak nie nastąpiło 
żadne bieganie chłopców kaszub
skich ani rybaków ku pierścienio
wi, który miał się toczyć po tafli 
lodu, by wnet zniknąć w morzu, 
ponieważ w tym miejscu woda 
była całkowicie wolna od lodu. 
Nie padły również słowa o wyło
wieniu pierścienia w Szczecinie 
czy w Świnoujściu - to już czysta 
legenda.

Augustyn Necel, wówczas 
18-letni młodzieniec, napisał 
w Moich wspomnieniach: 
„W dniu 10 lutego 1920 roku 
generał Haller był spontanicznie 
witany w Pucku. Rybacy wręczali 
mu woreczki ze złotem. - Przed 
Niemcem je obroniliśmy, a naszej 
Matce Polsce oddamy - mówili". 
Jednak w żadnych dokumentach 
nie odnotowano takiego zdarze
nia. Następnego dnia, jak napi-

Popiersie generała Józefa Hallera w puckim 
porcie. Fot. archiwum

uroczyście wzniosła się na maszt 
przy salutach armatnich i dźwięku 
hymnu narodowego; wszystkie od
działy, wraz z całą ludnością, odda
wały honory z odkrytymi głowami, 
a radosne łzy błyszczały w oczach.

Po uciszeniu, przemówiłem krótko, 
wskazując na ten dzień powrotu nad 
morze: „Dzisiaj od wiernego Kaszu
by, strażnika tego Bałtyku, odbiera 
morską straż polski marynarz. Na 
znak ślubu Bałtyku z Rzeczpospolitą 
wrzucam jeden z pierścieni danych 
mi przez polską ludność Gdańska 
w nurty Bałtyku".

Pamiętam, jak pierścień potoczył 
się po tafli lodu, by wnet zniknąć 
w morzu. Wyrwało się kilku młodych 
rybaków chcących go uchwycić, 
a gdy powracali - na moje zapyta
nie, czy chwycili go - odpowiedzieli: 
„nie, pan generał, ale będziemy go 
mieli w Szczecinie". I jakby wypro- 
rokowali. Dziś Szczecin jest polskim 
portem.

Po zakończeniu tych uroczysto
ści w porcie cała publiczność uda
ła się do Domu Zdrojowego, gdzie 
było wielkie przyjęcie - bankiet, 
w czasie którego przemawiało wielu 
mówców, wśród których wyróżniło 
się przemówienie vicepremiera p. 
Wincentego Witosa, który imieniem 
rządu zadeklarował I ratę subsydium 
dla studiów morskich i budowy por
tów. W wielu mowach wyrażano żal, 
że otrzymaliśmy za wąski dostęp do 
morza i że Gdańsk nie jest ściśle po
łączony z Polską. Przemawiali także 
Francuzi, życząc szerszego dostępu 
do morza. Ja w swym przemówie
niu, zgodnie z uczuciami wszystkich 
Polaków, wyraziłem pewność, że 
Gdańsk jak był, tak będzie polskim, 
ale nam jeden port nie wystarczy, 
musimy myśleć o budowie nowych 
i tu zwróciłem się do rządu z apelem 
o większe fundusze na ten cel.

Po bankiecie, z wojewodą Łaszew- 
skim i najbliższym sztabem odjecha
łem do Gdyni, która była wówczas 
małą wioską rybacką, gdzie przeno

cowałem w jednym domu tuż nad 
morzem. Była to willa „Stella Maris", 
własność jednego emerytowanego 
księdza.

Następnego dnia, 11 lutego-wraz 
z wojewodą Łaszewskim, gen. La- 
mezanem i admirałem Porębskim 
-wyruszyłem samochodem do Wiel
kiej Wsi, skąd objechałem wybrzeże 
mniej więcej aż po Jastrzębią Górę na 
małym rybackim kutrze, który nosił 
jeszcze niemiecką nazwę See Stern 
(Gwiazda Morza). Ponieważ fala była 
jeszcze zimowa, dosyć burzliwa przy 
lądowaniu w pobliżu tego miejsca, 
gdzie dziś jest port Władysławowo, 
lądowanie następowało w ten spo
sób, że mocni rybacy stojący w wo
dzie podstawiali swoje plecy, na któ
rych przenosili nas na suchy ląd.

Tak lądując, spostrzegłem w oddali 
małe zalesienie i na moje zapytanie 
zgłosił się p. Czorliński z Wielkiej Wsi, 
właściciel tych gruntów, mówiąc, 
że te wydmy piaszczyste on zalesił 
i chętnie by je sprzedał dla budowania 
letniska. Tam powstało później Halle- 
rowO, utworzone przez warszaw
ską spółkę. W pobliżu tego lasku, 
przy specjalnie zbudowanej bramie 
triumfalnej, witała mnie i wszystkich 
gości ludność Wielkiej Wsi z wójtem 
Czorlińskim na czele i Detlafem, przy 
czym nie odstępował mnie wielkiego 
wzrostu Kaszuba Piper w stroju ryba
ckim. Dzieci szkolne pod przewodem 
dyrektora obdarzyły mnie kwiatami, 
i odśpiewały hymn Gwiazdo Morza. 
Wtedy spostrzegłem opodal stoją
cego starszego pana, a poznałem 
w nim mego przyjaciela, artystę 
malarza Fałata, który po powitaniu, 
z omszałej butelki nalał mi do małego 
kieliszka starego tokaju.

W krótkiej przemowie na rzecz 
Polski i Kaszub zaznaczyłem, że nie 
ma Kaszub bez Polonii, jak bez Ka
szub Polski, i wypiłem, wiwatując na 
cześć Rzeczypospolitej, która wróci
ła na polskie morze. Drugi kieliszek 
wręczyłem towarzyszącemu mi Pipe- 
rowi, który skosztował, uśmiechnął
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Na obrazie Wojciecha Kossaka Zaślubiny Polski z morzem general Haller rzuca pierścień siedząc na 
koniu. Reprodukcja

się, a wypiwszy powiedział „szma- 
ka na więcej, pan generał". A na 
to ja:„Szmaka nam na więcej tego 
morza, bośmy dostali tylko małe 
okienko, a potrzebne nam są szero
kie wrota". To podchwycone zostało 
spontanicznie i wszyscy odśpiewali 
hymn Boże, coś Polskę.

Od roku 1921 rozpoczął się praw
dziwy ciąg Polaków nad Bałtyk, które
go wybrzeże, zwłaszcza w porze lato- 
wej, zaludniało się, dając miejscowej 
ludności dodatkowe zarobki.

Pamiętam dobrze typowego rybaka 
z Jastarni, mistrza Aleksandra, który 
z humorem opowiadał, jak to Pan 
Bóg dał Kaszubom „złote rybki". Na 
moje zapytanie, jakie to rybki, od
powiedział śmiejąc się wesoło: „To 
te z Warsiawy". Wybrzeże całe roz
brzmiewało radosnym szczebiotem 
naszych dzieci, a liczne organizacje 
młodzieży polskiej zażywały zdro
wej swobody, wzmacniając swe siły 
w różnych ćwiczeniach na plażach 
i w wodach Bałtyku, pływając, wiosłu
jąc lub żeglując; a przy tym w jasnych 
promieniach słońca opalali ciało, re
generując je, jak i duszę.

Naród polski zrozumiał, ocenił 
i pokochał swój Bałtyk i pełną jego

wartość. Odnalazł w nim żywioł 
wolności i energię zdrowia oraz dy
namikę twórczego życia. Marynarka 
polska, tak handlowa, jak i wojenna, 
rozwijała się znakomicie dla wiernej 
służby Ojczyźnie, czego dała dowód 
w drugiej wojnie światowej. Wojenne 
i handlowe okręty, skierowane w cza
sie wojny do portów brytyjskich, do
tarły [tam] w trudnych przeprawach, 
w których szczególnie odznaczyły się 
dwie łodzie podwodne O.R.P.: Orzeł 
i Wilk. Flota wojenna polska brała 
udział w dalszej akcji wspólnie z flo
ta brytyjską.

Dziwnie harmonijnie kojarzą się 
rozliczne pieśni polskie z poszumem 
fal morskich, a wśród nich uroczy
ste tony nowego hymnu o Bałtyku 
kompozycji Nowowiejskiego, do słów 
profesora Kasprowicza, napisanych 
dla korporacji Baltia w Poznaniu:
Od morza jesteśmy, od morza,
Od najpiękniejszego z mórz.

Luty 1955 m
*Źrodło: Marynarka Wojenna, do

kumenty i opracowania, Stowarzy
szenie Marynarki Wojennej, Londyn 
1968. Tytuł pochodzi od redakcji 
„Pomeranii". W tekście dokonano 
korekt interpunkcyjnych.

sał dalej A. Necel, generał Haller 
przybył do Wielkiej Wsi. Ryba
cy, na czele z szyprem Jakubem 
Myśliszem, przyjęli go na kuter, 
a publiczność zebrana na brzegu 
z wielkim entuzjazmem wykonała 
Rotę. Inni znów odśpiewali hymn 
kaszubski ze słowami „Tam, gdzie 
Wisła od Krakowa w polskie mo
rze płynie, polska wiara, polska 
mowa nigdy nie zaginie".

Na wysokości przylądka Roze
wie generał miał wrzucić w ot
chłań morską kolejny pierścień 
- na znak zaślubin z Wielkim Mo
rzem, jak je nazywają Kaszubi 
(w przeciwieństwie do Małego 
Morza Zatoki Puckiej). Czyżby to 
był klejnot bliźniaczy z tym pu
ckim? Z pewnością nie, bo do 
końca swojego długiego życia 
(87 lat) generał nosił drugi pier
ścień na palcu prawej ręki. Obrącz
ka miała od wewnętrznej strony 
napis: „Gdańsk-Puck 10 lutego 
1920". Była zresztą cała pięknie 
grawerowana, z orłem i kotwicą 
w wieńcu laurowym. Obecnie przed
miot ów znajduje się w depozycie w 
podlondyńskim muzeum Fowler 
Cort, nad Tamizą. Ponadto w kąciku 
hallerowskim widnieje tam ostatni 
mundur błękitnego generała.

Dopowiedzmy, że Gdynia miała 
też swoje zaślubiny. Odbyły się one 
12 lub 13 lutego 1920 roku pod 
dowództwem rotmistrza Zdzisława 
Rozwadowskiego, który wystąpił 
na czele swego szwadronu.

Cieszmy się, że w wolnej Polsce 
znów możemy radośnie i swobod
nie obchodzić rocznicę tak istotnego 
wydarzenia z naszej historii, silnie 
związanego z kaszubskim brze
giem. Starajmy się, by wiedza o tym 
prawdziwie triumfalnym „wjeździe" 
Polski do Kaszub, do morza kaszub
skiego, na trwale zagościła w ser
cach i umysłach naszych rodaków, 
zwłaszcza młodych. ■

Jerzy Nacel
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