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 Z historii pomorskiej drogi do niepodległej Rzeczypospolitej

100-lecie powrotu Pomorza
w granice Rzeczypospolitej

i zaślubin Polski z Bałtykiem
Doktor od obrączek
10

lutego 1920 r., 
na dworcu ko-
l e j o w y m  
w Gdańsku, 
doszło do sym-

bolicznego wydarzenia. Zatrzy-
mał się specjalny pociąg jadący 
z Torunia do Pucka na zaślubiny 
Polski z morzem. Wiózł oficjalną 
delegację rządu polskiego (m.in. 
Stanisława Wojciechowskiego - 
ówczesnego ministra spraw 
wewnętrznych), sejmu i oficerów 
reprezentujących zwycięskie 
mocarstwa zachodnie. Najważ-
niejszym jednak pasażerem był 
gen. Józef Haller jako dowódca 
Frontu Pomorskiego, który od 17 
stycznia, zgodnie z wcześniej 
ustalonym z Niemcami harmo-
nogramem, przejmował dla Rze-
czypospolitej kolejne miejsco-
wości przyznane w drodze trak-
tatu wersalskiego. Całość opera-
cji odbywała się bez walk, z za-
chowaniem porządku publicz-
nego i przy wielkiej euforii pol-
skiej ludności Pomorza. Ostat-
nim, a zarazem symbolicznym 
i przede wszystkim propagando-
wym aktem tego procesu miały 
być zaślubiny Polski z morzem 
w Pucku w dniu 10 lutego, czyli 
wtedy, kiedy planowano dotar-
cie oddziałów wojska polskiego 
do brzegu Bałtyku.  

Traktat wersalski z samego 
Gdańska i najbliższej okolicy 
przewidywał utworzenie Wol-
nego Miasta pod protektoratem 
Ligi Narodów. Polska miała mieć 
w nim szereg uprawnień, a w tym 
swobodę użytkowania dróg 
wodnych, nadzór i zarząd kolei 

oraz komunikacji pocztowej, te-
legraficznej i telefonicznej. Te 
sprawy miały być w przyszłości 
uszczegółowione konwencją pol-
sko-gdańską. Przejazd oficjalnej 
delegacji na uroczystość objęcia 
wybrzeża był dobrym preteks-
tem do podkreślenia praw pań-
stwa polskiego w Gdańsku, a jed-
nocześnie przypomnienia postu-
latów miejscowej Polonii, która 
zabiegała o przyłączenie do Rze-
czypospolitej. Był to kolejny akt 
rozgrywki międzynarodowej 
o wpływy w Gdańsku, którego 
port był wrotami do i dla gospo-
darki Polski. Strona polska już 
w połowie stycznia 1920 r. (na 
prawie miesiąc przed zaślubi-
nami) zaczęła zabiegać kanałami 
wojskowo-dyplomatycznymi 
(również w Paryżu) o przejazd 
przez Gdańsk pociągu z gen. 
Hallerem. Był to okres przej-
ściowy, bo w tym czasie ostatnie 
oddziały niemieckie opuszczały 
to miasto, a ich miejsce zajmo-
wały oddziały aliantów – głównie 
Brytyjczycy. Najważniejszym 
urzędnikiem miał być angielski 
dyplomata Reginald Tower, który 
miał pełnić funkcję Wysokiego 
Komisarza Ligi Narodów 
w Gdańsku. Przyjechał jednak 
do miasta dopiero 11 lutego, czyli 
dzień po tym, jak gdańscy Polacy 
zorganizowali na dworcu kolejo-
wym huczne powitanie gen. 
Hallerowi, reprezentującemu 
wojsko polskie i podarowali  
obrączki (nie - jak często omył-
kowo niektórzy podają - pierście-
nie) na zaślubiny Polski z Bałty-
kiem. 

Zaślubiony Bałtyk 
Dwie obrączki gen. Hallerowi 
wręczył dr Józef Wybicki – lider 
gdańskich Polaków i działacz spo-
łeczny niezwykle zasłużony dla 
ruchu niepodległościowego 
na Pomorzu. W obrączkach wy-
grawerowano napis „Gdańsk 
10.2.1920 Puck”. Jedną Haller 
wrzucił uroczyście jeszcze tego 
dnia w wody Bałtyku, a drugą - jak 
głosi przekaz (nie należy go jed-
nak chyba brać dosłownie) - miał 
nosić do śmierci na palcu. Obec-
nie obrączka ta jest przechowy-
wana w muzeum w Licheniu. 
Właściwie chodziło o symbo-
liczne podkreślenie, że droga 
do zaślubin w Pucku, droga Pol-
ski do morza, wiedzie przez 
Gdańsk, i to gdańszczanie spre-
zentowali obrączkę, aby Bałtyk 
zaślubić Polsce. Obrączkami 
gdańszczan Polska zaślubiona zo-
stała z morzem. Zmierzano do ut-
rwalenia, też w przekonaniu pol-
skiej opinii publicznej, związku 
między Rzeczypospolitą a mo-
rzem. Ten gest zaślubin z Bałty-
kiem, dokonanych przez gen. 
Hallera, zachował się w pamięci 
potomnych również dzięki malar-
stwu. Dr Józef Wybicki odszedł 
w niepamięć, a warto przypom-
nieć jego postać. 

Józef Wybicki 
Urodził się w Niewierzu koło 
Brodnicy w rodzinie ziemiań-
skiej. Po ukończeniu 
brodnickiego gimnazjum studio-
wał medycynę we Wrocławiu, 
Berlinie i Lipsku. W tym czasie 
związał się też z ruchem filoma-

ckim, którego młodzi członko-
wie, m.in. w drodze samokształ-
cenia, poznawali polską literaturę 
i historię. W Lipsku Wybicki był 
jednym z założycieli, a w 1893 r. 
prezesem, towarzystwa akade-
mickiego „Unitas”, opiekującego 
się robotnikami polskimi pracu-
jącymi w Niemczech. Po studiach 
i uzyskaniu doktoratu wrócił 
na Pomorze i wraz z żoną Janiną 
osiadł w Gdańsku. Przez ćwierć 
wieku należał do czołowych 
działaczy polskiego ruchy naro-
dowego w tym mieście. Pracując 
w szpitalu mariackim w Gdańsku 
(był to szpital katolicki sióstr 
boromeuszek na ul. Łąkowej) 
wyrobił sobie opinię dobrego le-
karza pediatry, zyskując zaufanie 
i uznanie pacjentów niezależnie 
od narodowości. Wraz z żoną 
i bankowcem związanym z ru-
chem młodokaszubskim, dr. 
Franciszkiem Kręckim, założył 
Komitet Wakacyjny, który orga-
nizował, w celu obrony miejsco-
wych dzieci przed germanizacją, 
wypoczynek w domach polskich 
działaczy społecznych i wy-
cieczki do ważnych dla kultury 
polskiej ośrodków, np. Warszawy 
czy Krakowa. Dom państwa 
Wybickich stał się istotnym 
ośrodkiem, wokół którego sku-
piało się życie kulturalne gdań-
skich Polaków. 

W czasie I wojny światowej 
dr Wybicki pełnił w Gdańsku 
też funkcję lekarza sztabowego, 
a żonę wraz z córką wysłał 
do Szwajcarii. Odwiedziny naj-
bliższych łączył z możliwością 
utrzymywania bezpośrednich 

kontaktów z Komitetem Naro-
dowym Polskim w Lozannie 
(jego przywódcą był  Roman 
Dmowski i Ignacy Paderewski). 
Miał więc bardzo dobre kon-
takty ze środowiskiem, które 
po klęsce Niemiec było przed-
stawicielstwem polskich intere-
sów wobec zwycięskich mo-
carstw zachodnich na konferen-
cji pokojowej w Paryżu, której 
zadaniem było m.in. zdecydo-
wanie o przynależności pań-
stwowej Pomorza, a w tym 
Gdańska. 

Po wybuchu rewolucji listopa-
dowej w Niemczech dr Józef 
Wybicki został prezesem polskiej 
Rady Ludowej w Gdańsku. Jej za-
daniem było reprezentowanie 
miejscowej, polskiej społeczności 
wobec lokalnych władz niemie-

ckich. Jako delegat z Gdańska 
Wybicki uczestniczył w dniach 3-
5 grudnia w polskim Sejmie Dziel-
nicowym w Poznaniu, zwołanym 
przez Polaków zamieszkujących 
państwo niemieckie. Otrzymał 
nominację na podkomisarza 
Podkomisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej w Gdańsku oficjalnie 
działającego od 13 grudnia 1918 r. 
Na jego czele stał dr Stefan 
Łaszewski, adwokat 
z Grudziądza, który był też od 1912 
r. polskim posłem z okręgu ka-
szubskiego do parlamentu Rze-
szy. Podkomisariat był ciałem ko-
ordynującym działalność ruchu 
polskiego na Pomorzu, Warmii 
i Mazurach.  

Dokończenie na str. 2

Dr Józef Wybicki



Z ajmował się przygo-
t o w y w a n i e m  
oświaty i kadr admi-
nistracji polskiej, 
kształceniem agitato-

rów mających mobilizować lud-
ność za opowiedzeniem się 
za przyłączeniem do Polski, po-
borem podatku narodowego, po-
lityką socjalną, zbieraniem infor-
macji o charakterze polityczno-
wojskowym i rozbudowywa-
niem struktur konspiracji. Właś-
ciwie pod częstą nieobecność 
w Gdańsku Łaszewskiego to 
głównie dr Józef Wybicki i dr 
Franciszek Kręcki kierowali pra-
cami Podkomisariatu. Gabinet le-
karski Wybickiego był dobrą 
przykrywką do utrzymywania 
kontaktów z najróżniejszymi 
ludźmi ze świata polityki i zapew-
niał przy tym dyskrecję. 25 grud-
nia 1918 r. witał w Gdańsku Igna-
cego Paderewskiego, który zmie-
rzał do Warszawy, aby stanąć 
na czele państwa. W kluczowym 
okresie kwietnia 1919 r., kiedy 
na konferencji pokojowej w Pa-
ryżu ważyły się losy Pomorza, 
a w tym Gdańska, władze 
Podkomisariatu zdecydowały się 
na wysłanie delegacji kaszubskiej 
składającej się z Antoniego Abra-
hama (Oliwa), Tomasza Rogali 
(Kościerzyna) i mec. Mieczy-
sława Marchlewskiego (Gdańsk), 

która miała reprezentantom Pol-
ski (w tym Paderewskiemu) po-
służyć do dowiedzenia, że ten 
nadbałtycki region zamieszkuje 
ludność polska i należy przyznać 
go Rzeczypospolitej. W tym kry-
tycznym momencie, przy braku 
funduszy na działalność niepod-
ległościową, finansował szereg 
inicjatyw ze swoich środków pry-
watnych. 

Po podpisaniu 28 czerwca 
1919 r. przez Niemcy traktatu 
wersalskiego Wybicki zaangażo-
wał się w rekrutację i przygoto-
wanie urzędników dla polskiej 
administracji, która miała prze-
jąć zadania na Pomorzu. Braki 
odpowiednio wykwalifikowa-
nych kadr do pełnienia funkcji 
publicznych były wielkim prob-
lemem. Rozbudowywane struk-
tury gdańskiego podkomisariatu 
po przeniesieniu do Torunia (sto-
licy województwa pomorskiego 
w okresie międzywojennym) 
stały się podstawą do tworzenia 
pomorskiego urzędu wojewódz-
kiego, a potem także starostwa 
krajowego pomorskiego. W cza-
sie przejściowym, od połowy 
1919 do 1920 , dr Wybicki wraz ze 
współpracownikami zabezpie-
czał mienie i dokumentację in-
stytucji samorządowych Prus Za-
chodnich. Zgodnie z traktatem 62 
proc. terytorium tej prowincji 
miało przypaść Polsce, więc 
trzeba było przypilnować po-

działu jej majątku. 23 paździer-
nika 1919 r. dr Józef Wybicki zo-
stał mianowany komisarycznym 
starostą krajowym pomorskim – 
odpowiednikiem współczes-
nego nam marszałka wojewódz-
twa. W II RP tylko województwo 
pomorskie (z siedzibą w Toruniu) 
i poznańskie miało samorząd re-
gionalny. 10 lutego 1920 r. jako li-
der gdańskich i szerzej pomor-
skich Polaków wręczył gen. 
Hallerowi na dworcu w Gdańsku 
obrączki, które posłużyły do za-
ślubin Polski z Bałtykiem. Był 
uczestnikiem uroczystości w Pu-
cku. Potem wyjechał z Gdańska 
i osiadł w Toruniu. 

W październiku 1921 r., jako 
osoba ciesząca się dużym zaufa-
niem różnych środowisk poli-
tycznych, został ministrem byłej 
Dzielnicy Pruskiej z zadaniem li-
kwidacji tego ministerstwa i złą-
czenia administracyjnego ziem 
byłego zaboru pruskiego z pozo-
stałymi ziemiami polskimi. Zada-
nie to wykonał. 

Sprawny organizator 
10 maja 1922 r. Sejmik Woje-
wódzki Pomorski na swoim inau-
guracyjnym posiedzeniu miano-
wał na 12 letnią kadencję dr. Jó-
zefa Wybickiego Starostą Krajo-
wym Pomorskim. Dr Wybicki 
wraz ze współpracownikami wy-
kazał się dużymi zdolnościami 
organizacyjnymi i strategicznym 

myśleniem. Podniósł z zapaści 
powojennej podległe samorzą-
dowi szpitale psychiatryczne 
w Kocborowie, Świeciu, 
Wejherowie i zakład poprawczy 
w Chojnicach. Zorganizował 
opiekę nad kilkuset polskimi sie-
rotami, które przywieziono 
na Pomorze z Syberii i ulokował 
je w internacie w Wejherowie. 
Przyczynił się do poprawy stanu 
dróg publicznych i mostów 
w województwie. Jednak najdo-
nioślejszą inwestycją było dokoń-
czenie, a następnie rozbudowa 
Pomorskiej Elektrowni Krajowej 
„Gródek”, a potem budowa ko-
lejnej elektrowni Żur. Te elek-
trownie wodne połączono 
w 1928 r. za pomocą zbudowanej 
w ciągu pół roku linii energetycz-
nej do szybko rozwijającej się 
Gdyni. W tych przedsięwzięciach 
dr Wybickiego wspierał inż. Al-
fons Hoffman.  

Dr Wybicki był współzałoży-
cielem i prezesem Zarządu Po-
morskiej Krajowej Kasy Pożycz-
kowej i Pomorskiego Stowarzy-
szenia Ubezpieczeń. Należał 
do władz bardzo wielu organiza-
cji społecznych takich jak Liga Ka-
tolicka dla diecezji chełmińskiej, 
PCK, Towarzystwo Pomocy Nau-
kowej, Komitet Wojewódzki Po-
mocy Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej, Instytut Bałtycki itd. 
Zmarł 28 kwietnia 1929 r. w Toru-
niu w czasie manifestacji narodo-

wej społeczeństwa polskiego 
przeciwko rewizjonistycznej po-
lityce Niemiec. Pochowany został 
w rodzinnym grobowcu 
w Mszanej w powiecie 
brodnickim. 

Warto wspomnieć też 
o działalności żony dr 
Wybickiego Janiny 
z Chełmickich. Była ona nie-
zwykle aktywna społecznie. 
W takcie wojny organizowała 
pomoc materialną dla dzieci 
polskich w zaborze rosyjskim, 
była współzałożycielką PCK 
w Gdańsku, inicjatorką założe-
nia w 1919 r. tej organizacji 
w Tczewie i Starogardzie Gdań-
skim. Była w ścisłym kierowni-
ctwie pomorskiego PCK. 
Po śmierci męża zgodnie z jego 
wolą, zwróciła się z apelem 
w prasie do społeczeństwa po-
morskiego, by nie składano 
wieńców pogrzebowych lecz 
przekazywano ofiary na bu-
dowę statku „Dar Pomorza” 
lub dla głodujących dzieci. 
Zmarła w 1933 r. i pochowana 
została obok męża. Córka 
Wybickich, Maria, prześlado-
wana w czasie II wojny świato-
wej przez hitlerowców za dzia-
łalność ojca, została uwię-
ziona, osadzona w obozie kon-
centracyjnym Ravensbrück, 
usiłowano zmusić ją do podpi-
sania niemieckiej Listy Naro-
dowościowej, obiecując wol-

ność i przywrócenie praw ro-
dzicielskich do córki. Odmó-
wiła i brała udział w konspiracji 
obozowej. Po wojnie wróciła 
do Polski i zajęła się wychowy-
waniem córki, która w trakcie 
wojny znalazła schronienie 
u katolickich zakonnic niemie-
ckich. 

Spotkajmy się 
W najbliższą niedzielę, 9 lutego, 
na peronie 5 dworca kolejowego 
w Gdańsku, odbędzie się festyn 
rodzinny i inscenizacja nawiązu-
jąca do wydarzeń sprzed stu lat 
i wizyty gen. Hallera udającego 
się na zaślubin Polski z morzem. 
W ramach inscenizacji o 14.15 
przekazane zostaną gen. 
Hallerowi obrączki. W 1920 r. 
w imieniu gdańszczan i ogólnie 
Pomorzan zrobił to dr Józef 
Wybicki. W 2020 r. ten gest pow-
tórzą w pewnym stopniu jego na-
stępcy: prezydent Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz, marszałek 
województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk i Henryka Kledzik-
Flisikowska, wywodząca się z ro-
dziny przedwojennej Polonii 
gdańskiej, córka Alfonsa 
Flisikowskiego, który 1 września 
1939 r. dowodził obroną Poczty 
Polskiej w Wolnym Mieście 
Gdańsku i został zamordowany 
wraz z innymi pocztowcami 
przez hitlerowców.      
Łukasz Grzędzicki 
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10
lutego 1920 r. za-
ślubiny Polski 
z morzem w Pu-
cku utkwiły 
w pamięci 

wielu uczestników tych uro-
czystości. Jeden z nich, por. Eu-
geniusz Pławski, wówczas ofi-
cer I Batalionu Morskiego, 
w swoich wspomnieniach tak 
opisał kulminacyjny moment: 

„Generał Haller w asyście 
gen. bryg. Skrzyńskiego skiero-
wał się po pochylni w stronę 
morza. Gdy konie stanęły 
w wodzie, generał Haller, pa-
trząc przed siebie w stronę Bał-
tyku, wypowiedział mniej wię-
cej następujące słowa: 

- W imieniu Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej, ja - ge-
nerał broni Józef Haller - obej-
muję w posiadanie ten oto nasz 
prastary Bałtyk słowiański. 

Po wypowiedzeniu tego zda-
nia generał odebrał od adiutanta 
dwa platynowe pierścienie, 
z których jeden rzucił w morze, 
a drugi – identyczny – nałożył so-
bie na palec, po czym, zwracając 
się w stronę admirała 
Porębskiego, rozkazał podnie-
sienie bandery. Admirał dał mi 
znak ręką, na co ja zakomende-
rowałem: 

- Do Bandery! Banderę pod-
nieść! 

Na tę komendę orkiestra Ma-
rynarki Wojennej zagrała Jesz-
cze Polska nie zginęła, wojsko 
sprezentowało broń, a bateria 
artylerii polowej huknęła gro-
mem salutu na cześć Rzeczypo-
spolitej i jej morza. 

Wszyscy obecni, wtórując or-
kiestrze śpiewem, śledzili ze 
wzruszeniem, jak kapral mary-
narki Kazimierz Wiśniewski 
i starszy marynarz Florian Na-
pierała powoli wciągali banderę 
na maszt.” 

Tyle relacja świadka wyda-
rzeń Eugeniusza Pławskiego. 
Nikt chyba nie spodziewałby się 

10 lutego 1920 r., że ten mło-
dziutki oficer, dzięki swoim póź-
niejszym dokonaniom, przej-
dzie do legendy Marynarki Wo-
jennej RP.  

Eugeniusz Pławski urodził 
się w 1895 r. w Noworosyjsku 
na Kaukazie, a jego ojciec dosłu-
żył się w armii carskiej wysokich 
stopni oficerskich. Eugeniusz 
ukończył Korpus Kadetów 
w Chabarowsku, a następnie 
Szkołę Morskiego Korpusu 
w Petersburgu. Ukończył Szkołę 
Lotnictwa Morskiego 
w Sewastopolu. W 1914 r. rozpo-
czął, jako miczman, służbę w ro-
syjskiej Flocie Czarnomorskiej, 
stopniowo awansując. W 1917 r. 
został oficerem nawigacyjnym 
niszczyciela „Gniewnyj”, 
a po wybuchu rewolucji paź-
dziernikowej wybrany przez za-
łogę dowódcą niszczyciela 
„Zorkij”. W trakcie służby we 
Flocie Czarnomorskiej należał 
do tajnego Związku Wojsko-
wego Polaków w Odessie. 
Po odzyskaniu niepodległości 
przyjechał do Warszawy i został 
przyjęty w stopniu porucznika 
do tworzącej się Marynarki Wo-
jennej. Jako oficer w I Batalionie 
Morskim uczestniczył w przej-
mowaniu Pomorza w 1920 r. 

i zaślubinach z morzem w Pu-
cku. Został komendantem Portu 
Wojennego Puck, a potem ofice-
rem łącznikowym kontradmi-
rała Kazimierza Porębskiego. 
Dowodził kolejnymi polskimi 
okrętami, m.in. kanonierką ORP 
„Generał Haller”. Uczestniczył 
w szkoleniu kadr Marynarki Wo-
jennej. W latach 1928-31 przeby-
wał we Francji, gdzie kierował 
polską szkołą podwodnego pły-
wania. W 1931 r. został dowódcą 
okrętu podwodnego ORP 
„Żbik”, a potem dywizjonu 
okrętów podwodnych. 

Największą jednak sławę 
przyniosły mu dokonania 
z okresu II wojny światowej. 5 li-
stopada 1940 roku nastąpiło 
podniesienie polskiej bandery 
na ORP „Piorun” – nowoczes-
nym niszczycielu wydzierża-
wionym przez Brytyjczyków. 
Dowódcą został Eugeniusz 
Pławski, a okręt obsadzili mary-
narze ocaleni z zatopionego 
pod Narvikiem „Groma” oraz 
ochotnicy i żołnierze przenie-
sieni do marynarki. ORP „Pio-
run” uczestniczył w operacjach 
bojowych na Atlantyku, Morzu 
Północnym i Śródziemnym. 
Znany jest jednak przede 
wszystkim ze słynnej operacji 

pościgu za niemieckim 
superpancernikiem „Bismarck”. 
„Bismarck” siał postrach na wo-
dach Atlantyku: atakował kon-
woje, posłał na dno chlubę bry-
tyjskiej floty HMS „Hood” i po-
ważnie uszkodził HMS „Prince 
of Wales”. ORP „Piorun” był 
pierwszym okrętem, który wy-
patrzył niemiecki pancernik 26 
maja 1941 roku. Mimo iż przy po-
tężnym „Bismarcku” polski nisz-
czyciel wyglądał jak łupina, ko-
mandor Pławski zdecydował się 
na oddanie salw do przeciwnika. 
Wymiana ognia między okrętami 
trwała godzinę. Przypominało to 
pojedynek Dawida z Goliatem. 
Później ORP „Piorun” w złych 
warunkach pogodowych stracił 
kontakt z „Bismarckiem”. Zdo-
łały go jednak znaleźć pozostałe 
okręty brytyjskie z grupy wysła-
nej przeciw pancernikowi. Nie-
mieckiego molocha i dumę 
Kriegsmarine udało się zatopić 
Brytyjczykom 27 maja 1941 r. 

Od 1943 r. kmdr Pławski do-
wodził krążownikiem ORP 
„Dragon”, a od 1945 r. był sze-
fem Inspektoratu Marynarki 
Wojennej. Po wojnie nie wrócił 
do Polski, która znalazła się 
w strefie wpływów ZSRR. 
Po rozwiązaniu Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie przeka-
zał sztandar i banderę Mary-
narki Wojennej do Instytutu im. 
gen. Władysława Sikorskiego 
w Londynie. W 1948 r. osiadł 
w Kanadzie i ściągnął z kraju 
żonę i syna. Pracował na farmie 
i w tartaku. Od 1952 r. przez pra-
wie dwie dekady pracował (ofi-
cjalnie jako tłumacz) dla rządu 
kanadyjskiego. Zmarł w 1972 r. 
w Vancouver. W 2004 r. prochy 
kmdr. Pławskiego zostały spro-
wadzone do Polski przez jego 
syna Jerzego i pochowane 
na Cmentarzu Marynarki Wo-
jennej na Oksywiu. Jego  
wspomnienia pod tytułem 
„Fala za falą” zostały wydane 
w Polsce w 2003 r.  

Staraniem samorządu woje-
wództwa pomorskiego i miasta 
Pucka 10 lutego 2020 r. o godz. 
14.30 dokładnie w miejscu, w któ-
rym gen. Haller dokonał zaślubin 
Polski z Bałtykiem, odbędzie się 
inscenizacja tego wydarzenia 
sprzed stu lat. Komendę: „Do 
bandery! Banderę podnieść!” 
wyda tym razem syn kmdr Euge-
niusza Pławskiego, Jerzy, który 
specjalnie na tę uroczystość przy-
leci z Kanady. Tym sposobem hi-
storia zatoczy koło. 
Łukasz Grzędzicki 

Pławski: Banderę podnieść!

Dokończenie ze str. 1

Legenda Marynarki 
Wojennej RP  

kmdr Eugeniusz Pławski
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