
Apel Nr XXVI/1.A.2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie: upamiętnienia 100-lecia Zaślubin Polski z morzem 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 28 ust. 3 pkt 3 
Statutu Gminy Kosakowo uchwalonego Uchwałą Nr XVII/100/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku (Dz. Urz. Woj. 

Pom.  z dnia 13 marca 2012 r., poz.1001) zmienionego uchwałą nr XXXVIII/28/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 marca 2017 roku  (Dz. 

Urz. Woj.Pom. z dnia 27 kwietnia 2017 roku, poz. 1491), uchwałą nr XXXIX/40/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 maja 2017 roku (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z dnia 8 czerwca 2017 roku, poz. 2203) oraz uchwałą nr LXI/220/2018 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 26 września 2018 roku 

(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 października 2018 roku, poz. 4083). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

zwraca się z apelem: 
 

§ 1 

 

   „Uroczysty Apel do Mieszkańców Gminy Kosakowo! 

 

         Rok Jubileuszu 100-lecia Zaślubin Polski z morzem, którego 10 lutego 1920 roku w nieodległym 

mieście Puck symbolicznie dokonał generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych                       

oraz nową administracją Województwa Pomorskiego jest okazją, by przypomnieć, iż w wolnej                                 

i odrodzonej Polsce istniała pierwsza  flota handlowa z portem macierzystym w Rewie.  

       Statki handlowe zwane szkutami w owym pamiętnym dniu 10 lutego kotwiczyły na zalodzonej 

lagunie rewskiej w pobliżu niewielkiej osady Beka. Flotylla rewskich szkut liczyła w tym dziejowym 

momencie 10 jednostek i stanowiły ją:  

„Friederich Wilhelm” (armator Antoni Pioch), „Oekonomie” (armator Franciszek Marek), „Arvin” 

(armator Jan Długi), „Eugenia” (armator Franciszek Bigot), „Helena” (armator Józef Długi), 

„Henriete” (armator Antoni Markowc),   „Henrich” (armator Józef i Klemens Długi), „Leopold” 

(armator Michał Markowc), „Martha” (armator Józef Voss) i „Therese”(armator Jan Długi).  

Na wielu z nich pozostały niemieckie nazwy, ale wszystkie podniosły polską banderę.  

       Setna rocznica powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem                               

to  wyjątkowa data w najnowszej historii Polski i naszego regionu. Pragniemy godnie ją uczcić                                 

i podkreślić silny związek Gminy Kosakowo z tradycjami morskimi. 

        Okazujemy szczególny szacunek wszystkim Polakom, dzięki którym, przez bohaterską walkę                          

na polach bitew, ale też przez pełne poświęcenia codzienne zmagania o zachowanie tożsamości 

narodowej, dokonał się, po 123 latach niewoli, powrót Naszego Kraju na mapę Europy. 

Apelujemy do Mieszkańców Gminy Kosakowo o wyrażenie szacunku i głębokiej wdzięczności wszystkim, 

którzy walczyli o Wolną Polskę! 
 

Wydarzenia sprzed 100. lat są dla nas wzorem, jak dobrze zorganizowanym, zgodnym działaniem można 

osiągnąć dalekosiężne cele. 

        

Cieszmy się niepodległością Naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej! 

 

                                                                                      Rada Gminy Kosakowo                                         
                                                                               

10 lutego 2020 roku”. 

 

§ 2 

 

Apel, o którym mowa w § 1, będzie rozpowszechniony przez Urząd Gminy Kosakowo w wydawnictwie 

Biuletyn Gminny Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo.  
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Obecny rok jest szczególny dla Polski i Pomorza. W 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości, natomiast w tym roku sto lat mija od powrotu Pomorza                      

w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem.  

Te wydarzenia wymagają upamiętnienia i uczczenia wszystkich naszych przodków, którzy swoim 

poświęceniem przywrócili Polskę na mapy świata a Polsce zapewnili dostęp do morza. Jest to również 

okazja do przypomnienia kart historii Gminy Kosakowo, w której mieszkańcy Rewy, poza 

rybaczeniem zajmowali się budową i remontem szkut, żeglowali w nich po wodach Bałtyku, 

wykorzystując jako żaglowce handlowe. W latach 1862-1945 rewskie szkuty stanowiły przybrzeżną 

flotę towarową. Gdy 10 lutego 1920 roku nastąpiły zaślubiny Polski z morzem, dziesięć szkut 

podniosło polską banderę, zostając pierwszymi statkami handlowymi odrodzonej Polski. 

 

 


