UCHWAŁA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 9 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia rezolucji z okazji 100 – lecia powrotu Pomorza w granice
Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem
Na podstawie art.18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm. 1) oraz § 10 ust. 2 Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz.
Województwa Pomorskiego z 2002 r. nr 39 poz. 905 ze zm. 2).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala rezolucję:
§1
Sejmik Województwa Pomorskiego zebrany na uroczystej sesji z okazji stulecia powrotu
Pomorza w granice Rzeczypospolitej oddaje hołd wszystkim, którzy swoją pracą i
działalnością publiczną doprowadzili do zaślubin Polski z Bałtykiem 10 lutego 1920 roku w
Pucku.
Dla tożsamości współczesnych Pomorzan, pamięć o tamtych wydarzeniach ma wielkie
znaczenie. Nasi przodkowie, poprzez wytrwałą pracę organiczną w XIX w. i na początku XX
w. oparli się germanizacji i zachowali ducha polskości nad Bałtykiem, a po I wojnie
światowej zdecydowanie opowiedzieli się wobec całego świata za przyłączeniem do
odradzającej się Rzeczypospolitej. Roztropne i konsekwentne działania liderów polskiego
ruchu niepodległościowego na Pomorzu walnie przyczyniły się do uzyskania przez Polskę
wolnego dostępu do morza, a tym samym otworzyły dla odradzającego się państwa „okno na
świat” – możliwość nieskrępowanego udziału w handlu światowym. W granice
Rzeczypospolitej na drodze pokojowych negocjacji trafił region silny gospodarczo, wysoko
rozwinięty, niezniszczony działaniami wojennymi, którego społeczeństwo było niezwykle
aktywne
i świadome obywatelsko. Możemy być dumni z dokonań naszych poprzedników, którzy
przyczynili się do wzmocnienia potencjału gospodarczego, społecznego i militarnego Polski.
Dzięki temu II Rzeczypospolita mogła prowadzić aktywną politykę morską
i zbudowała Gdynię, chlubę międzywojennej Polski. Oddajemy cześć wszystkim, którzy na
przestrzeni minionego stulecia doprowadzili do ugruntowania i rozwoju Polski nad
Bałtykiem.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019 r. poz. 1571, 1815.
Zmiany tekstu jednolitego Statutu zostały ogłoszone: Dz. Urz. W.P. z 2004r. Nr 56, poz. 1095, z 2006r. Nr 80,
poz. 1691, z 2008r. Nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157, z 2018 r. poz. 4123.
2

