
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 83. posiedzeniu Senatu 

w dniu 2 sierpnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

10 lutego 1919 r. gen. Haller, wrzucając pierścień do Bałtyku, dokonał aktu zaślubin Polski z morzem. 

Ten dzień świętowany jest każdego roku, z przerwą na lata 1939–1954. Organizatorami święta zaślubin są 

samorząd Pucka, Liga Morska i Rzeczna oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Integralną częścią obcho-

dów jest wręczanie osobom zasłużonym dla spraw morza i żeglugi śródlądowej Pierścienia Hallera. W gronie 

tych, którzy otrzymali to wyróżnienie, znajdują się takie osobistości, jak: papież Jan Paweł II; prezydenci 

Polski Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński i Andrzej Duda; marszałek Sejmu Maciej Pła-

żyński; prezydent Gdańska Paweł Adamowicz; oraz miasta Puck, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia, Warszawa i 

Toruń. 

Podczas tegorocznych obchodów także ja otrzymałem Pierścień Hallera z wygrawerowanym numerem 

153 oraz tytuł Kawalera Pierścienia Hallera. Z ogromnym smutkiem dowiaduję się, że być może jestem 

ostatnią osobą uhonorowaną w ten sposób. 

22 lipca tego roku sekretarz stanu Jarosław Sellin poinformował organizatorów o zamiarze przejęcia uro-

czystości przez państwo i wyłączenia z niej Ligi Morskiej i Rzecznej. Ligi, której zasługi dla Polski Senat RP 

uhonorował uchwałą uznającą rok 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Ponoć powodem tej dziwnej ini-

cjatywy ministerstwa jest dezaprobata dla zamiaru uhonorowania Pierścieniem Hallera byłego premiera Pol-

ski i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. 

Panie Ministrze, proszę o informację, czy rzeczywiście ministerstwo chce przejąć organizację święta za-

ślubin Polski z morzem i żąda wyłączenia z tej uroczystości Ligi Morskiej i Rzecznej. Jeżeli tak, to tak na-

prawdę dlaczego? Przecież pobyt prezydenta Polski przez 150 minut w Pucku nie może być usprawiedliwie-

niem dla rujnowania wieloletniej, pięknej tradycji i wyrzucania organizatorów, którzy dbali o dobrą pamięć o 

zaślubinach przez wiele lat. Dotyczy to przede wszystkim Ligi Morskiej i Rzecznej, lidera dążeń do powiąza-

nia Polski z morzem od lat międzywojennych. Proszę też o informację, czy jest to zamiar incydentalny, jed-

norazowy, czy zamiarem jest przejęcie obchodów na stałe. 

Jednocześnie apeluję o zmianę tej decyzji i dołączenie do grona obecnych organizatorów, jeżeli z powodu 

wizyty prezydenta jest to zasadne lub jeśli ministerstwo chce wspierać świętowanie zaślubin także 

w przyszłych latach. 
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