Wystawa wirtualna "Święto Morza"
Pomysł na zapoczątkowanie "Święta Morza" wyszedł z kręgów Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pierwszy raz obchodzone
było w roku 1932 stając się tradycją, która na stałe zagościła w kalendarzu nadmorskich imprez. Święto kojarzone jest
przede wszystkim z terenami nadmorskimi. Ciekawostką jest jednak to, że w latach 30 ubiegłego stulecia
obchodzone było również w samym Przemyślu. Organizatorzy Święta Morza z wielkim zapałem i zaangażowaniem
przygotowywali jego obchody, w których uczestniczyła znaczna część mieszkańców miasta.

W okresie międzywojennym, w Przemyślu, którego położenie zdecydowanie jest bliższe górom, organizowano
uroczyste obchody „Święta Morza”!
Odbyły się one m.in. w 1933 r. Ich początek wyznaczono na 29 czerwca. Dzień wcześniej mieszkańcy Przemyśla
usłyszeli dźwięk syren, a następnie minutą ciszy oddano hołd wszystkim poległym w obronie morskich i zachodnich
granic Rzeczpospolitej.
Oficjalnie kilkudniowe obchody rozpoczęły występy orkiestr wojskowych, a bicie dzwonów, zapraszało na nabożeństwa
w kościołach wszystkich obrządków. Później świętowanie przeniosło się nad San, gdzie nastąpiło święcenie wody i
defilada taboru wodnego pływającego przed przedstawicielami Władz. Wieczorem odbył się obchód „Wianków” na
Sanie, z zapaleniem ognisk na wzgórzach, korowodem łodzi i kajaków i występami chórów. Na koniec odśpiewano
„Rotę”. 29 czerwca odbył się odczyt propagandowy senatora Apolinarego Garlickiego w dużej Sali Magistratu, a także
na Zamku przedstawienie dla żołnierzy „Noc Świętojańska”. Dzień 1 lipca rozpoczął się od zbiórki na fundusz floty
wojennej, a następnie odbyły się pokazy saperskie na Sanie. O godzinie 20-stej w salach Kasyna Garnizonowego odbył
się raut z wieloma niespodziankami. Na dzień następny przewidziano zawody łodzi i kajaków oraz Kiermasz ludowy,
połączony z zabawą taneczną. Uroczystości zakończyły się 2 lipca zawodami hippicznymi w Prałkowcach oraz
Kiermaszem ludowym nad Sanem, z zabawą taneczną z bogato urozmaiconym programem na terenie Harcerskiej
Drużyny Żeglarskiej.

Wszystkich wypoczywających w naszych nadmorskich kurortach, przygotowujących się do wypoczynku, a także
marzących o szumie fal i nadmorskiej bryzie zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy, która zabierze nas na
Wybrzeże Bałtyku.
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