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Szanowni Państwo,
zbliża się setna rocznica powrotu Tczewa do Niepodległej. Polska odzyskała niepodległość
11 listopada 1918 roku, ale w jej granicach nie było jeszcze Pomorza, a więc i Tczewa. Mimo
to nasi przodkowie nie zrezygnowali z marzeń o Polsce. Nie chwycili za broń, chociaż zachęcała do tego napięta atmosfera, ale w sposób demokratyczny, pokojowy wywalczyli powrót
Tczewa w granice Rzeczypospolitej. Zwoływali wiece, powołali Polską Radę Ludową, wybrali
swoich delegatów na Sejm Dzielnicowy do Poznania, aby wszędzie głosić, że Tczew był i jest
polski, przeciwstawiając się tym samym propagandzie niemieckiej próbującej forsować zaniżoną liczbę Polaków w Grodzie Sambora.
Ich pokojowe, demokratyczne zabiegi przyniosły sukces i na podstawie decyzji Konferencji
Pokojowej w Paryżu, zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku,
Tczew powrócił do Polski w styczniu 1920 roku. Wojska polskie Frontu Pomorskiego, dowodzone
przez generała Józefa Hallera, wkroczyły do miasta w dwóch fazach. Najpierw 29 stycznia
przybyli marynarze z baonu morskiego (późniejszego Pułku Morskiego), a następnego dnia
do miasta dotarły główne siły, to jest 46 Pułk Strzelców Kresowych.
Od kilku lat w gronie pracowników i przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
badaliśmy tematykę związaną z historią Tczewa pod zaborem pruskim i okolicznościami
powrotu miasta do Polski. Przeprowadziliśmy staranną kwerendę źródeł w MBP w Tczewie
oraz państwowych archiwach (w Gdańsku i Bydgoszczy, Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie), czego efektem jest prezentowany na
wystawie „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej” – i w towarzyszącym jej katalogu – materiał
dokumentalny. Za przychylność w badaniu tej tematyki dziękuję Panu Prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu i Wiceprezydentowi Adamowi Urbanowi.
Praca nad badanym tematem pozwoliła nam poszerzyć wiedzę oraz zbiory Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Udało się nam przełamać błędne stereotypy, które krążyły nawet
wśród pasjonatów dziejów naszego miasta. Analiza wielu tekstów, które posłużyły do stworzenia ekspozycji i foldera pokazała, że – wbrew powszechnym twierdzeniom – Tczew po
148 latach zaboru nie był miastem zniemczonym. Nawet zafałszowane niemieckie statystyki pokazują, że ludności posługującej się językiem polskim było w Tczewie ponad 40%,
a wiemy, że są to szacunki służące sprawie niemieckiej. Badacze przedmiotu, wśród nich ja,
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są przekonani, że ten – i tak niemały – odsetek ludności polskojęzycznej w przeddzień
powrotu miasta w granice II Rzeczypospolitej był wyższy.
Drugą ważną kwestią był sam przebieg powrotu Tczewa do Polski. Wojska polskie wkroczyły
do Tczewa 29 i 30 stycznia, ale – co najważniejsze – były to wojska Frontu Pomorskiego, a nie
krążąca w miejscowej legendzie Błękitna Armia, skoro… została rozwiązana w 1919 roku. Mit
ten bierze się z pierwszych miesięcy 1919 roku. Wierzono, że Pomorze wyzwoli Armia Hallera,
która przypłynie do Gdańska. Polacy byli przekonani, że wówczas uda się im przejąć całe
Pomorze, ale obawiające się tego Niemcy i inne kraje nie wyraziły zgody na transport armii
drogą morską prosto do Gdańska. Armia przybyła do Polski koleją w 1919 roku. Do Tczewa
dotarła w styczniu 1920 roku i był to na pewno Front Pomorski, mający za zadanie pokojowe
przejęcie Pomorza.
Nie byłoby pewnie tej wystawy ani foldera, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ręce Pana Ministra Prof. Piotra Glińskiego i Wiceministra Jarosława
Sellina, Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, składam serdeczne podziękowania za wsparcie naszych działań. Dzięki
dotacji Biura Programu Niepodległa w Warszawie możemy w świetle najlepszej wiedzy obchodzić nasze stulecie.
Chciałbym również podziękować: dr. Przemysławowi Ruchlewskiemu i dr. Michałowi Kargulowi,
Monice Jabłońskiej – kierownikowi Działu Regionalnego MBP i pracownikom działu: Jackowi
Cherkowi oraz Michałowi Landowskiemu. Ponadto wyrażam wdzięczność za pomoc w powstaniu wystawy i foldera: Piotrowi Kajzerowi, dr. Marcinowi Kłodzińskiemu, ks. dr. Krzysztofowi
Kochowi – dyrektorowi Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie oraz Czesławowi Roczyńskiemu
– dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. Swoją wdzięczność kieruję również
do osób zaangażowanych w powstanie layoutu wystawy – Lecha J. Zdrojewskiego i Kingi
Gełdon – oraz do Lidii Ciecierskiej za opracowanie redakcyjne i przygotowanie do druku
katalogu wystawy.

Zapraszam do obejrzenia wystawy i zachęcam do lektury
Dr Krzysztof Korda
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
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lbrzymie piętno na historii naszego kraju odcisnęły roz- X Alegoria I rozbioru Polski. Od lewej caryca
Katarzyna II, król Polski Stanisław August,
biory. Był to proces zajmowania polskich ziem przez trzy
cesarz
Austrii Józef II i król Prus Fryderyk II.
państwa: Rosję, Prusy i Austrię, który dokonał się w laSatyra z monarchów, którzy w sielankowym
tach 1772–1795.
nastroju, bez wewnętrznego oporu dzielą

Już pierwszy z aktów unicestwienia Polski z 1772 roku dotknął
Tczewa. Odtąd miasto znalazło się pod panowaniem pruskim.
Zaborca włączył do Prus 36 tys. km2 i 580 tys. mieszkańców.
Były to ziemie bardzo cenne tak pod względem gospodarczym, jak i politycznym.

między siebie suwerenną Rzeczypospolitą,
a jego mapę traktują jak obrus.
Dla Europejczyków rozbiór Polski był aktem
niesłychanej niesprawiedliwości sąsiadów
Polski; grafika Johanna Esaiasa Nilsona
(domena publiczna)

1772–1901

Prusacy zagarnęli większość biegu dolnej Wisły. Ujście kontrolowano tylko częściowo z Nowego Portu, nad resztą kontrolę
sprawował Gdańsk (zajęty przez Prusaków dwadzieścia jeden lat później, w 1793 roku), zaś Brandenburgia uzyskała
połączenie z Prusami Książęcymi. Władca Prus Fryderyk II
Wielki zyskiwał jednolite państwo od Łaby po Niemen.

Z Tczew od I rozbioru Polski znalazł się pod władzą Prus (wikipedia.pl, domena publiczna)
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Zaborcy szukali uzasadnienia dla wrogiej aneksji części terytoriów Rzeczpospolitej. Prusacy oficjalnie powoływali się na
prawo sukcesji Zakonu Krzyżackiego do Warmii i Prus Książęcych. Ziemie przyłączone do niemieckiego państwa nazwano
„Nowymi Prusami”, a później „Prusami Zachodnimi”.
13 września 1772 roku ogłoszono w języku polskim i niemieckim
patent okupacyjny – dokument skierowany do mieszkańców
ziem dawnej Rzeczpospolitej, który w zawoalowany sposób
tłumaczył fakt zaboru. Tego samego dnia komisje złożone
z urzędników i żołnierzy pruskich przekroczyły dawne granice. Władze przejmowano wszędzie w podobny sposób.
Mieszkańcom miast i wsi odczytywano patent okupacyjny
i rozlepiano go na murach. Urzędnicy wkraczali do budynków
polskich urzędów, gdzie zabezpieczali kasę i archiwa. Do tej
operacji Prusacy byli dobrze przygotowani, ponieważ akcję
tę planowali już dwa lata wcześniej.
Fryderyk II wyznaczył osoby odpowiadające za przyszłą administrację na tych ziemiach i zaplanował nowe jednostki wojskowe,
w skład których mieli wejść rekruci z nowo zajętych terenów.
Król był również zainteresowany potencjalnymi wpływami,
dlatego zlecił wcześniej zbadanie dochodowości północnych
województw Rzeczpospolitej. Przygotowano także tablice graniczne z napisem „Terytorium Królestwa Prus”, a urzędników
wyposażono w pieczęcie „Sigillum Regis Borussiae”.

Z Fryderyk II Wielki – pruski monarcha
odpowiedzialny za rozbiory Rzeczpospolitej,
od 1772 – król Prus. Pod jego rządami Prusy
stały się jednym z najpotężniejszych państw
europejskich. Zmarł 14 lat po zaborze Polski
(źródło: domena publiczna)

Tczew został objęty nowo instalowaną administracją
13 września 1772 roku. Komisja pruska wypełniła swoje
czynności, pieczętując archiwa, kasę oraz dokumentację
sądową. Zajęła również parafię katolicką Św. Krzyża
i klasztor dominikanów. Zlikwidowano samorząd miasta,
a wraz z nim jego autonomię.
Nowe władze wzmocniły kontrolę państwową za pomocą
jednostki administracyjnej zwanej Kamerą Wojny i Domen,
9
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zlokalizowanej w Kwidzynie. Organ ten zajmował się spranapoleońskich zapisał wami wojskowymi, administracją, dobrami państwowymi,
chlubną kartę w dziejach podatkami i kwestiami sądowniczymi. Władze Kamery wyoręża polskiego. 23 lutego znaczały funkcjonariuszy, którzy tworzyli magistraty.
X Tczew w czasie wojen

1807 roku wojska napoleońskie,
dowodzone przez gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego, zdobyły
Tczew i pokonały broniących
miasta Prusaków. W bitwie
wzięło udział wielu polskich
rekrutów, dlatego Napoleon
nazwał ją „pierwszą polską
bitwą”. Zwycięstwo w Tczewie
otworzyło legionistom drogę
do zdobycia Gdańska.

W Tczewie magistrat składał się z siedmiu osób. Byli to: burmistrz do spraw sądowych, którego jurysdykcji podlegało
miasto z przedmieściami z obywatelami i jego mieszkańcami,
burmistrz do spraw policyjnych, z szerokimi kompetencjami,
któremu podlegały wszelkie sprawy administracyjno-gospodarcze i podatkowe, kamlarz – urzędnik odpowiadający za
dochody i wydatki miasta oraz prowadzone w nim budowy
i remonty dróg, pisarz i trzech rajców.
27 września przysięgę na wierność nowemu władcy Fryderykowi II złożyli burmistrzowie Tczewa – Christian Waldau
i Michael Hildebrandt.

Inscenizacja bitwy o Tczew, zorganizowana przez Fabrykę Sztuk w Tczewie 24 lutego 2018 r. (fot. Jacek Cherek)
10
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Zmiany w kierowaniu administracją państwową nadeszły
wraz z epoką napoleońską.
Klęski poniesione podczas wojen napoleońskich uwidoczniły
słabość państwa pruskiego, dlatego doszło do reformy ustroju
miast. Władze miejskie zyskały większą samodzielność i autonomię w zarządzaniu w sferze administracyjnej i gospodarczej.
Najważniejszym ciałem stała się rada miejska, którą wybierali
obywatele. Prawa wyborcze zyskali obywatele miasta, będący
mężczyznami, którzy płacili podatki, posiadali nieruchomości,
zajmowali się handlem czy rzemiosłem. Jak trudno było spełnić te warunki, pokazują liczby. W 1808 roku Tczew liczył 1784
mieszkańców, z których 161 posiadało prawa obywatelskie, ale
tylko 81 było uprawnionych do głosowania w trzech okręgach
wyborczych. Wybory odbywały się co trzy lata.
Z Wojny napoleońskie rozpaliły nadzieje
tczewian na wyzwolenie, jednak wraz
z klęską Napoleona okazały się płonne.
Cesarz Francuzów, w latach 1807–1812,
dwukrotnie był w Tczewie; obraz Carle Vernet,
Cesarz Napoleon I na koniu, 1805–1810
(źródło: domena publiczna)
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X Podział administracyjny Prus Zachodnich
na rejencję gdańską i kwidzyńską.
Powiat tczewski (Dirschau)
Prusacy ustanowili w 1887 r.
(źródło: Wikimedia/ Poznaniak)

Rada miejska składała się z dziewięciu radnych. Wybierała
i kontrolowała organ wykonawczy – magistrat, w skład którego
wchodzili: burmistrz pełniący kluczową rolę w zarządzaniu
miastem, kamlarz (miejski zarządca skarbu) oraz od trzech
do sześciu rajców. W mieście działały także różne komisje,składające się z przedstawicieli rady i magistratu, zajmujące
się określonymi czynnościami, np. komisje szkolne,
sanitarne. Władze miejskie zostały pozbawione kompetencji sądowniczych przekazanych odpowiednim
sądom oraz policyjnych, zleconych magistratowi
bezpośrednio przez państwo. Członków
rady i magistratu zatwierdzały
władze państwowe – od 1818 roku
władze rejencji gdańskiej.
Władze Tczewa podlegały bezpośrednio pod urząd landrata (starosty)
starogardzkiego. Zmieniło się to dopiero
w 1887 roku, kiedy utworzono powiat tczewski z części terenów
należących do powiatów gdańskiego i starogardzkiego.
Ustrój miejski wraz z cenzusowym prawem wyborczym
przetrwał w zasadzie bez większych zmian aż do 1918 roku.
W l i s t o - padzie 1918 roku, na kilka miesięcy,
organem kontrolującym radę miasta stała się rada
robotniczo-żołnierska. Powstała ona na fali berlińskiej
rewolucji listopadowej, która zmusiła do abdykacji niemieckiego cesarza Wilhelma II. Prus Zachodnich, a zatem i Tczewa,
nie objęła również reforma prawa wyborczego z 1919 roku.
Znosiła ona m.in. cenzus majątkowy, klasowy system wyborczy, a głos wyborczy zyskiwały kobiety.
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STOSUNKI LUDNOŚCIOWE W TCZEWIE

535 katolików

w tym 464 Polaków
70 Niemców

1871

7 75 8

1864

6 3 75

1840

3075

1818

Wzrost liczby mieszkańców

1 67 5

Ożywienie gospodarcze miasta wiązało się także z jego
rozbudową. Do miasta oprócz kupców, przedsiębiorców,
rzemieślników przyjeżdżali licznie także robotnicy. Epoka
wojen napoleońskich przyniosła zmniejszenie liczby mieszkańców. W 1809 roku Tczew zamieszkiwało ok. 1600 osób,
a w 1811 roku liczba ta spadła do 1443. W połowie lat dwudziestych XIX wieku liczba mieszkańców przekroczyła dwa
tysiące, a stosunkowo wysoki odsetek Polaków wyniósł 45%.
W 1840 roku przekroczono liczbę trzech tysięcy mieszkańców,
w 1852 – pięć tysięcy, a w 1864 roku – sześć tysięcy, przy czym
odsetek ludności polskiej był najmniejszy z całego okresu
zaborów i wynosił 21%. Ten szybki rozwój ludnościowy Tczew

niemieckojęzycznych

1811

Rozwój ludnościowy Tczewa nastąpił w początkach XIX wieku
Aktywnie działało tu państwo pruskie, które od 1774 roku prowadziło na szeroką skalę akcję kolonizacyjną nowych ziem.
Z terenów cesarstwa sprowadzano ludność, która miała za
zadanie rozwijać życie gospodarcze. Nowi przybysze otrzymywali pomoc państwową w postaci ulg podatkowych,
zwolnień ze służby wojskowej, opłat podróży, obywatelstwa
miejskiego, praw rzemieślniczych oraz dopłat do budowy nowych domów.

w 1774 roku w Tczewie
858 luteran

1443

XVIII-wieczny Tczew zamieszkiwany był przez ludność polską
i niemiecką wyznania rzymskokatolickiego i ewangelickiego.
W 1740 roku Tczew liczył 1392 mieszkańców, z czego 858 wyznawało luteranizm (wszyscy byli niemieckojęzyczni), a 534
religię katolicką (70 Niemców i 464 Polaków). W następnych
latach liczba ludności utrzymywała się na podobnym poziomie. W 1772 roku, kiedy Tczew stał się miastem pruskim, liczył
1412 mieszkańców. Korelacja między Niemcami wyznającymi luteranizm a Polakami-katolikami była zbliżona do tej
z 1740 roku.
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zawdzięczał dwom kluczowym dla historii miasta
inwestycjom: budowie mostu
i linii kolejowej Bydgoszcz–
Tczew. Dziesięciotysięcznym
miastem stał się Tczew już
w 1880 roku.
Z cesarskiego spisu ludności
z 1910 roku wynika, że miasto zamieszkiwało 16.896
osób, z czego 7548 było
luteran (Niemców) i 9151
katolików (3661 Niemców
i 5490
Polaków).
Przed
I wojną
światową
miasto osiągnęło najwyższą
liczbę ludności wynoszącą 18.057. Przekroczoną ją dopiero
w 1925 roku.
Z powyższych danych wynika, że Tczew wielokrotnie powiększył swoją liczbę mieszkańców z 1392 w 1740 roku do ponad
18 tysięcy w 1913 roku. Ludność miasta należała do trzech
grup wyznaniowych: ewangelików, katolików i żydów. Pierwsze dwie zdecydowanie przeważały. Do lat sześćdziesiątych
XIX wieku dominowała ludność ewangelicka, w późniejszym
okresie przeważali katolicy.
W 1818 roku, po kasacje zakonu dominikańskiego, zlikwidowano klasztor, który zaadaptowano na cele szkolne. Na
przełomie lat trzydziestych/czterdzies
tych władze pruskie
wyremontowały farę św. Krzyża, ale z zastrzeżeniem, że przynależący do parafii kościół podominikański (obecnie kościół
św. Stanisława Kostki, tzw. szkolny) zostanie przekazany
ewangelikom. Tak też się stało i w 1853 roku został poświęcono jako nowy kościół św. Jerzego.
14

OD ROZBIORÓW DO FILOMATÓW

Z Sięgający swoimi początkami XIII wieku kościół farny Podwyższenia
Krzyża Świętego – w okresie zaboru pruskiego służył katolikom
i protestantom (zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie)

1772–1901

X Podominikański kościół początkowo
Najświętszej Maryi Panny, następnie
św. Mikołaja – patrona mieszczan,
kupców i żeglarzy. Od 1853 roku służył
tczewskim ewangelikom i od tego czasu
nosił wezwanie św. Jerzego. Od powojnia
kościół przynależy do parafii farnej,
nosi wezwanie św. Stanisława Kostki
i potocznie nazywany jest kościołem
szkolnym (fot. zbiory MBP)

16

Do wybuchu II wojny światowej w Tczewie funkcjonowała
gmina żydowska. Wyznawcy judaizmu mieli własną bożnicę
przy ulicy Podgórnej i dwa kirkuty (przy Wojska Polskiego oraz
w południowej części Tczewa, na północ od Bałdowa – obecnie
ulica Bałdowska). Była to nieliczna wspólnota wyznaniowa.
W 1800 roku wśród 1633 mieszkańców było tylko 150 Żydów,
w 1818 – 276. Najwięcej wyznawców judaizmu (515) mieszkało w Tczewie w 1871, później ich liczba malała. W 1921, gdy
Tczew liczył 16.251, było 97 Żydów, czyli 0,6%. Niewielkie grupy
wyznaniowe stanowili menonici i baptyści.
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Na podstawie danych dotyczących przynależności religijnej
ludności Tczewa nie można określić struktury narodowościowej miasta, ponieważ Niemcy należeli zarówno do wspólnoty
ewangelickiej, jak i katolickiej, a Polacy byli katolikami. Osobnym źródłem informacji na ten temat są statystyki językowe.
W 1837 roku językiem niemieckim posługiwało się 43,9%
mieszkańców, językiem polskim – 15,2%, a ponad 40% deklarowała znajomość obu języków. W dalszych latach spadał
odsetek ludności dwujęzycznej i zdecydowaną przewagę
osiągał język niemiecki. W 1890 roku językiem niemieckim
posługiwało się 85% ludności, polskim – 12,4%, a grupa dwujęzyczna stanowiła zaledwie 2%. W 1910 roku analogicznie
było to: 91,7, 6,7 i 1,55%. Z całą pewnością liczby te odsłaniają skuteczność polityki kolonizacyjnej i germanizacyjnej
Prusaków, nasiloną zwłaszcza w okresie panowania „żelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka. Należy pamiętać, X Widok na ulicę Pocztową
że Niemcom zależało na obniżaniu liczby Polaków, po drugie (obecnie Jarosława Dąbrowskiego;
występowały tendencje asymilacyjne oraz istniała grupa źródło: polona.pl)
ludzi, którzy nie określili swoich zapatrywań. W ostatnim
uszczegółowionym spisie z 1910 roku z 16.896 mieszkańców 32% stanowili Polacy.
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ROZWÓJ GOSPODARCZY TCZEWA W XIX WIEKU

Podstawą gospodarki Tczewa przełomu XVIII i XIX wieku było
rolnictwo i hodowla bydła. Ziemię uprawną posiadali obywatele miasta, parafia katolicka, szpital ewangelicki oraz władze
miejskie. Każda działka miejska była również wyposażona
w łąki. Zyski dostarczała także dzierżawa folwarku Śliwiny.
Okolice Tczewa nie obfitowały w urodzajną ziemię, toteż
plony – składające się głównie z żyta, jęczmienia i owsa – nie
były wysokie. Na pewno nie pokrywały potrzeb mieszkańców, dlatego też zboża kupowano od rolników z innych wsi.
Większość obywateli miasta hodowała bydło, głównie krowy
i trzodę chlewną, które wypasano na własnych łąkach lub na
pastwisku miejskim. Poza uprawą roli i hodowlą bydła mieszkańcy Tczewa utrzymywali się z rzemiosła.
Rozwój gospodarczy Tczewa został zahamowany w czasie
wojen napoleońskich z lat 1806–1807. Epoka napoleońska
w Europie zakończyła się wraz z postanowieniami kongresu
wiedeńskiego z 1815 roku. Ustanowiony tam nowy ład kontynentalny uznawał dalszą przynależność Tczewa do Prus.
Taka stabilna sytuacja polityczna miała trwać prawie sto lat.
Dla miasta był to okres początkowo powolnego, a od połowy
XIX wieku już znacznie szybszego rozwoju gospodarczego.
Pierwsze lata pokongresowego ładu nie były łatwe dla mieszkańców Tczewa. Zniszczenia, pustki w kasie miejskiej i brak
pomocy finansowej ze strony władz centralnych nie stwarzały możliwości dla rozwoju miasta.
Sytuacja zmieniła się na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku, kiedy władze dostrzegły znaczenie miasta jako
węzła komunikacyjnego. W latach 1824-1830 Niemcy, planując drogę kolejową łączącą Berlin z Królewcem, uwzględniono
18
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Należy pamiętać, że Tczew odczuł skutki zmiany geopolitycznej, jaka dokonała się w 1772 roku. Zerwano wielowiekowe związki z regionami, które weszły
w skład Królestwa Polskiego kontrolowanego przez Cesarstwo Rosyjskie.
W tamtym czasie oba państwa chroniły rodzimą gospodarkę, stosując wysokie
cła na towary zza granicy. Nowo wytyczone granice spowodowały przecięcie
naturalnych szlaków handlowych i upadek znaczenia Gdańska na rynku handlu
zbożem. Tym samym ucierpiały i inne miasta pomorskie, m.in. Tczew.
w nich Tczew jako ważny węzeł komunikacyjny, ale i i militarny.
Korzystanie z tej drogi w miejscu przeprawy przez Wisłę miał
ułatwić most pływający, który sprowadzono z Kwidzyna. Inwestycje te spowodowały napływ ludności, rozwój handlu i usług.
Przy jednocześnie ogólnopaństwowej dobrej sytuacji gospodarczej Tczew zaczął się gwałtownie rozwijać.

X Miejscowa ludność na pocztówce
z pozdrowieniami z Suchostrzyg (wówczas
zwanych Lunau) pod Tczewem (obecnie
dzielnica miasta; zbiory MBP)
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Panorama Tczewa na początku XX wieku
21
(widok z tczewskiej Wieży Ciśnień; zbiory MBP)
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Z Młyn Grosskopfa (u zbiegu obecnych ulic
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora).
W 1919 roku polscy robotnicy przeprowadzili
w nim strajk, przeciwdziałając wywozowi
zboża i mąki do Niemiec, ratując tym samym
mieszkańców Tczewa przed głodem
(zbiory MBP)

Na przełomie XIX i XX wieku Tczew posiadał liczne obiekty
przemysłowe, a wśród nich: młyn parowy, fabrykę maszyn rolniczych Muscate, fabrykę maszyn i napraw Kriesela,
fabrykę wyrobów metalowych Kelcha, królewski zakład budowy maszyn, odlewnię żelaza, tartak, wytwórnię wyrobów
cementowych Hoffmana, dwie cukrownie, fabrykę wafli,
browar, gazownię, wodociągi, zakłady kanalizacji, wodociągi
miejskie.
Należy również pamiętać, że ze względu na krzyżowanie
się szlaków – lądowego i rzecznego – oraz na liczne fortyfikacje Tczew miał znaczenie strategiczne dla prowadzenia
działań wojskowych. Władze pruskie wyznaczyły miastu rolę
twierdzy, ale… bez stałej załogi. Początkowo mieszkańcy nie
zwracali uwagi na fortyfikacje, ponieważ korzystali z terenów przyfortecznych. Kiedy jednak umocnienia wojskowe
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zaczęły przeszkadzać, a w konsekwencji hamować rozwój Z Tartak obok wiatraka przy ulicy Skarprzestrzenny miasta, spowodowany inwestycjami i napły- szewskiej (obecnie ulica Wojska Polskiego;
zbiory MBP)
wem ludności, władze miejskie podjęły starania o zniesienie
statusu twierdzy dla miasta Tczewa. Ta kluczowa dla całej
społeczności decyzja zapadła w 1868 roku.
W połowie XIX wieku rząd pruski podjął decyzję o zbudowaniu państwowej sieci kolejowej. Miała połączyć centrum
państwa z jego prowincjami. Elementem tej sieci były dwie
kluczowe dla rozwoju Tczewa inwestycje: budowa linii kolejowej Bydgoszcz–Tczew oraz budowa mostu kolejowego,
będącego częścią linii kolejowej Berlin–Królewiec. Linia kolejowa prowadząca ze stolicy Prus do Królewca była jednym
z najważniejszych przedsięwzięć władz pruskich w zakresie
rozwoju sieci kolejowej. Nad dwoma zadaniami pracowano
równolegle. Pierwsze kroki w budowie mostu poczyniono
23
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już w 1845 roku, a projekt dotyczący linii kolejowej zatwierdzono trzy lata później. Dnia 19 lipca 1852 roku mieszkańcy
oglądali w Tczewie pierwszy pociąg, który składał się z parowozu i kilku wagonów. Oficjalne otwarcie linii nastąpiło 6
sierpnia 1852 roku, w obecności króla pruskiego Wilhelma IV.
W 1853 roku linia Malbork–Królewiec była już przejezdna.
Brakowało 18 km połączenia z Malborka z Tczewem, w tym
najważniejszego jej elementu mostu na rzece Wiśle.
Prace nad mostem, który stał się z czasem symbolem
Tczewa i okolic, czyli mostem historycznym przecinającym
rzekę Wisłę, ruszyły już w 1845 roku, jednak niebawem
– na całej Kolei Wschodniej w wyniku napiętej sytuacji politycznej – zostały wstrzymane i ruszyły ponownie dopiero
w 1850 roku. Aktu uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę mostu dokonał 27 lipca 1851 roku król
pruski Fryderyk Wilhelm IV.
Sześć lat później, 12 października 1857 roku, Most Tczewski został oddany do użytku. Uruchomiono bezpośrednie połączenie
kolejowe z Berlina do Królewca. Było to niezwykłe wydarzenie,
będące świadectwem ewolucji myśli konstrukcyjnej. W momencie otwarcia most w Tczewie był najdłuższym mostem
w Europie kontynentalnej. Jego długość całkowita wynosiła
837,3 m (po odliczeniu przyczółków 785,28 m), a budowa
pochłonęła 11,5 miliona ówczesnych marek. Po moście kursowały pociągi pasażerskie i towarowe. Ich liczba stale rosła,
dlatego też władze niemieckie zdecydowały się wybudować
nowy, dwutorowy mostu kolejowego. Powstał on w latach
1888–1891, w odległości zaledwie 40 metrów od starego.
Od 1891 roku stary most w Tczewie był użytkowany jako most
drogowy, choć w razie konieczności istniała nadal możliwość
wykorzystania go jako mostu kolejowego. Na początku
XX wieku podjęto szereg prac regulacyjnych na rzece Wiśle,
aby chronić miejscową ludność przed katastrofalnymi powodziami. Wały przeciwpowodziowe przesunięto w kierunku
24

Z Drzeworyt przedstawiający pierwszy most (drogowo-kolejowy) na Wiśle w Tczewie z II poł. XIX w.; drugi (kolejowy) most na Wiśle
z 1890 roku na pocztówce z I poł. XX w. (zbiory MBP)
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Z Tczew, leżąc na skrzyżowaniu szlaków –
lądowego, rzecznego i kolejowego – stał się
ważnym węzłem transportu towarów
(Dworzec kolejowy; zbiory MBP)

Lisewa, tym samym wydłużając oba mosty. Długość historycznego mostu zwiększyła się o 244,80 m i wyniosła łącznie
ponad 1030 m.
Od 1857 roku Tczew stał się ważnym węzłem kolejowym, który
został jeszcze wzmocniony po uruchomieniu w 1871 roku linii
kolejowej Tczew–Chojnice. Dzięki tym dwóm inwestycjom
zmienił się układ przestrzenny miasta, nastąpił rozwój gospodarczy, powstały pierwsze zakłady przemysłowe. Powiększyła
się zdecydowanie liczba ludności, ponieważ do Tczewa zaczęły przybywać osoby szukające zatrudnienia. W większości
byli to Polacy-robotnicy, pochodzący głównie z Pomorza,
z wsi kociewskich i kaszubskich.

26
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W 1919 roku postanowienia
traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową
spowodowały
powstanie
Państwa Polskiego. Tczew
i oba mosty, wraz z pasem terenu na prawym
brzegu Wisły i wschodnim
przyczółkiem, zostały przyznane Polsce. W okresie
międzywojennym na moście
drogowym utworzono przejście graniczne i punkt celny.
.

Dzięki żegludze na Wiśle, przewozom pasażerskim i towarowym, kasa miejska zyskiwała dodatkowe wpływy (polona.pl)
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WŁADZE PRUSKIE WOBEC POLAKÓW

R

ząd pruski na ziemiach zajętych po rozbiorach prowadził dyskryminacyjną antypolską politykę. Faworyzował
Niemców, m.in. przy odbudowie majątków zniszczonych
podczas działań wojennych w epoce napoleońskiej. W latach
dwudziestych i trzydziestych XIX wieku zaczęto rugować
z użycia język polski. Język niemiecki wprowadzano do szkolnictwa ludowego, do kazań i nabożeństw kościelnych. Tak
było również w Tczewie.

Z chwilą gdy proboszczem został Paweł Nelke, kosznajder, ustał
śpiew polski na chórze, który od 1835 r. opanowali niemieccy nauczyciele, zmuszając dziatwę do śpiewu pieśni niemieckich. Ludowi
pozostawiono dowoli śpiewać pieśni swoje przed nabożeństwem.

Równocześnie zapanował język niemiecki w urzędzie parafialnym,
księga kasowa bractwa św. Anioła Stróża wykazuje pierwsze i odtąd
tylko niemieckie zapiski (…) W roku 1848 (…) w Tczewie organistą został nauczyciel Malinowski, który ani słowa polskiego nie znał.

Politykę germanizacji zintensyfikowano po zjednoczeniu Niemiec i powstaniu II Rzeszy w 1871 roku. W 1876 język niemiecki
stał się wyłącznym językiem akceptowanym przez administrację pruską. W latach 1871–1878 parlament Rzeszy wydał
szereg ustaw godzących w autonomię Kościoła katolickiego.
Był to okres tzw. kulturkampfu.
Dotkliwie wpłynęło to na Polaków, ponieważ to duchowni
katoliccy byli najczęściej wielkimi orędownikami zachowania języka i kultury polskiej. Konflikt ten dotknął szczególnie
polskie dzieci, kiedy inspektorów szkolnych rekrutujących się
z duchowieństwa przychylnego Polakom, zastąpili inspektorzy świeccy, zwalczający w szkołach przejawy polskości.
Usuwano ze stanowisk księży, którzy sprzyjali Polakom.
Język polski jako wykładowy usunięto ostatecznie z klas podstawowych. Można go było używać wyłącznie na lekcjach
religii i śpiewu kościelnego w klasach niższych (w gimna28
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c  Kulturkampf w satyrze niemieckiej.
„Żelazny kanclerz” Otto von Bismarck
„ogrywa” papieża Pius IX. Nosiła tytuł
„Pomiędzy Berlinem i Rzymem", została
opublikowana w 1875 r., w piśmie satyrycznym „Kladderadatsch” (domena publiczna)

zjach było już to zakazane). Jak pisze Marek Stażewski:
„można przypuszczać, że w okresie Kulturkampfu nie doszło
w Tczewie do znaczniejszych konfliktów o podłożu narodo- X Więcej o strajkach szkolnych
wościowym, gdyż katolicki proboszcz w Tczewie – Niemiec na Pomorzu w monografi dr hab. Lidii
– Robert Sawicki, odznaczył się w tym czasie, jak wynika z po- Burzyńskiej-Wentland
chodzącej z 1891 roku opinii landrata tczewskiego, postawą
lojalną wobec władz pruskich”.
Usunięcie jednak języka polskiego z nauczania religii doprowadziło do strajków szkolnych na Kociewiu niemalże
w każdej miejscowości. Opór Kociewiaków przeciw zarządzeniom pruskim świadczył o intelektualnym i patriotycznym
przebudzeniu społeczeństwa.
Warto przypomnieć, że na początku XVIII wieku w Tczewie istniały dwie szkoły ludowe: ewangelicka i katolicka.
W 1842 roku do szkoły uczęszczało 338 uczniów, w 1857
– już 1819, a w 1874 roku dwudziestu nauczycieli nauczało
1214 uczniów. Klasy w szkole były przepełnione, nauczyciele
często nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, w miesiącach
letnich wielu uczniów opuszczało lekcje, a część z nich nie
29
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znała języka niemieckiego. To wszystko wpływało negatywnie na poziom kształcenia. Dopiero w latach sześćdziesiątych
XIX wieku wydzielono szkołę obywatelską wyższego stopnia,
która w 1904 roku przekształciła się w gimnazjum. Powstały
także szkoły elementarne w Nowym Mieście (obecnie dzielnica Tczewa), Tczewskich Łąkach, Czyżykowie oraz liceum
żeńskie.

X Powstała w 1891 r. szkoła
cesarzowej Augusty Wiktorii w Tczewie
(obecnie Urząd Miasta; zbiory MBP)

30

Szkolnictwo pruskie było narzędziem polityki germanizacyjnej ludności polskiej. W gimnazjum kształcono głównie
synów urzędników, w mniejszym stopniu synów mieszczan,
gdzie uczniów narodowości polskiej nie było. Lepiej sytuacja przedstawiała się w szkołach elementarnych, których
kierownictwo specjalnie zaniżało odsetek uczniów narodowości polskiej, choć poufne raporty do władz wykazywały
przeciwstawną tendencję. W 1880 roku na 1150 dzieci 66%
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było narodowości niemieckiej, 30% polskiej, 4% żydowskiej,
w 1902 roku na 2185 dzieci liczby wynosiły analogicznie
61,25%, 38% i 0,75%, a w 1913 roku na 2958 uczniów –
69,75%, 30% i 0,3%.
Trudności w zdobyciu wiedzy z zakresu literatury polskiej, jak
i poznaniu języka ojczystego, doprowadziły już w I połowie
XIX wieku do zawiązania się tajnych organizacji filomackich w szkołach średnich na Pomorzu i w innych częściach
zaboru pruskiego. Młodzież poznawała dzieła polskiej literatury, śpiewała pieśni patriotyczne, uroczyście obchodziła
rocznice narodowe, m.in. 3 Maja. Prężnie działały kółka
w Chełmnie, Brodnicy, Chojnicach i Wejherowie.

X Podręcznik dla dzieci polskich
uczęszczających na naukę przed Pierwszą
Komunią św., przygotowany przez księdza
Aleksandra Kupczyńskiego – proboszcza
z Wielkiego Garca, a od 1926 roku
proboszcza tczewskiej fary (zbiory Józefa
Borzyszkowskiego)

31

1772–1901

Z Filomata pomorski Józef Wrycza
(pierwszy z prawej) z kolegami z gimnazjum.
Na zdjęciu odchyla marynarkę, by uwidocznić
orła mającego spętane nogi – symbol Polski
znajdującej się w pruskiej niewoli (zbiory
Aleksandry i Lecha Zdrojewskich)
32

Towarzystwo Filomatów powstało w 1817 r. wśród studentów
Uniwersytetu Wileńskiego. Tam wypracowało własny program.
Nadrzędnym celem studentów stało się „samodoskonalenie moralne”. Miało się ono przejawiać w samokształceniu,
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rzetelnej nauce, pracy naukowej, twórczości literackiej, ale
również w działalności obywatelskiej – pisaniu podręczników
oraz pomocy słabszym uczniom. Środowiska filomackie wychowały rzeszę największych polskich wieszczów i patriotów,
m.in. Adama Mickiewicza, Tomasza Zana. Filomaci pomorscy
nawiązali do ich tradycji.
Prowadzili działalność głównie edukacyjną. Wielu z nich krzewiło w dorosłym życiu edukację i kulturę polską w różnego
typu towarzystwach, których ważnym punktem działalności
była praca u podstaw. Jak pisał znawca tematyki Jerzy Szews:
kary za przynależność do tajnych związków były surowe. Najczęściej stosowano consilium abeundi, czyli usunięcie z uczelni czy
gimnazjum, następnie wydalenie z pozbawieniem prawa kontynu-

owania nauki we wszystkich uczelniach krajowych, czyli relegacja
z tzw. wilczym biletem (…). Wobec przywódców, ale i niekiedy
wobec szarych członków, stosowano kary więzienia, lub twierdzy.

Ważną kwestią dla filomatów były sprawy narodowe,
patriotyczne, zakazane w okresie zaborów. Stąd filomaci zachowywali daleko idącą ostrożność i tajność swoich działań.
X Towarzystwo Filomatyczne, potocznie:
Jeśli zaborcy odkryli ich działalność, czekały ich procesy.

Towarzystwo Filomatów, filomaci
Najbardziej znanym procesem filomatów był proces w To- (z gr. miłośnicy nauki) – zrodziło się jako
runiu, prowadzony w dniach od 9 do 12 września 1901 roku. polskie tajne stowarzyszenie studentów
i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego.
Śledztwem objęto ponad sto czterdzieści osób, co do sześć- działające w latach 1817–1821. Towarzystwo
dziesięciu prokurator wniósł akt oskarżenia. Ostatecznie sąd wypracowało własny program i stworzyło
skazał na kary więzienia od jednego dnia do trzech miesięcy własne struktury

trzydzieści pięć osób.

Część ze skazanych odbywała kary w tczewskim więzieniu
(obecnie budynek główny Miejskiej Biblioteki Publicznej). Swoje
wrażenia z celi więziennej opisał jeden z filomatów, ksiądz
Józef Dembieński, we wspomnieniach pt. Radości mało, goryczy dużo. Mimo ryzyka surowych kar wielu uczniów z polskich
rodzin wstępowało do organizacji filomackich. Znajomość języka i kultury polskiej zaprocentowała w wolnej Polsce, kiedy
dawna młodzież filomacka mogła wejść w struktury odbudowywania niepodległej II Rzeczypospolitej, także na Kociewiu.
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Z Dawny Sąd Grodzki w Tczewie (pierwszy z lewej) z więzieniem, w którym karę pozbawienia wolności odbywali filomaci pomorscy.
Obecnie w budynku tym mieści się siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta (fot. z lat 40. XX wieku; zbiory MBP)
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instytucjonalizowany ruch walczący z antypolską polityką germanizacyjną zaczął rozwijać się
dopiero na początku wieku XX. Początkowo nie
były to organizacje polityczne, lecz miały charakter
gospodarczy, oświatowy czy kulturalny. Ogniskowały wokół siebie mniejszość polską i de facto pełniły
rolę polityczną. Od samego początku też w taki
sposób były traktowane przez władze pruskie.

Polacy z roku na rok byli coraz bardziej świadomi
swojej tożsamości oraz odrębności w stosunku
do Niemców. Dodatkowo całkowicie nowej siły
i odwagi Polakom-katolikom dodała encyklika
papieża Leona XIII Rerum novarum z 1891 roku.
Papież upomniał się w niej o podstawowe prawa
człowieka, a potrzebę tworzenia sprawiedliwego porządku
społecznego uczynił głównym tematem swych rozważań.
Encyklika rozbudziła oddolne inicjatywy Polaków. Zakładali
polskie organizacje przy kościołach, korzystając jednocześnie
z ochrony Kościoła instytucjonalnego. Rozpoczęła się intensywna praca organiczna.

Z Papież Leon XIII, który encykliką
o kwestii socjalnej „Rerum novarum” ośmielił
Polaków do upominania się o własne prawa,
samoorganizowania się – tzw. papież robotników, papież kwestii społecznych, położył
podwaliny pod chrześcijańską demokrację
(obraz Philip de László, domena pupliczna)

Na terenie Tczewa i okolic ważną rolę pełniło pismo
„Pielgrzym”, powstałe w 1869 roku w Pelplinie. Było to najważniejsze na Pomorzu czasopismo religijne, społeczne,
polityczne, opinio- i kulturotwórcze. Odegrało ono znaczącą
rolę w walce z germanizacją (obok winiety „Pielgrzyma”
widniał w lewym górnym rogu apel: „Obowiązkiem wszystkich rodziców polskich uczyć dzieci swe mówić, czytać i pisać
po polsku. Wspierajmy się nawzajem”). Redakcja pisma notorycznie zachęcała do tworzenia katolickich stowarzyszeń
i fundacji. Jak pisze Józef Borzyszkowski pismo „Pielgrzym”,
„rychło stało się ważnym podmiotem życia narodowego Polaków w ówczesnej pruskiej prowincji Prusy Zachodnie”.
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V Okładka pierwszego numeru
„Pielgrzyma” z 1869 roku
(zbiory Biblioteki Diecezjalnej
w Pelplinie, skan dostępny
w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej)
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Pierwszą tego typu inicjatywą w Tczewie było powołanie
w 1906 roku Banku Ludowego. „Pielgrzym” relacjonował:
Dnia 19 sierpnia 1906 roku w Tczewie gościł ksiądz Piotr Wawrzyniak z Mogilna aby służyć radą w założeniu tu banku ludowego.
Do zarządu wszedł ksiądz Alfons Mańkowski – wówczas wikary

w Lubiszewie pod Tczewem, kapitalista Nepomucen Warczyński,
i właściciel domu Storma. W ogóle tutejsi Polacy poznawszy swą
siłę przy wyborach do dozoru kościelnego, poczynają się ruszać.

c Budynek, w którym mieścił się Bank
Ludowy w Tczewie (zbiory MBP, fot. Jacek
Cherek); wyżej reklama Banku Ludowego
w Tczewie
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Członkami założycielami było czternaście osób, głównie rolników i rzemieślników, w tym inicjator: ks. Alfons Mańkowski.
Bank swoją działalność rozpoczął 6 września 1906 roku z kapitałem początkowym w wysokości 94 marek. W składzie
zarządu Banku było wielu znanych tczewian: Maksymilian
Arczyński – pierwszy polski starosta tczewski, Władysław Orcholski – pierwszy polski burmistrz Tczewa w latach, Stefan
Wojczyński – burmistrz Tczewa w latach 1922–1935.
Bank Ludowy zaktywizował polskich rzemieślników, robotników i rolników i stał się głównym ośrodkiem polskiego życia
w Tczewie. Z tego względu bank był bojkotowany przez Niemców, a jego inicjatywy spotykały się z wrogością, np. redakcja

Ks. Alfons Mańkowski, działacz narodowy i społeczny,
jako wikary w Lubiszewie inicjator powstania
Banku Ludowego w Tczewie (NAC, sygn. 1-N-369)
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Maksymilian Arczyński, członek zarządu
Banku Ludowego w Tczewie, pierwszy polski
starosta tczewski (zbiory MBP)
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gazety „Dirschauer Zeitung” nie chciała zamieścić ogłoszeń
zamieszczanych przez polski bank. Bank Ludowy po odzyskaniu niepodległości przez Tczew systematycznie rozwijał swoją
działalność, zyskując zaufanie mieszkańców miasta i okolic.
Na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele polskich organizacji oświatowych i kulturalnych. Na ich czele stali zarówno
przedstawiciele inteligencji, kupców, ziemian, jak i zwykli
rzemieślnicy, robotnicy, chłopi. Organizacje te nazywano Towarzystwami Ludowymi.
Działalność towarzystw ludowych natrafiała na przeszkody
ze strony władz pruskich. W styczniu 1897 roku „Pielgrzym” pisał o mającym się odbyć wiecu w celu założenia towarzystwa

Władysław Orcholski, członek zarządu
Banku Ludowego w Tczewie, burmistrz
Tczewa w latach 1920–1922 (zbiory MBP)

Stefan Wojczyński członek zarządu
Banku Ludowego w Tczewie, burmistrz
Tczewa w latach 1922–1935 (zbiory MBP)
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ludowego w Tczewie, w lokalu „Zum deutschen
Kaiser” przy Królewieckim Przedmieściu. W ostatniej chwili odmówiono organizatorom tego lokalu,
więc spotkanie przeniesiono do domu p. Ehma przy
ulicy Wiślanej. Na zebranie założycielskie przybyło
blisko trzysta(!) osób, ale policja uniemożliwiła
przeprowadzenie spotkania. Nie udało się wówczas założyć organizacji. Towarzystwo Ludowe
w Tczewie powstało dopiero w 1907 roku. Założycielem organizacji był prezes ogólnopomorskiego
związku – ksiądz Aleksander Kupczyński z Wielkiego
Garca (od 1926 roku proboszcz tczewski).

Ksiądz Aleksander Kupczyński (1873–1941,
w latach 1906–1939 patron (prezes) Związku
Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych na
Pomorzu, największej pomorskiej organizacji
pozarządowej trudzącej się krzewieniem
polskości poprzez oświatę (fot. ze zbiorów
Jana Romeyko-Hurko)

„Towarzystwa ludowe miały szerokie spectrum
działania. Podejmowały działalność oświatową,
kulturalną, propagowały ideę oszczędzania, zakładania polskich banków ludowych, prowadziły
biblioteki, podejmowały walkę z nałogami alkoholizmu i karciarstwa, propagowały higienę, wspierały
polskich kandydatów w wyborach do parlamentu
niemieckiego”.

Członkami władz towarzystwa byli m.in. Michał
Wojciechowski, Jakub Storma, Ignacy Netkowski,
Jan Struczyński i inni. Księża wikarzy tczewscy
nie mogli brać w nim udziału, gdyż zabraniał im
tego miejscowy proboszcz – ksiądz Sawicki. Stąd
opiekę nad towarzystwem objął prezes Związku
Towarzystw Ludowych na Pomorzu – ksiądz Kupczyński.
W 1908 roku w ramach towarzystwa ludowego powstał także
pierwszy polski chór. W tym okresie – jak pisze Edmund Raduński – „zaczęła ludność polska domagać się swoich praw
w kościele. Zorganizowano własnym kosztem lekcje śpiewu kościelnego i mimo oporu nauczycielstwa zdołano w 1907 roku
opanować chór podczas nabożeństwa dotychczas niby polskiego, bo od polskiego kazania tak zwanego. Był to wyłom
w utartej praktyce i walne zwycięstwo ruchu polskiego”.
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Z Lokal z szyldem „Zum deutschen Kaiser”, znajdujący się w Tczewie przy ulicy Królewieckiej
(obecnej Chopina 9; zbiory MBP)
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Polacy odnieśli też po raz pierwszy sukces w wyborach
do zarządu kościelnego. Znakiem dostrzegalnym dla społeczeństwa polskiego, zauważonym przez władze pruskie, były
– począwszy od 1913 roku – zapisy w księgach urzędów stanu
cywilnego polskich imion w polskim brzmieniu.
Obok towarzystw ludowych duży wpływ na społeczeństwo, na
polskich robotników miało Zjednoczenie Zawodowe Polskie.
W 1908 roku w Tczewie powstała organizacja zawodowa należąca do ZZP.

X Tak o początkach towarzystwa pisał
w 1927 roku Edmund Raduński (tenże, Zarys
dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927)

Ponadto, przy współudziale ks. Aleksandra Mańkowskiego
i okolicznych rolników, powstała w 1909 roku spółdzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik”, którego przewodniczącym został
rok później Tadeusz Nowacki.

W 1907 roku założono Towarzystwo Ludowe. Był
to pierwszy krok zmierzający do zorganizowania
samopas chodzących rodzin polskich, częstokroć
obawiających przyznać się głośno do narodowości
polskiej. Wieczorami ćwiczono w małym lokalu przy
ulicy Wąskiej przy dźwiękach skrzypców, które ktoś
przyniósł, śpiewu polskich pieśni. Założycielem
i pierwszym jego prezesem był ks. [Aleksander] Kupczyński, proboszcz Garczyński [z Wielkiego Garca]. Dla
scharakteryzowania ówczesnych nastrojów i całej psychiki niemieckiej owych lat nadmienimy, że pierwsze
zebrania odbywały się w obecności kilku urzędników
policyjnych, którym w głowie pomieścić się nie mogło,
że ludność polska może mieć jeszcze inne jakieś aspiracje nie mogące się pomieścić w ramach istniejących
stowarzyszeń niemieckich oraz że bardzo skromne
dążności kulturalne i narodowe skupiające się w Tow.
Lud. mogą nie być niebezpieczne dla istniejącego
porządku rzeczy. Poza wymienionym prezesem pracowali w Towarzystwie Michał Wojciechowski, Jakób
Storma, Ignacy Netkowski, Jan Struczyński i inni. Miejscowy młodszy kler udziału w pracy oświatowej nie
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brał, gdyż nie życzył sobie tego ówczesny proboszcz
Ks. [Robert] Sawicki, niemiec z wychowania i uczucia.
W rok później mógł już ówczesny sekretarz Zjednoczenia Zawodowego Świnarski zorganizować robotników
polskich o osobnym związku robotniczym, pozostając
jego kierownikiem lat kilka, a w roku 1910 można było
złączyć nawet polską młodzież kupiecką w innych więcej polskich miastach już rychłej zorganizowaną.
Niemcy zwalczali wszelkiemi możliwemi środkami
budzący się ruch polski, uciekając się często do prowokacji, nasyłając na wszelkie zebrania urzędników
policyjnych. Za opór stawiany władzy tj. policji odpokutowała żona Świnarskiego wraz z niemowlęciem,
którego w domu pozostawić nie mogła, ośmiodniowym aresztem. Innym razem policja dopuścić nie
chciała do odbycia zebrania, nie wpuszczając do salki
ks. [Aleksandra] Kupczyńskiego, przybyłego z opóźnieniem z Dużego Garca, tłumacząc się rzekomem
przepełnienie sali i grożącem stąd załamaniem się
podłogi. I wyszło pięciu z salki, by prezes towarzystwa
mógł wejść.
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W Tczewie działał również oddział Towarzystwa
Czytelni Ludowych – organizacji prężnie działającej
od 1880 roku jako organizacja oświatowa, której
czytelnie znajdowały się nawet w wielu wioskach(!).
Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych powstała
w Tczewie w 1883 roku, ale działała krótko. Następnie
wznowiła działalność w 1913 roku i funkcjonowała
do wybuchu I wojny światowej. Podjęła na nowo
działalność w 1918 roku. Jej kontynuatorką jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie.
W 1913 roku na terenie tczewskiego oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych istniało sześć bibliotek.
W czerwcu 1919 roku powstał polski chór „Lutnia”,
zwany też Towarzystwem Śpiewu „Lutnia”. Jego celem
było „krzewienie polskiej pieśni ludowej”. Pierwszymi
członkami zarządu tego chóru byli znani nam tylko
z nazwiska: Raduński (prezes), Faraliszówna (sekretarz), Lange (skarbnik), ks. Jesionowski (patron),
Temerowski (dyrygent).
Prowadzona latami podczas zaboru intensywna
praca organiczna doprowadziła ostatecznie do tego,
że mieszkańcy Kociewia, witający wojsko polskie
w 1920 roku, byli świadomi swojej narodowości, znali
polską mowę, historię i kulturę, i mogli budować
zręby młodego państwa polskiego.

Z Komunikat Towarzystwa Czytelni Ludowych na
powiat tczewski z 1922 r. („Pielgrzym” luty/marzec 1922;
zbiory Archiwum Państwowego w Bydgoszczy)
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Z Tczewski Chór „Lutnia” (zbiory MBP)
c Pieczęć Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” (zbiory MBP)
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Z Sprawozdanie Towarzystwa Czytelni Ludowej na powiat tczewski z lat 1918–1919. Stowarzyszenie prowadziło polskie biblioteki w zaborze
pruskim (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)
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Z Dom Stowarzyszeń (polskich) im. św. Józefa w Tczewie na Nowym Mieście – miejsce spotkań polskich organizacji,
np. wyborów do polskich rad ludowych oraz mszy z kazaniem w języku polskim (zbiory MBP)
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TCZEW W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ
Wybuch I wojny światowej odcisnął silne piętno na mieszkańcach Pomorza. Ograniczono swobody obywatelskie
i narodowościowe. Dotknęło to przede wszystkim polskie
organizacje, towarzystwa, związki oraz ich liderów. Aresztowano pięćdziesięciu sześciu działaczy, w tym znanego nam
Maksymiliana Arczyńskiego. Zawieszono ukazywanie się
lokalnej prasy polskiej, wprowadzono cenzurę wydawniczą,
obowiązywał zakaz odbywania zebrań. Polacy zachowali
spokój i nie prowokowali Niemców, wzywano do wzajemnej
pomocy, dlatego też po około dwóch tygodniach z aresztu
zwolniono zatrzymanych wcześniej działaczy.
Okres wojenny skutkował przerwaniem działalności wielu
polskich organizacji, także w Tczewie. Wpływ na to miała
przede wszystkim zła sytuacja gospodarcza – już od 1915 roku
wprowadzono system kartkowy – oraz wcielenie przywódców
i członków organizacji do wojska pruskiego.
Przejęcie w maju 1915 roku inicjatywy przez Niemców na
froncie wschodnim I wojny światowej i zdobycie wschodnich
ziem polskich uaktywniło działalność polskich organizacji.
Rozwinięto liczne kampanie charytatywne, przede wszystkim dla mieszkańców Pomorza i byłego Królestwa Polskiego.
Zaktywizowały się Towarzystwa Ludowe w dalszym ciągu
prowadzące prace oświatowe i kulturalne. Ważną datą,
jednoczącą Polaków z trzech zaborów, były uroczystości żałobne po śmierci w 1916 roku jednego z największych polskich
pisarzy, wielkiego patrioty Henryka Sienkiewicza. Dążenia
niepodległościowe Polaków wzmocnił wydany przez Niemcy
i Austro-Węgry tzw. Akt 5 listopada. Zakładał powstanie
„samodzielnego” (nie: „niepodległego”) Królestwa Polskiego
oraz utworzenie polskiej armii. Na Pomorzu jednak nie spo47
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Z 22 listopada 1914 r. „New York Times”
opublikował zdjęcie polskiej piechoty
w dołach strzelniczych karabinów w niemieckiej armii, walczącej na froncie w Prusach
Wschodnich. Nie inaczej było w Prusach
Zachodnich – Prusacy wcielili do swoich
armii Polaków z podległych im ziem (National
Archives and Record Administration)

tkał się z aprobatą polskich środowisk, bo Królestwo miało
pozostać w niesprecyzowanej „łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”.
Silne piętno na mieszkańcach Pomorza odcisnęła rewolucja
w Rosji w 1917 roku. Pomorzanie mieli już dosyć wojny i jej
tragicznych skutków. W wielu miastach zaczęli strajkować,
m.in. Gdańsku, Elblągu, Malborku, Grudziądzu i Toruniu. Podzieleni byli również sami Niemcy.
W 1917 roku zaszły bardzo duże zmiany w świadomości Polaków. Organizacje polskie nie występowały już tylko w obronie
mniejszości polskiej, ale zaczęły domagać się niepodległości kraju i przyłączenia do niego Pomorza. Dowodem na to
może być m.in. odwaga rodziców, którzy zgłosili swoje dzieci
do nauczania przed Pierwszą Komunią św. w języku polskim.
Było to również związane z powstaniem w 1916 roku w Poznaniu Naczelnej Rady Ludowej – głównej organizacji politycznej
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Z Uchodźcy wojenni, mieszkańcy Prus
Wschodnich przed budynkiem szkoły
w Suchostrzygach, zwanych wówczas Lunau
(dzisiaj dzielnica miasta, w tle obecna Szkoła
Podstawowa nr 8; zbiory MBP)
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Z Wykaz uczniów ze Szkoły Podstawowej
na Nowym Mieście w Tczewie
przygotowujących się do I Komunii Świętej
w języku polskim, 15 listopada 1917 r.
(APG, 525,2/190, s. 140);
za: Ku niepodległości – przegląd źródeł,
oprac. i red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk
2019, s. 29
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w zaborze pruskim, która silnie oddziaływała na pomorskie środowiska. Prężnie działał w Tczewie Bank Ludowy,
rozwiały się Towarzystwa Czytelni Ludowych. W Tczewie
również zorganizowano patriotyczne uroczystości związane
z setną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. Przełomem dla
sprawy polskiej był rok 1918. Wzrost nastrojów patriotycznych
podgrzewały polskie gazety, zamieszczające proklamacje
utworzenia suwerennego państwa polskiego z dostępem

MIĘDZY WOJNĄ A POKOJEM

do morza. Całkowicie bezprecedensowe było wystąpienie
posła Wojciecha Korfantego z Koła Polskiego w Reichstagu
w Berlinie, 25 października 1918 roku, w którym stwierdzał:
Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu trzynastego programu Wilsona, własnej, jednej, złożonej z ziem
trzech zaborów Polski.
Wystąpienie Korfantego zostało przedrukowane w lojalnej
prasie polskiej i spotkało się z żywiołowymi reakcjami Polaków. Dążenia niepodległościowe Polaków zaniepokoiły
Niemców. Zwalczano polskie nadzieje na wyzwolenie, lansowano tezę o niemieckim charakterze Pomorza.
W Tczewie działania te przybrały na sile. Dnia 29 października
1918 roku, pod groźbą utraty pracy, zmuszano robotników
pracujących w tczewskich fabrykach i węźle kolejowym
do podpisywania oświadczeń, że „z wolnej woli chcą należeć
do Prus, a nie do Polski”.
Zbliżały się obrady Konferencji Pokojowej w Paryżu kończącej
I wojnę światową, na której wszystkie strony chciały pokazać,
że dany teren – w tym wypadku Tczew – od wieków jest związany z tym czy innym krajem. Polacy udowadniali, że Tczew
i Pomorze są od wieków polskie. Niemcy próbowali dowieść,
że Tczew, a szerzej mówiąc: całe Pomorze, powinny należeć
do Niemiec. Wskazywali na związki gospodarcze danego
terenu oraz – naginając fakty historyczne – szukali potwierdzenia w dziejach.
Rewolucja w Niemczech z listopada 1918 roku spowodowała
upadek rządów cesarza Wilhelma II i zapoczątkowała nowe
republikańskie rządy.
W całym państwie niemieckim powstawały nowe formy
władzy, zwane radami robotniczymi, żołnierskimi czy chłopskimi. Na Pomorzu symbolicznie zapisał się Tczew, ponieważ
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Z Pomnik cesarza Wilhelma I w Tczewie
przetrwał do 1920 r. (zbiory MBP)

właśnie z tego miasta, 10 listopada 1918 roku, ruszył pociąg
do Gdańska ze zrewoltowanymi marynarzami i żołnierzami,
który już na miejscu utworzyli radę robotniczo-żołnierską.
Dzień później taka rada powstała w Tczewie.
Jej kompetencje były ograniczone, jej członkowie kontrolowali
władze administracyjne, nie wchodząc z władzami w konflikty ani spory. Tczewska rada nie podgrzewała nastrojów
rewolucyjnych i dążyła do zachowania spokoju. Rada osłabła
wraz z odłączeniem się części żołnierskiej w marcu 1919 roku,
a od połowy tegoż roku nie odgrywała już żadnej roli. Polacy
traktowali powstałe rady w sposób obojętny. Ich postawę
dobitnie obnaża oświadczenie liderów polskich organizacji:

Rewolucja, która się dokonuje, to rzecz wewnętrzna Niemiec. My Polacy stać powinniśmy na uboczu i do niej się nie mieszać, ponieważ ziemie nasze wrócą do Polski.
Polacy także do rad robotniczych i żołnierskich niemieckich należeć nie mogą i nie
powinny, bo są to przecież nowe władze niemieckie.
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W dniu podpisania rozejmu przez Niemcy, 11 listopada
1918 roku, ujawniła się w Poznaniu Naczelna Rada Ludowa
(jako Rada Ludowa) i wezwała do tworzenia polskich rad
ludowych na ternie zaboru pruskiego. NRL podlegał Podkomisariat NRL w Gdańsku i Bytomiu. W terenie powstawały
rady gminne, miejskie i powiatowe.
W Tczewie środowiska polskie zaktywizowały się bardzo
szybko. Inicjatorem był Maksymilian Arczyński. Oto fragment
jego sprawozdania przesłanego do władz w Poznaniu:
W poczuciu obowiązków naszych w czasie obecnym, a idąc drogą przez Komisariat
Naczelnej Rady Ludowej wskazaną, zwołałem dnia 12 b.m. małe zebranie osób zaufanych celem obrony naszych praw religijnych i narodowych. Na onem zebraniu
zapadła uchwała, aby natychmiast zwołać wiece ludowe, wybrać powiatową Radę
Ludową i o ile możności w jak największej liczbie zająć razem z „czerwonymi” władze
i administrację w rękę.
Dnia 14 b.m. zwołałem obszerniejsze koło zaufanych, a 17 b.m. wielkie wiece ludowe,
które Radę Ludową na powiat tczewski wybrały i jako naszą tymczasową władze
w powiecie naszym obok zawiązanych już Rad robotników i żołnierzy zatwierdziły
(…). Wszystkie Rady pracują ręka w rękę. Reformy na naszą korzyść w sprawach administracyjnych nastąpią niebawem.
W zgromadzeniu zatwierdzającym powstanie Rady Ludowej
w Tczewie uczestniczyło około dwa tysiące Polaków. W tym
czasie trwały już wybory na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.
Do końca 1918 roku w Tczewie odbyło się czternaście wieców,
z których wyłoniono sześciu kandydatów na Sejm.
Kandydaci na Sejm Dzielnicowy:
1. Władysław Orcholski
2. Edmund Klejna
3. Konstanty Krzemieniecki
4. ks. dr Czapla Brunon, Subkowy
5. ks. Gawin Gostomski, Rajkowy
6. Kiedrowski Fr., Nowydwór.
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Początkowo przeważały głosy mówiące o współpracy z niemieckimi radami i możliwości pokojowego odzyskania
niepodległości. Warto w tym kontekście przytoczyć fragment
przemówienia ks. Bernarda Grueninga z Lubiszewa podczas
wiecu z 17 listopada:
Mówca porównując Polskę z Jobem (…), która tak samo po próbach i doświadczeniach na nowo powstaje. Mówca zaczyna od rozbioru Polski, który zainicjował
Fryderyk król pruski, tzw. „stary Fryc”. Ten zaczął swemi dobrodziejstwami Polskę
obdarzać, sprowadzał kolonistów, rozdawał im dobra kościelne, dał landszftę polskim dziedzicom, aby takową spowiedzić a potem majątki zagarnąć i rozdać swoim.
Tym sposobem rozpanoszyli się sprowadzeni urzędniczyni, wszarze, zagarnęli majątki
polskie. Kilkakrotnie próbował naród orężem wolność zdobyć, lecz daremnie. Dziś doszliśmy do przekonania, że nie bronią, ale pracą, wytrwałością swobodę odzyskamy.
Mówca piętnuje dobrodziejstwa [ruskie], skasowanie języka polskiego w najniższych
klasach, nawet zachowanie się urzędników wobec ludu biednego.
Trzy dni później, tj. 20 listopada, w lokalu Banku Ludowego,
wybrano trzydziestu pięciu członków tczewskiej Rady Ludowej.
Stan robotniczy i rzemieślniczy reprezentowało osiemnastu
przedstawicieli: Barwik, Domian, Jan Struczyński, Konstanty
Krzemieniecki i Franciszek Temerowski z Tczewa, Elmanowski
i Preiss z Ełganowa, Józef Grucza i Norbert Nagórski z Malenina, Chmielecki z Małej Słońcy,Jakub Jurczyński z Czyżykowa,
Jan Nowak, Szczepan Milewczyk i Szczodrowski z Lubiszewa,
Franciszek Neubauer, Henryk Patocki i Franciszek Kamiński
z Pelplina, Józef Płotka z Miłobądza.
Stan kupiecki reprezentowało pięciu przedstawicieli: Jan
Bieliński i Widżgowski z Pelplina oraz Maksymilian Arczyński,
Władysław Orcholski i Lewandowski z Tczewa.
Ze stanu obywatelskiego wyłoniono czterech przedstawicieli.
Byli to: Edmund Kleina z Subków, dr Izydor Brejski z Pelplina,
Józef Brzóskowski z Bałdowa i Franciszek Omnieczyński
z Suchostrzyg.
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c Informacja o zwołaniu wiecu w celu
wyboru polskiej rady ludowej w Tczewie
i Pelplinie, „Pielgrzym” z 16.11.1918, nr 138

V Relacja z przebiegu wiecu zwołanego
do Tczewa w celu wyboru polskiej rady
ludowej, „Pielgrzym” z 19.11.1918, nr 139
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W skład Rady Ludowej wchodziło również czterech duchownych: ks. Bernard Bączkowski z Tczewa, ks. dr Brunon Czapla
z Subków, ks. Leon Gawin-Gostomski z Rajków i ks. Bernard
Gruening z Lubiszewa.
Przewodniczącym rady został dr Brejski, który stał na czele
ośmioosobowego zarządu. Rada składała się także z dwóch
komisji (osobnych dla obwodu tczewskiego i obwodu pelplińskiego): finansowej i spraw robotniczych.

X Kwit podatku narodowego
z okresu 1918–1919, który mieszkańcy
powiatu tczewskiego zgodzili się
dobrowolnie wpłacać do kasy Polskiej Rady
Ludowej (zbiory Krzysztofa Kordy)
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Rada Ludowa powiatu tczewskiego zajmowała się wszystkimi
sprawami dotykającymi Polaków. Próbowano porozumieć się
z niemieckimi radami żołniersko-robotniczymi, ale te nie były
zainteresowane współpracą. Działacze organizowali wiece
ludowe (styczniowe), na których zbierano pieniądze.
Reaktywowano także polskie stowarzyszenia, m.in. Związek
Handlowców, Towarzystwo Ludowe, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”.

c „Pielgrzym”
z 19.11.1918,
informujący
o zwołaniu Sejmu
Dzielnicowego
do Poznania

1914–1919

Z Odpis karty legitymacyjnej Władysława
Orcholskiego, delegata na Sejm Dzielnicowy
w Poznaniu (zbiory Centralnego Archiwum
Wojskowego w Warszawie)
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c Afisz wydany
przez Polską Radę
Ludową na powiat
tczewski o założeniu
Polsko- Katolickiego
Stronnictwa Ludowego (zbiory
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy)

1914–1919

V Skład Polskiej Rady Ludowej na powiat
tczewski (zbiory Archiwum Państwowego
w Bydgoszczy)
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c Skład Polskiej Rady Ludowej
na powiat tczewski (zbiory Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy)
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V Przemarsz przed rozpoczęciem obrad
Polskiego Sejmu Dzielnicowego, 3 grudnia
1918 r. w Poznaniu, w którym wzięła udział
delegacja z Tczewa (sejm.gov.pl)

Z Pieczęć Polskiej Rady Ludowej na powiat tczewski
(zbiory Archiwum Państwowego w Bydgoszczy)

Z Pieczęć Polskiego Delegata Powiatowego w Tczewie –
przedstawiciela Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej
w Gdańsku (zbiory Archiwum Państwowego w Bydgoszczy)
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TRAKTAT WERSALSKI
Komisja pokojowa obradowała w Paryżu od stycznia niemal do końca czerwca 1919 roku. Wysłuchiwano wiele stron,
argumentów. Jako jeden z najważniejszych zawsze brano
pod uwagę dowód statystyczny – ludzie jakiej narodowości przeważają na danym terenie. Stąd wspomniane wyżej
zmuszanie, pod groźbą utraty pracy, Polaków do kłamstwa.
Niemcy chcieli w ten sposób swoje osiągnąć, czyli zdecydować o przyłączaniu Tczewa do Niemiec.

Z Wspomnienia administracji miejskiej
Gdańska w sprawie wytyczenia granic
Wolnego Miasta Gdańska (zbiory Archiwum
Państwowego w Gdańsku)

W Archiwum Państwowym w Gdańsku przechowywane jest
memorandum, przygotowane po uchwaleniu Traktatu Wersalskiego, jakie Niemcy przygotowali, chcąc przekonać, dlaczego
Tczew powinien należeć do Niemiec, a nie do Polski. Tczew został
już przyznany Polsce, jednak zgodnie z prawem granica mogła
jeszcze ulec zmianie. Stąd trwała jeszcze nagonka niemiecka.
Tekst odnalazł Piotr Kajzer, a z języka francuskiego – języka ówczesnej dyplomacji – przetłumaczył Michał Landowski:

W „Memorandum” Niemcy napisali: „Miejscowości, które chcą przejść pod zwierzchnictwo Wolnego Miasta to: miasto Tczew z Bałdowem, Knybawą, Rokitkami, Ślwinami,
Owczarkami, Suchostrzygami, później gminy: Czatkowy, Wiesenau, Miłobądz, Mahlin,
Mestin, Lubiszewo, Dalwin, Rukosin, Szczerbięcin, Turse, Małżewo, Godziszewo, Siwiałka
i ziemie (majątki) Zajączkowo, Szpęgawa, Stanisławie, Łukocin, Małżewko, Damaszka,
Rościszewo, Kobierzyn i Gołębiewko. (…)
Historycznie Tczew był zawsze niemiecki. Został założony w 1220 r. przez Niemców i był
zawsze przez nich zamieszkiwany. Nawet podczas okresu polskiego od 1466 do 1772 językiem oficjalnym był zawsze język niemiecki. Ponadto nazwiska wszystkich burmistrzów
z tego czasu były niemieckie.
Ekonomicznie (gospodarczo) Gdańsk i Tczew są powiązane. Gdyby ktoś miał jeszcze
jakieś wątpliwości w tym względzie, zostałyby zniesione przez wniosek Stowarzyszenia
z Gdańska skierowanym 16 czerwca 1919 r. do Pierwszego Burmistrza Gdańska dotyczącym włączenia Żuław Tczewskich do Wolnego Miasta podaną tutaj w całości, która
wskazuje w sposób jasny i niepodważalny prawdziwie katastroficzne skutki, jakie miałoby wyłączenie Tczewskich Żuław z terytorium Gdańska”.
Gdańsk, 16 lipca 1919
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W kwietniu zorganizowano kolejne wiece, w czasie których
wysłano telegram do czołowych polityków państw ententy.
Oto fragment telegramu:
Przeszło 2500 tj. przeszło 50% ludu polskiego z powiatu tczewskiego oświadcza na
wielkich wiecach polskich w Tczewie, Pelplinie, Subkowach, Miłobądzu, Ełganowie i Godziszewie z polską Radą Ludową na czele, że czuje się cząstką narodu polskiego i że ta
ziemia, na której żyje, to odwieczna ziemia polska, krwią polską zroszona, ludowi polskiemu podstępem i gwałtownie siłą brutalną wydarta, jest cząstką Polski. My byliśmy,
jesteśmy i zostaniemy Polakami, a nie chcemy dłużej cierpieć pod knutem pruskim.
Działania polskich organizacji spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem Niemców. W styczniu 1919 roku zawieszono
swobody obywatelskie ludności polskiej. Na podstawie
tych przepisów władze niemieckie mogły dokonywać rewizji domowych, zakazywać zebrań polskich organizacji, czy
rozwiązywać istniejące polskie stowarzyszenia. Zakazano
również noszenia polskich flag. W prześladowaniach Polaków
szczególną rolę odegrały paramilitarne oddziały Grenzschutzu. Pod pozorem rewizji żołnierze ci dopuszczali się wielu
nadużyć. Z ich rąk ginęli również Polacy, m.in. Bernard Juszka
z Miłobądza czy Antoni Nowak z Tczewa. Oto kilka relacji na
temat zbrodniczej działalności niemieckich oddziałów:
Dziś o godz. 4.30 po południu przybyło do mieszkania p. Arczyńskiego 12 od stóp
do głów uzbrojonych „heimatschutzlerów” z piśmiennym rozkazem urządzenia
ścisłej rewizji z bronią i t.p. w domu Banku Ludowego w Tczewie. Rozkaz ten był
podpisany przez komendanta miasta, kapitana barona v. Massenbacha. Na protest
ze strony p. A. wzruszono ramionami i zabrano się do szczegółowego przejrzenia
wszystkich kątów wspom. domu, w którym jednak nic nie znaleziono co mogłoby
odn. komendantowi lub władzy dać powód do wkroczenia, lub coby rewizję taką
usprawiedliwiało. Nie znalazłszy nic podejrzanego, wynagrodzili się owi rewizorzy
konjakiem i papierosami. Od zamierzonej rewizji osobistej (…) wskutek energicznego
protestu odstąpiono. Przejrzano jeszcze biura Banku Ludowego i Rolnika… (…). Dnia
9 stycznia 1919 r. wysłano zbrojny hufiec „heimatschutzu” ze znacznym zasiłkiem ,
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, załogi malborskiej do Pelplina, gdzie podobno Polacy chcieli zrobić powstanie.
Oddziały żołdactwa ruszyły na Pelplin. Jeden z nich, przejeżdżając rano o godz. 4
przez wioskę czysto polską – Brzuśce, zaczął rzucać we wspom. wioskę bez wszelkiej
przyczyny i bez powodu granaty ręczne, wskutek czego szyby w domach z okien powypadały (…) W Rajkowach pochwycili ci sami żołnierze starszego człowieka, który
z latarnią w ręku szedł ze stajni, gdzie bydłu pasze dawał i zabrali go ze sobą pomimo protestu i prośby, bo miał podobno ową latarnią sygnały dawać do Pelplina.
Prowadzono go pomiędzy bagnetami niedostatecznie ubranego do Pelplina (…).
Rozwydrzone i rozpasane żołdactwo dopuściło się podczas pobytu swego w P. różnych gwałtów i nadużyć. Zabawa ręcznymi granatami była na porządku dziennym.
Łowiono niemi ryby w Wierzycy, dawano dzieciom – wyraźnie dzieciom – do bawienia
się w zamian za pieniądze lub gorzałkę i zaczepiano spokojną ludność na każdym
kroku (…). W sobotę 11 stycznia 1919 r. opuścił ów „heimatschutz” Pelplin (…) rewizje z bronią u pp. Justki i Płotki w Miłobądzu, gdzie jak zwykle rzeczy takie tylko
w wyobraźni podszczuwaczy pruskich się znajdowały/ Wskutek ciągłej a niecnej prowokacji „heimatschutzlerów” jest cała okolica do żywego oburzona. Nawet wielka
część współobywateli Niemców z burmistrzem na czele jest oburzona i żąda usunięcia tej „bandy zbójeckiej”…

c Poruszająca się
pociągiem pancernym
jednostka Grenzschutzu
działająca między
Bydgoszczą a Nakłem –
pozujący żołnierze
m.in. z ciężkimi karabinami maszynowymi
(NAC, sygn. 1-H-351)
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Należy wspomnieć, że jeszcze w czerwcu 1919 roku na Pomorzu
stacjonowało 114 tysięcy żołnierzy sformowanych w różnych
oddziałach, a sam tczewski Grenzschutz liczył 1400 osób.
Strona polska również przygotowywała się do walki. Prowadzono ją za pośrednictwem legalnie działających organizacji,
jak: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwa Wojackie „Jedność” i Straż Ludowa, które odpowiadały przed
Podkomisariatem Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku. Pod
koniec 1918 roku ukształtowała się na ich bazie Organizacja
Wojskowa Pomorza. Tczew należał do III Okręgu OWP.
Zwolennicy OWP liczyli na przybycie do Gdańska z Francji
armii gen. Józefa Hallera i przy jej pomocy wyzwolenie spod
władzy pruskiej. Gdy dowiedziano się, że armia Hallera nie
wyląduje w Gdańsku, plan walki zbrojnej na Pomorzu upadł.
W maju i czerwcu 1919 roku doszło do fali gwałtownych
wystąpień antypolskich. Wtedy to Niemcy dowiedzieli się
o projekcie traktatu pokojowego, który zakładał, że Polska
uzyska część Pomorza z dostępem do Morza Bałtyckiego.
Wzywano do nieuznawania traktatu i do siłowego rozwiązania z polskimi środowiskami.
Tylko dzięki zdecydowanej postawie niemieckich robotników,
działaczy Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Gdańsku oraz kierownictwa Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej (SPD) nie
doszło do działań zbrojnych na Pomorzu. Podobna sytuacja
miała miejsce w Tczewie, gdzie miejscowi robotnicy protestowali przeciwko walce z Polakami i zagrozili strajkiem. Wezwali
również do większej kontroli nad oddziałami Grenzschutzu.
27 lipca 1919 roku w Tczewie pojawiły się plakaty w języku niemieckim i polskim, które wzywały mieszkańców do spokoju
i podporządkowania się postanowieniom traktatu wersalskiego. Dzień później było już wiadomo, że Tczew na mocy
postanowień wersalskich zostanie przyłączony do Polski.
Kolejne miesiące były bardzo trudne dla polskich organizacji.
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Niemcy przekonani o stracie Pomorza zaczęli prowadzić gospodarkę rabunkową i wywozić mienie państwowe, różnego
rodzaju towary, głównie zaś żywność (relacja opisująca wywóz
zboża obok). Polacy zaprotestowali i uchwalili wstrzymanie
wywozu zboża i mąki do Niemiec. Jednocześnie złożono propozycję rządowi berlińskiemu, że wagony z artykułami dotrą
do Niemiec, ale w zamian za węgiel. Rada Ludowa w Tczewie
dbała o te kwestie, ustanawiając m.in. polskich kontrolerów
na dworcach. Baczną uwagę polscy działacze zwracali również na państwowe lasy, w których Niemcy zaczęli prowadzić
masowy wyrąb drzew. W celu ochrony drzewostanu powołano polskich strażników leśnych.

Z Traktat Wersalski, który przyznał Polsce
Pomorze wraz z Tczewem; obok art. 100
z Działu XI Traktatu, wyznaczający granice
Pomorza (domena publiczna)

Wizja nieuchronnego przejęcia Pomorza przez władze polskie
wpłynęła na postawy ludności niemieckiej. Zauważalny był
jej odpływ – głównie urzędników – i wyprowadzanie kapitałów
ulokowanych w przedsiębiorstwach oraz majątkach ziemskich. Niemieckie partie wzywały do pozostania Niemców
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W tym czasie mieściła się w parowym młynie Grosskopfa i niemieckich spichlerzach
w Tczewie główna składnica zboża zwiezionego z przyległych powiatów. Na pierwszy
znak zajęcia Tczewa przez władze Polskie, zboże to miało być wywiezione do Niemiec.
Nad gromadzeniem produktów żywnościowych jako też i kabli pocztowych p.p. złożonych w składnicach powiatowych i ewentualnym wywozem tych rzeczy do Niemiec
czuwała rada niemiecka pod strażą Grenzschutzu, z komendantem Massenbachem.
Maszynista zatrudniony w młynie Grosskopfa nazwiskiem Barwik doniósł członkowi
Rady Ludowej w Tczewie, kupcowi Władysławowi Orcholskiemu o załadowaniu przez
Niemców zboża na wagony. Na tą wieść polecił Władysław Orcholski Barwikowi spowodowanie strajku w młynie, co też nastąpiło. Wskutek wywołanego strajku kompnja
Grenzschutzu obsadziła młyn chcąc ten samem zmusić robotników do podjęcia pracy,
co się jednakże nie udało dzięki silnej nieugiętej woli przodownika robotników Barwika,
który miał wpływ na tychże. Po zawiadomieniu o powyższym fakcie przez Barwika
udał się członek Rady Ludowej Władysław Orcholski dobrawszy sobie do pomocy Pana
dr. Licznerskiego jako ingerenta by zaprotestować przeciwko wywozowi i ogołoceniu
z żywności terenu mającego przypaść Polsce. Na ustne oświadczenie wyżej wymienionych Komendanta Fr. v. Massenbacha, że aż do defenitywnego zarządzenia rządu
berlińskiego zboża wywozić nie będą p. Władysław Orcholski z p. dr. Licznerskim się nie
zgodzili, tylko oparłszy się na decyzji Rady „czterech” zażądali oświadczenia tego ż na
piśmie, naco się zgodzono. Odtąd zboże nie było wywożone, a nadmiar przemiału dla
którego nie było miejsca w młynie odtąd był lokowany w Rolniku w Tczewie.
na Pomorzu. Przywódcy ruchu niemieckiego, w celu scalenia
ruchu niemieckiego, utworzyli m.in. Deutsche Partei, której
pierwszy zjazd odbył się 14 sierpnia 1919 roku w Tczewie oraz
Zentral Arbeitsgemeinschaft – Centralną Wspólnotę Pracy.
Obie organizacje miały za zadanie utrzymanie niemieckości na ziemiach przyznanych Polsce na mocy traktatu
wersalskiego.
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Z Odezwa Powiatowej Rady Ludowej
na powiat tczewski w sprawie zniesienia
w Niemczech obowiązkowych dostaw
zboża (zbiory Archiwum Państwowego
w Bydgoszczy)

Pod koniec listopada 1919 roku obie strony ustaliły szczegóły
dotyczące przejmowania urzędów niemieckich przez władze
polskie oraz etapy zajmowania poszczególnych terytoriów
przez wojsko polskie. Mieszkańcy Tczewa zaczęli przygotowania do powitania swoich rodaków.
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1914–1919

29 stycznia 1920 roku o godzinie 7 rano ostatni żołnierz
niemiecki opuścił Tczew.

V Dokument
z uroczystości
pożegnania
Niemiec, w związku
z przekazaniem
Tczewa Polsce.
Tego dnia odbył się
koncert organowy
i występ chóru
(zbiory Polskiej
Akademii Nauk
Biblioteki Gdańskiej)
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29

stycznia 1920 roku, o godzinie 10 rano, pierwsza część polskich żołnierzy przyjechała pociągiem pancernym do Tczewa. Wydarzenie to opisuje Edmund
Raduński:

Komitet przyjęcia wojska polskiego wszystko przygotował, zbudowano pod okiem
grencszucu na podwórzu Wł. Lewandowskiego bramy tryumfalne, a gdy o godzinie
7 rano usunął się grencszuc, bramy wbudowano, a tablice z nazwami ulic zalepiono
polskiemi napisami na papierze. O godz. 10 przed poł. wjechał na stację pociąg pancerny Hallerczyk, wiozący ze sobą marynarzy, starostę Arczyńskiego i inż. Koeniga,
który miał przejąć zarząd rzeki Wisły.

Z Żołnierze przed pociągiem pancernym nr 1 „Piłsudczyk”, 1920 r. Podobnym wojsko polskie
przyjechało do Tczewa (CAW, sygn. K-25-983)
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30 STYCZNIA – 4 LUTEGO 1920

Z Informacja o wkroczeniu wojska
polskiego do Tczewa w „Gońcu Krakowskim”
z 2.02.1920, nr 33

Tego dnia starosta Maksymilian Arczyński przejął władzę
administracyjną w Tczewie. Następnego dnia, 30 stycznia,
mieszkańcy miasta uroczyście powitali pierwsze oddziały wojska polskiego. Jak pisze E. Raduński:

Na rozwidlu ul. 30 stycznia przywitał je na czele obywatelstwa i wielkiego tłumu
zalegającego ulicę ks. Bączkowski i Józef Brzóskowski. Panna Mania Brzóskowska
wręczyła wprowadzającemu wojsko Arczyńskiemu bukiet kwiatów, a panna Janina
Orcholska wówczas 9-letnia dziewczynka na talerzu tradycyjny chleb i sól. Przed
starostwem przemówił do wojska i publiczności starosta Arczyński po raz pierwszy
w Tczewie po polsku na placu publicznym, na rynku zaś Władysław Orcholski. Wojsko
ulokowano w gmachu obecnej Szkoły Morskiej, gdzie mu obiad gotował rzeźnik Kłos.
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Szerszy opis znamy ze wspomnień z powrotu Tczewa do Polski
opublikowanych w „Dzienniku Tczewskim” z 31.01.1926, nr 19
30 stycznia 1920 r.
(Wspomnienie z przed lat 6-ciu jako przyczynek do pierwszej polskiej monografji
miasta Tczewa)
Mroźny był dzień 30 o stycznia owego roku. Wszystko pokryte śnieżnym całunem,
pogrążone w zimowem śnie, nie zdawało się zwiastować rychłej wiosny, a jednak
w duszach polskich obywateli m. Tczewa już od dni wielu ożywcze tchnienie zbliżającej się wiosny ludów i jutrzenki wolności, wprowadziły dziwny stan niecierpliwego
oczekiwania błogiej chwili.
Dnia poprzedniego (29 stycznia) oczekiwano beznadziejnie w pobliżu wieży ciśnień
ukazania się polskich rogatywek, lecz niestety, nadzieja zawiodła. Liczne rzesze ludu
wszystkich warstw społecznych, masa Polaków przyjezdnych z Gdańska rozeszło się
do domów swoich o godz. 5 po południu.
Dnia następnego, od wczesnego ranka znów zaległy tłumy szosę starogardzką, skupiając się w pobliżu wieży ciśnień, gdzie wystawiono wspaniałą bramę tryumfalną
z napisem „Serdecznie witamy”.
Takież bramy były wystawione i w innych ważniejszych punktach miasta.
Niecierpliwość oczekujących podczas silnego mrozu tłumów wzmagała się. Gwarzono
o tem i owem, pokrzepiano się, a myśl „jeżeli nie przyjdą” wprowadzała zebranych
w głęboki smutek. Zdenerwowanie coraz silniejsze przejmowało tłumy.
Nagle ujrzano w dali pędzącego na kasztanowym koniu oficera wojsk polskich.
W miarę jego zbliżania się okrzyk tłumów stawał się coraz silniejszy, z tysiąca piersi
padały okrzyki: „Niech żyje Wolność, Niech żyje Polska”. Łzy radości zrosiły oblicza
zwłaszcza tym starym patrjotom, którym dane było doczekać tak szczęśliwej chwili
jakiej jeszcze niedawno śnić nie śmieli.
Tym pierwszym zwiastunem dla Tczewa był pporucznik Arczyński, adjutant 11 dywizji
wojsk polskich. Nie upłynęło więcej niż godzina, gdy ujrzano w dali maszerującą piechotę wojsk polskich, artylerję i oddział marynarzy.
Znów okrzyki, znów entuzjazm niczem nie hamowany, aż wreszcie nastąpiła uroczysta cisza, gdy delegat tczewskiej landratury p. Brzoskowski począł mówić słowa
powitalne tuż u stóp bramy tryumfalnej. A mówił pięknie i rzewnie, łzy w oczach mając sam ze wzruszenia.
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30 STYCZNIA – 4 LUTEGO 1920

Z Zdjęcie z uroczystości powitania wojsk polskich w Tczewie przy dzisiejszej ulicy 30 Stycznia na ówczesnej „krzyżówce” czyli skrzyżowaniu
dróg na końcu miasta prowadzących do: Bałdowa (dzisiejsza ulica Bałdowska) i Szosy Starogardzkiej (obecnie 30 Stycznia; zbiory MBP)
Na zdjęciu widnieją: 1) Janina Orcholska; 2) Maria Brzóskowska; 3) Prakseda Krzemieniecka; 4) ks. Ernest Jesionowski (1889–1981) – wikariusz
tczewskiej fary w latach 1918–1922; 5) ks. Bernard Bączkowski (1884–1939), od roku 1915 w Tczewie (ośrodek duszpasterski św. Józefa), od roku
1927 proboszcz parafii w Chełmnie; 6) ks. Bernard Stein (1893–1957) – wikariusz tczewskiej fary do roku 1931, po 1920 roku pełnił obowiązki
wikarego–duszpasterza tczewskich katolików niemieckich, następnie proboszcz w Berlinie; 7) Derkowski [imię nieznane] – kierownik szkoły;
8) Kazimierz Nadolski – aptekarz, w latach 1919–1939 właściciel kamienicy/apteki przy obecnej ul. Mickiewicza 15; 9) Wł. Lewandowski [być może
chodzi o Władysława Lewandowskiego – przemysłowca, zam. ul. Skarszewska 20 (za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina 1924]; 10) ks. dr Brunon
Czapla – [dziekan dekanatu tczewskiego, proboszcz w Subkowach, wybitny polski historyk i nauczyciel w Collegium Marianum w Pelplinie];
11) rel. Dembek; 12) Władysław Orcholski – w latach 1920–1922 tymczasowy burmistrz tczewski; Ministranci: Paweł Kapich, Franciszek Samp.
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Tuż obok widzieliśmy ks. proboszcza Bernarda Bączkowskiego w białej komży, reprezentanta kupiectwa i zarazem najpierwszego polskiego burmistrza p. Orcholskiego,
przewodniczącego komisarycznej rady miejskie p. dr. Jana Licznerskiego wraz z pełnym składem ówczesnej rady miejskiej, pp. Jana Struczyńskiego, Ign. Netkowskiego,
Stormę, Tadeusza Nowackiego, Konst. Krzemienieckiego, Wład. Lewandowski[ego],
przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża i wielu innych naszych zasłużonych patrjotów Polaków.
Angażowana przez Komitet Obywatelski niemiecka orkiestra cywilna wygrywała jedyną pieśń polską, jaką znała: „Rozproszone po wszem świecie, polskie biedne dziatki...”
Pochód ruszył. Przed starostwem do tłumu rozentuzjazmowanego przemówił ppor.
Arczyński, nawołując obecnych do zapomnienia naszym gnębicielom odwiecznych
krzywd i życia w jedności i zgodzie.
X Uroczystość powitania wojsk polskich przed Starostwem (obecnie: Urząd Miasta; zbiory MBP)
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Wezwanie to nie u wszystkich jednakiem odbiło się echem, lecz zamilczmy o tem.
Sformował się pochód. Ulicą Pocztową ruszyło wojsko i tłumy do rynku. Tutaj przemawiał p. Orcholski i jeden z oficerów do ludności i wojska ustawionego w czworobok.
Nastąpiła defilada w kierunku ulicy Dworcowej. Przed hotelem Markusa nastąpił
podział wojsk. Jedna część udała się do przygotowanych kwater na Nowemmieście,
druga udała się ulicą Hallera w górę, gdzie nastąpiła dyslokacja.
Przybyli z wojskiem marynarze postanowili natychmiast robić „porządki” w mieście.
Na kamiennym cokule naprzeciw Starostwa stał posąg Wilhelma, który marynarze
zwalili i po odrąbaniu mu głowy wlekli takową po ulicach miasta. Na czele policji
polskiej stał podówczas p. Fabian Franc, który polecił ukryć w stopie korpus posągu
oraz głowę.
Całość po 4 miesiącach została wydana p. Heine...
O godzinie 5 po południu w kościele parafialnym ks. Gruning odśpiewał wobec licznie
zgromadzonych tłumów „Te Deum laudaum” i wygłosił okolicznościowe, podniosłe
kazanie.

V W farze
odbyło się
nabożeństwo
powitalne
wojsk polskich
(zbiory MBP)
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VW swoich
zbiorach MBP
posiada oryginalny śpiewnik
przygotowany
z okazji wkroczenia
wojska polskiego
do Tczewa,
29 stycznia 1920 r.
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Z Cokół po usuniętym 30 stycznia 1920 r. przez marynarzy pomniku cesarza Wilhelma I na pocztówce z maja 1920 r. (zbiory MBP)

Charakterystycznym objawem czci miejscowej ludności dla żołnierza polskiego było
oddanie wszystkich miejsc do siedzenia w ławkach, podczas gdy ludność nawet
najstarsza wiekiem stała. W tym dobrym na pozór czynie mieści się wiele uczucia
i rozwagi.
O godzinie 8 wieczorem na sali „Domu Miejskiego” odbył się raut dla wszystkich oficerów w obecności tutejszych władz i najprzedniejszych obywateli miasta.
Tak zakończono doniosły akt objęcia miasta Tczewa słynnego w piękne tradycje rządów księcia Sambora.
W roku 1921, w pierwszą rocznicę objęcia ustawiono na miejsce posągu ongi kiedyś
Wilhelma II, tablicę marmurową na której złotemi zgłoskami wyryto:
„W rocznicę powrotu Tczewa na łono «Polski» jako widomy znak tryumfu sprawiedliwości nad gwałtem i miłości ukochanej Ojczyzny.
Tablicę tę ofiarują mieszkańcy miasta Tczewa i powiatu”.
R. T.
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(„Dziennik Tczewski” 31.01.1926, nr 19)

4

lutego, a więc kilka dni później, przybył do Tczewa
generał Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego.
Wydarzenie to obrazuje zdjęcie zamieszczone na
okładce katalogu, pozyskane dzięki uprzejmości Muzeum
Niepodległości w Warszawie. Przyjazd gen. Hallera tak relacjonowała Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowna:
Generał Haller przeszedł przed frontem marynarzy w Tczewie, zajrzał w oczy żołnierzom i podniósłszy rękę do góry, powiedział twardym głosem: „Ślubuję, że tej ziemi
nie oddamy nigdy!”. Po czym zawołał „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Rzekłszy to,
czekał i nasłuchiwał, jak tam za Wisłą, przy ostatnim naszym posterunku za drugim
mostem – zabrzmiała pieśń… Wszyscy wiedzieli na pewno, że istotnie nie rzucą tej
ziemi, która jest drogą do morza i oddechem dla wolnej Polski.
Według przekazów, wkraczając do kolejnych pomorskich
miast, żołnierze mieli już zawsze śpiewać „Rotę”.

c Generał Józef Haller, 4 lutego 1920 r. (zbiory Zespołu
Szkół Technicznych w Tczewie)
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Przyjazd generała Hallera do Tczewa
odnotowała polska prasa. Pisała również o strajkach niemieckich kolejarzy w
Tczewie, o próbach sabotażu pociągów
z polskim wojskiem oraz o nieudanej
próbie zamachu na pociąg, którym miał
jechać (a nie jechał) generał Haller.
X „Goniec Krakowski” z 4.02.1920, nr 34

V „Dziennik Bydgoski” z 7.02.1920, nr 29

Z „Goniec Krakowski” z 14.02.1920, nr 44
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X „Goniec Krakowski” z 4.02.1920, nr 34

GEN. JÓZEF HALLER W TCZEWIE

Najważniejsze dla tczewian
w tych podniosłych chwilach
było to, że po 148 latach
zaboru pruskiego ich miasto – niegdyś Gród Sambora
– stało się znowu polskim
miastem. Fakt, że drogę
do Niepodległej torowali im
żołnierze Frontu Pomorskiego
pod dowództwem generała Józefa Hallera sprawił,
że mieszkańcy upamiętniają
to na różne sposoby.

Z Generał Józef Haller na muralu na budynku transformatora rozdzielczego
przy ulicy 30 Stycznia (zbiory MBP, fot. Jacek Cherek);
pamiątkowa tablica z 2015 roku na placu Gen. Józefa Hallera w Tczewie (fot. tcz.pl)
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X Mapa marszów i bojów 46 Pułk Strzelców
Kresowych, których tradycje przejął później
5 Pułk Strzelców Podhalańskich (zbiory
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)

Znana jest trasa przejścia wojska polskiego wkraczającego
30 stycznia 1920 roku do Tczewa – Szlak Frontu Pomorskiego. Wiadomo, że wojsko, idąc ze Starogardu, który
zdobyło 29 stycznia, przyszło Szosą Starogardzką (obecnie
ulica 30 Stycznia), następnie – po powitaniu przed Starostwem
(dzisiejszym Urzędem Miasta) – skręciło w ulicę Pocztową (Jarosława Dąbrowskiego). Doszło
na Rynek, gdzie wysłuchało
przemówienia, minęło farę
Krzyża św., następnie ulicą
Dworcową (obecnie Stefana
kard. Wyszyńskiego) doszło
pod hotel Braci Marks. Tam
rozdzieliło się i udało na kwatery. Noclegi zaplanowano
dla żołnierzy m.in. w Szkole
Żeńskiej (dzisiaj I Liceum
Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie) i podstawowej we wsi Suchostrzygi
(obecnie Szkoła Podstawowa
nr 8 na osiedlu Suchostrzygi)
oraz w nieustalonych dotąd
lokalach na Nowym Mieście.
Po rozlokowaniu i krótkim
odpoczynku żołnierze wrócili
na godzinę 17 do fary, na
nabożeństwo
zakończone
uroczystym „Te Deum”. Wieczorem dla oficerów w Hali
Miejskiej (dziś Centrum Kultury i Sztuki) odbył się raut.
W stulecie wkroczenia wojsk
polskich do Tczewa po 148 latach nieobecności warto
odnotować miejsca ich pobytu w mieście.
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SZLAK FRONTU POMORSKIEGO Z 30 STYCZNIA 1920 R. W TCZEWIE
c Dawna Szosa
Starogardzka
(obecnie
30 Stycznia;
zbiory MBP)

c Ulica Pocztowa
(obecnie
Jarosława
Dąbrowskiego;
zbiory MBP)
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V Dawna
Szkoła Żeńska,
od 1920 r. Szkoła
Morska (obecnie
I LO; zbiory MBP)

V Hala Miejska
(dzisiaj Centrum
Kultury i Sztuki;
zbiory MBP)
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Okres rozbiorów trwał w Tczewie aż 148 lat: od 1772 do 1920 roku. Przez półtora wieku braku
państwa Polacy na Pomorzu zachowali swoją polskość. Przetrwała w polskich domach, pielęgnowana przez pokolenia. Przetrwała dzięki polskim liderom życia społecznego. Była wśród
nich w zdecydowanej większości inteligencja świecka, ale nie zabrakło też duchowieństwa
– polskich księży, ale początkowo nie z samego miasta, lecz z pobliskich parafii.
Liderem wśród nich był zwłaszcza ksiądz Aleksander Kupczyński – proboszcz z Wielkiego
Garca – patron (prezes) Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych na Pomorzu. Po
powstaniu ośrodka duszpasterskiego na Nowym Mieście w Tczewie (Dom św. Józefa) także
w Kościele katolickim rozkwitło życie polskie.
Wydawać się mogło, że Tczew był miastem niemieckim, gdyż w większości sklepy i inne
zakłady, których szyldy widniały w mieście, należały do Niemców. Polacy byli robotnikami, stanowili najbiedniejszą warstwę lokalnej społeczności. Ale miasto bardzo szybko
się „spolszczyło”, o czym świadczą wspomnienia Macieja Rataja (w okresie dwudziestolecia międzywojennego marszałka polskiego Sejmu) odwiedzającego Tczew dwukrotnie
– najprawdopodobniej 9 i 11 lutego 1920 roku. Pisał wówczas: „w Tczewie zatrzymaliśmy się
kilka godzin. Zwiedziłem miasto, zdawało się, wybitnie i wyłącznie niemieckie. Zwiedziłem
je i w drodze powrotnej w 48 godzin potem. Zmienione jakby różdżką czarodziejską! Już
zdołano przetłumaczyć i przemalować szereg wywieszek na sklepach, wymalować emblematy polskie na sklepach tytoniowych, spolszczyć nazwiska Josefów Kowalskych, Peterów,
Grida itp. na Józefów Kowalskich, Piotrów, Grzędów itp.” Jak się okazuje, starosta tczewski
mobilizował do takiego „spolszczenia” również podległe mu gminy i wsie, o czym świadczy
zamieszczony niżej dokument.
Na Pomorze w styczniu 1920 roku wkroczyła armia Frontu Pomorskiego dowodzona przez generała Józefa Hallera. Po latach udało się nam ustalić (właśnie przy okazji prac nad wystawą
„Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”), jakie dokładnie wojska polskie wkroczyły do miasta.
Były to: 46 Pułk Strzelców Kresowych (później przemianowany na 5 Pułk Strzelców Podhalańskich i marynarze z Batalionu [Baonu] Morskiego (później przemianowanego na Pułk Morski).
Na historycznych zdjęciach z 1920 roku (zob. fot. na s. 75), co prawda, widać przede wszystkim marynarzy, ale pamiętajmy, że nie objęło ono wszystkich wojsk. Można na nim dostrzec
jeszcze żołnierzy stojących tyłem, trudnych do zidentyfikowania, oraz dwóch w charakterystycznych hełmach noszonych przez żołnierzy, rozwiązanej rok wcześniej – w 1919 roku
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V Pismo starosty
tczewskiego
do wójtów
i sołtysów
w sprawie usunięcia
niemieckich symboli państwowych
i napisów oraz
zastąpienia ich
nazwami i symbolami polskimi, 23
lutego 1920 r. APG,
26/3, s. 17; za: Ku
niepodległości –
przegląd źródeł,
oprac. i red. L.
PotykanowiczSuda, Gdańsk 2019,
s. 45
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ZAKOŃCZENIE

– Błękitnej Armii. Najwyraźniej część z nich nosiła jeszcze stare, błękitne mundury. Nie zmienia
to jednak faktu, że do Tczewa wkroczył Front Pomorski, który w sposób pokojowy przyłączył
Tczew do Polski.
Po przybyciu polskich wojsk w Tczewie doszło do zajść z udziałem marynarzy polskich, którzy
strącili pomnik cesarza Wilhelma II. Dewastacja pomnika cesarza doprowadziła do strajku
kolejarzy (dominowali wśród nich Niemcy), o którym pisała zaniepokojona prasa polska, ale
nstrajk udało się stłumić.
Tak rozpoczął się nowy okres w dziejach Tczewa – odtąd Gród Sambora ponownie stał się
polskim miastem. Wkrótce zasłynął w całej Polsce ze Szkoły Morskiej utworzonej w tymże
1920 roku oraz z portu rzeczno-morskiego. Rozpoczął się okres rozkwitu miasta w Rzeczypospolitej – Niepodległej.
Krzysztof Korda

87

WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH PUBLIKACJI
ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skultera w Tczewie.
PUBLIKACJE ZWARTE

Borzyszkowski J., Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848–1920, Gdańsk 1986.
Borzyszkowski J., Obracht-Prondzyński J. (red.), Pomorskie drogi do Niepodległej, Gdańsk 2018.
Długokęcki W. (red.), Historia Tczewa, Tczew 1998.
Karnowski J., Filomaci pomorscy, Cz. I: 1840–1901, Toruń 1926.
Kieniewicz J., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1998.
Korda K., Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia historyczna, Gdańsk 2016.
Korda K., Między wojną a pokojem. Społeczeństwo polskie Pomorza w latach 1918–1920 na przykładzie wybranych
miejscowości z Pomorza (Ziemia Chełmińska, Powiśle, Kaszuby, Kociewie), [w:] D. Kalinowski (red.), Wielkie
Pomorze. Wojna i pokój, Słupsk 2019.
Korda K., Związek Katolicko-Polskich Towarzystw Ludowych na Pomorzu w latach 1903–1939, Gdańsk 2004, praca
magisterska, przyg. pod kier. prof. dr. hab. J. Borzyszkowskiego, mps.
Landowski R., Tczew w czasie i przestrzeni, Tczew 2008.
Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali
J. Bełkot, M. Wojciechowski, Toruń 1988.
Raduński E., Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927.
Rozenkranz E., Dzieje Tczewa, Koszalin 1999.
Szews J., Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830–1920, Warszawa 1992.
Wojciechowski M., Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym
dwudziestoleciu (1914–1939), Toruń 2000.
Wojciechowski M., Powrót Pomorza do Polski 1918–1920, Warszawa–Poznań–Toruń 1981.

Folder przygotowany przez:
zespół pod kierunkiem dr. Krzysztofa Kordy
w składzie: Jacek Cherek, Monika Jabłońska, Piotr Kajzer, Michał Landowski
Tekst foldera i wystawy
dr Przemysław Ruchlewski
Recenzent
dr Michał Kargul
Redakcja i opracowanie graficzne
Lidia Ciecierska
Opracowanie graficzne wystawy
Lech Zdrojewski, Kinga Gełdon

Zadanie „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

