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Tczew od strony parku / widok z Wieży Ciśnień. Początek XX wieku.

Alegoria I rozbioru Polski.

grafika J. E. Nilsona (domena publiczna)

Ze zbiorów MBP Tczew

Pomnik Cesarza Wilhelma I.

 Od rozbiorów do filomatów (1772 – 1901)
- radości mało, goryczy dużo

Ze zbiorów MBP Tczew

Rozbiorów Polski, w latach 1772, 1793 i 1795, dokonały Prusy, Austria i Rosja. Tczew został anektowany do państwa pruskiego
13 września 1772 roku. Zlikwidowano wówczas samorząd miasta a wraz z nim jego autonomię. Chwilowym zwiastunem wolności
był tak zwany okres napoleoński. Dnia 23 lutego 1807 roku doszło do pamiętnej bitwy o Tczew stoczonej pomiędzy wojskami
pruskimi a wojskami francuskimi, wśród których znajdowały się również oddziały polskie dowodzone przez generała Jana Henryka
Dąbrowskiego. Pomimo wygranej batalii mieszkańcom Tczewa nie dane było długo cieszyć się upragnioną wolnością. Po krótkim
okresie „napoleońskim”, miasto ponownie znalazło się w granicach państwa pruskiego.
Prusacy dostrzegli i wykorzystali strategiczne położenie, a co za tym idzie potencjał gospodarczy Tczewa. Gród Sambora stał się odtąd cenionym węzłem komunikacyjnym łączącym Gdańsk z Bydgoszczą,
a następnie także jednym z ważniejszych punktów znajdujących się na, wybudowanej w latach 1824-1830, trasie wiodącej z Berlina do Królewca. W niespełna 30 lat później, 12 października 1857 roku, oddano
do użytku Most Tczewski, uruchomiono również bezpośrednie połączenie kolejowe Berlin –Królewiec. Było to doniosłe wydarzenie świadczące o rozwoju myśli konstrukcyjnej. W momencie otwarcia most
w Tczewie był najdłuższym mostem w Europie. Kursowały po nim zarówno pociągi pasażerskie, jak i pociągi towarowe. W latach 1888 - 1891, w odległości zaledwie 40 metrów od dotychczasowego mostu
kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego), wybudowano samodzielny most kolejowy.
Na przestrzeni niespełna dwustu lat liczba mieszkańców Tczewa znacząco wzrosła: z 1392 osób w roku 1740 do ponad 18 tysięcy w roku 1913. Rozwój gospodarczy miasta, utworzenie nowych miejsc
pracy, a co za tym idzie poczucie stabilizacji społeczno-ekonomicznej przyczyniły się do coraz częstszych migracji ludności. Znaczny odsetek społeczności napływowej stanowili Polacy pochodzący
z okolicznych wsi kociewskich oraz kaszubskich. Przez wieki Tczew był miastem wielokulturowym, wielonarodowym i wielowyznaniowym, zamieszkiwanym głównie przez ewangelików, katolików oraz
żydów. Wyznawcy religii katolickiej i ewangelickiej przewyższali liczebnie przedstawicieli wyznania mojżeszowego.

XIX-wieczny drzeworyt przedstawiający most tczewski.

W 1837 r. językiem niemieckim posługiwało się 43,9% mieszkańców, językiem polskim 15,2%, a ponad 40% deklarowało znajomość obu języków. Wyszczególnione dane pokazują, że w pierwszej
połowie XIX wieku znaczna część mieszkańców Tczewa znała język polski bądź jako pierwszy i jedyny język służący do komunikowania się, bądź jako drugi język używany na równi z językiem niemieckim
(łącznie 55,2%).

Ze zbiorów MBP Tczew

W kolejnych latach odsetek ludności dwujęzycznej spada, zwiększa się natomiast liczba osób posługujących się wyłącznie językiem niemieckim. Z ostatniego uszczegółowionego spisu z 1910 r.
wynika, że Polacy stanowili zaledwie 32% ogólnej liczby mieszkańców miasta.
W literaturze podaje się, że Tczew był miastem mocno zniemczonym. Przywołana statystyka urzędowa, celowo zaniżająca liczbę ludności polskiej, zaprzecza jednak tej teorii. Okazuje się, że
Polacy stanowili stosunkowo silną, choć nie wyróżniającą się i nie posiadającą większych wpływów społecznych grupę.
Rząd pruski prowadził na ziemiach rozbiorowych dyskryminacyjną politykę antypolską. W latach 20. i 30. XIX w. zaczęto rugować język polski. Język niemiecki wprowadzano do szkolnictwa
ludowego, do kazań i nabożeństw kościelnych. Tak było również i w Tczewie.

Portal mostu kolejowego z charakterystyczną sekwencją wartowniczą. XIX wiek.

Trudności w zdobyciu wiedzy z zakresu literatury polskiej oraz języka ojczystego doprowadziły w I połowie XIX wieku do zawiązania się tajnych organizacji filomackich w pomorskich szkołach
średnich. W 1901 r. grupa filomatów z Pomorza została skazana przez sąd niemiecki w Toruniu na karę pozbawienia wolności. Część działaczy przetrzymywano w budynku tczewskiego więzienia,
w którym obecnie mieści się Miejska Biblioteka Publiczna. Swoje wrażenia z celi więziennej opisał jeden z filomatów, ksiądz Józef Dembieński, we wspomnieniach pt. „Radości mało, goryczy dużo”.
Ze zbiorów MBP Tczew

Panorama miasta - widok od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły. Około 1913/1914.

Ze zbiorów MBP Tczew

Mosty przez Wisłę. Statek / lodołamacz zbudowany w roku 1884 dla pruskiej administracji wodno – żeglugowej rzeki Wisły ;
kolejno nadawano mu nazwy „FERSE”, „MARDER”, „KUNA”. Ze zbiorów MBP Tczew

Wiatrak ze spichlerzem (właściciel: Walter Schulz). Rejon obecnej ulicy Wojska Polskiego 18. Początek XX wieku.

Wieś włościańska Lunau. Zajazd / gospoda. Lata 1900-1913. Obecnie Os. Suchostrzygi, ul. Armii Krajowej 50 A i 52.

Mosty przez Wisłę. Dawny dworzec kolejowy - wybudowany w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera.

Fragment rynku staromiejskiego (obecnie Plac Generała Józefa Hallera). Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze zbiorów MBP Tczew

Fragment rynku staromiejskiego (obecnie Plac Generała Józefa Hallera). Fragment ulicy Okrzei. Po 1910 roku.

Dawny sąd pruski (współcześnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Ze zbiorów MBP Tczew

Ze zbiorów MBP Tczew

Ze zbiorów MBP Tczew

Ze zbiorów MBP Tczew

Ze zbiorów MBP Tczew

Dom Polski św. Józefa w Tczewie na Nowym Mieście. Dom spotkań polskich organizacji oraz miejsce, w którym przeprowadzano wybory m.in. do Polskich Rad Ludowych.

Ze zbiorów MBP Tczew

 Polski ruch narodowy (1883, 1897 – 1914)

Ksiądz Aleksander Kupczyński (1873 – 1941)
Ze zbiorów Jana Romeyko – Hurko

Władysław Orcholski - burmistrz Tczewa
w latach 1920-1922 Ze zbiorów MBP Tczew

Maksymilian Arczyński - starosta tczewski
w roku 1920. Ze zbiorów MBP Tczew

Zorganizowany ruch narodowy zaczął rozwijać się dopiero w pierwszych latach XX wieku. Powstające w ramach wspomnianego ruchu organizacje miały początkowo charakter gospodarczy, oświatowy, kulturalny. Ogniskowały wokół siebie mniejszość
polską i de facto pełniły funkcję polityczną, od samego początku zresztą w taki właśnie sposób traktowane były przez władze
pruskie. Polacy z roku na rok byli coraz bardziej świadomi swojej odrębności i tożsamości narodowej. Istotna i rzutująca
na przyszłość katolików polskiego pochodzenia okazała się encyklika papieża Leona XIII „Rerum novarum”, ogłoszona w roku 1891.
Ojciec Święty poruszył w niej m.in. kwestię poszanowania dla praw społecznych człowieka. Papieskie orędzie rozbudziło oddolne
inicjatywy Polaków, zaczęli oni odtąd zakładać polskie organizacje przykościelne, korzystając jednocześnie z ochrony kościoła
instytucjonalnego. Od tego momentu rozpoczął się dla Polski i Polaków okres intensywnej pracy organicznej.
Na terenie Tczewa i okolic ważną rolę odgrywało pismo „Pielgrzym” powstałe w 1869 r. w Pelplinie. Było ono jednym z narzędzi wykorzystywanych w walce z germanizacją.
W piśmie poruszano m.in. problematykę polityczną, społeczną, oświatową i kulturalno-literacką, zachęcano również do zakładania i prowadzenia katolickich stowarzyszeń i fundacji.

Stefan Wojczyński - burmistrz Tczewa
w latach 1922-1935 Ze zbiorów MBP Tczew

Ks. Alfons Mańkowski - działacz narodowy
i społeczny, inicjator powstania Banku
Ludowego w Tczewie Ze zbiorów MBP Tczew

Reklama tczewskiego Banku Ludowego
zamieszczona na łamach Kalendarza
Kościelnego Parafii św. Józefa. 1938 rok.
Ze zbiorów MBP Tczew

Pierwszą tego typu inicjatywą w Tczewie było powołanie w 1906 r. Banku Ludowego, współtworzonego głównie przez rolników i rzemieślników. Pomysłodawcą i inicjatorem
powstania tczewskiej instytucji finansowej był ks. Alfons Mańkowski, w skład zarządu weszli późniejsi przedstawiciele władz miejskich: Maksymilian Arczyński – pierwszy polski
starosta tczewski, Władysław Orcholski – pierwszy polski burmistrz Tczewa, Stefan Wojczyński - burmistrz Tczewa w latach 1922-35.
Na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele polskich organizacji oświatowych i kulturalnych, tak zwanych Towarzystw Ludowych. Na ich czele stanęli zarówno inteligenci,
ziemianie jak i osoby wywodzące się z niższych warstw społecznych: rzemieślnicy, chłopi, robotnicy. Działalność towarzystw spotkała się ze sprzeciwem ze strony władz. W styczniu
1897 roku na łamach pelplińskiego „Pielgrzyma” ukazał się artykuł informujący o wiecu mającym na celu powołanie tczewskiego Towarzystwa Ludowego. Policja uniemożliwiła
jednak przeprowadzenie spotkania, tym samym plan założenia organizacji okazał się niemożliwy do zrealizowania. Towarzystwo Ludowe w Tczewie powstało dopiero w 1907 roku,
jego założycielem był prezes ogólnopomorskiego związku: ksiądz Aleksander Kupczyński.
Omawiane towarzystwa podejmowały działalność oświatową, kulturalną, propagowały ideę oszczędzania, zakładania polskich banków ludowych, prowadziły biblioteki,
podejmowały walkę z nałogami, propagowały higienę, wspierały polskich kandydatów w wyborach do parlamentu niemieckiego.
W 1908 roku w ramach Towarzystwa Ludowego powstał pierwszy polski chór. W tym okresie Polacy odnieśli również sukces w wyborach do zarządu kościelnego. Obok
powołanych dotychczas instytucji ogromny wpływ na masy ludowe, na polskich robotników, miała organizacja związkowa o nazwie Zjednoczenie Zawodowe Polskie.
W 1909 roku założono tczewską spółdzielnię rolniczo-handlową „Rolnik”.
W Tczewie powstał dodatkowo oddział Towarzystwa Czytelni Ludowych. Pierwsza biblioteka o charakterze polskim powołana została w 1883 roku i niedługo później zakończyła
swoją działalność. Zbiory biblioteczne zaczęto ponownie udostępniać czytelnikom dopiero od roku 1913. W czerwcu 1919 roku powstał polski chór „Lutnia”. Jego celem było
„krzewienie polskiej pieśni ludowej”.

Lokal „Zum deutschen Kaiser” znajdujący się przy obecnej ulicy Chopina 9.

Ze zbiorów MBP Tczew

Intensywna praca organiczna doprowadziła ostatecznie do tego, że mieszkańcy Kociewia, witający wojsko polskie w styczniu 1920 r., byli w pełni świadomi swojej narodowości,
znali polską mowę, historię i kulturę i na tych podwalinach mogli budować zręby młodego państwa polskiego.

Towarzystwo Ludowe Tczew
W roku 1907 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. Kupczyński,
proboszcz z Wielkiego Garca. Dla scharakteryzowania ówczesnych nastrojów i całej psychiki niemieckiej owych lata 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, Jakob Storma, Ignacy Netkowski, Jan Struczyński i inni. Miejscowy młodszy kler udziału w pracy oświatowej nie brał, gdyż nie życzył sobie tego ówczesny proboszcz Ks.
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, ósmiodniowym aresztem. Innym razem policja dopuścić nie chciała do
odbycia zebrania, nie wpuszczając do salki ks. Kupczyńskiego, przybyłego z opóźnieniem z Dużego Garca, tłómacząc się rzekomem przepełnienie sali i grożącem stąd załamaniem się
podłogi. I wyszło pięciu z salki, by prezes towarzystwa mógł wejść
Źrodło: Edmund Raduński, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927, s. 121-122

Chór Lutnia.

Ze zbiorów MBP Tczew

Podręcznik dla dzieci polskich uczęszczających na naukę przed przyjęciem I Komunii Św., przygotowany przez księdza Aleksandra
Kupczyńskiego – proboszcza z Wielkiego Garca, a od 1926 roku proboszcza tczewskiej fary. Ze zbiorów Józefa Borzyszkowskiego

Sprawozdanie Towarzystwa Czytelni Ludowej w Tczewie – pierwszej polskiej biblioteki w Tczewie,
która rozpoczęła działalność pod zaborem pruskim. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Afisz wydany przez Polską Radę Ludową na powiat tczewski informujący o założeniu Polsko – Katolickiego Stronnictwa Ludowego.

Pierwsze posiedzenie Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w dniu 3 grudnia 1918 r.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Informacja o zwołaniu wiecu w celu wyłonienia składu Polskiej Rady Ludowej w Tczewie i Pelplinie. Pielgrzym nr 138 z 16.11.1918

 Między wojną a pokojem (1914 – 1919)
- zanim nadeszła Niepodległa Rzeczypospolita

Wybuch I Wojny Światowej odcisnął silne piętno na mieszkańcach Pomorza. Doszło do ograniczenia swobód
obywatelskich i narodowościowych, które to ograniczenia dotknęły w głównej mierze polskie organizacje, towarzystwa,
związki, jak również ich liderów. Aresztowano wielu tczewskich działaczy, w tym Maksymiliana Arczyńskiego. Zawieszono
wydawanie i kolportaż lokalnej prasy polskiej, wprowadzono cenzurę wydawniczą, a także bezwzględny zakaz organizowania
zebrań i wieców. Polacy zachowali spokój, nie prowokowali Niemców. Po około dwóch tygodniach z aresztu zwolniono
zatrzymanych aktywistów. Okres wojenny skutkował przerwaniem działalności wielu polskich organizacji, również tych
powołanych i funkcjonujących na terenie Tczewa. Przełomem dla sprawy polskiej okazał się rok 1918. Wzrost nastrojów
patriotycznych podgrzewały polskie gazety, zamieszczające na łamach hasła nawołujące do utworzenia suwerennego
państwa polskiego z dostępem do morza.

Ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

W dniu podpisania rozejmu przez Niemcy, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość, w jej granicach nie było jednak Pomorza. W Grodzie
Sambora środowiska polskie bardzo szybko się zaktywizowały, czego efektem było założenie Polskiej Rady Ludowej na powiat tczewski, skupiającej się
na jak najszybszym przyłączeniu Tczewa do Polski.
W zgromadzeniu zatwierdzającym powstanie tczewskiej Rady Ludowej uczestniczyło ok. 2000 Polaków. W tym samym czasie trwały wybory na Polski
Sejm Dzielnicowy do Poznania, które odbyły się w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku. Delegatami na Sejm wybranymi na wiecach zostali: ks. dr Brunon Czapla
z Subków, ks. Leon Gawin-Gostomski z Rajków, Kamiński z Pelplina, Kiedrowski Fr. z miejscowości Nowydwór (obecnie część Pelplina), Edmund Klejna z Subków,
Władysław Orcholski z Tczewa.
20 listopada 1918 roku w lokalu Banku Ludowego wybrano 35 członków Polskiej Rady Ludowej na powiat tczewski. Reaktywowano także polskie
stowarzyszenia m.in. Związek Handlowców, Towarzystwo Ludowe, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”.
Pochód Sejmu Polskiego w Poznaniu w dn. 3 grudnia 1918 r.

Niemcy rozpoczęli proces wywożenia surowców, maszyn i zapasów żywności w głąb Niemiec, obawiając się nieuchronnego włączenia
Pomorza w granice niepodległego państwa polskiego. Odpowiedzią na podjętą przez Niemców próbę konfiskaty żywności z młyna Grosskopfa,
znajdującego się u zbiegu obecnych ulic Kard. S. Wyszyńskiego i Sambora, był przeprowadzony przez polskich robotników strajk, mający na celu
uchronienie zamieszkałych w Tczewie rodaków od widma głodu. 28 czerwca 1919 r. podpisano Traktat Wersalski kończący I Wojnę Światową. Zgodnie
z postanowieniami wersalskimi Tczew miał zostać ostatecznie przyłączony do Polski w styczniu 1920 roku. Pod koniec listopada obie strony ustaliły
szczegóły dotyczące przejmowania urzędów niemieckich przez władze polskie oraz stopniowego zajmowania kolejnych terytoriów przez Front Pomorski.
29 stycznia o godz. 7.00 rano ostatni żołnierz niemiecki opuścił Tczew.

Ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Pieczęć Polskiego Delegata Powiatowego w Tczewie – przedstawiciela Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku.
Pieczęć Polskiej Rady Ludowej na powiat tczewski. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Relacja z przebiegu wiecu zwołanego do Tczewa w celu wyboru polskiej rady ludowej. Pielgrzym nr 139 z 19.11.1918.
Młyn Grosskopfa przy dawnej ulicy Dworcowej (obecnie skwer u zbiegu ulic Kardynała Stefan Wyszyńskiego i Sambora).

Pożegnanie garnizonu przez ludność niemiecką w przededniu zajęcia Pomorza przez Polaków. Styczeń 1920 r.

Ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego Biura Historycznego

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Ze zbiorów MBP Tczew

Dokument z uroczystości pożegnania Niemiec w związku z przyłączeniem
Tczewa do Polski. Ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Skład Rady Ludowej w Tczewie.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Pokwitowanie podatku narodowego – dobrowolnego świadczenia płaconego przez Polaków na ręce przedstawicieli Powiatowej Rady Ludowej na powiat tczewski.

Ze zbiorów Krzysztofa Kordy

 Powrót Tczewa do Niepodległej (1920)
Przejmowanie Pomorza przez wojsko polskie następowało wedle
ustalonego harmonogramu. Po Toruniu przyszła kolej m.in. na:
Bydgoszcz (20.01), Chełmno (22.01), Grudziądz (23.01), Świecie
(25.01), Starogard i Tucholę (29.01), Tczew (30.01), Chojnice
i Kościerzynę (31.01), Kartuzy (7.02) i Wejherowo (10.02).
Tczew bardzo szybko stał się miastem polskim o czym świadczą wspomnienia Macieja Rataja (w okresie
dwudziestolecia międzywojennego marszałka polskiego Sejmu) odwiedzającego Gród Sambora dwukrotnie
tj. najprawdopodobniej w dniach 9 i 11 lutego 1920 roku. Pisał:

...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, spolszyczyć nazwiska
Josefów Kowalskych, Peterów, Grida itp. na Józefów Kowalskich, Piotrów, Grzędów itp.

Generał Józef Haller na Rynku w Tczewie (obecnie plac gen. Józefa Hallera) 4 lutego 1920 roku, w towarzystwie żołnierzy, władz samorządowych i mieszkańców

Zdjęcie z uroczystości powitania wojsk polskich w Tczewie przy dzisiejszej ulicy 30-go Stycznia / ówczesna „krzyżówka”, czyli skrzyżowanie dróg prowadzących do Bałdowa (obecnie ulica Bałdowska) i Szosy Starogardzkiej (obecnie ul. 30 Stycznia).

Ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie

Szerszy opis, dotyczący przygotowań do uroczystego przyjęcia wojska polskiego przez tczewian, znaleźć można na kartach, wydanej w roku 1927, publikacji Edmunda Raduńskiego zatytułowanej „Zarys dziejów miasta Tczewa”:

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. [29 stycznia] wjechał na stację pociąg pancerny Hallerczyk, wiozący ze sobą marynarzy,
starostę Arczyńskiego i inż. Koeniga, który miał przejąć zarząd rzeki Wisły.

Pociąg pancerny Sikorski.

Ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie

Ulica Pocztowa (obecnie Jarosława Dąbrowskiego).

Ze zbiorów MBP Tczew

Żołnierze przed pociągiem pancernym nr 1 „Piłsudczyk”, 1920 r. Podobnym wojsko polskie przyjechało do Tczewa.

Hala Miejska (dzisiaj Centrum Kultury i Sztuki).

Ze zbiorów MBP Tczew

Ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie

Dawna Szosa Starogardzka (obecnie ul. 30 Stycznia).

Ze zbiorów MBP Tczew

Dawna Szkoła Żeńska, od 1920 r. Szkoła Morska (obecnie I LO).

Ze zbiorów MBP Tczew

Uroczystość powitania wojsk polskich przed Starostwem (obecnie: siedziba Urzędu Miasta).

Budynek szkoły w Suchostrzygach, zwanych wówczas Lunau (dzisiaj dzielnica miasta).

Ze zbiorów MBP Tczew

Ze zbiorów MBP Tczew

Tak wspominano po sześciu latach na łamach Dziennika Tczewskiego
dzień 30 stycznia 1920 roku w Tczewie:
Mroźny był dzień 30-go 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 o 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, artylerię 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.
Tuż obok widzieliśmy ks. proboszcza Bernarda Bączkowskiego
w białej komży, reprezentanta kupiectwa i zarazem najpierwszego
polskiego burmistrza p. Orcholskiego, przewodniczącego komisarycznej
rady miejskiej p. dr. Jana Licznerskiego wraz z pełnym składem ówczesnej
rady miejskiej, pp. Jana Struczyńskiego, Ign. Netkowskiego, Stormę,
Tadeusza Nowackiego, Konst. Krzemienieckiego, Wład. Lewandowskiego,
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...”

Ze zbiorów MBP Tczew

Pochód ruszył. Przed starostwem do tłumu rozentuzjazmowanego
przemówił ppor. Arczyński, nawołując obecnych do zapomnienia naszym
gnębicielom odwiecznych krzywd i życia w jedności i zgodzie.
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 ustawianego w czworobok.
Nastąpiła defilada w kierunku ulicy Dworcowej. Przed hotelem
Markusa nastąpił podział wojsk. Jedna część udała się do przygotowanych
kwater na Nowemmieście, druga zaś część 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.
Wojsko ulokowano w gmachu obecnej Szkoły Morskiej, gdzie mu
obiad gotował rzeźnik Kłos. Wojsko polskie nocowało również w szkole
na Suchostrzygach – jest to obecna Szkoła Podstawowa nr 8.
O godzinie 8 wieczorem na sali „Domu Miejskiego” odbył sią 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 ztotemi
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”.

Cokół z tablicą upamiętniającą przyłączenie Tczewa do Polski. Rejon obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ze zbiorów MBP Tczew

Gazeta Gdańska 30.01.1935, s.3.

Generał Józef Haller w Tczewie, 4 lutego 1920 r.

Ze zbiorów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie

Mapa przedstawiająca marsze i boje 46 pułku pieszych strzelców kresowych
(przemianowanego następnie na 5 pułk strzelców podhalańskich),
zamieszczona w publikacji Zarys historji wojennej 5 pułku strzelców podhalańskich, Warszawa 1928.

Pieczątka cenzury wojskowej.

Ze zbiorów MBP Tczew

 Powrót Tczewa do Polski
Radość Pomorzan nie miała granic. Mijane miasta przystrojone były polskimi flagami. Leon
Janta-Połczyński tak wspomina te dni: „Cały kraj od Torunia do morza zakwitł biało-czerwonymi
barwami. Niezliczone tłumy zaległy radośnie wszystkie drogi”. Radośnie witani żołnierze wchodzili
do kolejnych miast z «Rotą» na ustach. Tradycja ta związana była z pewnym epizodem z Tczewa,
przytaczanym przez Dionizę Wawrzykowską-Wierciochowną w tekście pt. «Rota na Pomorzu i przy
zaślubinach Bałtyku»: «Były tam wówczas, w Tczewie dwa wspaniałe mosty na Wiśle – pisze Słoński
[Edward – K.K.]. Po jednym biegły tory kolejowe, za drugim zaczynała się szosa. Wisła płynęła do
morza, kolejowe tory prowadziły do morza i nawet szosa tam biegła. Ale już za mostami stały nasze
ostatnie posterunki, bo tu kończyła się nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita… Nie pójdziemy już
dalej, a w każdym razie nie teraz […] Bo tu, za tymi mostami – wbrew wszelkiej logice – jest koniec
Rzeczypospolitej Polskiej. Tam, na ten ówczesny kraniec Polski przybył generał Haller ze swoim
sztabem. Przeszedł przez pierwszy most i zatrzymał się. Kompania marynarzy polskich stała tuż nad
granicą. 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 wolnej Polski».
Wkraczając do kolejnych miast, żołnierze zawsze już śpiewali «Rotę».

W swoich zbiorach MBP posiada oryginalny śpiewnik przygotowany z okazji wkroczenia wojska polskiego do Tczewa, 29 stycznia 1920 r.

Artykuł informujący o podpisaniu pokoju, a tym samym zakończeniu I wojny światowej w dniu 28 czerwca 1919 roku, Pielgrzym nr 76 z 1.07.1919.

Goniec Krakowski nr 33 z 2.02.1920, s.6.

Książka poświęcona historii pułku morskiego, który przybył do
Tczewa w 1920 r. Ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Goniec Krakowski nr 44 z 14.02.1920, s.1.

Dziennik Bydgoski nr 33 z 12.02.1920, s.1.

Goniec Krakowski nr 34 z 4.02.1920, s.6.

Goniec Krakowski nr 34 z 4.02.1920, s.6

Dziennik Bydgoski nr 29 z 7.02.1920, s.2.

Goniec Krakowski nr 34 z 4.02.1920, s.6.

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.

Goniec Krakowski nr 34 z 4.02.1920, s.6.

Gazeta Lwowska nr 31 z 1920, s.5.

Goniec Krakowski nr 34 z 4.02.1920, s.6
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