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PRZEDMOWA

S

etna rocznica odzyskania niepodległości przez
Rzeczpospolitą otwiera przed nami możliwość
prezentacji kolejnych skarbów, które skrywa zasób Archiwum Państwowego w Gdańsku. Są to materiały archiwalne, których wartości dla historii naszego
kraju nie sposób nie docenić z racji szczególnego znaczenia politycznego i gospodarczego Pomorza oraz
Gdańska dla odrodzonej Polski.

Dziękuję autorowi opracowania za pracę naukowo-badawczą włożoną w wyodrębnienie z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku tych jakże cennych dla
naszej historii materiałów archiwalnych i ich naukowe
opracowanie. Pragnę wyrazić również głęboką radość
wynikającą z popularyzacji tak cennego fragmentu
zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku.
Jednocześnie, jak zawsze, pragnę złożyć serdeczne
podziękowania Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów
Państwowych za finansowe wsparcie tej wielce pożytecznej inicjatywy edytorskiej.

Wybrane archiwalia autor pracy przedstawił w grupach tematycznych charakteryzujących podstawowe
problemy i zagadnienia tego regionu w początkowym
okresie II Rzeczpospolitej. W publikacji znalazły się
między innymi materiały związane z procesem przejmowania przez władze polskie administracji na Pomorzu, archiwalia związane z plebiscytem na Powiślu,
sprawą Wolnego Miasta Gdańska, dokumenty dotyczące amerykańskiej pomocy żywnościowej dla obywateli odradzającej się Polski oraz źródła dokumentujące dzieje imigracji Polaków do kraju.

Uprzejmie zapraszam do do zapoznania się z zebranymi w publikacji archiwaliami.

Całość opracowania poprzedzona została przeglądem
źródeł związanych z myślą niepodległościową na Pomorzu od końca XVIII do początków XX wieku. Praca ta stanowi interesujący wkład oraz uzupełnienie
publikacji wydanych w związku z szacowną rocznicą
Odrodzenia Państwa Polskiego.

Piotr Wierzbicki

Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku
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PREFACE

T

he 100th anniversary of regaining the independence by the Republic of Poland opens before
us an opportunity to present more treasures
hidden in the vault of the State Archives in Gdańsk.
These are archival materials, which are of unique value for the history of our country due to the special
political and economic importance of Pomerania and
Gdańsk for the reborn Poland.

I would like to thank the author of the study for the
scientific and research input of finding in the State
Archives in Gdańsk these significantly valuable for
our history archival materials and their scientific
analysis. I would also like to express my deepest joy
from the fact that such a valuable fragment of the State
Archives in Gdańsk is being popularized.
At the same time, as always, I would like to deeply
thank the Supreme Director of State Archives for the
financial support of this extremely useful editorial
initiative.

Selected archives have been divided into thematic
groups describing basic problems and topics for the
region in the first years of the Second Polish Republic.
This publication includes materials concerning the
process of taking over the Pomeranian administration
by the Polish authorities, archives concerning
Powisle plebiscite, Free City of Gdańsk, documents
of American food aid for Polish citizens and sources
for the history of immigration of Poles to the country
among others.

I hereby kindly invite you to make yourselves
acquainted with the collected archival publications.

The entire study is preceded by the review of sources
related to the independence ideas in Pomerania
from the late eighteenth to the early twentieth
century. This study is an interesting contribution
and supplement to other publications released in
connection with the anniversary of the Rebirth of the
Polish State.

Piotr Wierzbicki

Director of the State Archives in Gdańsk
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W drodze
ku odzyskaniu niepodległości

W

wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej Pomorze Gdańskie przeszło pod panowanie
Prus, później Niemiec, pod nazwą Prusy
Zachodnie. Taki stan trwał w zasadzie do zakończenia
I wojny światowej. Wyjątkiem był „okres napoleoński”
(1807-1814), kiedy istniało Wolne Miasto Gdańsk –
autonomiczne terytorium obejmujące Gdańsk i okolice pod faktycznym protektoratem Francji. Po klęsce
Wielkiej Armii Napoleona I zniknęła też na pewien
czas nadzieja Polaków na odbudowanie własnego
państwa. W późniejszym okresie na terenie Prus Zachodnich nie było bezpośrednich zbrojnych powstań
przeciwko pruskiemu zaborcy. Zrywy narodowo-wyzwoleńcze w Królestwie Polskim, a zwłaszcza powstanie styczniowe (1863-1864) rozbudziły jednak i rozwinęły tutaj życie polityczne. Przyczyniły się także do
uaktywnienia szeregu dziedzin życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego. Pod koniec XIX w. działało
już wiele polskich organizacji o różnym charakterze:
towarzystw ludowych, społecznych, rzemieślniczych,
przemysłowych, kulturalno-oświatowych, w tym liczne o profilu katolickim. Głównym ich celem było pielęgnowanie obyczajów narodowych, języka polskiego, rozwijanie oświaty zawodowej, wzajemna pomoc
i solidarność, obrona własnego stanu posiadania czy
popieranie polskich dążeń narodowych. Wszystkie
te poczynania miały służyć zachowaniu odrębności
narodowej Polaków i zabezpieczyć ich przed wynaradawiającą polityką państwa niemieckiego, aby
w sprzyjających okolicznościach mogli rozpocząć
walkę o niepodległość i restaurację własnego państwa. Takie okoliczności nastąpiły w okresie I wojny
światowej (1914-1918). Po początkowym zawieszeniu działalności przez większość polskich organizacji

i stowarzyszeń narodowych pod koniec 1915 r. nastąpiła ich reaktywacja. Wyraźne ożywienie polskiego
ruchu narodowego w Prusach Zachodnich miało jednak miejsce w końcowych miesiącach wojny. Wiązało
się to z coraz bardziej realną perspektywą włączenia
tych ziem lub ich części do mającego wkrótce powstać
niepodległego państwa polskiego.
5 listopada 1916 r. nastąpił bowiem długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej. Wówczas to cesarze
Niemiec i Austrii wydali proklamację zawierającą
obietnicę powstania Królestwa Polskiego (tzw. Akt 5
Listopada) na ziemiach odebranych Rosji. Zapowiedź
częściowego odzyskania niepodległości nie satysfakcjonowała Polaków. Swoje nadzieje zaczęli więc wiązać z państwami Ententy (m.in. Wielkiej Brytanii,
Francji, Włoch, od 1917 r. USA), które coraz częściej
postulowały przyznanie Polsce rzeczywistej niepodległości. Szczególne znaczenie miał program pokojowy,
który przedstawił 8 stycznia 1918 r. w orędziu do Kongresu USA prezydent Woodrow Wilson. W punkcie
13. postulował on utworzenie niepodległego państwa
polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkałych w większości przez ludność polską.
11 listopada 1918 r. w wagonie kolejowym w lasku
w Compiègne podpisany został rozejm kończący
Wielką Wojnę. Polacy przystąpili więc do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji
państwowych. 11 listopada nie przyniósł jednak jeszcze społeczeństwu polskiemu Pomorza Gdańskiego niepodległości. Na przyłączenie do odrodzonej
Polski części tych ziem musiano ostatecznie czekać
do roku 1920.
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Road
to independence

A

s a result of the Partitions of the Poland,
Gdańsk came under the rule of Prussia, later
Germany, under the name of West Prussia.
This state lasted until the end of the I World War with
the exception of the “Napoleonic period” (1807-1814)
when the Free City of Gdańsk was established - an autonomic territory of Gdańsk and adjacent areas under the rule of France. After the defeat of Napoleon’s
Great Army, the hope of Poles to rebuild their own
state disappeared for some time. In later period there
were no armed uprisings in the West Prussia against
Prussian partitioner. However, the national-liberation
uprisings in the Kingdom of Poland, and especially
the January Uprising (1863-1864) awakened and developed political life. It contributed to activation of
several aspects of social, cultural and economic life.

Polish organizations and national associations, they
were reactivated by 1915. However, a distinct revival
of the Polish national movement in Western Prussia
took place in the last month of the war. It was related
to the increasingly real perspective of including these
lands (or part of them) to the sovereign Polish state
that was soon to be born. On 5 November 1916 came
a long-awaited breakthrough in the Polish case. On
that day the emperors of Germany and Austria released a proclamation containing the promise of establishing Kingdom of Poland (Act of 5th November)
on the territory annexed from Russia. The announcement of limited independence did not satisfy Poles.
Therefore, they turned their hopes toward the Entente states (incl. Great Britain, France, Italy and from
1917 USA), which often postulated granting Poland
real independence. A peace program announced by
American President Woodrow Wilson on 8 January
1918 in the address to the US Congress was extremely
important. In Point 13 it postulated establishing independent Polish state with the access to the Baltic Sea
on the territory inhabited mostly by Poles.

Towards the end of the 19th century many Polish organizations of different character became active: peasant, social, craft, industrial, educational, including
many Catholic. Their main goal was to preserve national traditions, Polish language, develop education,
mutual aid and solidarity, defence of own property
and support for Polish national aspirations. All these
activities were intended to preserve the national identity of the Poles and to protect them from the denationalizing policy of the German state, so in favourable
circumstances they could start the fight for independence and restoration of their own state. Such circumstances appeared during World War I (1914-1918).
After the initial termination of activities of most

The armistice that ended the Great War was signed
on 11 November 1918 in a passenger car parked in
the Forest of Compiègne. The Poles started to disarm
occupants and establish independent institutions. On
that day, however, Polish Gdańsk Pomerania was not
granted independence yet. These lands were joined to
reborn Poland in 1920.

▶ Zestawienie ziem wraz z „duszami” zabranymi przez poszczególne mocarstwa rozbiorowe sporządzone na podstawie
Europäische Sammlung, E. L. Posselt, Tübingen 1802. APG, 300,R/Vv,289, s. 2.
▶ A comparison of the lands along with the „souls” taken by the individual partitioning powers drawn up on the basis of
Europäische Sammlung, E. L. Posselt, Tübingen 1802. APG, 300,R/Vv,289, p. 2.
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K U NIEPODLEGŁOŚCI – PR ZEGL ĄD ŹRÓDEŁ

Odezwa prezesa Rejencji Zachodniopruskiej Schleinitza skierowana do Polaków w związku z ich udziałem w Insurekcji
Kościuszkowskiej, Elbląg, 22 października 1794 r. APG, 492/10, s. 465-466.
Appeal of the West Prussian Region Schleinitz President addressed to Poles in connection with their participation in the
Kościuszko Insurrection, Elbląg, 22 October 1794. APG, 492/10, p. 465-466.
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W DRODZE KU ODZ YSK A NIU NIEPODLEGŁOŚCI

Pokwitowanie porucznika Kawalerii Narodowej Szermińskiego za jęczmień, siano oraz słomę dostarczone dla wojska przez
wieś Mątowy, 30 kwietnia 1807 r. APG, 732/90, s.1.
Receipt of Lieutenant of the National Szermiński Cavalry for barley, hay and straw delivered to the army by the village of
Mątowy, 30 April 1807. APG, 732/90, p. 1.

▶ Napoleon, cesarz Francji, zatwierdza konwencję w sprawie granic Wolnego Miasta Gdańska z 6 grudnia 1807 r., Paryż, 5
lutego 1808 r. APG, 300,D/79,138.
▶ Napoleon, emperor of France, approves the Convention on the Free City of Gdańsk borders from 6 December 1807, Paris, 5
February 1808. APG, 300, D/79,138.
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Obwieszczenie generała Kraffta, dowódcy pierwszej armii wojsk
pruskich, w sprawie traktowania wojska polskiego, które przeszło
granicę pruską w czasie powstania listopadowego, Brodnica,
11 października 1831 r. APG, 508/2366, s. 9-10.
Announcement of General Krafft, commander of the first
Prussian army, regarding the treatment of the Polish soldiers
who crossed the Prussian border during the November Uprising,
Brodnica, 11 October 1831. APG, 508/2366, p. 9-10.

Kopia pisma Rejencji Gdańskiej do landratów w Kartuzach
i Kościerzynie z poleceniem zwrócenia uwagi na działalność
Towarzystwa Rolniczego, którego członkowie mogli działać na
rzecz powstania, w szczególności poprzez zbiórki pieniędzy,
15 czerwca 1863 r. APG, 49/63, s. 38.
A copy of the letter from the Gdańsk governmental district to
the Landrats in Kartuzy and Kościerzyna with the instruction to
pay attention to the activities of the Agricultural Society, whose
members could act in favour for the uprising, in particular
through fundraising, 15 June 1863. APG, 49/63, p. 38.
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W DRODZE KU ODZ YSK A NIU NIEPODLEGŁOŚCI

Fragment relacji chełmińskiego landrata Schroettera o organizowaniu posiłków powstańczych na ziemi chełmińskiej
i lewobrzeżnym Pomorzu, Chełmno, 22 kwietnia 1864 r. APG, 10/1644, s. 25-26.
A fragment of Landrat Schroetter’s of Chełmno letter about organizing insurgent help in the Chełmno and left-bank areas of
Pomerania, Chełmno, 22 April 1864. APG, 10/1644, p. 25-26.
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Sprawozdanie Policji w Gdańsku z uroczystości poświęcenia sztandaru Polskiego Towarzystwa „Ogniwo” w Gdańsku, 1895 r.
APG, 7/551, s. 16-21.
Report of the Police in Gdańsk from the ceremony of blessing the banner of the Polish Society „Ogniwo” in Gdańsk, 1895.
APG, 7/551, p. 16-21.
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W DRODZE KU ODZ YSK A NIU NIEPODLEGŁOŚCI

Pismo Landratury w Starogardzie do prezydenta
Rejencji w Gdańsku z informacją o konieczności
przeprowadzenia rewizji w polskiej bibliotece publicznej
w Starogardzie, 28 marca 1913 r. APG, 9/2686, s. 803.
Letter from Starogard Landratsamt to the President
of the Gdańsk governmental district with information
about the need to conduct a search in the Polish public
library in Starogard, 28 March 1913.
APG, 9/2686, p. 803.

Wykaz polskich stowarzyszeń w powiecie puckim,
1913. APG, 9/2689, s. 612-613.
List of Polish associations in Puck poviat, 1913.
APG, 9/2689, p. 612-613.

◀ Pismo Landratury w Kościerzynie do Policji w Kościerzynie wraz z odpisem pisma od prezydenta Rejencji w Gdańsku,
w którym prosi on o zwrócenie uwagi na dystrybucję polskich książek i gier związanych z polską historią, 25 maja 1906 r.
APG, 506/1236, s. 123.
◀ A letter from Kościerzyna Landratsamt to the Police in Kościerzyna with a copy of the letter from the President
of the Gdańsk governmental district, in which he asks to draw attention to the distribution of Polish books and games
related to Polish history, 25 May 1906. APG, 506/1236, p. 123.
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Mapa polityczna Europy po 1914 r. APG, 1126/394.
Political map of Europe after 1914 APG, 1126/394.
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W DRODZE KU ODZ YSK A NIU NIEPODLEGŁOŚCI

Pismo nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie
do Rejencji w Gdańsku z prośbą o zgłaszanie
wyjątkowych przypadków działań propolskich,
szczególnie aktywności stowarzyszeń, Gdańsk,
24 listopada 1915 r. APG, 9/2689, s. 645.
Letter from the superintendent of the West Prussia
province to the Gdańsk governmental district with
a request to report exceptional cases of pro-Polish
activities, especially associations’ activities, Gdańsk,
24 November 1915. APG, 9/2689, p. 645.

Utwór „Pieśń o Polskiej krainie” z okresu
I wojny światowej. APG, 10/10158, s. 450.
Literary work “Song of Polish Land” from
World War I. APG, 10/10158, p. 450.

◀ Pismo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kościerzynie do Policji w Kościerzynie informujące o powołaniu do władz
Towarzystwa wymienionych w nim osób, 20 stycznia 1914 r. APG, 506/1391, s. 8.
◀ Letter from the Gymnastic Society „Sokół” in Kościerzyna to the Police in Kościerzyna informing about the appointment of
the persons mentioned in the Society to the authorities of the Society, 20 January 1914. APG, 506/1391, p. 8.
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Przegląd prasy polskiej zebrany przez Główną
Komendę Policji Królewskiej w Poznaniu
lipiec 1916 r. APG 10/10236.
Collection of Polish press from the archives of the
Main Royal Police Headquaters in Poznań, July
1916. APG 10/10236.

Proklamacja władz niemieckich i austrowęgierskich zawierająca obietnicę powstania
Królestwa Polskiego, Warszawa,
5 listopada 1916 r. APG 10/10228, s. 49.
Proclamation of German and AustroHungarian authorities promising establishment
of the Kingdom of Poland, Warszawa, 5
November 1916. APG 10/10228, p. 49.
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Opracowanie statystyczne na temat
ludności niemieckiej i polskiej w prowincji
Prusy Zachodnie, Berlin 1916.
APG, 10/10158.
Statistical study on the German and Polish
population in the West Prussia province,
Berlin 1916. APG 10/10158.

Artykuł z „Gazety Grudziądzkiej” dotyczący stanowiska
państw europejskich w sprawie Polski, 28 kwietnia 1917 r.
APG, 10/10228, s. 74.
An article from “Gazeta Grudziądzka” on the position
of European states regarding Poland, 28 April 1917.
APG, 10/10228, p. 74.
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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.
List of pupils from Primary School in Nowe Miasto, Tczew, preparing to First Communion in Polish language,
15 November 1917, APG, 525,2/190, p. 140.

◀ Ogłoszenia prasowe w polskojęzycznym periodyku „Gazeta Gdańska”, 14 lipca 1917 r. APG, 7/1413, s. 277.
◀ Press advertisements in the Polish-language periodical “Gazeta Gdańska”, 14 July 1917, p. 277. APG, 7/1413, p. 277.
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Pismo Landratury w Człuchowie do prezydenta Rejencji w Kwidzynie informujące, że nie posiada ona danych o kolportowaniu
polskich kartek pocztowych, 4 stycznia 1918 r. APG, 10/10158, s. 377.
A letter from Człuchów Landratsamt to the President of the Kwidzyn governmental district informing him that he has no data
about the distribution of Polish postcards, 4 January 1918. APG, 10/10158, p. 377.
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Informacja na temat katolickiego
duchownego zamieszkałego w Gdyni,
podejrzewanego o agitację propolską,
Sopot, 15 stycznia 1918 r.
APG, 9/2690, s. 26.
Information on catholic priest, resident
of Gdynia, suspected of pro-polish
agitation, Sopot, 15 January 1918.
APG, 9/2690, p. 26.

Informacja dyrekcji poczty w Gdańsku do nadprezydenta
prowincji Prusy Zachodnie o ilości gazet polskich
kolportowanych za jej pośrednictwem w latach 1915-1917,
5 lutego 1918 r. APG, 7/1413, s. 290.
Information from post office management in Gdańsk to the
superintendent of West Prussia province about number of
Polish papers distributed by it between 1915-1917,
5 February 1918. APG, 7/1413, p. 290.
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Wycinek z „Gazety Gdańskiej”
informujący o bezpłatnej
nauce języka polskiego dla dzieci
na terenie Gdańska,
2 marca 1918 r. APG, 14/6953, s. 3.
A clipping from “Gazeta Gdańska”
informing about free Polish lessons
for children in Gdańsk, 2 March 1918.
APG, 14/6953, p. 3.

Raport Landratury w Chojnicach
do prezydenta Rejencji w Kwidzynie
w sprawie nastrojów wśród ludności
polskiej, 3 października 1918 r.
APG, 10/10158, s. 434.
A letter from Chojnice Landratsamt
to the President of the Kwidzyn
governmental district about moods
among Polish population, 3 October 1918.
APG, 10/10158, p. 434.
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Pismo Policji w Toruniu do prezydenta Rejencji w Kwidzynie informujące o powstaniu polskiego stowarzyszenia pod nazwą
„Zjednoczone Czytelnie Ludowe w Toruniu”, 31 października 1918 r. APG, 10/10225, s. 321.
A letter from Police in Toruń to the President of the Kwidzyn governmental district informing about the establishment of the
Polish association under the name „United People’s Reading Rooms in Toruń”, 31 October 1918, APG, 10/10225, p. 321.
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Pomorze Gdańskie
w granicach
odrodzonej Polski

P

Znalazło to wyraz w podpisanym 28 czerwca 1919 r.
w Wersalu traktacie pokojowym z Niemcami, który
potwierdzał prawo odradzającego się państwa polskiego do Pomorza (bez Gdańska i okolic) i dostępu do
Bałtyku. W drugiej połowie 1919 r. z wykorzystaniem
rad ludowych rozpoczęła się budowa zrębów polskiej administracji i innych służb państwowych, które
mimo oporu strony niemieckiej wraz ze zbliżającym
się terminem wkroczenia wojska polskiego na Pomorze występowały coraz częściej w charakterze władzy.

omorze Gdańskie do czasu I wojny światowej
nie znajdowało się w obszarze większego zainteresowania polskich polityków. Dopiero po
1918 r. hasło przyłączenia tych ziem do Polski stało
się bardzo aktualne. Tymczasem upadek cesarskich
Niemiec i echa rewolucji listopadowej w Niemczech
dotarły także na Pomorze. Wśród Polaków zrodziła
się nadzieja na połączenie całego zaboru pruskiego
z innymi ziemiami polskimi.
Do powstających masowo niemieckich rad robotniczych, żołnierskich oraz chłopskich wstępowali także
Polacy, licząc na realizację swoich planów narodowych. Rolę inspiratora działań narodowych na Pomorzu Gdańskim przejęły jednak polskie rady ludowe
powoływane na wiecach, zebraniach organizowanych
przez polskie organizacje i stowarzyszenia lub pojedynczych polskich działaczy niepodległościowych.
Były one przez długi czas jedyną reprezentacją interesów Polaków i państwa polskiego. Wokół nich konsolidowali się Polacy w walce o zjednoczenie Pomorza
Gdańskiego z Polską, co wpłynęło na rosnącą ich aktywność na wielu płaszczyznach, w tym w dążeniu do
rozszerzenia swobód narodowych, szczególnie w dziedzinie oświaty. Postawa polskich środowisk na Pomorzu była mocnym poparciem dla działalności politycznej i dyplomatycznej rządu polskiego, domagającego
się przyłączenia tych ziem do Polski.

Po wejściu w życie postanowień traktatu wersalskiego 10 stycznia 1920 r. rozpoczęło się już oficjalne przejmowanie poszczególnych miejscowości
od wycofujących się wojsk niemieckich przez oddziały Frontu Pomorskiego pod dowództwem generała Józefa Hallera. Kulminacyjnym punktem
odzyskania Pomorza dla Polski była uroczystość „zaślubin Polski z morzem”, która odbyła się 10 lutego
w Pucku.
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Aktu tego dokonał generał Haller. Po 33 latach tak
wspominał ten uroczysty moment:
„W Pucku na stacji kolejowej dosiadłszy konia ruszyłem tęgim kłusem w otoczeniu szwadronu kawalerii.
Delegacja rządu i wojska dojechała samochodami do
portu, gdzie pod pięknie udekorowanym namiotem
odprawiona została Msza św. celebrowana przez Dziekana Frontu Pomorskiego księdza Wryczę. Po Mszy
św. jeszcze przejechałem przed frontem oddziałów
ustawionych wzdłuż wybrzeża. Na prawym skrzydle
stał 1-szy pułk Ułanów Krechowieckich. Przeglądałem
wojsko przy dźwiękach hymnu narodowego i salucie
armatnim wjeżdżając przytem w wodę morza częściowo zamarzniętego: lód łamał się pod nogami końskimi. Na samym wybrzeżu na pięknie wybudowanym
postumencie drewnianym stał stary strażnik polskiego
morza – kaszubski rybak, w stroju rybackim z wiosłem
na ramieniu i młody marynarz nowej wojennej marynarki polskiej. Na mój znak została podniesiona bandera wojenna, która uroczyście wzniosła się na maszt
przy salutach armatnich i dźwięku hymnu narodowego; wszystkie oddziały wraz z całą ludnością, oddały
honory z odkrytymi głowami; a radosne łzy błyszczały
w oczach. Po uciszeniu przemówiłem krótko wskazując
na ten dzień powrotu nad morze: „Dzisiaj od wiernego
Kaszuby strażnika tego Bałtyku odbiera morską straż
polski marynarz. Na znak ślubu Bałtyku z Rzeczpospolitą wrzucam jeden z pierścieni danych mi przez polską
ludność Gdańska w nurty Bałtyku.”
(A. Pastorek, Zaślubiny Polski z morzem, „Polska
zbrojna” [dostęp: 10.02.2017],
Po tym wydarzeniu zintensyfikowały się procesy integrujące ziemię pomorską z pozostałymi dzielnicami
Polski. Polskie rady ludowe i polscy delegaci powiatowi przerwali prace, Front Pomorski został zlikwidowany, a ich funkcje w zmienionych warunkach
politycznych przejęły nowe władze administracyjne,
organicznie i strukturalnie powiązane z II Rzeczpospolitą. Tym samym część Pomorza Gdańskiego
stawała się powoli częścią odrodzonego państwa
polskiego.
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Gdańsk Pomerania
in the borders of reborn Poland

B

After 33 years he remembered this solemn moment
as follows:

efore World War I Polish politicians did not
pay great attention to Gdańsk Pomerania.
Only after 1918 a call for joining this land to
Poland became very popular. Meanwhile, the fall of
the German empire and the echoes of the November
revolution in Germany also reached Pomerania. Poles
started to hope that the entire Prussian partition
would be connected with other Polish lands. Poles
joined German worker, soldier and peasant councils
hoping to implement their national plans. However,
the national activities in Gdańsk Pomerania were
ignited by the Polish people’s councils appointed at
rallies, meetings organized by Polish associations or
individual Polish independence activists. For a long
time, they were sole representatives of Polish interests.
Poles were integrating around them, fighting to join
Poland, which influenced their growing activity
on many levels, including the pursuit of extending
national freedoms, especially in education.

„At Puck train station I jumped on a horse and dashed
with a cavalry squadron. Government and army
officials arrived to the harbour by cars, where under
a beautifully decorated tent the mass was celebrated by
the Dean of Pomerania Front, rev. Wrycza. After the
mass I rode before the army lined along the coastline.
On the right wing there was 1st Krechowce Uhlan
Regiment. I inspected the army to the sounds of the
national anthem and cannon salute, and rushed into
the water of the partially frozen sea: the ice broke
under horse’s feet. On the very coast, on a beautifully
built pedestal, stood an old guard of the Polish sea
- a Kashubian fisherman, in fisherman’s outfit with
a paddle on his shoulder, together with a young sailor
of the new Polish Navy. On my mark a military ensing
was raised ceremoniously on the mast to the sound of
cannon salutes and national anthem; all the troops
along with the population gave honours with bare
heads and joyful tears glittering in the eyes. After it
was silenced, I gave a short speech, marking this day of
coming back to the sea: “Today Polish sailor is taking
back the sea from the hands of faithful Kashubian. As
a sign of wedding Baltic Sea to the Republic of Poland
I hereby throw one of the rings given to me by the Polish
people in Gdańsk to the Baltic.”

The attitude of Polish circles in Pomerania gave
a strong support for the political and diplomatic activity of the Polish government, which demanded
joining these lands to Poland. It was reflected in the
Treaty of Versailles signed on 28 June 1919, which
confirmed the right of Polish state to the Pomerania
(without Gdańsk and surroundings) with the access
to the Baltic Sea. In the second half of 1919, based
on the people’s councils, the foundation of Polish administration and other state services began to rise,
despite the resistance from Germany, which tried to
act as an authority in the light of imminent entrance
of Polish army to the Pomerania. After implementation of the provisions of the Treaty of Versailles on
10 January 1920 individual towns were officially taken over from the retreating German army by the Pomeranian Front under the command of Józef Haller.
The culmination point of the annexation Pomerania
to Poland was the ceremony of “Poland’s wedding
to the sea” which took place on 10 February in Puck
by general Haller.

(A. Pastorek, Zaślubiny Polski z morzem, “Polska
zbrojna” [access: 10.02.2017],
From this point, the processes of integrating Pomerania
with other parts of Poland intensified. Polish People’s
Councils, Polish poviat delegates stopped their work,
the Pomeranian Front was dissolved, and their
functions - in the new political reality - were adopted
by new administrative authorities organically and
structurally related to the Second Polish Republic.
As a consequence, part of the Gdańsk Pomerania was
slowly becoming a part of reborn Poland.
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Fragment z kroniki Katolickiej Szkoły
Powszechnej nr 1 w Kościerzynie opisujący
sytuację po zakończeniu I wojny światowej,
1920 r. APG, 506/1020, s. 178-180.
Fragment from the chronicle of the Catholic
Common School No. 1 in Kościerzyna
describing the situation after the end of World
War I, 1920. APG, 506/1020, p. 178-180.
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Wycinek z „Gazety Gdańskiej” informujący
o zebraniu w miejscowości Zblewo, na którym
powołano Towarzystwo Dobroczynne,
uchwalono naukę religii w języku polskim
i dokonano wyboru zarządu gminnego,
14 listopada 1918 r. APG, 14/6956, s. 24.
A clipping from „Gazeta Gdańska” informing
about the meeting in the village of Zblewo,
where the Charitable Society was established.
It was decided that the religion would be taught
in Polish language and the municipal board was
elected on 14 November 1918.
APG, 14/6956, p. 24.

Wycinek z „Gazety Gdańskiej” informujący
o wiecu powiatowym w Pucku, na którym
dokonano wyboru delegatów na Sejm
Dzielnicowy oraz ustalono zorganizowanie
wieców obwodowych celem dokonania
wyborów do gminnych rad ludowych
i powiatowej rady ludowej, 4 grudnia 1918 r.
APG, 14/6955, s. 14.
A clipping from „Gazeta Gdańska” informing
about the poviat rally in Puck, where the
delegates were elected to the district council
and organized the perimeter rallies in order
to hold elections to the municipal people’s
councils and poviat people’s council,
4 December 1918. APG, 14/6955, p. 14.
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Informacja o radach robotniczych i żołnierskich
w okręgu Rejencji Gdańskiej, 17 maja 1919 r.
APG, 7/1384, s. 3.
Information about workers’ and soldiers’ councils in
the Gdańsk government region, 17 May 1919.
APG, 7/1384, p. 3.

Fragment Umowy niemiecko-polskiej o wycofaniu
wojsk z odstąpionych obszarów i oddaniu zarządu
cywilnego, Berlin, 25 listopada 1919 r.
APG, 259/11, s. 74.
Excerpt from the German-Polish Agreement on the
withdrawal of troops from the departed areas and the
return of the civil administration, Berlin,
25 November, 1919. APG, 259/11, p. 74.
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Petycja mieszkańców wsi Rabacino, powiat
bytowski, z prośbą o przyłączenie do Polski,
1 sierpnia 1919 r. APG, 1300/17, s. 29.
Petition of residents of Rabacino village, Bytów
poviat, of joining Poland, 1 August 1919.
APG, 1300/17, p. 29.

Sporządzony przez Powiatową Radę Ludową na powiat
wejherowski wykaz urzędników powiatowych, którzy
zobowiązali się do pracy pod polskim kierownictwem,
Sopot, 30 sierpnia 1919 r. APG, 35/54, s. 35.
List of district officials, prepared by the Poviat People’s
Council of the Wejherowo poviat, who pledged to work
under the Polish leadership, Sopot, 30 August 1919.
APG, 35/54, p. 35.
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Zawiadomienie Komisji do Spraw Wytyczenia Granicy
Gdańsko-Polskiej o przybyciu jej przedstawicieli w okolice
Tczewa i możliwości przedstawienia swoich życzeń, druga
połowa 1919 r. APG, 1300/15, s. 8.
Notification by the Demarcating Commission for the
Gdańsk-Polish Border on the arrival of its representatives
in the vicinity of Tczew and the opportunity to present their
wishes, the second half of 1919. APG, 1300/15, p. 8.

Odpis pisma do Ministra Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
w którym Rada Ludowa w Sopocie wyraża chęć
przyłączenia Sopotu do Polski, gdzie większość
mieszkańców jest pochodzenia polskiego, 7
września 1919 r. APG, 259/17, s. 214.
A copy of the letter to the Minister of the Office
for Foreign Affairs of the Republic of Poland
in Warszawa, in which the People’s Council in
Sopot expresses the desire to connect Sopot,
where the majority of residents are of Polish
descent, to Poland, 7 September 1919. APG,
259/17, p. 214.
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Protokół Rady Gminnej Skórcz w języku
niemieckim, 26 stycznia 1920 r. APG,
532/51, s. 281.
Protocol of Skórcz Municipal Council in
German language, 26 January 1920. APG,
532/51, p. 281.

Protokół Rady Gminnej Skórcz w języku
polskim, 19 lutego 1920 r. APG, 532/51, s. 284.
Protocol of Skórcz Municipal Council in Polish
language, 19 February 1920. APG, 532/51, p. 284.
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Fotografia przedstawiająca tczewian oczekujących na
przybycie wojsk polskich w dniu 30 stycznia 1920 r.,
zamieszczona w periodyku „Świat w Oczach” – dodatku
ilustrowanym do „Gońca Pomorskiego”, 30 stycznia 1930 r.
APG, 532/649, s. 7.
Photography showing Tczew residents waiting for the Polish
army on 30 January 1920 published in “Swiat w Oczach”
- illustrated supplement to “Goniec Pomorski” paper,
30 January 1930. APG, 532/649, p. 7.

Program uroczystości Zaślubin Polski z Morzem w Pucku,
3 lutego 1920 r. APG, 259/18, s. 104.
Schedule of Poland’s Wedding to the Sea ceremony in Puck,
3 February 1920. APG, 259/18, p. 104.
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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.
Letter from Tczew starost to borough and village leaders about removing German national symbols and inscriptions and
replacing them with Polish symbols and inscriptions, 23 February 1920. APG, 26/3, p. 17.
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Generał Józef Haller w otoczeniu rybaków kaszubskich, 1920 r.
APG, 1158/VIII,13.
General Józef Haller surrounded by Kashubian fishermen, 1920.
APG 1158/VIII,13.
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Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie
zakazu używania niemieckich nazw miejscowości
i ulic, Toruń, 31 marca 1920 r. APG, 532/13.
Pomeranian province governor’s order prohibiting
using German names of towns and streets. Toruń,
31 March 1920. APG, 532/13.

Pismo Wojewody Pomorskiego do starostów,
prezydentów i burmistrzów miast z prośbą
o nadesłanie rysunków godeł i odcisków
pieczęci, Toruń, 1 kwietnia 1920 r.
APG, 525,2/4, s. 149.
Letter from Pomeranian province governor
to presidents, borough leaders and mayors
requesting to send illustrations of emblems,
Toruń, 1 April 1920. APG, 525,2/4, p. 149.
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Odpis rozporządzenia Dowództwa Okręgu Generalnego
Pomorza w sprawie ostatecznego terminu spolszczenia
wszelkich napisów zewnętrznych używanych przez osoby
lub firmy prywatne, Grudziądz, 2 kwietnia 1920 r.
APG, 26/3, s. 35.
Copy of the regulation of the General Command of
Pomerania regarding the final date for Polish translation
of all external inscriptions used by individuals or private
companies, Grudziądz, 2 April 1920. APG, 26/3, p. 35.

Fragment poufnego pisma
Wojewody Pomorskiego do burmistrza
miasta Gniew w sprawie nominacji
nowych członków magistratu, Toruń,
15 kwietnia 1920 r. APG, 504/46, s. 2.
Excerpt classified letter from Pomerania
province governor to the mayor of Gniew
regarding nomination of new municipal
council members, Toruń, 15 April 1920.
APG, 504/46, p. 2.
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Okólnik Wojewody Pomorskiego do wszystkich
starostw pomorskich w sprawie sporządzenia spisu
wszelkiej własności byłych urzędów niemieckich,
która przechodzi na własność Polski, Toruń,
26 kwietnia 1920 r. APG, 1936/51, s. 34.
Circular letter from the Pomeranian province
governor to all Pomeranian borough leaders
regarding the preparation of a census of all former
German offices property, which becomes the
property of Poland, Toruń, 26 April 1920.
APG, 1936/51, p. 34.

Pismo Wojewody Pomorskiego w sprawie używania
w czynnościach służbowych i korespondencji jedynie
języka polskiego jako urzędowego, Toruń, 23 czerwca
1920 r. APG, 532/5.
Letter from Pomeranian province governor regarding
using only Polish language in office correspondence
and activities, Toruń 23 June 1920. APG. 532/5.
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Pismo Starosty na Powiat Kwidzyński w Gniewie do wójta
Dzierżążna z żądaniem zebrania informacji na temat
niemieckich rozkazów i poleceń nakazujących wywóz
towarów, żywności w okresie od 11 listopada 1918 r.
do 10 stycznia 1920 r., 10 sierpnia 1920 r.
APG 28/2, s. 26.
Letter from Kwidzyn poviat starost in Gniew to
Dzierżążno borough leader ordering him to collect
information about German orders and recommendations
to confiscate goods and food between 11 November 1918
to 10 January 1920. 10 August 1920. APG 28/2, p. 26.

Odpis okólnika Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej do
Wojewody Pomorskiego w sprawie zakazu używania
niemieckich pieczęci i druków w administracji, Poznań,
3 lutego 1921 r. APG, 1936/7, s. 3.
Copy of a circular letter from a minister of former
Prussia province to Pomerania province governor
regarding ban of using German seals and prints in
administration, Poznań, 3 February 1921.
APG, 1936/7, p. 3.
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Fragment okólnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w sprawie przejęcia zarządu spraw wewnętrznych
byłej dzielnicy pruskiej od ministra tej dzielnicy,
Warszawa, 3 kwietnia 1922 r. APG, 1936/3, s. 16.

Okólnik Wojewody Pomorskiego w sprawie zniesienia
Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, Toruń, 10 maja 1922 r.
APG, 1936/3, s. 20.
Circular letter from Pomerania province governor regarding
dissolution of the Ministry of the former Prussia province,
Toruń, 10 May 1922. APG, 1936/3, p. 20.

Excerpt circular letter from the Ministry of the Interior
regarding the takeover of the internal affairs of the
former Prussia province from the minister of this
province, Warszawa, 3 April 1922. APG, 1936/3, p. 16.

▶ Pismo Magistratu miasta Tczewa do Biura Związku Miast Polskich w Warszawie
z załączonym wizerunkiem herbu i odcisku pieczęci oraz analizą historyczną, 28 grudnia 1922 r.
APG, 525,2/4, s. 161.
▶ Letter from Tczew municipal council to the Union of Polish Cities office in Warszawa with
attached coat of arm and seal and historical analysis, 28 December 1922. APG, 525,2/4, p. 161.
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Sprawa Gdańska

K

onsekwencją przegranej Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej było także staranie
odradzającego się państwa polskiego o powrót
Gdańska, zagarniętego przez Prusy w 1793 r., w granice Rzeczypospolitej. Do czasu wejścia w życie traktatu
pokojowego z Niemcami Polska nie mogła posiadać
na terenie Gdańska oficjalnego przedstawicielstwa.
Placówka taka powstała więc w ramach Amerykańskiej Misji Żywnościowej pod nazwą Generalna Delegacja Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk. 11
stycznia 1919 r. funkcję Generalnego Delegata objął
Mieczysław Jałowiecki, sama zaś Generalna Delegacja rozpoczęła 1 lutego swą działalność, polegającą
na sprawowaniu nadzoru nad importem towarów do
Polski przez port gdański.

9 kwietnia 1919 r., stwierdzając, że „Gdańsk – to okno,
bez którego nie mogłaby Polska oddychać”. Takiemu
rozwiązaniu sprzeciwiła się jednak Wielka Brytania
i częściowo Stany Zjednoczone. W konsekwencji tego
konferencja paryska podjęła decyzję o powołaniu
z miasta Gdańska, Sopotu i trzech powiatów wiejskich
samodzielnej, wyłączonej z granic Niemiec jednostki
terytorialnej pod nazwą Wolne Miasto Gdańsk. Zapisy w tej sprawie znalazły się w traktacie wersalskim,
podpisanym 28 czerwca 1919 r. Mimo licznych protestów gdańszczan niemieckich, którzy nie zgadzali się
z tymi decyzjami, 10 stycznia 1920 r., tj. po uprawomocnieniu się postanowień traktatu, Gdańsk został
odłączony od Rzeszy Niemieckiej.
Kontrola nad nim i przyległymi obszarami przeszła na
mocarstwa zachodnie, których pełnomocnikiem został dyplomata brytyjski Reginald Tower. On też objął
funkcję administratora Wolnego Miasta oraz tymczasowego Wysokiego Komisarza Ligi Narodów. Tymczasem 8 lutego do Gdańska przybył oficjalny przedstawiciel polskiego rządu w Gdańsku – Komisarz
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku Maciej Biesiadecki. W ciągu następnych
miesięcy rozpoczęły się negocjacje między władzami
polskimi i gdańskimi, zakończone podpisaniem 9 listopada 1920 r. konwencji polsko-gdańskiej, zwanej
także konwencją paryską. Regulowała ona prawa Polski w Gdańsku oraz wzajemne stosunki prawne Polski
i Wolnego Miasta Gdańska, które ukonstytuowało się
15 listopada wraz z wejściem w życie konwencji.

Niemal równocześnie powstał nowy organ władzy
polskiej w Gdańsku. 28 stycznia 1919 r. Mieczysław
Jałowiecki został powołany także na Delegata Rządu
Polskiego w Gdańsku, wokół którego ukonstytuowała się „konspiracyjna” Delegacja RP, będąca nieoficjalną ekspozyturą polskiego rządu. Poza głównym
zadaniem związanym z importem towarów do Polski przedstawiciele Delegacji zapobiegali wywozowi
i niszczeniu mienia Rzeszy Niemieckiej, współpracowali z Polonią gdańską, zajmowali się rejestracją oraz
zakupem nieruchomości, sprawami reemigracyjnymi
i wojskowymi.
Tymczasem sprawa Gdańska pojawiła się na rozpoczętej 18 stycznia 1919 r. konferencji pokojowej w Paryżu i wywoływała wśród jej uczestników ożywione
dyskusje. Powołana pod koniec lutego komisja ds.
Polski pod przewodnictwem Francuza Julesa Martina
Cambona zaproponowała przyznanie Polsce terytorium wzdłuż Wisły, łączącego Gdańsk z pozostałymi
ziemiami polskimi. Było to zgodne ze stanowiskiem
strony polskiej, które jednoznacznie ujął w swoim
przemówieniu Ignacy Paderewski w Paryżu dnia

W niecały rok później, tj. 24 października 1921 r., została zawarta umowa warszawska, będąca uzupełnieniem konwencji paryskiej. Powstanie Wolnego Miasta
Gdańska było rozwiązaniem kompromisowym, niezadowalającym ani Niemców, ani Polaków. W przyszłości stało się ono jednym z pretekstów do agresji
hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 r.
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A Question of Gdańsk

W

hen German Empire lost the World War I,
Polish state tried to regain Gdańsk which
was annexed by Prussia in 1793. Before
peace treaty with Germany came into effect, Poland
was not allowed to have the official representation in
Gdańsk. Such post was established within American
Food Mission under the name of General Delegation
of the Ministry of Supply for the City of Gdańsk.
Mieczysław Jałowiecki was appointed the General
Delegate on 11 January 1919.

would not be able to breathe”. Great Britain and partially
United States were against it. As a consequence, it was
decided to establish an autonomous territorial unit
comprising of Gdańsk, Sopot and 3 village poviats
under the name Free City of Gdańsk. Such provisions
were included in the Treaty of Versailles which was
signed on 28 June 1919. Despite numerous protests
of German Gdańsk residents, who were against it, on
10 January 1920, when the Treaty came into life,
Gdańsk was separated from German Reich.

General Delegation started operation on 1 February
and supervised import of goods to Poland through
Gdańsk harbour. Almost simultaneously a new Polish
governing body was established in Gdańsk. On 28
January 1919 Mieczysław Jałowiecki was appointed
a Delegate of Polish Government in Gdańsk with
a “clandestine” Polish Delegation which was an
unofficial branch of Polish government. Apart from
main task of importing goods to Poland, delegates
prevented from exporting and destroying German
Reich property, collaborated with Polish community
in Gdańsk, registered and purchased fixed properties,
managed re-emigration and army issues.

From now on it was controlled by the western empires
commissioned by British diplomat Reginald Tower.
He also became the Administrator to the Free City
of Gdańsk, and Temporary High Commissioner
of the League of Nations. On 8 February an official
representative of the Polish government in Gdańsk
- General Commissioner for Poland in the Free City
of Gdańsk, Maciej Biesiadecki, arrived to Gdańsk. In
the following months negotiations between Polish
and Gdańsk authorities were held and they were
completed on 9 November 1920 by signing PolishGdańsk convention, known also as Paris Convention.
It regulated Polish rights in Gdańsk and mutual legal
relationships between Poland and Free City of Gdańsk
which was established on 15 November, when the
convention came into life.

A question of Gdańsk was brought up at the peace
conference in Paris that started on 18 January 1919
and sparked lively discussions. A Polish commission
established by the end of February and chaired by
French Jules Martin Cambon proposed giving to
Poland the territory along Vistula river connecting
Gdańsk with other Polish lands. It was in accordance
with Polish demands which were presented by Ignacy
Paderewski in Paris on 9 April 1919 in a speech where
he said: “Gdańsk is the window without which Poland

Almost a year later - on 24 October 1921 - Warszawa
agreement was signed which supplemented Paris
convention. Establishment of Free City of Gdańsk
was a compromise solution that left both Poles and
Germans dissatisfied. Later on it was also one of
the pretexts for German aggression on Poland on
1 September 1939.
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Pierwsza „konspiracyjna” Delegacja Rządu Polskiego w Gdańsku w składzie (od lewej):
Kazimierz Krzyżanowski – członek Delegacji i kierownik wydziału technicznego,
Mieczysław Jałowiecki – Delegat Rządu Polskiego i równocześnie Generalny Delegat
Ministerstwa Aprowizacji na Miasto Gdańsk, kadm. Michał Borowski – przedstawiciel
do spraw wojskowych i morskich, Jan Raue – pierwszy sekretarz Delegacji, Witold
Wańkowicz – zastępca Delegata Rządu Polskiego, Witold Jasiński – drugi sekretarz
Delegacji, styczeń/luty 1919 r. APG, 259/5, s. 2.
First “clandestine” Delegation of Polish Government in Gdańsk (left to right):
Kazimierz Krzyżanowski – Delegation member and head of the technical department;
Mieczysław Jałowiecki – Polish Government representative and General Delegate
of the Ministry of Supply for the City of Gdańsk; rear admiral Michał Borowski
– representative for army and navy; Jan Raue – first secretary of Delegation;
Witold Wańkowicz – deputy of Polish Government Delegate; Witold Jasinski
– second secretary of Delegation, January/February 1919. APG, 259/5, p. 2.
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Sprawozdanie nr 2 Generalnego Delegata Ministerstwa
Aprowizacji na Miasto Gdańsk Mieczysława
Jałowieckiego za kwiecień-maj 1919 r. APG, 259/3, s. 1.
Report No. 2 of the General Delegate of the Ministry
of Provision for the City of Gdańsk by Mieczysław
Jałowiecki for April-May 1919 APG, 259/3, p. 1.

Fragment traktatu wersalskiego dotyczący
granicy: Wolne Miasto Gdańsk – Polska, Paryż,
28 czerwca 1919 r. APG, 1300/23, s. 102.
Fragment of the Treaty of Versailles on the Free
City of Gdańsk-Polish border, Paris, 28 June
1919 APG, 1300/23, p. 102.
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Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do Delegata Rządu Polskiego w Gdańsku Mieczysława Jałowieckiego
zlecające informowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji politycznej w Gdańsku i utrzymywanie w imieniu tego
ministerstwa kontaktu z polskimi organizacjami, 12 lipca 1919 r. APG, 259/17, s. 1.
Letter from the Ministry of Foreign Affairs in Warszawa to the Polish Government Delegate in Gdańsk, Mieczysław Jałowiecki,
ordering the Ministry of Foreign Affairs to be informed about the political situation in Gdańsk and to maintain contact with
Polish organizations on behalf of the Ministry, 12 July 1919 APG, 259/17, p. 1.
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Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie do Delegata Rządu Polskiego
w Gdańsku Mieczysława Jałowieckiego
informujące, że z Londynu do Gdańska
wyjechał Reginald Tower, mianowany
Wysokim Komisarzem na Wolne Miasto
Gdańsk, 24 października 1919 r.
APG, 259/18, s. 37.
Letter from the Ministry of Foreign Affairs
in Warszawa to the Polish Government
Delegate in Gdańsk, Mieczysław
Jałowiecki, informing that Reginald Tower,
appointed High Commissioner for the
Free City of Gdańsk left London
to Gdańsk, 24 October 1919,
APG, 259/18, p. 37.

Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie do Delegata Rządu Polskiego
w Gdańsku Mieczysława Jałowieckiego
informujące, że Gdańsk nie będzie na razie
okupowany przez wojska koalicyjne, 27
października 1919 r. APG, 259/18, s. 35.
Letter from the Ministry of Foreign Affairs in
Warszawa to the Polish Government Delegate
in Gdańsk, Mieczysław Jałowiecki, informing
that Gdańsk would not be occupied for now by
the coalition army, 27 October 1919.
APG, 259/18, p. 35
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Poufne pismo Biura Prezydialnego Rady Ministrów
w Warszawie do Delegata Rządu Polskiego w Gdańsku
Mieczysława Jałowieckiego z prośbą o ułatwienie
Franciszkowi Orzechowskiemu zorganizowanie
i uruchomienie w Gdańsku filii Polskiej Agencji
Telegraficznej, 20 listopada 1919 r. APG, 259/18, s. 26.
Classified letter from The Presidium of the Council of
Ministers in Warszawa to the Polish Government Delegate
in Gdańsk, Mieczysław Jałowiecki, asking for enabling
Franciszek Orzechowski establishment and commission
a branch of Polish Telegraph Agency in Gdańsk,
20 November, 1919. APG, 259/18, p. 26.

Przepustka wydana przez Delegata Wojskowego przy
Komisarzu Polskim w Gdańsku dla przedstawiciela misji
francuskiej na przejazd przez linię demarkacyjną polskoniemiecką z Gdańska do Berlina i z powrotem, 30 stycznia
1920 r. APG, 259/46, s. 290.
A pass issued by the Military Delegate at the Polish
Commissioner in Gdańsk, for a representative of the French
mission, for crossing the Polish-German demarcation line
from Gdańsk to Berlin and back, on 30 January 1920.
APG, 259/46, p. 290.
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Program uroczystości „Powitania Polski” zorganizowanej przez zarządy wszystkich towarzystw polskich
Wolnego Miasta Gdańska, 3 lutego 1920 r. APG, 259/32 s. 39-40.
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Programme of the „Welcome Poland” ceremony organized by the boards of all Polish societies in the Free
City of Gdańsk, 3 February 1920. APG, 259/32 p. 39-40.
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Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do Komisarza Generalnego Rządu Polskiego w Gdańsku
Macieja Biesiadeckiego w sprawie protestów ludności polskiej z kilku gmin przeciw przyłączeniu ich do Wolnego
Miasta Gdańska, 15 kwietnia 1920 r. APG, 259/167, s. 1.
Letter from the Ministry of Foreign Affairs in Warszawa to the General Commissar of the Polish Government in
Gdańsk, Maciej Biesiadecki, on the protests of the Polish population from several municipalities against joining
the Free City of Gdańsk, 15 April 1920. APG, 259/167, p. 1.
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List kurierski poświadczający, że Mieczysław
Jałowiecki, zastępca Komisarza Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, jedzie
do Paryża jako oficjalny Kurier Dyplomatyczny
Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Gdańsku, 17 września 1920 r.
APG, 259/9, s. 20.
A courier letter certifying that the deputy
general commissar of the Republic of Poland
in Gdańsk, Mieczysław Jałowiecki, travels to
Paris as the official Diplomatic Courier of the
Commander-in-Chief of the Republic of Poland
in Gdańsk, 17 September 1920.
APG, 259/9, p. 20.

Wycinek z gazety „Dziennik Gdański”
informujący o napaści w Gdańsku tłumu
Niemców na Polaka sprzedającego gazety
polskie, 2 października 1920 r.,
APG, 259/14, s. 44.
A clipping from “Dziennik Gdański” paper
on the assault of German mob in Gdańsk on
a seller distributing Polish papers, 2 October
1920. APG, 259/14, p. 44.
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Odpis aktu powołania Wolnego Miasta Gdańska
przez Konferencję Ambasadorów przy Lidze
Narodów, Paryż, 27 października 1920 r.
APG, 260/3586, s. 1-3.
Copy of the act of establishing the Free City
of Gdańsk by the Conference of Ambassadors
to the League of Nations, Paris, 27 October 1920.
APG, 260/3586, p. 1-3.
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Wycinek z gazety „Dziennik Gdański” informujący o zakazie dla ludności polskiej wiecu w Gdańsku
popierającego stanowisko rządu polskiego w związku z odbywającymi się w Paryżu rozmowami w sprawie
konwencji polsko-gdańskiej, 3 listopada 1920 r. APG, 259/14, s. 29.
A clipping from “Dziennik Gdański” paper on the ban of Polish demonstrations in Gdańsk showing support
for Polish government, due to the ongoing talks in Paris on Polish-Gdańsk convention, 3 November 1920.
APG, 259/14, p. 29.

▶ Umowa pomiędzy Rzeszą Niemiecką, Polską i Wolnym Miastem Gdańskiem w sprawie wolnego tranzytu
między Prusami Wschodnimi a pozostałą częścią Rzeszy Niemieckiej, Paryż, 21 kwietnia 1921 r.
APG, 260/1440, s. 1, 19.
▶ Agreement between the German Reich, Poland and the Free City of Gdańsk regarding free transit between
East Prussia and the rest of the German Reich, Paris, 21 April 1921. APG, 260/1440, p. 1, 19.
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Umowa warszawska zawarta pomiędzy Polską a Wolnym
Miastem Gdańskiem celem wykonania i uzupełnienia
polsko-gdańskiej konwencji z dnia 9 listopada 1920 r.,
Warszawa, 24 października 1921 r. APG, 259/53, s. 8, 258.
Warszawa agreement signed by Poland and Free
City of Gdańsk in order to execute and supplement
Polish-Gdańsk convention from 9 November 1920.
Warszawa, 24 October 1921. APG, 259/53, p. 8, 258.

▶ Richard Haking, pierwszy stały Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku (styczeń 1921
– luty 1923), 1919. APG, 260/3587, s. 1.
▶ Richard Haking, first full-time High Commissioner to the League of Nations in the Free City of Gdańsk
(January 1921 - February 1923), 1919. APG, 260/ 3587, p. 1.
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Plebiscyt
na Powiślu

G

dy Polska odradzała się po 123 latach zaborów, istotnym problemem międzynarodowym było wyznaczenie jej granic. Spornymi
terenami były przede wszystkim Prusy Wschodnie
(Warmia, Mazury i Powiśle) oraz Górny Śląsk, gdyż
pretensje do tych terenów – ze względów historycznych, gospodarczych i demograficznych – rościły sobie zarówno Polska, jak i Niemcy. Dlatego też, w myśl
postanowień traktatu wersalskiego, o przynależności
tych ziem miały zadecydować plebiscyty, czyli wypowiedzenie się ludności w formie głosowania, czy jest
za przyłączeniem do nowo powstałego państwa polskiego, czy do Niemiec.

ślu. Były to: Małe Pólko, Nowe Lignowy, Kramrowo,
Bursztych i Janowo. Do Polski również, ze względów
gospodarczych, przyłączono port rzeczny w Korzeniewie (bez samej wsi Korzeniewo) oraz przyczółek
mostowy w Opaleniu. Pozostały obszar plebiscytowy
poza trzema gminami na Mazurach pozostał na terenie Niemiec. Odtąd granica między Polską a Niemcami biegła wzdłuż wschodniego brzegu Wisły. Na przyczynę niepowodzenia opcji polskiej złożyło się wiele
czynników.
Badacze wymieniają tu m.in. przewagę materialną,
organizacyjną i propagandową strony niemieckiej
w czasie kampanii plebiscytowej czy terrorystyczną
działalność niemieckich bojówek. Ponadto zwracają uwagę, iż plebiscyt odbył się w bardzo trudnym dla Polski momencie, tj. w czasie generalnej
ofensywy Armii Czerwonej w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, co skutecznie wykorzystała propaganda niemiecka, nazywając Rzeczpospolitą „państwem sezonowym”, które za chwilę zostanie zajęte
przez bolszewików.

Dnia 11 lipca 1920 r. na Warmii, Mazurach i interesującym nas Powiślu odbył się jeden z dwóch wspomnianych plebiscytów dotyczących Polski. Nad
przebiegiem głosowania czuwały komisje międzysojusznicze powołane przez Ligę Narodów. Plebiscyt na
Powiślu obejmował cztery powiaty: suski, kwidzyński, sztumski i malborski. Jego wynik był ogromną
porażką. Polsce przyznano jedynie 5 gmin na Powi-
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POWIŚLE
PLEBISCITE

W

ith the rebirth of Poland after 123 years
of occupation, one of the most important
international problems, was to establish
boundaries of the new state. The biggest controversies
raised mostly East Prussia (Warmia, Masuria,
Powisle) and Upper Silesia, due to the fact that
historically, economically and demographically those
terrains were claimed both by Poland and Germany.
Therefore - according to the provisions of Treaty of
Versailles - the fate of these lands was to be decided
by the plebiscites, that is, people voting whether they
prefer Polish or German citizenship.

Masuria - remained in Germany. From that point the
boundary between Poland and Germany ran along
the east bank of Vistula river. There were several
factors that decided about this failure.
Researchers point out among others: German
military, organizational and propaganda advantage
and terrorist activity of German squads. They also
remind that the plebiscite took place in a very difficult
moment for Poland, i.e. during the general invasion
of the Red Army during Polish-Soviet war, which was
used by the German propaganda to call the Republic
of Poland “a seasonal state” which would be soon
defeated by the Soviets.

On 11 July 1920 Warmia, Masuria and Powisle held
one of the aforementioned plebiscites. The inter-allied
commissions appointed by the League of Nations
watched over the course of the vote. Powisle plebiscite
involved four poviats: Susz, Kwidzyn, Szutm and
Malbork. The result was a great defeat. Poland was
granted only five districts in Powisle. These were:
Małe Polko, Nowe Lignowy, Kramrowo, Bursztych
i Janowo. Due to the economic reasons Poland was
also granted a river port in Korzeniowo without
Korzeniowo village and a bridgehead in Opalenie. The
rest of the plebiscite area - except for three districts in

▶ Fragment Rozporządzenia nr 11 Komisji Koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1920 r., ogłoszonego
w „Orędowniku Urzędowym Regencji Kwidzyńskiej”, informujący o ordynacji plebiscytowej dla obszaru kwidzyńskiego,
14 kwietnia 1920 r. APG, 844/4, s. 71.
▶ Excerpt from Regulation No. 11 of the Coalition Commission in Kwidzyn, dated 12 April 1920, announced
in the „Orędownik Urzędowy Regencji Kwidzyńskiej”, informing about the plebiscite for the Kwidzyn area, 14 April 1920.
APG, 844/4, p. 71.
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Dodatek do Rozporządzenia nr 11 Komisji
Koalicyjnej w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1920 r.,
ogłoszonego w „Orędowniku Urzędowym Regencji
Kwidzyńskiej”, zawierający wzór poświadczenia
prawa do głosowania poza obrębem swojego miejsca
zamieszkania, 14 kwietnia 1920 r. APG, 844/4, s. 80.
Supplement to Regulation No. 11 of the Coalition
Commission in Kwidzyn, dated 12 April 1920,
announced in the „Orędownik Urzędowy Regencji
Kwidzyńskiej”, containing a specimen of the right
to vote outside the place of one’s residence, 14 April
1920. APG, 844/4, p. 80.

Meldunek oficera łącznikowego Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego przy Polskiej Misji
Wojskowej w Gdańsku o antypolskiej agitacji
Niemców na terenach plebiscytowych, w tym na
Powiślu, Gdańsk, 19 kwietnia 1920 r.
APG, 259/1122, s. 151.
Report of a liaison officer of the Supreme Command
of the Polish Army at the Polish Military Mission
in Gdańsk on anti-Polish agitation of Germans in
plebiscite areas, including Powiśle, Gdańsk,
19 April 1920. APG, 259/1122, p. 151.
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Wniosek Huldy Dieksau o wpis na listę osób upoważnionych do głosowania plebiscytowego w miejscowości Nowy Dwór,
19 maja 1920 r. APG, 736/11, s. 3-4.
Huldy Dieksau application for inclusion in the list of individuals authorized to vote in a plebiscite in Nowy Dwór, 19 May 1920.
APG, 736/11, p. 3-4
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Pismo oficera łącznikowego
Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego przy Polskiej Misji
Wojskowej w Gdańsku informujące
o antypolskiej agitacji Niemców
w Gdańsku, 10 czerwca 1920 r.
APG, 259/1405, s. 81.
Report of a liaison officer of the
Supreme Command of the Polish
Army at the Polish Military Mission
in Gdańsk on anti-Polish agitation of
Germans in Gdańsk, 10 June 1920.
APG, 259/1405, p. 81.

Certyfikat potwierdzający przyjęcie
odwołania Minny Nawrotzki od
niezarejestrowania na liście do
głosowania plebiscytowego, Obory,
12 czerwca 1920 r. APG, 736/11, s. 24.
Certificate confirming the acceptance
of Minna Nawrotzki appeal from the
refusal of registration on the plebiscite
voting list, Obory, 12 June 1920. APG,
736/11, p. 24.
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Meldunek oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego przy Polskiej Misji
Wojskowej w Gdańsku dotyczący informacji, jaką posiadają Niemcy o polskiej służbie wywiadowczej
i agitacyjnej na terenach plebiscytowych, w tym na Powiślu, 18 czerwca 1920 r. APG, 259/1122, s. 63.
Report of a liaison officer of the Supreme Command of the Polish Army at the Polish Military Mission
in Gdańsk on information gathered by Germany about Polish intelligence and agitation activities on
plebiscite areas, including Powiśle, 18 June 1920. APG, 259/1122, p. 63.
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Meldunek oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego przy Polskiej Misji
Wojskowej w Gdańsku w sprawie antypolskiej agitacji Anglików na terenach plebiscytowych,
19 czerwca 1920 r. APG, 259/1122, s. 61.
Report of a liaison officer of the Supreme Command of the Polish Army at the Polish Military
Mission in Gdańsk on anti-Polish agitation of the English in plebiscite areas, 19 June 1920.
APG, 259/1122, p. 61.
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Pismo przedstawiciela Międzynarodowej Komisji Okręgu Plebiscytowego w Kwidzynie do Landratury
w Kwidzynie z informacją, iż przesyła on zbiór pism propagandowych partii socjaldemokratycznej
z prośbą o ich przejrzenie, 21 czerwca 1920 r. APG, 33/465, s. 46.
Letter from the representative of International Plebiscite Constituency Commission in Kwidzyn
Landratsamt informing about sending a collection of propaganda materials from social democratic
party and asking to go through it, 21 June 1920. APG, 33/465, p. 46.
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Odezwa Wschodnioniemieckiej Służby Ojczystej Oddział dla Głosowania w Prusach Zachodnich wzywająca do przyjazdu na
Powiśle osób tutaj urodzonych w celu wzięcia udziału w plebiscycie, Elbląg, 1920 r. APG, 259/1128, s. 77-78.
Appeal of the East German Patriotic Service Branch for Voting in West Prussia, calling for the arrival of people born in Powiśle,
in order to take part in the plebiscite, Elbląg, 1920. APG, 259/1128, p. 77-78.
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Niemieckie organizacje plebiscytowe, b.d. APG, 259/1141, s. 12-13.
German plebiscite organizations, n/a. APG, 259/ 1141, p. 12-13.
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Lista plebiscytowa mieszkańców wsi Jasionno, gmina
Gronowo Elbląskie w okręgu kwidzyńskiego obszaru
plebiscytowego, 11 lipca 1920 r. APG, 588/2, s. 1.
Plebiscite list of the residents of the Jasionno village,
Gronowo Elbląskie district in the Kwidzyn plebiscite
constituency, 11 July 1920. APG, 588/2, p. 1.

Protokół głosowania plebiscytowego ze wsi Jasionno,
gmina Gronowo Elbląskie w okręgu kwidzyńskiego obszaru
plebiscytowego, 11 lipca 1920 r. APG, 588/4, s. 1.
Voting protocol from the Jasionno village, Gronowo Elbląskie
district in the Kwidzyn plebiscite constituency, 11 July 1920.
APG, 588/4, p. 1.
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Wyniki głosowania plebiscytowego ze
wsi Jasionno, gmina Gronowo Elbląskie
w okręgu kwidzyńskiego obszaru
plebiscytowego, 11 lipca 1920 r.
APG, 588/4, s. 11.
Plebiscite voting results from the Jasionno
village, Gronowo Elbląskie district in the
Kwidzyn plebiscite constituency, 11 July
1920. APG, 588/4, p. 11.

Wyniki głosowania plebiscytowego ze
wsi Lasy, gmina Stare Pole w okręgu
kwidzyńskiego obszaru plebiscytowego,
11 lipa 1920 r. APG, 694/7, s. 6.

Plebiscite voting results from the Lasy
village, Stare Pole district in the Kwidzyn
plebiscite constituency, 11 July 1920.
APG, 694/7, p. 6.
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Pismo Prezydenta Rejencji w Magdeburgu do landrata w Kwidzynie z prośbą o przekazanie
gratulacji ludności powiatu kwidzyńskiego, która w plebiscycie opowiedziała się w większości
za przyłączeniem tych ziem do Niemiec, 15 lipca 1920 r. APG, 33/465, s. 57.
A letter from the Magdeburg governmental district president to the landrat of Kwidzyn asking
to congratulate people of Kwidzyn poviat who decided in the plebiscite to join these lands to
Germany, 15 July 1920. APG, 33/465, p. 57.
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Przedstawienie graficzne wyników plebiscytu w powiatach Malbork i Sztum, 1920 r. APG, 1126/413.
Visual representation of the plebiscite results in Malbork and Sztum poviats, 1920. APG 1126/413.
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Amerykańska
pomoc żywnościowa

W

arunki żywnościowe, w jakich znalazł się
Naród Polski po oswobodzeniu od okupantów, były zaiste tragiczne. Wycieńczona wojną, sparaliżowana długim okresem niewoli i niedoli Ojczyzna nasza podniosła się z choroby w stanie takiego
osłabienia, takiej anemii, że najbardziej optymistyczna
diagnoza nie mogłaby prorokować szybkiego uzdrowienia całego organizmu bez stosowania najsilniejszych,
najradykalniejszych środków odżywczych.

bywać drogą wodną do Gdańska, a stamtąd kolejami
i Wisłą w granice Państwa Polskiego.
(Fragment Sprawozdania nr 2 Generalnego Delegata
Ministerstwa Aprowizacji na Miasto Gdańsk Mieczysława Jałowieckiego. APG, 259/4, s. 1-2)
W 1919 r. całe Pomorze wraz z Gdańskiem było jeszcze
w rękach Niemców. Jednak na podstawie warunków
umowy o zawieszeniu broni Niemcy byli zobowiązani
zapewnić transport przez Gdańsk do Polski towarów
o charakterze „ratunkowym”. Nadzór nad przyjmowaniem w porcie gdańskim i wysyłaniem do Polski
transportów żywności sprawowała powołana pod egidą Amerykańskiej Administracji Ratunkowej (ARA)
Misja dla Polski, zwana popularnie Amerykańską
Misją Żywnościową. Generalna Delegacja Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk z ministrem Mieczysławem Jałowieckim na czele stała się pierwszym
przedstawicielstwem ministerstwa odrodzonej Polski.
Swoje zadanie realizowała w bardzo trudnych warunkach. W porcie gdańskim miały miejsce częste i prawie jawne kradzieże dokonywane przez niemieckich
robotników w trakcie przeładunków. Dochodziło też
do licznych niemieckich prowokacji mających na celu
wręcz zlikwidowanie Amerykańskiej Misji Żywnościowej, a tym samym ekspozytury rządu polskiego.
Również sprawa transportu żywności z Gdańska do
Polski natrafiała na przeszkody. Bowiem mimo umowy z Niemcami niejednokrotnie zdarzały się napady
i ostrzeliwania transportów przejeżdżających przez
ówczesne terytorium niemieckie, dodatkowo konwojowanych przez polskich strażników z obawy, czy
dotrą do celu. Duże trudności napotykał też transport
rzeczny. Brak było barek do przewożenia towarów. Na
granicy polsko-niemieckiej koło Nieszawy jednostki
rzeczne załadowane mąką i zbożem musiały niekiedy

Środków tych Polska w sobie znaleźć nie mogła. Całe
ogromne, najbardziej urodzajne połacie kraju uległy
zniszczeniu i ruinie. Z ogołoconych pól, z popalonych
dworów i wsi nie płynęła ku miastom, jak za dobrych
starych czasów, obfita struga żywności i produktów rolnych. Zniszczona wieś częstokroć sama wyciągała ręce
ku miastom po ratunek. Przemysł stanął, zarobku nie
było.
W okręgach przemysłowych panowały głód i nędza,
a z nimi szły: coraz większy upadek moralny, coraz większa demoralizacja. Choroby i śmiertelność,
szczególnie wśród dzieci, doszły do przerażających
rozmiarów.
[…] W takiej to chwili przełomowej należało szukać
ratunku, pomocy z zewnątrz, należało użyć starań, by
dostarczyć Polsce środków żywnościowych, które by pozwoliły przetrwać niebezpieczny kryzys. W myśl tego
Rząd Polski w osobie Pana Ministra Aprowizacji zwrócił się do Państw Ententy, zwłaszcza zaś do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu zakupienia
potrzebnych środków żywnościowych. Trudnego tego
zadania podjęło się całkowicie Ministerstwo Aprowizacji. Została zawarta umowa, na mocy której Ameryka
ma dostarczyć Polsce około 50 000 wagonów żywności,
przeważnie mąki i tłuszczów. Transport miał się od-
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oczekiwać wiele dni na przepłynięcie granicy. Amerykańska Misja Żywnościowa, jak również działający w jej składzie przedstawiciele Polski, byli bezsilni
wobec nadużyć i licznych utrudnień, jakie napotykał
transport żywności ze strony władz niemieckich. Wynikające stąd straty obciążały skarb odradzającego się
państwa polskiego. We wrześniu 1919 r. Amerykańska
Misja Żywnościowa opuściła Gdańsk, jednak pomoc
humanitarna ARA dla Polski trwała do czerwca 1922
r. Obejmowała ona dostawy zboża, mleka, tłuszczów,
odzieży oraz sprzętu technicznego. Kierowana była
szczególnie do niedożywionych dzieci i karmiących
matek. Niosła także wsparcie innym potrzebującym –
repatriantom, nauczycielom, studentom i emerytom.
Dyrektorem programu był Herbert Hoover, późniejszy prezydent USA. Polacy okazali mu swoją wdzięczność poprzez nadanie w 1922 r. Honorowego Obywatelstwa Rzeczypospolitej.

Za poprawę zdrowotności społeczeństwa polskiego
Uniwersytet Jagielloński przyznał Hooverowi tytuł
doktora medycyny. Szczególne podziękowanie dla
całego narodu amerykańskiego miało miejsce w 1926
r. Wówczas to Polacy, chcąc uczcić 150. Rocznicę
Deklaracji Niepodległości, przekazali Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych – zbiór 111 tomów zawierających pozdrowienia
i podpisy przedstawicieli wszystkich szczebli władz
II Rzeczypospolitej, wojskowych, przedsiębiorców,
naukowców oraz ok. 5,5 miliona podpisów uczniów
szkół polskich. Karty wdzięczności nadsyłane przez
szkoły były pięknie zdobione, niekiedy dołączano do
nich zdjęcia klas i wierszyki. Obecnie cała Deklaracja
jest zeskanowana i można ją obejrzeć na stronie internetowej Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych:
https://www.loc.gov/collections/polish-declarations/.

Schemat organizacyjny Generalnej Delegacji Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk, 1919 r. APG, 259/5, s. 34.
Organizational scheme of the Ministry of Supply General Delegation to Gdańsk, 1919. APG, 259/5, p. 34.
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N

utritional conditions in which Polish nation
was after regaining independence were indeed
tragic. Exhausted with the War, paralysed by
the long period of bondage and misery, our homeland
was coming back to strength in such a weak shape,
such anaemia, that even the most optimistic prognosis
could not guarantee a quick full recovery without using
the strongest and the most radical nutritious means.
Such means were not to be found in Poland. Entire
vast and the most fertile lands had been devastated.
Stripped fields, burned estates and villages could not
provide food and agricultural produces for towns,
like in the good old days. Destroyed countryside
often asked cities for help. Industries stopped, there
was no money. The industrial centres were plagued
by hunger and poverty as well as progressing moral
decline and demoralization that went together with it.
Diseases and mortality rate, especially among children,
were frightening.

by Minister Mieczysław Jałowiecki. It became the first
representation of one of the Ministries of reborn Poland.
It had to work under very difficult conditions. Gdańsk
harbour was plagued by frequent and almost overt
acts of theft by German labourers during handling.
There were many German provocations aimed at
dissolving American Food Mission and consequently
Polish government agency. Furthermore, shipment
from Gdańsk to Poland was riddled with obstacles.
Despite the agreement with Germany, the shipments
crossing German territory, convoyed by Polish guards,
were often assaulted and fired at. River transport was
also difficult. Cargo vessels were in shortage. On the
Polish-German border near Nieszawa, river units
loaded with flour and grain sometimes had to wait
many days before they were let go further. American
Food Mission and Polish representatives acting on its
behalf, were helpless against abuses and obstacles they
had met from the German authorities. As a result the
losses became a burden for the reviving Polish state’s
budget. In September 1919 American Food Mission
left Gdańsk. However, ARA extended humanitarian
help for Poland to June 1922. It involved grain, milk,
fat, clothes and technical equipment supplies. It
was directed mostly to malnourished children and
breastfeeding mothers. It also helped other people in
need - repatriates, teachers, students and pensioners.
Chairman of this programme was Herbert Hoover,
later President of the USA. The Poles showed their
gratitude by granting him the Honorary Citizenship
of Poland in 1922. Jagiellonian University awarded
Hoover with the title of doctor of medicine for the
improvement of the Polish society health. Special
gratitude for the entire American nation was shown
in 1926 when the Poles in order to celebrate 150th
anniversary of Declaration of Independence gave
the United States Polish Declaration of Admiration
and Friendship - a collection of 111 volumes with
greetings and signatures of representatives of all Polish
government levels, military, entrepreneurs, scientists
and around 5.5 millions of Polish pupils. Greeting cards
sent by schools were beautifully decorated, sometimes
with class photographs and rhymes. Currently the
entire Declaration has been scanned and it can be
viewed at the website of The Library of Congress
https://www.loc.gov/collections/polish-declarations/.

[. . .] In such crucial moment the help had to be sought
outside, the effort had to be made to bring food to Poland
that would allow to survive this dangerous crisis. In
such spirit, the Polish Government represented by the
Minister of Supply asked the Entente States, especially
The United States of America, to provide necessary food
supplies. The Ministry of Supply undertook this difficult
task. The agreement had been signed stating that US
would deliver to Poland around 50,000 rail carriages of
food, mostly flour and fats. The shipment would arrive
by the sea to Gdańsk and then by the rail and Vistula
river to Poland.
(Excerpt from the report no. 2 by General Delegate of
Ministry of Supply to Gdańsk Mieczysław Jałowiecki.
APG, 259/4, p. 1-2)
In 1919 the entire Pomerania together with Gdańsk
was in German hands. However, according to the
truce, the Germans were obliged to ensure the
transport of “rescue” goods through Gdańsk to
Poland. Arrival of goods in Gdańsk and sending food
to Poland was supervised by Mission for Poland,
known as American Food Mission established under
American Relief Administration (ARA), General
Delegation of Ministry of Supply to Gdańsk chaired
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Biuro kolejowe i kantor filii Generalnej Delegacji Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk, ok. 1919-1920.
APG, 259/4, s. 9, nr 1.
Railway office and branch office of the Ministry of Supply General Delegation to Gdańsk, c. 1919-1920.
APG, 259/4, p. 9, no. 1.

▶ Schemat obiegu faktur towarów przywożonych z Ameryki dla Polski przez Gdańsk w ramach Amerykańskiej Misji
Żywnościowej, 1919 r. APG, 259/6, s. 2.
▶ Circulation scheme of invoices for goods imported from US to Poland through Gdańsk within American Food Mission,
1919. APG, 259/6, p. 2.
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Blankiet awiza o wysyłce towarów transportem rzecznym
z Gdańska do Polski, 1919 r. APG, 259/6, s. 15.
Blanket on the dispatch of goods by river transport from
Gdańsk to Poland, 1919. APG, 259/6, p. 15.

Blankiet rachunku dla Wydziału Towarów z Ameryki
Państwowego Urzędu Zakupów Artykułów Pierwszej
Potrzeby Ministerstwa Aprowizacji, 1919 r. APG, 259/6, s. 34.
Blank bill for the Department of Goods from the US of State
Office of Purchase of First Needs Articles by Ministry of
Supply, 1919. APG, 259/6, p. 34.
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Odpis pisma Ministerstwa Aprowizacji do
Państwowego Urzędu Zakupów Artykułów
Pierwszej Potrzeby w sprawie pierwszego
transportu żywności, tj. 5400 wagonów
mąki amerykańskiej, Warszawa, 25 lutego
1919 r. APG, 259/21, s. 19-20.
A copy of a letter from Ministry of Supply
to State Office of Purchase of First Needs
Articles regarding the first shipment of
food, i.e. 5400 rail carriages of American
flour, Warszawa, 25 February 1919.
APG, 259/21, p. 19-20.
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Wyładunek mąki ze statku, 1919 r. APG, 259/4, s. 19, nr 18.
Unloading flour from a ship, 1919. APG, 259/4, p. 19, no. 18.

Wyładunek mąki ze statku, 1919 r. APG, 259/4, s. 19, nr 16.
Unloading flour from a ship, 1919. APG, 259/4, p. 19, no. 16.
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Załadunek mąki do wagonów kolejowych, 1919 r. APG, 259/4, s. 19, nr 17.
Loading flour to railway, 1919. APG, 259/4, p. 19, no. 17.
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Załadunek luźnego zboża na statek rzeczny, 1919 r. APG, 259/4, s. 34, nr 39.
Loading grain to a river vessel, 1919. APG, 259/4, p. 34, no. 39.

Wyładunek beczek ze smalcem, 1919 r. APG, 259/4, s. 22, nr 24.
Unloading barrels with lard, 1919. APG, 259/4, p. 22, no. 24.
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Załadunek beczek ze smalcem do wagonów kolejowych, 1919 r. APG, 259/4, s. 22, nr 25.
Loading barrels with lard to railway, 1919. APG, 259/4, p. 22, no. 25.

Ekspozytorzy kolejowi oraz robotnicy przed załadowanymi wagonami, 1919 r. APG, 259/4, s. 30, nr 35.
Railway representatives and workers in front of the loaded cars, 1919. APG, 259/4, p. 30, no. 35.
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Plombowanie załadowanych wagonów przed wyjazdem do Polski, 1919 r. APG, 259/4, s. 30, nr 36.
Sealing loaded railway carriages before departure to Poland, 1919. APG, 259/4, p. 30, no. 36.
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Odciąganie załadowanych wagonów, 1919 r. APG, 259/4, s. 9, nr 6.
Pulling out loaded railway carriages, 1919. APG, 259/4, p. 9, no. 6.

Naczelny kontroler Gerlicki z jednym z pracowników kontroli, w głębi kurier Generalnej Delegacji porucznik
Kozakiewicz, 1919 r. APG, 259/4, s. 30, nr 32.
Chief inspector Grelicki with one of the inspectors. General Delegation courier, lieutenant Kozakiewicz, in the
back, 1919. APG, 259/4, p. 30, no. 32.
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Tabela przewidywanego miesięcznego rozdziału produktów amerykańskich oraz kosztów ich przewozu do Polski, 1919 r.
APG, 259/21, s. 36-37.
Table of the expected monthly distribution of US products and the cost of transporting them to Poland, 1919.
APG, 259/21, p. 36-37.
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Fragment Regulaminu służbowego dla Agentury Wydziału Towarów z Ameryki w Nieszawie, 1919 r. APG, 259/21, s. 82.
Excerpt from “Regulations for the Department of American Goods Agency in Nieszawa”, 1919. APG, 259/21, p. 82.
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Zaświadczenie dla Pawła Wańkowicza informujące, że jest on oddelegowany do Wilna przez Wydział
Towarów z Ameryki w charakterze kasjera przy transporcie mąki, 26 kwietnia 1919 r. APG, 259/21, s. 139.
Certificate for Paweł Wańkowicz informing that he is delegated to Vilnius - by the Department of
American Goods - as a cashier in the transport of flour, 26 April 1919. APG, 259/21, p. 139.
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Pismo zastępcy Generalnego Delegata Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk Witolda Wańkowicza do Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego pułkownika Stanisława Hallera w sprawie transportów kolejowych z aprowizacją amerykańską,
1919 r. APG, 259/21, s. 135-136.
Letter from deputy of General Delegate of Ministry of Supply to Gdańsk, Witold Wańkowicz to Chief of the Polish General
Staff, colonel Stanisław Haller, regarding railway shipments with American supplies, 1919. APG, 259/21, p. 135-136.
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Pismo ministra aprowizacji Antoniego Minkiewicza do Generalnego Delegata Rządu Polskiego w Gdańsku
Mieczysława Jałowieckiego m.in. z podziękowaniem za dotychczasową jego działalność, Warszawa,
6 sierpnia 1919 r. APG, 259/21, s. 239.
Letter from the Minister of Supply, Antoni Minkiewicz to General Delegate of the Polish Government
in Gdańsk, Mieczysław Jałowiecki, with gratitude for current activities, Warszawa, 6 August 1919.
APG, 259/21, p. 239.
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Odpis pisma Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Warszawie do Ministerstwa Aprowizacji
w Warszawie, informującego o okradaniu przez żołnierzy niemieckich transportów żywnościowych jadących
do Polski, 27 grudnia 1919 r. APG, 259/24, s. 4.
Copy of a letter from the Polish General Staff in Warszawa to Ministry of Supply in Warszawa, informing
about thefts of food shipments to Poland by German troops, 27 December, 1919. APG, 259/24, p. 4.
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Powroty
do Niepodległej

O

drodzone po latach rozbiorów państwo polskie już w początkowym okresie swojego istnienia stanęło wobec zagadnienia masowych
ruchów migracyjnych. Musiało ono bowiem przyjąć
znaczną liczbę osób przemieszczonych w czasie I wojny światowej, wśród których byli jeńcy wojenni, repatrianci z Rosji, zesłańcy z Syberii, uchodźcy ze Śląska
Górnego i Cieszyńskiego czy reemigranci z Niemiec.
Głównie w tym ostatnim przypadku powodem powrotu był nie tylko zryw patriotów wracających do
odrodzonej Ojczyzny, ale także zapisy w traktacie
wersalskim, które nakazywały przymusowe opowiedzenie się za obywatelstwem kraju emigracji lub
powrót do kraju ojczystego. Znaczna liczba osób powracających do Polski spowodowała, że już w listopadzie 1918 r. powołano Państwowy Urząd do Spraw
Jeńców Wojennych. 30 grudnia został on przekształcony w Państwowy Urząd do Spraw Powrotu Jeńców,
Uchodźców i Robotników (JUR).

polskiej z państw zamorskich. Polscy politycy, zdając
sobie sprawę z niezwykle trudnej sytuacji odrodzonego kraju, nie zachęcali jednak, a wręcz odwodzili ich
od powrotu do Polski. „Jeszcze nie nadszedł czas” –
stwierdził w listopadzie 1919 r. premier Ignacy Paderewski podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w specjalnym apelu do Polonii, zachęcając ją do
pozostania za oceanem. Mimo tych sugestii tęsknota
za krajem i chęć osiedlenia się w niepodległej Ojczyźnie spowodowała, iż wielu byłych emigrantów zdecydowało się na powrót do kraju. Ogółem od listopada
1918 r. do czerwca 1922 r. wróciło do Polski z różnych
stron świata ponad 2 miliony Polaków. Największa
fala powojennych powrotów przypadła na lata 19201922 i przechodziła także przez port w Gdańsku.
Niestety, rzeczywistość dla wielu reemigrantów okazała się bardzo trudna. Ciężkie warunki życia w Polsce,
niestabilny kurs marki polskiej, który niwelował ich
oszczędności, problemy z adaptacją oraz bieda spowodowały, że po roku 1923 skala reemigracji znacznie
zmalała. Nie odnalazł Cezary Baryka z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego „szklanych domów” po
powrocie do wolnej Polski. Nie odnalazło ich także
wówczas wielu emigrantów i wygnańców. Stały się
one dla nich jednak symbolem nadziei i marzeń, że po
wielu latach niewoli ich odrodzona Ojczyzna będzie
się rozwijać i bogacić. Włączyli się w olbrzymi wysiłek
narodu polskiego w odbudowywaniu Ojczyzny, przerwany brutalnie przez wybuch II wojny światowej.

Zadaniem Urzędu było m.in. sprowadzenie do miejsca zamieszkania polskich jeńców, uchodźców i robotników oraz regulowanie warunków ich powrotu
poza granicami Polski. Po wypełnieniu swoich zadań jesienią 1920 r. JUR został zlikwidowany. Pozostałe jeszcze sprawy repatriacyjne przejął utworzony
w kwietniu 1920 r. przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej Urząd Emigracyjny. Tymczasem o powrocie do odrodzonej Ojczyzny zaczęli myśleć także dawni emigranci pochodzenia lub narodowości
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olish state, reborn after many years, in the early
days of its existence had to face the problem
of massive migrations. It had to accommodate
a large number of people relocated during World War
I, with prisoners of war, Russian repatriates, Siberia
exiles, refugees from the Upper and Cieszyn Silesia
and re-emigrates from Germany among others. In the
last case the reason of return was not only patriotic
desire of coming back to the motherland, but also
Treaty of Versailles provisions, which forced people to
decide whether they chose citizenship of the country
of exile or the motherland. A significant number of
people returning to Poland caused that already in
November 1918, the State Office for Prisoners of War
was established. On 30 December it was transformed
into the State Office for the Return of Prisoners,
Refugees and Workers (JUR).

difficult situation in the country, did not encourage
them to return, and even advised them against it. “It’s
not the right time yet” - said in November 1919 Prime
Minister Ignacy Paderewski on his visit to the United
States in his special appeal to Polish community,
encouraging them to stay abroad. Despite it, longing
for Poland and the willingness to live in the sovereign
motherland caused that many emigrants decided to
come back. Between November 1918 and June 1922
more than 2 millions of Poles returned to Poland
from different parts of the world. The biggest wave
of returns was observed in 1920-1922 and moved
through Gdańsk harbour.
Unfortunately, the reality was harsh for many reemigrates. Difficult living conditions, unstable
exchange rate for the Polish mark, which reduced
their savings, problems with adaptation and poverty
caused that in 1923 the wave significantly decreased.
Cezary Baryka, the main protagonist of the popular
novel “The Spring to Come” by Stefan Żeromski did
not find “glass houses” on his return to Poland. Nor
did numerous emigrants and exiles. But it symbolised
hopes and dreams that after many years of bondage
their motherland would develop and grow wealthy.
So they did get involved in the great Polish effort to
rebuild Poland which was brutally stopped by the
World War II.

Among its tasks was to bring back Polish prisoners,
refugees and workers to the place of their residence
and to regulate conditions of their return outside
Poland. After completing the tasks, JUR was dissolved
in the Autumn of 1920. Remaining repatriation tasks
were taken over by the Emigration Office established
in April 1920 to the Ministry of Work and Social
Care. Also emigrates of Polish origin from overseas
countries considered return to the reborn motherland.
However, Polish politicians, realizing the extremely

▶ Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do Delegata Rządu Polskiego w Gdańsku informujące, iż
w najbliższym czasie z Rygi do Gdańska wypłynie statek, na którym przybędzie 50 polskich uchodźców (głównie inteligencja),
9 września 1919 r. APG, 259/18, s. 58.
▶ Letter from the Ministry of Foreign Affairs in Warszawa to the Delegate of the Polish Government in Gdańsk informing
him that a ship from Riga to Gdańsk with 50 Polish refugees (mainly intelligence) will arrive soon, 9 September 1919.
APG, 259/18, p. 58.
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Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie
do Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu
informujące o wysłaniu statkiem z Antwerpii do Gdańska
30 byłych jeńców – Polaków z byłego zaboru pruskiego,
24 października 1919 r. APG, 259/18, s. 38.
Letter from the Ministry of Foreign Affairs in Warszawa
to the Ministry of the former Prussian District in Poznań
informing about shipping from Antwerp to Gdańsk 30
former prisoners of war - Poles from the former Prussian
partition, 24 October 1919. APG, 259/18, p. 38.

Sprawozdanie Kierownika Wydziału Reemigracji
przy Delegacie Rządu Polskiego w Gdańsku z ruchu
reemigracyjnego za okres od 1 do 31 października 1919 r.
APG, 259/30, s. 2-3.
Report of the Head of the Re-emigration Department
to the Delegate of the Polish Government in Gdańsk
from the re-immigration movement for the period from
1 to 31 October 1919. APG, 259/30, p. 2-3.
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Pismo przedstawiciela Misji
Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwę
i Estonię do Komisarza Polskiego
w Gdańsku m.in. z informacją, że w Rewlu
stoi angielski statek, który wiezie do
Gdańska ok. 150 polskich rodzin, Rewel,
11 listopada 1919 r. APG, 259/18, s. 129.
Letter from the representative of the
Mission of the Republic of Poland
to Latvia and Estonia to the Polish
Commissioner in Gdańsk, informing
among others about English ship in Rewel
(Tallin) with about 150 Polish families
travelling to Gdańsk, Rewel, 11 November
1919. APG 259/18, p. 129.

Informacja Kierownika Wydziału Reemigracji
w Gdańsku o liczbie reemigrantów wysłanych
z Gdańska w kierunku Iłowa oraz kosztach
ich utrzymania i przewozu od 8 sierpnia do
30 listopada 1919 r., 1 grudnia 1919 r. APG,
259/30, s. 49.
Information of the Head of the Re-emigration
Department in Gdańsk about the number of
re-emigrants sent from Gdańsk towards Iłowo
and the costs of their support and transport
from 8 August to 30 November 1919, 1
December 1919. APG, 259/30, p. 49.
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Fragment odpisu protokołu Konferencji
Międzyministerialnej, zwołanej przez
Państwowy Urząd do Spraw Powrotu
Jeńców, Uchodźców i Robotników,
w sprawie reemigracji Polaków z Ameryki
przez Gdańsk, Warszawa, 12 marca 1920 r.
APG, 259/30, s. 72.
Excerpt from a copy of the Interministerial
Conference convened by the State Office for
the Return of Prisoners, Refugees and Workers
on the re-emigration of Poles from America
through Gdańsk, Warszawa, 12 March 1920.
APG, 259/30, p. 72.

Odpis pisma Wysokiego Komisarza Rzeczypospolitej
Polskiej na Syberii do Zarządu Rady Głównej
Opiekuńczej w Warszawie z prośbą o opiekę nad
reemigrantami polskimi wracającymi z Syberii,
Charbin, 9 kwietnia 1920 r. APG, 250/950, s. 40.
Copy of the letter from the High Commissioner of
the Republic of Poland in Siberia to the Board of the
Central Welfare Council in Warszawa, asking about
the support for Polish emigrants returning from
Siberia, Charbin, 9 April 1920. APG, 250/950, p. 40.
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Telegram Komisarza Generalnego RP w Wolnym
Mieście Gdańsku Macieja Biesiadeckiego do Wydziału
Amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
z prośbą o możliwość wydania pozwolenia dla
reemigranta z Nowego Jorku na przewóz z Gdańska
do Rozwadowa maszyn stolarskich przywiezionych
z Ameryki, 24 kwietnia 1920 r.
APG, 259/950, s. 9.
Telegram from the Commissar General of the
Republic of Poland in the Free City of Danzig
Maciej Biesiadecki, to the Ministry of Foreign Affairs
Department of American Studies in Warszawa with
a request for a permit for a re-emigrant from New
York to transport carpentry machines bought in
America from Gdańsk to Rozwadów, 24 April 1920.
APG, 259/950, p. 9.

Depesza Przedstawiciela dla Spraw Morskich
przy Generalnym Komisarzu RP w Gdańsku
admirała Michała Borowskiego do polskich
władz wojskowych informująca o przybyciu
do Gdańska statku „Gweneth” z żołnierzami
i oficerami polskimi z Władywostoku,
3 czerwca 1920 r. APG, 259/1294, s. 46.
Telegram from the Representative for Maritime
Affairs to the General Commissioner of the
Republic of Poland, Admiral Michał Borowski,
to the Polish military authorities informing
about the arrival of the „Gweneth” ship to
Gdańsk with Polish soldiers and officers from
Vladivostok, 3 June 1920.
APG, 259/1294, p. 46.
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Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie
do Misji Polskiej w Gdańsku w sprawie przyjęcia
transportu uchodźców z Syberii, którzy przypłyną
do Gdańska statkiem „Jarosław”, 21 czerwca 1920 r.
APG, 259/1249, s.77-78.
Letter from the Ministry of Military Affairs in
Warszawa to the Polish Mission in Gdańsk regarding
the admission of refugees from Siberia, who are
expected to sail to Gdańsk on the ship „Jarosław”, 21
June 1920.
APG, 259/1249, p. 77-78.

116

POWROT Y

DO NIEPODLEGŁEJ

Pismo Prezydium Rady Ministrów do podległych mu jednostek informujące o powołaniu przy Ministerstwie
Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Emigracyjnego, odpowiedzialnego za sprawy emigracji, reemigracji,
imigracji i opieki nad wychodźcami, Warszawa, 22 czerwca 1920 r. APG, 259/950, s. 30.
Letter from the Presidium of the Council of Ministers to subordinate units informing about the establishment
of the Immigration Office at the Ministry of Labour and Social Policy, responsible for matters of emigration,
re-emigration, immigration and refugee care, Warszawa, 22 June 1920. APG, 259/950, p. 30.
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Memorandum w sprawie porządków panujących w obozie
emigracyjnym miejskim w Gdańsku-Przeróbce (Troyl),
7 września 1920 r. APG, 259/30, s. 51.
Memorandum on the order in the urban migration camp
in Gdańsk-Przeróbka (Troyl), 7 September 1920.
APG, 259/30, p. 51.

Graficzny wykres ruchu emigrantów w obozach na terenie
Gdańska od 1 maja 1920 r. do 28 lutego 1921 r.
APG, 1027/42, s. 1.
Graphical chart showing the movement of emigrants in the
Gdańsk camps from 1 May 1920 to 28 February 1921.
APG, 1027/42, p. 1.
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Odpis pisma Komisarza Generalnego RP w Gdańsku do Attaché Emigracyjnego w Gdańsku z prośbą
o przychylenie się do wniosku Towarzystwa Oświaty Narodowej o udzielenia zezwolenia na działalność
kulturalną i gospodarczą wśród reemigrantów, 12 czerwca 1922 r. APG, 259/950, s. 53.
Copy of the letter from the Commissar General of the Republic of Poland in Gdańsk to the Emigration
Attaché in Gdańsk with the request to approve the National Education Association’s permission for
cultural and economic activity among the re-emigrants, 12 June 1922. APG, 259/950, p. 53.
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