
10 stycznia 1920 roku Niemcy w Paryżu ratyfikowały trakt wersalski, z czerwca 1919 roku. Fakt

ten przywracał Polsce ziemie zagarnięte w wyniku rozbiorów.

29 stycznia Czersk, 31 stycznia Chojnice, 2 lutego Brusy będą świętowały 100. rocznicę powrotu

do Macierzy. To wielki święto dla miejscowości powiatu chojnickiego. Zimą 1920 roku, po 148.

latach od I rozbioru i wcielenia ziem dzisiejszego powiatu chojnickiego do Królestwa Prus, Polacy,

mieszkańcy Czerska, Brus i Chojnic mogli się cieszyć z widoku polskich żołnierzy w błękitnych

mundurach. To żołnierze generała Józefa Hallera z Frontu Pomorskiego wkraczali do pomorskich

miast,  maszerując  od  Torunia,  Bydgoszczy  i  Grudziądza  w  kierunku  Gdańska.  W  powiecie

chojnickim przejęcie władzy, terenów, które przyznano Polsce odbywało się bezkrwawo, Niemcy

wycofywali swoje wojsko i administrację na zachód.

Polacy  entuzjastycznie  witali  Wojsko  Polskie,  które  przynosiło  do  kolejnych  miejscowości

wymarzoną wolność i powrót do Rzeczypospolitej, tak długo wyczekiwany i tak krwawo okupiony

w kolejnych zrywach powstańczych. Miasta i  miasteczka były przyozdabiane biało-czerwonymi

flagami, girlandami oraz bramami powitalnymi. To była wielka radość. Mieszkańcy pomorskich

miast ochoczo zabierali się do budowania nowej polskiej administracji, bardzo aktywnie działali  

w  stowarzyszeniach,  organizacjach  paramilitarnych  oraz  partiach  politycznych.  150  lat  niewoli

pruskiej  zakończyło  się  i  Polacy  mogli  budować  swoje  małe  ojczyzny  w ramach  samorządów

terytorialnych. 

Dzisiaj, sto lat po powrocie Chojnic, Brus i Czerska, mieszkańcy powiatu chojnickiego z wielką

radością  będą  świętowali  ten  piękny  jubileusz.  Z  tego  miejsca  oddaję  hołd  ojcom  polskiej

niepodległości,  którzy  walczyli  o  pomorskie  ziemi  w  granicach  II  Rzeczypospolitej:  Józefowi

Piłsudskiemu,  Romanowi Dmowskiemu,  tysiącom polskich żołnierzy i  powstańców, działaczom

organizacji  niepodległościowych,  filomatom  chojnickim,   jako  mieszkaniec  pomorskiej  ziemi

dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję tym wszystkim bezimiennych księżom, nauczycielom, polskim

rodzinom, którzy dbali o to, aby polska wiara, kultura, tradycja i mowa nie zaginęły przez lata

niewoli  zaborczej.  Składam  hołd  pierwszym  samorządowcom,  którzy  budowali  polską

administrację  w  powiecie  chojnickim.  Jako  były  samorządowiec,  a  obecnie  poseł  na  Sejm

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z serca im dziekuję.


