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P 
aństwo polskie prokla-

mowano 11 listopada 

1918 roku. Każdego 

roku radośnie obcho-

dzimy tę najważniejszą dla Po-

laków rocznicę - Święto Nie-

podległości. Jednak na ziemiach 

byłego zaboru pruskiego po 11 

listopada niewiele się zmieniło, 

nadal bowiem znajdowały się 

one w państwie niemieckim. 

Dla Pomorzan Dniem Niepodle-

głości jest 10 lutego 1920 roku. 

Jednakże między 11 XI 1918 r. 

a 10 I 1920 r. wiele się działo 

również na Pomorzu.  

Kiedy 11 listopada 1918 r. pań-

Republika Gniewska 1919-1920  

 

 

 

stwo niemieckie podpisało ro-

zejm ze swoimi wrogami zaczę-

ły pojawiać się pierwsze ośrod-

ki władzy polskiej na Pomorzu. 

Na terenie całych Prus Zachod-

nich powstawały rady ludowe, 

robotnicze i żołnierskie. 

Wszystkie te instytucje utrzy-

mywały kontakty z Wielkopol-

ską, ówcześnie najżywszym 

centrum polskiej myśli wyzwo-

leńczej. W Poznaniu wielką rolę 

odgrywała Naczelna Rada Lu-

dowa. 

 

Na obszarze powiatu kwidzyń-

skiego, a do niego należał 

Gniew, powołano Polską Po-

wiatową Radę Ludową. Jej 

siedziba nie mieściła się w Kwi-

dzynie, ale właśnie w Gniewie. 

Na pierwszych prezesów tego 

organu wybrano księży: Feliksa 

Bolta i Antoniego Wolszlegie-

ra, a jako siedzibę Rady wybra-

no pokrzyżacki zamek. 

Jednym z przedsięwzięć Powia-

towej Rady Ludowej było zor-

ganizowanie 20 listopada 1918 

r. manifestacji ludności pol-

skiej, która domagała się przy-

łączenia gniewskich terenów do 

Polski.  

 

CYMBAŁ ! 



Niemcy zareagowali na to wiel-

ką wściekłością. 17 stycznia 

1919 r. oddziały niemieckiego 

Grenzschutzu zajęły Gniew. 

Jednocześnie władze przepro-

wadziły liczne rewizje, wiele 

razy wkraczając do domów pol-

skich rodzin, gdzie znaleziono 

ponad 50 karabinów i pistole-

tów. 

 

Sytuacja w mieście była napięta 

aż do lata 1919 r. Wtedy to 28 

czerwca 1919 r. podpisano w 

Wersalu pokój z Niemcami, 

który oddał lewobrzeżną część 

powiatu kwidzyńskiego Polsce. 

Taki obrót sprawy na arenie 

międzynarodowej zmusił od-

działy Grenzschutzu do opusz-

czenia Gniewu. W ich miejsce 

powstała polska Straż Ludowa 

dowodzona przez Józefa Gło-

wackiego. Została ona wyposa-

żona i uzbrojona kosztem 

mieszkańców Gniewu i okolicy. 

Czas jej działalności jest nie-

zwykłym aktem poświęcenia 

Polaków dla sprawy nowopow-

stałego kraju.  

. Powołanie Straży Ludowej - 
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polskiej milicji obywatelskiej w 

Gniewie stało się faktycznie 

początkiem Republiki Gniew-

skiej. Odtąd, od dnia 7 VII 1919 

r. aż do stycznia 1920 r. Gniew 

i Ziemia Gniewska stały się mi-

ni-państwem, na czele którego 

stanął Franciszek Czarnowski 

zwany potocznie "Prezydentem 

Republiki" i członkowie Rady 

Ludowej, której przewodził 

ksiądz Wolszlegier. Podjęli się 

on zadania stabilizacji życia 

społecznego. Po kilku tygo-

dniach w Gniewie zaczął w peł-

ni funkcjonować handel, szkoły, 

a nawet zorganizowano kurs 

języka polskiego dla zniemczo-

nych Polaków. 

 

Administracja opierała się na 

Straży Ludowej. Jej praca po-

legała na czuwaniu nad bezpie-

czeństwem, w tych ramach wy-

konywała obowiązki policyjne. 

Innym powierzonym jej zada-

niem było wspieranie propol-

skiej działalności i przeciwdzia-

łanie niemieckim zakusom co 

do wywozu dóbr z ziemi gniew-

skiej. Gniewscy Polacy zapo-

biegli m. in. wywiezieniu na 

teren Niemiec 16. wagonów ze 

zbożem, spirytusem, bydłem i 

drewnem. 

 

Terytorium Republiki Gniew-

skiej wyznaczyła linia demarka-

cyjna obowiązująca od 7 VII 

1919 roku. Teren przyszłej Re-

publiki obejmował część ziem 

powiatu kwidzyńskiego położo-

nych na lewej stronie Wisły i 

kilka miejscowości po prawej 

stronie, szczególnie rejon póź-

niejszej gminy Janowo oraz zie-

mie parafii Tychnowy. Republi-

ka obejmowała powierzchnię 

430 km kw. - tereny 12 parafii 

katolickich, w tym 8 wchodzą-

cych w skład dekanatu gniew-

skiego (Gniew, Dzierżążno, 

Wielki Garc, Lignowy, Piasecz-

no (wraz z Opaleniem), Tyma-

wa, Wielkie Walichnowy, Jano-

wo), 3 z dekanatu nowskiego 

(Pieniążkowo, Kościelna Jania, 

Lalkowy) i Tychnowy znajdują-

ce się na prawym brzegu Wisły, 

obecnie w dekanacie Kwidzyn-

Zatorze. W jej skład wchodziło 

więc 102 miejscowości. 
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Straż Ludowa przygotowywała 

powitanie wojsk gen. Józefa 

Hallera. 27 stycznia wysłano 

kompanię honorową wraz z or-

kiestrą. Po odegraniu hymnu, 

wojska wkroczyły do Gniewu. 

 

Wkrótce utworzono powiat 

gniewski i ukonstytuowały się 

jego władze. Na ich czele zasia-

dali bohaterowie Republiki 

Gniewskiej. Komisarycznym 

Starostą został Franciszek Czar-

nowski, który przewodził Ra-

dzie Powiatu. A Armia Polska 

pod dowództwem gen. Józefa 

Hallera udała się w dalszą drogę 

przez Pelplin, Tczew, Staro-

gard, Chojnice, Kościerzynę, 

Kartuzy, Wejherowo - nad pol-

skie morze. Tam, 10 II 1920 

gen. Józef Haller wrzucił do 

morza pierścień wzorem doży 

weneckich na cześć zaślubin 

Pomorza i polskiego morza z 

Rzeczypospolitą. Tym samym 

nadszedł upragniony dzień wol-

ności, niepodległości, połącze-

nia z Polską. 

 
Opracowano na podstawie artykułu p. 

Krzysztofa Kordy / Teki Kociewskie 

Zeszyt 6, 2017 rok/ oraz książki 

„Dzieje miasta Gniewu” pod red. Bła-

żeja Śliwińskiego /Pelplin 1998? 

R 
ok 2019 został przez Radę Miasta i Gminy Gniew ustano-

wiony ROKIEM REPUBLIKI GNIEWSKIEJ. Nasza 

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Gniewie włącza się również w 

działania związane z tymi obchodami, do czego jest w 

szczególny sposób zobowiązana, ponieważ od 1990 roku nosi imię 

Gen. Józefa Hallera. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, której zosta-

ło nadane to imię. 

Obecnie w szkole uczy się około 324 uczniów. Tak jak ich koledzy 

29 lat temu, dziś oni poznają historię i tradycje szkoły oraz postać ge-

nerała Józefa Hallera. Pierwszoklasiści co roku wygłaszają w dzień 

kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rotę przy-

sięgi na sztandar szkoły, że będą wierni ideałom swojego Patrona. 

Hymnem szkoły został „Hymn młodych Halerczyków”, a dzień 27 

stycznia obchodzony jest co roku jako Święto Szkoły. 

Józef Haller był zawsze sumiennym żołnierzem, gorącym 

katolikiem i wiernym Polakiem. Żył, walczył i pracował dla Pol-

ski w myśl hasła z Przełęczy Pantyrskiej 
 

 

 

„Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały” 
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PIEŚN SZKOŁY  
 

Hymn młodych hallerczyków  

 
Słyszysz, to Ojczyzna woła  

Na wezwanie stańmy wraz  

Wzorem dla nas będzie szkoła  

Niechaj ukształtuje nas.  

 

Ref. Hejże, naprzód, hallerczycy  

Wolny orle, w górę wzleć  

Gdy Ojczyzna jest w potrzebie  

Spieszmy wszyscy pomoc nieść.  

 

Ta myśl twórcza niech nas wiedzie  

Lepsze jutro nowym dniom  

Zjednoczeni wspólna pracą  

Zbudujemy polski dom.  

 
1990 rok  

słowa Wiktoria Sidorowicz  

muzyka Wojciech Górski  

CYMBAŁ 
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C o roku w naszej szkole, najpierw Gimnazjum, a obecnie w 

Szkole Podstawowej w Gniewie, odbywa się wiosenna Ma-

jówka– Hallerówka– wielki festyn, połączony z przemarszem przez 

miasto. Pierwsza „majówka” miała miejsce w 2010 roku. Ucznio-

wie przebierają się, za każdym razem pod innym hasłem, biorą 

udział w towarzyszących imprezie konkursach, występują na sce-

nie.. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy, 

ale też poznania naszej szkoły i jej tradycji.  


