


Był taki smutny czas w historii naszej 
Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła 

niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: 
Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja 
– w 1795 roku  już po raz trzeci podzielili 

między siebie polską ziemię i wymazali z 
mapy Europy nasze państwo.  

 





Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, 
zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego 
rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno 

było używać polskiej flagi ani godła. Za 
mówienie w szkole po polsku dzieci były 

karane, a dorośli trafiali do więzienia.  
 

Nasz naród jednak nie poddawał się. Choć 
Polskę wymazano z map Europy, nie 
wymazano jej z serc Polaków, którzy 

wielokrotnie chwytali za broń i stawali do 
walki przeciw wrogom ojczyzny.  

 
 
  



Już w 1797 r. u boku Napoleona powstały 
Legiony Polskie we Włoszech pod wodzą 
generała Jana Henryka Dąbrowskiego, które  
podjęły walkę.  

Jeszcze Polska nie umarła,  
Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca moc wydarła,  
Szablą odbijemy. 

 
 Marsz, marsz Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoski, 
 Za twoim przewodem, 

 Złączem się z narodem. 

 
/Wersja oryginalna Wybickiego/  

Wtedy też Józef Wybicki, poeta i oficer 
legionowy napisał pieśń dla żołnierzy , która 
po wielu latach stała się hymnem narodowym.:  

Polacy chętnie 
wstępowali do legionów, 
spodziewając się, że będą 
walczyć o niepodległe 
państwo.  
Jednak kiedy wojna się 
skończyła zostały one 
rozwiązane.  



Minęło ponad sto lat od 
czasów pierwszego 
rozbioru. Nastał XX wiek.  
 
1 sierpnia 1914 r. wybuchła  
I wojna światowa.  
Po raz pierwszy państwa, 
które dokonały rozbioru  
walczyły przeciwko sobie: 
Prusy i Austria z jednej 
strony, a Rosja z drugiej.  
 
Fakt ten obudził w 
społeczeństwie polskim 
nadzieje na bliskie 
odzyskanie upragnionej 
niepodległości.  



Polacy wcielani  do wrogich wojsk musieli walczyć jednak 
przeciwko sobie. Każdy z zaborców starał się przeciągnąć 
ich na swoją stronę, obiecując zjednoczenie Polski, jednak 
nie w pełni niepodległej. 
 
 
 
 
  



W Krakowie Józef Piłsudski 
utworzył pierwszy polski 
oddział wojskowy nazwany 
Pierwszą Kompanią 
Kadrową i wyruszył na 
wojnę przeciwko Rosji.  
 
Wkrótce Kompania stała się 
zaczątkiem polskiego 
wojska –Legionów Polskich, 
które wsławiły się odwagą i 
poświęceniem.  



Mundur ułana 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. 

Orzełki obowiązujące w Legionach Polskich od roku 1916. 



W pierwszych latach wojny, według spisów, z 
Tarnowa i najbliższych okolic do Legionów Polskich 
odeszło 812 żołnierzy. Czyli na 100 legionistów 
czterech pochodziło z Tarnowa.  



Wspieranie legionów wymagało dużego nakładu kosztów. Szukano, więc 
nowych form pozyskiwania środków. Jedną z nich była ofiarność społeczna. 
Początkowo większe miasta fundowały kolumny legionowe.   
 

/Orzeł z Kolumny Legionów/  

Z czasem z uwagi na mniejsze koszty narodził się pomysł „Tarcz Legionów”  



Tarcza Legionowa wykonana była z drewna i mieściła w sobie herb 
miejscowości, z której pochodziła, stosowny napis i datę powstania. 
Na wielu tarczach umieszczano też orła z czapki legionistów.  
Wbijano w nią gwoździe według z góry ułożonego planu. Gwoździe 
były czarne i białe ( tańsze- czarne i droższe-białe) Różna była ich 
wielkość, różne kształty główek. Ceny gwoździ wahały się od 1 do 50 
koron. Na najdroższym gwoździu ofiarodawca mógł wygrawerować 
swoje imię i nazwisko.  
 
Zebrane sumy miały być przeznaczane na pomoc inwalidom i 
rodzinom po poległych legionistach.  



W Tarnowie godło na 
tarczy powstało z 
nasadzonych na drzewo 
kawałków srebrzonej 
blachy w kształcie  
półksiężyca i gwiazdy.  
Z tego materiału 
wykonane są też litery 
napisu.  
 
Te litery jak i promienie 
gwiazdy zaopatrzone są 
w wygrawerowane 
nazwisko ofiarodawcy i 
stanowią tzw. 
„gwoździe honorowe”.  
 
Nasza tarcza 
prawdopodobnie 
została odsłonięta na 
jednej z kamieniczek 
na Placu Kazimierza.  
 
 



 Na posiedzeniu Rady miejskiej w dniu 
15 maja 1916 r. burmistrz Tadeusz 
Tertil zaprosił radnych do wzięcia 
udziału w odsłonięciu Tarczy 
Legionów i postawił wniosek, aby 
miasto ofiarowało ze swojej kasy 100 
koron na wystawienie pawilonu.  
 
Oczywiście Rada ten wniosek przyjęła.  



 
Wieczorem tego dnia odbył się uroczysty pochód mieszkańców Tarnowa, m.in. tą 
ulicą. Wcześniej zaś w kościele katedralnym odbyło się nabożeństwo dziękczynne.  
 

Ta sama Rada 9 listopada 1916 r., zwołana przez burmistrza na uroczyste 
zebranie w Ratuszu, z "udziałem przedstawicieli wszystkich władz duchownych, 
rządowych oraz wojskowych", stowarzyszeń, korporacji i licznej publiczności, 
uchwala jednomyślnie, aby nazwać ulicę Krakowską, ulicą "Niepodległości".  



Oto 
tarcze  

z innych miast .  













Po zapełnieniu tarcze miały 
trafić do Muzeum 
Narodowego na Wawelu. 
Przyszłość pokazała jednak, 
że plany te nie zostały 
zrealizowane. Część tarcz 
trafiła, co prawda do 
Krakowa, lecz większość 
pozostała w miastach, które 
je fundowały. Niektóre 
przetrwały tu i ówdzie i 
trafiły do Muzeum 
Historycznego Miasta 
Krakowa. Lecz los 
większości nie jest znany.  
 
Tarnowska tarcza została 
przekazana do Magistratu 
tarnowskiego. Lecz niestety 
zaginęła w czasie II wojny 
światowej.  



Pierwsza wojna światowa (1914-1918) osłabiła 
państwa zaborcze, dzięki czemu możliwa stała się 
odbudowa niepodległego państwa.  
Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego 
panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się 
państwo polskie.  
 
Marzenia pokoleń stały się rzeczywistością. 
Niepodległa Polska odrodziła się w ciągu 
zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo 
zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń 
politycznych w Polsce i Europie. 
 



Powitanie Komendanta Józefa Piłsudskiego na dworcu 
kolejowym w Warszawie 11 listopada 1918 r 

11 listopada - w lasku Compiegne pod Paryżem podpisano 
zawieszenie broni będące kapitulacją Niemiec i kończące I wojnę 
światową. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej 
Europy, ale i Polski. 



„ 11 listopada 1918 r. przypadł w 
poniedziałek. Takiego zwykłego 

dnia zjawiła się oto Niepodległa, 
ale gdy się zjawiła, było to czymś 

nie do wiary." 
 

Jerzy Zawieyski 

 



Nie ma najmniejszych wątpliwości, że niepodległość zaczęła się 
w Tarnowie.  

Historyczne dokumenty mówią o tym jednoznaczne.  
Tarnów był wolny już 31 października 1918 roku o godzinie 7.30. 

 



11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono 
świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 
roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu 
niepodległości. 
 
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto 
obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po 
wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 
1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt 
państwowych. Główne obchody, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, odbywają się w 
Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. Znajduje się 
tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny 
grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie 
za wolną Polskę. 





Dzisiaj wielka jest rocznica - 
Jedenasty Listopada! 
Tym, co zmarli za Ojczyznę, 
hołd wdzięczności Polska składa. 
 
Im to, bowiem zawdzięczamy 
wolność - polską mowę w szkole, 
to, że tylko z ksiąg historii 
poznajemy dziś niewolę. 
 
Uroczyście biją dzwony, 
w mieście flagi rozwinięto... 
i me serce się raduje, 
że obchodzę Polski święto. 
  Ludwik Wiszniewski „Jedenasty Listopada" 
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