
Tarnów -

pierwszy niepodległy



Droga do niepodległości

 30 października 1918 roku na godzinę 

18.00 burmistrz Tarnowa Tadeusz Tertil 

zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Miejskiej. 

 Podjęła ona uchwałę, że „Tarnów oddaje 

się poleceniom rządu warszawskiego i że 

organowi rządowemu utworzonemu 

przez Radę Regencyjną da posłuch”. 
Burmistrz 

Tadeusz Tertil



Karta 

z protokołu 

z posiedzenia 

Rady Miejskiej, 

które odbyło się 

30 X 1918 roku 



 W nocy z 30 na 31 

października 1918 roku 

Polacy przejęli władzę w 

mieście. 

 Żołnierze 20. pułku 

piechoty oraz członkowie 

Polskiej Organizacji 

Wojskowej opanowali i 

obsadzili patrolami dworzec 

kolejowy, banki, pocztę oraz 

urzędy: telegraficzny, 

żandarmerii, policji, a na 

końcu starostwo. Żołnierze austriaccy w Tarnowie



Kluczowe gmachy w mieście:

-Ratusz – siedziba burmistrza 

i Rady Miejskiej

- Poczta Główna 

przy ul. Urszulańskiej

- C.K. Starostwo 

przy ul. Krakowskiej



Koszary wojskowe 

w Tarnowie

Budynek Kasy Oszczędności 

przy ul. Wałowej



 Żołnierzy austriackich 

rozbrojono bez walki. 

Bardzo szybko 

zorganizowano dla nich 

transport. Wypłacono im 

gaże i żołd, zaopatrzono 

w prowiant i wsadzono 

do pociągów, którymi 

odjechali do swojej 

ojczyzny.

Na zdjęciach: Dworzec tarnowski 

na starych pocztówkach



 Żołnierzom polskim 

pomagali w rozbrajaniu 

Austriaków tarnowscy 

harcerze pod komendą 

Adama Ciołkosza.

Adam Ciołkosz, działacz 

harcerski



Radość z odzyskania niepodległości w 1918 r. pięknie 

wyraził mieszkający w Tarnowie Jerzy Braun, 

wówczas uczeń II Gimnazjum i działacz harcerski.  

Na wieść o powrocie wolnej Polski napisał  pieśń 

znaną dziś pod tytułem „Płonie ognisko i szumią 

knieje”. Utwór ten powstał w tzw. „Białym Domu” 

przy ul Narutowicza.



 Tarnów był pierwszym 

miastem w Polsce, które 

odzyskało niepodległość. 

O kilka godzin 

wyprzedził Kraków, 

gdzie przejęcie władzy 

odbyło się 31 X 1918 r. 

między godziną 10.00 a 

14.00.
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