Tarnów – pierwszy wolny
Tarnów był pierwszym miastem, które obaliło władzę zaborcy i ogłosiło gotowość
do podporządkowania się rządowi polskiemu.
Na wniosek burmistrza Tadeusza Tertila, 30 października 1918 r. Rada Miejska
jednogłośnie uchwaliła, że „Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i że
organowi rządowemu utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch”. W nocy z 30
na 31 października członkowie harcerskiego Pogotowia Narodowego, Polskiej Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych, we współdziałaniu z polskimi żołnierzami, stacjonującego w mieście 20. Pułku Piechoty, obalili władze austriackie. Rozbrojona została Powiatowa Komenda wojsk, z której spiskowcy zabrali karabiny i udali się na dworzec, gdzie aresztowali grupę oficerów austriackich. Władzę polityczną w Tarnowie przejęły połączone: Komitet Obrony Narodowej i Komitet
Powiatowy. 31 października około godziny 8:00 Tarnów był już wolnym miastem. Komendę wojskową objął płk Kajetan Amirowicz, najstarszy z przebywających w mieście
oficerów 20. Pułku Piechoty. Urzędnicy składali przysięgę na wierność państwu polskiemu. Z gmachu starostwa usuwano symbole władzy austriackiej i portrety cesarza
Karola I. W ich miejsce wieszano polskie orły. 3 listopada w katedrze uroczyste nabożeństwo w intencji zjednoczenia ziem polskich, celebrował bp Leon Wałęga.
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Tadeusz Tertil - burmistrz Tarnowa w latach 1907-1923
Fragment wyciągu z księgi uchwał Rady Miejskiej z posiedzenia, które odbyło się już 17 stycznia
1918 roku i było wyrazem troski władz Tarnowa o przyszłość miasta i niepodległej Ojczyzny
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Posiedzenie dnia 30 października 1918
Obecnych radnych 26.
P.P. Baron (Eliasz), Brach, Chciuk, Gutowski, Jana, Kościółek, Kusz, Margulies, Maschler
Ignacy, Dr Merz, Michalski, Dr Mütz, Silberpfenig, Silbiger, Szatko, Szubert, Rubin (Wilhelm), Wiatr, Wojciechowski, Dr Zbigniewicz, Zając (Józef), Styliński, Izraelowicz, Koniuszy, Kostelecki.
Przewodniczący burmistrz dr Tertil.
Ponieważ o godz. 5.30 wieczorem nie było wymaganego kompletu do załatwienia spraw
na porządku dziennym będących - przeto odroczono posiedzenie do godz. 6 wieczorem
z powołaniem zastępców. Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia i takowy przyjęto bez zarzutu.
Przewodniczący stawia wniosek:
„Rada m. oświadcza, że Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego - i że organowi rządowemu utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch”.
Rada nagłość wniosku oraz meritum uchwaliła.
Przewodniczący zawiadamia - że z rozwiązaniem Koła Polskiego przestał być jego prezesem - dziękuje za umożliwienie mu prowadzenia prezesury - i prosi wobec tego, że wybrano go członkiem komisji likwidacyjnej o zezwolenie na prowadzenie tej czynności patriotycznej.
Rada wniosek ten jednomyślnie przyjęła.
Przewodniczący stawia nagły wniosek, by wysłać telegramy gratulacyjne do Państwa
Czeskiego i południowo słowiańskiego z tem - że Rada miejska ciesząc się z uzyskanej
ojczyzny i wolności składa tym państwom życzenia pomyślnego rozwoju. Następnie referuje wiceburmistrz Dr Müntz sprawę kooptowania członków Rady miejskiej i wnosi:

Pierwsza strona protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej Tarnowa z 30 października 1918 roku,
na której na wniosek Tadeusza Tertila podjęto uchwałę o „niepodległości Tarnowa”
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Rada miejska uchwala:
Na czas urzędowania Rady w obecnym składzie kooptuje się ze sfer osób z organizacyj
narodowych i społecznych 8-miu jako członków rady miejskiej i 4-ech na ich zastępców.
Rada miejska postanawia, że uchwały zapadłe większością głosów przy udziale skooptowanych członków obowiązują bezwarunkowo i mniejszość - i że uchwałom tym przyznaje moc obowiązującą, bierze za nieą odpowiedzialność. Wzywa się Magistrat aby wszedł
w układy z odnośnymi, dla wydelegowania osób ich zaufania do Rady miejskiej i przedłożył w możliwie najkrótszym czasie Radzie wnioski. (...)
Fragment protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej
z dnia 30 października 1918 roku.
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Dzień wyzwolenia: cegiełka na fundusz plebiscytowy wydana w Tarnowie dla upamiętnienia
pierwszej rocznicy „Dnia wyzwolenia” miasta (zbiory Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
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Władysław Langner urodził się 18
czerwca 1896 roku w
Jaworowie k. Lwowa.
W Tarnowie był
zastępcą prezesa Polskiej Drużyny Strzeleckiej nr XIV i komendantem kompanii
kadrowej tarnowskiej PDS. Pod jego
dowództwem 4 sierpnia 1914r. wyruszył z Tarnowa pierwszy oddział „drużyniaków” do Legionów.
Od listopada 1918 roku był żołnierzem armii polskiej i zastępcą dowódcy
57 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej.
Następnie dowodził batalionem w 5
Pułku Piechoty Legionów, a później
w 1 Pułku Piechoty Legionów.
1 grudnia 1924 roku awansowany został przez prezydenta Wojciechowskiego do stopnia pułkownika.
Od kwietnia 1927 roku do listopada
roku 1928 dowodził piechotą 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. W latach 1928-1934 pełnił służbę w Warszawie.
Decyzją prezydenta Mościckiego 21
grudnia 1932 r. uzyskał awans na generała brygady. Od sierpnia roku 1934
dowodził Okręgiem Korpusu w Łodzi, a od 1938 r. Okręgiem Korpusu
we Lwowie.
W 1939 roku dowodził od 12 września obroną Lwowa. Od 19 września
Lwów otoczony był przez Niemców
i siły radzieckie. Nie widząc możliwości przebicia się do granicy skapitulował 22 września przed Armią
Czerwoną.
Po wojnie pozostał na emigracji.
11 listopada 1964 r. prezydent August
Zaleski awansował go do stopnia generała dywizji. Zmarł w Newcastle 28
września 1972 roku.

Aureliusz Serda-Teodorski urodził
się 25 kwietnia 1860
roku w Tarnowie, tutaj też zdobył średnie
wykształcenie. Później studiował prawo
w Wiedniu i Krakowie.
Po odbyciu służby wojskowej pozostał w armii austro–węgierskiej. W czasie I wojny światowej walczył w stopniu pułkownika na ziemiach
polskich, na froncie rosyjskim. Wojnę
zakończył jako dowódca brygady kawalerii na froncie włoskim.
Od 1919 roku w Wojsku Polskim.
Brał udział w walkach o Lwów jako
dowódca rezerw Armii Wschód. Pełnił obowiązki dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego.
Następnie wyjechał do Francji, gdzie
był zastępcą dowódcy 3 Dywizji Strzelców Polskich Polskiej Armii we Francji.
1 kwietnia 1921 roku przeniesiony
został w stan spoczynku w stopniu
tytularnego generała podporucznika.
31 maja 1921 roku. Naczelnik Państwa
i Naczelny Wódz mianował go rzeczywistym generałem podporucznikiem
z równoczesnym przyznaniem tytułu
generała porucznika.
Pomimo ogłoszenia decyzji o przeniesieniu w stan spoczynku pozostawiony został w służbie czynnej. 22
września roku 1922 został mianowany przez Naczelnika Państwa komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w
Warszawie. 26 października 1923 roku
zatwierdzony został w stopniu tytularnego generała dywizji ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku.
Po zwolnieniu z czynnej służby wyemigrował w 1936 roku na stałe do
Jugosławii. Zmarł prawdopodobnie
w 1942 roku w Zagrzebiu.
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Czesław Szymiczek urodził się 13 lipca 1861 roku w Tarnowie. W 1879 roku rozpoczął naukę w Szkole
Kadetów w Krakowie.
Po jej ukończeniu trafił do Zagrzebia. W latach 1892-1913 służył
we Lwowie. 1 maja 1909 roku zostałmianowany majorem, a 1 listopada
1912 roku podpułkownikiem. W maju
1913 roku rozpoczął służbę w Osiaku.
1 czerwca 1914 roku przeszedł w stan
spoczynku, ale w obliczu zbliżającej
się wojny został przywrócony do stanu czynnego i podjął służbę jako Komendant Etapów w Cieszynie. Później został dowódcą batalionu i walczył na froncie rosyjskim. 1 maja 1915
roku został awansowany na stopień
pułkownika.
1 grudnia 1915 roku został przeniesiony na stanowisko dowódcy batalionu zapasowego 13. krakowskiego pp
w Nowym Sączu, a w okresie do 27
listopada 1917 do 15 grudnia 1918 roku
pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Zakładu Karnego w Wiśniczu.
15 grudnia 1918 roku został oficjalnie
przyjęty w szeregi Wojska Polskiego. 30
grudnia 1918 roku został przeniesiony
na stanowisko komendanta Państwowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.
Jednocześnie od 1 lipca 1919 roku był
dowódcą wojskowej załogi Tarnowa.
3 stycznia 1922 roku został awansowany do stopnia generała brygady
i jednocześnie przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał na stałe w Tarnowie, opiekował się między innymi biblioteką i kinem Towarzystwa Szkoły
Ludowej w Tarnowie.
Zmarł 1 stycznia 1942 roku w Tarnowie.

Ferdynad Zarzycki urodził się 22
grudnia 1888 roku w
Tarnowie.
Po wybuchu wojny opuścił Tarnów
i wstąpił do Legionów. 29 września
1914 roku został
mianowany podporucznikiem, 5 listopada 1914 roku porucznikiem, a kapitanem 24 sierpnia
1915 roku.
W Wojsku Polskim służył od 1 listopada 1918 roku. Walczył w obronie Lwowa, a od kwietnia 1919 roku
dowodził brygadą 2 Dywizji Piechoty Legionów. Od września 1919 roku
był komendantem Szkoły Aplikacyjnej
w Rembertowie, a następnie od 1 maja
1920 roku szefem wydziału szkół piechoty w Oddziale III Sztabu Generalnego. W wojnie 1920 roku od 1 sierpnia dowodził 2 Grupą Operacyjną i 4
Dywizją Piechoty. Od 30 grudnia 1922
roku był zastępcą komendanta miasta
Warszawy, od sierpnia nastęnego roku
zastępcą komendanta D.C.W. Artylerii
w Rembertowie.
Był mianowany kolejno – majorem
(1917), podpułkownikiem (1918), pułkownikiem (1920, ze starszeństwem od
1 czerwca 1919 roku) i generałem brygady (15 sierpnia 1924 roku).
W latach 1924–1927 dowodził 4 Dywizją Piechoty w Toruniu, a następnie, do maja 1931 r. był zastępcą I wiceministra spraw wojskowych i szefa
Administracji Armii. Od maja 1931 do
maja 1934 roku był w stanie nieczynnym, a następnie został przeniesiony
w stan spoczynku.
Został mianowany Ministrem Przemysłu i Handlu w rządach Aleksandra
Prystora i Janusza Jędrzejewicza (do
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maja 1934 roku). W latach 1935–1939
był senatorem RP z województwa stanisławowskiego
We wrześniu 1939 roku przedostał
się do Rumunii, a następnie dotarł do
Palestyny. Mimo usilnych starań nie
uzyskał przydziału do wojska. Od 1943
roku był dyrektorem Państwowego
Żeńskiego Liceum Humanistycznego
i Gimnazjum Ogólnokształcącego dla
polskich dziewcząt na terenie Rodezji.
W 1948 roku wyjechał wraz z młodzieżą do Anglii. Od 1952 roku mieszkał
w USA. Zmarł 10 października 1958
w Chicago.
Tadeusz Klimecki
urodził się 23 listopada
1895 roku w Tarnowie.
Po ukończeniu gimnazjum w Jaśle rozpoczął
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu
I wojny został powołany do służby wojskowej w armii austriackiej.
W 1916 roku mianowany został podporucznikiem, dowodził kompanią na
froncie włoskim, był trzykrotnie ranny.
Po zakończeniu wojny Tadeusz Klimecki współdziałał przy organizowaniu 16 pułku piechoty w Tarnowie.
W tej jednostce, jako porucznik, następnie kapitan walczył w wojnie polsko
- bolszewickiej, dowodząc kompanią,
a później batalionem. Po wojnie powrócił z pułkiem do Tarnowa.
W 1925 roku uzyskał awans na stopień majora, w roku następnym podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po ich ukończeniu,
w roku 1928, mianowany został szefem
sztabu 12 dywizji piechoty w Tarno-
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polu. W 1930 roku został powołany na
stanowisko wykładowcy do Wyższej
Szkoły Wojennej, w następnym roku
uzyskał awans na stopień podpułkownika. W roku 1934 powrócił do służby
liniowej na stanowisko zastępcy dowódcy 18 pułku piechoty w Skierniewicach, od 1936 roku dowodził 5 pułkiem strzelców podhalańskich w Przemyślu.
W czasie kampanii wrześniowej
pracował w Oddziale III Sztabu Naczelnego Wodza na stanowisku szefa
Wydziału Operacyjnego. Po zakończeniu kampanii przedostał się do Francji
i został powołany na stanowisko szefa
Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza. W czerwcu 1940 roku Tadeusz
Klimecki został powołany na stanowisko Szefa Sztabu Naczelnego Wodza,
a w lutym 1941 roku został generałem
brygady.
Zginął w Gibraltarze w lipcu 1943
roku towarzysząc generałowi Władysławowi Sikorskiemu w podróży inspekcyjnej na Bliski Wschód.

Juliusz Albinowski urodził się 5 marca 1856 roku w Tarnowie. Był absolwentem gimnazjum
w Tarnowie, później
studiował prawo na
uniwersytecie w Krakowie. W 1876 roku
wstąpił do armii austro-węgierskiej. Został żołnierzem stacjonującego we Lwowie 30 Galicyjskiego Pułku Piechoty.
Od 1896 roku był pułkownikiem,
a w 1904 mianowany został generałemmajorem. W I wojnie światowej brał
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udział w szeregach armii austriackiej,
na froncie rosyjskim i włoskim. Był
również komendantem szkoły podchorążyc w Krakowie, gdzie kształcili się
przyszli oficerowie Legionów Polskich
i armii polskiej.
1 listopada 1918 roku został przyjęty
do Wojska Polskiego w stopniu generała podporucznika (generał brygady)
i zaliczony do rezerwy armii.
Pełnił funkcję przewodniczącego komisji weryfikacyjnej dla oficerów byłej armii austriacko-węgierskiej.
1 marca 1921 roku został powołany
do służby czynnej oraz zatwierdzony w stopniu generała podporucznika.
1 kwietnia 1921 roku został przeniesiony w stan spoczynku. 26 października
1923 roku prezydent Stanisław Wojciechowski zatwierdził go w stopniu
generała dywizji.
Po odejściu z wojska mieszkał we
Lwowie, gdzie zmarł 2 listopada 1929
roku.
Był założycielem i pierwszym prezesem Związku Oficerów Wojska Polskiego w Stanie Spoczynku we Lwowie.

Franciszek Ksawery Latinik urodził
się 17 lipca 1864 roku
w Tarnowie. Ukończył Szkołę Kadetów
w Krakowie i od
1882 roku służył w
armii austriackiej.
Od 1895 roku był
podporucznikiem
piechoty, w oku 1891 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu, był m. in. komendantem szkoły
oficerów rezerwy, wykładowcą taktyki
w Oficerskiej Szkole Piechoty, a w la-

tach 1909–1913 komendant Szkoły Kadetów.
Podczas I wojny światowej służył
w armii austro - węgierskiej, dowodząc 100 Pułkiem Piechoty, z którym
walczył m.in. w bitwie pod Gorlicami
w maju 1915 roku. W tym samym roku
uzyskał awans do stopnia pułkownika.
Walczył na froncie rosyjskim i rumuńskim, od 1916 dowodził Brygadą Piechoty na froncie włoskim, gdzie został
ciężko ranny.
Po odzyskaniu niepodległości, wstąpił do Wojska Polskiego. Był najpierw
dowódcą garnizonu Zamość, potem dowódcą Okręgu Wojskowego w Cieszynie. W styczniu 1919 roku z sukcesem
bronił Śląska Cieszyńskiego przed wojskami czeskimi. W maju 1919 przystąpił do organizacji 6 Dywizji Piechoty
i został jej pierwszym dowódcą. W październiku tego roku mianowany został
dowódcą 7 Dywizji Piechoty i Frontu
Śląskiego.
Od 1920 roku był generałem brygady. W roku 1920 był przedstawicielem
Wojska Polskiego w Komisji Graniczno
-Plebiscytowej w Cieszynie, a podczas
bitwy warszawskiej gubernatorem wojennym Warszawy i dowodził 1 Armią
Frontu Północnego, odpierając radzieckie uderzenie na Warszawę.
W roku 1921 na krótko został dowódcą Okręgu Generalnego Kielce,
później, do 1925 roku był dowódcą
Okręgu Przemyśl. W latach 1920–22
wchodził w skład pierwszej Tymczasowej Kapituły Orderu Virtuti Militari. W 1925 roku zweryfikowany jako
generał dywizji.
Od 1 marca 1925 roku w stanie
spoczynku. Osiadł w Krakowie, gdzie
zmarł 29 sierpnia 1949 roku.
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Orły Niepodległości
Statuetka, którą od roku 2008 Prezydent Miasta Tarnowa honoruje
z okazji Święta Niepodległości za wybitne zasługi dla ojczyzny i Tarnowa

WYKAZ ORGANIZACJI
I OSÓB UHONOROWANYCH
STATUETKĄ
ORŁY NIEPODLEGŁOŚCI

2008

Nagroda imienia Tadeusza Tertila
Od roku 2007 każdego 30 października, podczas uroczystej wspólnej sesji
Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, upamiętniającej wyzwolenie Tarnowa spod zaboru austriackiego, odbywa się ceremonia wręczenia
nagród im. Tadeusza Tertila - burmistrza
niepodległości.
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę indywidualną dyplomową o tematyce związanej z miastem Tarnowem lub powiatem tarnowskim, obronioną w roku akademickim,

w którym odbywa się konkurs. Nagroda
przyznawana jest w dwóch kategoriach najlepsza praca licencjacka lub inżynierska i najlepsza praca magisterska. Prace
magisterskie oceniane są przez kapitułę
z dwóch dziedzin: humanistyczno-społecznej oraz techniczno-przyrodniczej.
Laureaci otrzymują statuetki i nagrody
pieniężne, fundowane przez miasto Tarnów i powiat tarnowski.
Honorowymi gośćmi uroczystej sesji są również wnukowie burmistrza Tadeusza.

Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich

2009

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
w Warszawie – Koło Tarnów

2010

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski
Południowej w Krakowie
- Koło w Tarnowie

2011

Rodziny Legionistów Józefa Piłsudskiego
w Tarnowie

2012

harcmistrz Jerzy Pertkiewicz

2013

Stanisława Wiatr-Partyka, poetka,
przewodnicząca Rodzin Sybirackich
oraz kpt. Zdzisław Szymanowski, ps. „Mietek”,
Szare Szeregi w Tarnowie

2014
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Dla uczczenia 100 rocznicy zrywu niepodległościowego Rada Miejska w Tarnowie,
aby oddać najwyższy hołd i szacunek pokoleniu Polaków, które doprowadziło do odzyskania niepodległości w 1918 roku i upamiętnić wszystkich, którzy oddali życie na ołtarzu wolności oraz tych, którzy pracowali nad politycznymi warunkami odtworzenia
Państwa Polskiego, ogłasza w Gminie Miasta Tarnowa rok 2014 Rokiem Czynu Niepodległościowego.
Fragment uchwały nr XLIV/602/2013 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia w Gminie Miasta Tarnowa roku 2014
Rokiem Czynu Niepodległościowego

„Flaga na samochód”
Patriotyczna akcja „Flaga na samochód” realizowana jest przez Urząd Miasta
Tarnowa - Wydział Marki Miasta od siedmiu lat. Pierwsza edycja odbyła się w 2008
roku w 90. rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 2010 r. akcja realizowana dwa razy
do roku - w maju z okazji Dnia Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w listopadzie z okazji Święta Niepodległości. Miasto Tarnów Pierwsze Niepodległe realizuje w tym roku już 12 edycję tej patriotycznej kampanii, przygotowując ponad 1000
szt. większych i 3000 szt. małych flag na samochody.
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Kalendarium I wojny światowej
Rok 1914
28 czerwca – zastrzelenie w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Ferdynanda
28 lipca – wypowiedzenie wojny Serbii
przez Austro -Węgry
1 sierpnia – wypowiedzenie wojny Rosji
przez Niemcy. W sierpniu wojska
rosyjskie wkroczyły m.in. na teren Galicji
3 sierpnia – utworzenie Pierwszej Kompanii Kadrowej w Krakowie
4 sierpnia – wyjazd z Tarnowa pierwszej
grupy 43 członków Polskiej Drużyny Strzeleckiej pod dowództwem Władysława Langnera do
Krakowa na Oleandry
6 sierpnia – wymarsz Kompanii Kadrowej do Królestwa Polskiego
6 sierpnia – wyjazd 70 członków „Strzelca” z Tarnowa do Krakowa na
Oleandry
8 sierpnia – wyjazd grupy 41 osób
(z PDS) z Tarnowa do Krakowa
12 sierpnia – wyjazd kolejnych 48 członków
„Strzelca” z Tarnowa do Krakowa
4 sierpnia – wyjazd kolejnej grupy
z PDS (43 osoby) do Krakowa
i grupy 83 członków „Sokoła” do
Lwowa
16 sierpnia – Powstanie w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego
24 sierpnia – utworzenie w Tarnowie, decyzją Rady Miejskiej, Powiatowego
Komitetu Narodowego
27 sierpnia – utworzenie w Krakowie rozkazem nr 5782 Legionu
Wschodniego we Lwowie i Legionu Zachodniego
3 września - zajęcie Lwowa przez Rosjan

10 listopada – wkroczenie Rosjan do
Tarnowa
listopad 1914 – kwiecień 1915 ostrzeliwanie Tarnowa przez niemiecką i austriacką artylerię – zniszczenie m.in.
dworca kolejowego i wielu budynków
17 grudnia – zatrzymanie ofensywy
wojsk rosyjskich pod Limanową
19 grudnia – przekształcenie Legionu Zachodniego w I Brygadę Legionów
Polskich
22–25 grudnia – bitwa pod Łowczówkiem
Rok 1915
2-5 maja – bitwa pod Gorlicami, przełamanie frontu, zakończenie działań wojennych w regionie tarnowskim
5 maja – wyjście Rosjan z Tarnowa
6 maja – zajęcia Tarnowa przez Niemców i Austriaków
Od maja 1915 – budowa cmentarzy wojennych na terenie Galicji
22 maja – odzyskanie Lwowa przez Austriaków
18 lipca – utworzenie w Tarnowie Ligi
Kobiet Polskich Naczelnego Komitetu Narodowego
5 sierpnia – wkroczenie wojsk niemieckich do Warszawy
Rok 1916
4 czerwca – początek rosyjskiej ofensywy
na froncie wschodnim
4-5 lipca – bitwa Legionów Polskich
pod Kostiuchnówką
5 listopada – wydanie tzw. Aktu 5 listo-
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pada przez cesarzy Niemiec i Austrii - zapowiedź utworzenia państwa polskiego pod egidą państw
centralnych
Listopad – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tarnowie – przemianowanie ul. Krakowskiej na ulicę Niepodległości
21 listopada – śmierć Franciszka Józefa I
Rok 1917
22 stycznia – propozycje pokojowe prezydenta USA Woodrowa Wilsona
16 marca – abdykacja cara Mikołaja II
2 kwietnia – przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych po stronie
Ententy
22 lipca – uwięzienie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
w Magdeburgu
7 listopada – wybuch rewolucji październikowej (wg kalendarza
wschodniego)
22 grudnia – początek rokowań państw
centralnych z Rosją w Brześciu
Rok 1918
8 stycznia – orędzie prezydenta USA W.
Wilsona, w którym zawarte były
obietnice utworzenia państwa
polskiego
3 marca – podpisanie przez państwa
centralne układu pokojowego
z Rosją w Brześciu, zakończenie
udziału Rosji w wojnie

29 października – powstanie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej Galicji i Śląska Cieszyńskiego z Wincentym Witosem na czele i burmistrzem Tarnowa Tadeuszem Tertilem jako wiceprzewodniczącym
30 października – sesja Rady Miejskiej
w Tarnowie, uchwała o oddaniu
miasta poleceniom rządu warszawskiego – Tarnów pierwszym
miastem niepodległym
31 października – wyswobodzenie Tarnowa - rozbrojenie Austriaków
i Niemców
3 listopada – podpisanie przez AustroWęgry rozejmu z państwami Ententy
9 listopada – abdykacja cesarza Niemiec
10 listopada – powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy
11 listopada – oddanie Piłsudskiemu
dowództwa nad wojskiem przez
Radę Regencyjną
11 listopada – abdykacja cesarza AustroWęgier
11 listopada – zawieszenie broni
13 listopada – wyjazd pierwszej grupy
żołnierzy i harcerzy z Tarnowa na
odsiecz Lwowa pod wodzą Adama Ciołkosza
22 listopada – dekret Józefa Piłsudskiego, objęcie funkcji Tymczasowego
Naczelnika Państwa
27 grudnia - wybuch powstania wielkopolskiego

Wydział Marki Miasta
Urząd Miasta Tarnowa
ul. Rynek 7, www.facebook.com/TarnowMojeM
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