
Niepodległościowe kalendarium

Rok 2018 ob�tuje w szereg ważnych dla miasta wyda-
rzeń rocznicowych, które będą okazją do poznawania 
ważnych faktów z dziejów naszego kraju i regionu oraz 
wspólnego, radosnego świętowania. 

W 1593 roku, czyli dokładnie 425 lat temu Tarnobrzeg 
otrzymał prawa miejskie, 100 lat temu Polska stała się 
wolnym, niepodległym krajem, a 24 września 2018 roku 
obchodzić będziemy 100 lecie urodzin tarnobrzeżanina – 
Hieronima Dekutowskiego.

ROK WAŻNYCH ROCZNIC
TARNOBRZEG 2018

Na bieżąco wiecej informacji na: www.tarnobrzeg.pl

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest szczegól-
ną okazją do wspólnego świętowania i okazywania radości 
z życia w wolnym kraju. Tak, jak w całej Polsce, tak również 
w Tarnobrzegu realizowane będą projekty kulturalne, 
artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze, poświęcone 
narodzinom niepodległej Polski. Działania te realizowane 
będą m.in. w ramach ogólnopolskiego programu „Niepod-
legła”, którego celem jest wzmacnianie wspólnoty obywa-
telskiej. Łączy je okolicznościowa identy�kacja wizualna. 
Mogą nią być oznaczane projekty zgodne z założeniami 
programu. W Tarnobrzegu zgodę na korzystanie z identy�-
kacji wizualnej programu „Niepodległa” uzyskał projekt 
kalendarza miejskiego na rok 2018, poświęcony losom 
Tarnobrzega w stuleciu niepodległości naszej ojczyzny, 
który powstał dzięki staraniom Urzędu Miasta Tarnobrze-
ga przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta 
Tarnobrzega.

5 listopada 1916 - Cesarz Niemiec i Cesarza Austro-Wę-
gier wydają odezwę – Akt 5 listopada. To pierwsza od wielu 
lat deklaracja odbudowania Państwa Polskiego.

14 stycznia 1917 - Powstaje Tymczasowa Rada Stanu, 
co oznacza formalne zaistnienie Królestwa Polskiego. 

12 września 1917 - Powołanie Rady Regencyjnej, która 
działać pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier. Formalnie 
zapoczątkowała ona formowanie się Państwa Polskiego. 

7 października 1918 - Rada Regencyjna wydała manifest 
proklamujący odbudowę Państwa Polskiego na podstawie 
orędzia prezydenta USA �omasa W. Wilsona. 

23 października 1918 - Został utworzony rząd Józefa 
Świeżyńskiego. Wprowadzono powszechny obowiązek 
służby wojskowej.

1 listopada 1918 - Oddziały Polskiej Organizacji Wojsko-
wej (POW) rozpoczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich 
i austriackich. Powstał Związek Harcerstwa Polskiego, 
scalając polskie organizacje skautowe z trzech zaborów.

6-7 listopada 1918 - W Lublinie został powołany 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego 
Daszyńskiego. 

10 listopada 1918 - Józef Piłsudski wraca z więzienia 
w Magdeburgu do Warszawy. 

11 listopada 1918 - Rada Regencyjna oddaje Piłsudskie-
mu naczelne dowództwo nad formującym się Wojskiem 
Polskim. Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Króle-
stwa Polskiego. Na froncie zachodnim podpisano zawiesze-
nie broni. Ten dzień – klęski Niemiec i praktycznego przeję-
cia władzy przez Piłsudskiego uznano za datę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W 1937 roku dzień ten o�cjalnie 
uznano za święto narodowe.

14 listopada 1918 - Józef Piłsudski otrzymuje od Rady 
Regencyjnej pełnię władzy cywilnej. Wcześniej podporząd-
kowuje mu się Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
w Lublinie. 

17 listopada 1918 - Józef Piłsudski tworzy ogólnopolski 
rząd z Jędrzejem Moraczewskim jako premierem. 

22 listopada 1918 - Józef Piłsudski zostaje tymczasowym 
naczelnikiem państwa. Razem z premierem podpisuje także 
dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. 

27 grudnia 1918 - W Wielkopolsce wybucha powstanie 
przeciwko władzy niemieckiej. 
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425 ROCZNICA NADANIA 
PRAW MIEJSKICH

ROK 2018 – ROKIEM MAJORA 
HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO



Powstanie miasta oraz nadanie aktu lokacyjnego 
ściśle związane jest z rodem Tarnowskich. Już od roku 
1567 podejmowali oni starania o założenie na terenie 
dzisiejszego Tarnobrzega „Nowego Tarnowa” czy też 
„Tarnodworu”. Żadna z nazw się nie przyjęła i ostatecz-
nie po nadaniu, 28 maja 1593 roku, przez króla 
Zygmunta III Wazę, Przywileju Fundacyjnego miasto 
nazwano Tarnobrzegiem. Stanisław Tarnowski – kasz-
telan sandomierski założył miasto na gruntach dóbr 
dziedzicznych, w środku całego majątku, który sięgał 
od Trześni po Machów. Na przestrzeni lat Tarnobrzeg 
ulegał dużym zmianom. Z małego, biednego miastecz-
ka wyrosło miasto, w którym prężnie rozwijał sie prze-
mysł siarkowy, było też stolicą województwa tarno-
brzeskiego. Powstały nowe drogi, osiedla, szkoły, 
rozwijała się infrastruktura, w poszukiwaniu pracy 
przybywali nowi mieszkańcy. Tarnobrzeg zmienił się, 
stał się miastem nowoczesnym, w którym obecnie 
trudno znaleźć ślady dawnych lat.

425 rocznica 
nadania praw miejskich

24 września 2018 roku obchodzić będziemy 100 
lecie urodzin Hieronima Dekutowskiego. To dobry 
moment, aby przypomnieć i przybliżyć tarnobrzeża-
nom sylwetkę tego znamienitego człowieka.

Mjr Hieronim Kazimierz Dekutowski ps. „Zapora” 
urodził się w tarnobrzeskim Dzikowie. O�cer Armii 
Krajowej, „cichociemy”, „żołnierz wyklęty”. Wzór do 
naśladowania dla nas wszystkich. Osoba o ogromnym 
patriotyzmie i sile walki.

Wzbudzał zaufanie wśród podwładnych, których 
darzył ojcowską miłością. Wykazywał się dużą kulturą 
osobistą oraz chęcią poznania i wsparcia każdego ze 
swoich żołnierzy. Miał również niezwykłą zdolność 
motywowania, zarówno samego siebie, jak i członków 
oddziału partyzanckiego, którym dowodził.

Rok 2018 – rokiem 
mjr Hieronima Dekutowskiego

Mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, to autory-
tet, przypominający o tym, czym jest męstwo i poświę-
cenie, zarówno dla Ojczyzny, jak i dla innych ludzi. 
Wartości, w które mocno wierzył, sprawiły, że umiera-
nie dla Polski, choć ciężkie, było honorem. Jego życie 
uczy nas, że zawsze, niezależnie od okoliczności, 
należy walczyć o swoje ideały. Uczy oddania dla 
innych. Bycia dumnym z tego kim się jest.

Jako tarnobrzeżanie, mamy szczególny obowiązek 
kultywowania pamięci o mjr Hieronimie Dekutow-
skim. Jedna z ulic w naszym mieście nosi jego imię. 
Przy pl. Surowieckiego znajduje się popiersie „Zapory”, 
a w 2017 roku odsłonięty został mural przedstawiający 
postać „naszego”, tarnobrzeskiego, bohaterskiego 
żołnierza.

Ustanowienie roku 2018 Radę Miasta Tarnobrzega 
– Rokiem Hieronima Dekutowskiego jest godnym 
uhonorowaniem tej wybitnej osoby, tak znaczącej dla 
naszego miasta. Jego biogra�a stanowi żywą lekcję 
historii dla tarnobrzeskiej młodzieży. Jest to także 
wzorzec patriotyzmu i  niezłomności w dążeniu do 
celu, co jest bez wszech miar godne naśladowania.


