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OD REDAKCJI

Oddajemy w Państwa ręce kolejny już, siódmy tom naszego Rocznika. Cieszy 
nas, iż podjęta parę lat temu ta inicjatywa wydawnicza, nie tylko nie okazała się 
efemerydą, ale stała się ważnym znakiem działalności tarnobrzeskiego Muzeum.

Niniejszy numer Rocznika przypomina wydarzenia z roku 2020, bardzo trud-
nego ze względu na pandemię nie tylko dla naszej placówki, ale także dla całej 
polskiej kultury. Publikowane kalendarium wydarzeń jakie miały miejsce, mimo 
skutków wspomnianej epidemii, dowodzi, iż dla naszego Muzeum nie był to 
czas zmarnowany.

Rocznik, wzorem poprzednich zawiera artykuły o różnorakiej tematyce, któ-
rych jednak wspólnym mianownikiem jest polska kultura i sztuka, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich kontekstu lokalnego.

Cieszy nas, iż do naszych stałych Autorów dołączają kolejni, co niewątpliwie 
podkreśla wagę i wzmacnia prestiż naszego wydawnictwa.

Życząc Państwu przyjemnej lektury, żywimy nadzieję, iż będzie ona także im-
pulsem do współpracy z nami.



ANNA KASIARZ

LOKALNA I OGÓLNOPOLSKA AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA
ZDZISŁAWA I ARTURA TARNOWSKICH

Geneza samorządu terytorialnego w Polsce sięga schyłku I Rzeczypospolitej, 
kiedy zapewne pod wpływem rewolucyjnej Francji, 18 kwietnia 1791 roku, 
uchwalona został ustawa „Miasta nasze królewskie wolne w Rzeczypospolitej”, 
która jako pierwszy akt rangi publiczno-prawnej stanowiła o samodzielności 
lokalnej. Po upadku Rzeczypospolitej, rozwiązania dotyczące funkcjonowania 
samorządowej administracji lokalnej można odnaleźć na terenie Rzeczypo-
spolitej Krakowskiej. Jej podział administracyjny zakładał istnienie siedem-
nastu gmin wiejskich, na czele których stali wybieralni wójtowie pełniący rolę 
administracji. (Kraków podzielony był na siedem gmin miejskich). Jednak 
dopiero Galicja lat 60. i 70. XIX wieku, po nadaniu autonomii, stała się miej-
scem konkretnych rozwiązań prawnych dotyczących samorządu terytorialne-
go. W zaborze austriackim przepisy samorządowe sformułowano w ustawie 
gminnej z 12 sierpnia 1866 roku. Zgodnie z nimi, na szczeblu gminy wiejskiej 
władzę sprawowała rada gminna jako organ uchwałodawczy wybierana przez 
mieszkańców gminy, oraz wójt, jako organ władzy wykonawczej. W miastach 
samorząd stanowiła odpowiednio: rada miejska – na czele magistratu, jako 
organu władzy wykonawczej stał burmistrz (w większych miastach prezy-
dent), na szczeblu powiatu zaś, władzę stanowiła wybieralna rada powiatu 
z powołanym przez siebie wydziałem powiatowym z marszałkiem na czele, 
którego nominację zatwierdzał cesarz1.

W okresie zaborów kompetencje władz samorządowych na ziemiach 
polskich ograniczały się do uprawnień opiniodawczych w sprawach danego 
terytorium lub drobnych spraw ustawodawczych oraz składania petycji 

1  R. Stawicki: Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny. 
Wyd. Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. 
Warszawa 2015, s. 4.
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i próśb do władz rządowych. Warto podkreślić, że Galicja dzięki autonomii 
miała dużą swobodę w obsadzaniu stanowisk w samorządzie terytorialnym, 
a także niemałe znaczenie miał fakt, że językiem urzędowym w Galicji na 
przełomie XIX i XX wieku, był język polski2.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, polskie prawodawstwo dą-
żyło nie tylko do stworzenia jednolitego systemu organizacji społeczności 
lokalnej, ale także wypracowania takiego modelu samorządu terytorialne-
go, który z jednej strony godziłby zarówno propozycje różniących się od 
siebie środowisk politycznych, z drugiej zaś, odpowiadałby ówczesnym 
realiom polityczno-administracyjnym, a także potrzebom oraz oczekiwa-
niom związanym z jego funkcjonowaniem. Dekretem Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego z dnia 27 listopada 1918 roku, utworzone zostały rady 
gminne składające się z wójta oraz dwunastu członków wybieranych w taj-
nym głosowaniu przez zgromadzenie gminne. Prawo do udziału w jawnych 
obradach przysługiwało każdemu obywatelowi gminy mieszkającemu w niej 
przynajmniej sześć miesięcy, który ukończył 21 lat i posiadał polskie oby-
watelstwo. Do podstawowych zadań rady należało m.in. przygotowanie 
wniosków i budżetu na zgromadzenie gminne, czuwanie nad wykonaniem 
uchwał zgromadzenia, gospodarowanie nieruchomościami i finansami 
należącymi do gminy, kontrola działalności wójta, nadzór nad instytucjami 
i zakładami gminnymi. Akt ten miał asygnatę tymczasowości do momentu 
uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym. 

Podobnie tymczasowy charakter miał dekret naczelnika Państwa z 4 lu-
tego 1919 roku, ustanawiający instytucje samorządu miejskiego. Akt ten, 
precyzował organizację oraz sposób powoływania, kompetencje oraz zada-
nia organów gminy miejskiej, tj. rady miejskiej oraz magistratu. Organem 
ustawodawczym oraz kontrolnym gminy była rada miejska wybierana na 
trzyletnią kadencję, zaś organem wykonawczym był magistrat, w skład któ-
rego wchodził burmistrz (w miastach wydzielonych z powiatu – prezydent), 
jego zastępca oraz ławnicy. Samorząd miejski posiadał osobowość prawną, 
wykonywał zadania własne oraz zlecone. Do zakresu jego zadań należało: 
utrzymanie i zarządzanie majątkiem gminy, jej przychodami oraz wydat-
kami na rzecz rozwoju i dobrobytu gminy, przyjęcie programu inwestycji 
komunalnych, dbałość o rozwój handlu, utrzymanie i rozwój placówek 
oświaty publicznej, ochrony zdrowia oraz zakładów dobroczynności dla 
ubogich mieszkańców gminy3.

2  Tamże, s. 6.
3  Tamże, s. 9.
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Powiaty, podobnie jak gminy, stanowiły samodzielną jednostkę terytorialną 
z osobowością prawną i własnym majątkiem. Dekret z 4 lutego 1919 roku 
ustanawiał organy powiatu, którymi były: sejmik powiatowy jako organ 
ustawodawczy i kontrolujący, wydział powiatowy posiadający funkcje wy-
konawcze i zarządzające, m.in. przygotowujący sprawy będące przedmiotem 
obrad sejmiku, określał sposoby wykonania uchwał sejmikowych, wykony-
wał czynności zlecone przez władze państwowe i ustawy, a także komisarz 
powiatowy, który pełnił zarówno funkcję przewodniczącego sejmiku, jak 
i kierował pracami wydziału powiatowego4.

Przełomowym aktem dla funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w odrodzonym państwie polskim była konstytucja marcowa z 1921 roku. 
Istotnym elementem ustawy zasadniczej była tzw. zasada szerokiego sa-
morządu terytorialnego, która w praktyce oznaczała delegacje dla poszcze-
gólnych szczebli samorządu do uchwalania aktów prawnych zwłaszcza 
z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa5. W ten sposób przyjęto 
w ustroju administracji państwa zasadę decentralizacji, jako przeciwwagę 
administracji rządowej kierowanej oraz budowanej centralistycznie. W kon-
stytucji zdecydowano o podziale administracyjnym kraju na województwa6, 
powiaty, gminy wiejskie i miejskie7.

Po uchwaleniu Konstytucji marcowej rozpoczęto intensywne prace nad 
unifikacją ustroju samorządowego8. W 1924 roku rząd wniósł do Sejmu 

4  Tamże, s. 10.
5  Tamże.
6  Z powodu trwających działań wojennych, województwa na ziemiach polskich powstawały 

od 1919 r. Najwcześniej na mocy uchwały z 1 sierpnia 1919 r. powstały województwa: 
poznańskie i pomorskie; 2 sierpnia 1919 r. województwo warszawskie, łódzkie, kieleckie, 
lubelskie oraz białostockie; 15 lipca 1920 r. powstało województwo śląskie. Na podstawie 
uchwały z 3 grudnia 1920 r. „O tymczasowej organizacji władz administracyjnych 
II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerii z W. Ks. 
Krakowskim oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszu 
i Orawy”, utworzono województwa południowe: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie 
oraz tarnopolskie. W: R. Stawicki: Samorząd terytorialny…, s. 11.

7  Obok gmin, drugi równorzędny obszar administracyjny stanowiły obszary dworskie, 
które w roku 1856 wydzieliły się ze związku gminnego, i które zastała ustawa 
z 12 sierpnia 1866 r. Ustawa o obszarach dworskich rozstrzygała: Posiadłość ziemska, 
niegdyś dominikalna, obecnie do związku gminnego nienależąca, pozostanie nadal 
wyłączoną ze związku gminnego. Każda taka ze związku wyłączona posiadłość stanowi 
obszar dworski. W: J. Kopaczek: Dzieje powiatu tarnobrzeskiego. „Tarnobrzeskie Zeszyty 
Historyczne” 2003, nr 23, s. 9.

8  Na ziemiach byłego zaboru pruskiego obowiązywały ustawy z 3 sierpnia 1891 r. 
i 30 maja 1853 r. regulujące funkcjonowanie odpowiednio: gmin wiejskich i miejskich, 
na ziemiach austriackich obowiązywały przepisy z 12 sierpnia 1866 r. Natomiast na 
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kilka projektów ustaw samorządowych. Jednak po przewrocie majowym 
zaniechano prac nad tymi rozwiązaniami. 23 marca 1933 roku uchwalono 
ustawę „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”, nazwanej 
w literaturze tematu „scaleniową”, ze względu na osiągnięte przez nią cele, tj. 
unifikację form ustrojowych, usprawnienie działania administracji lokalnej 
i przełamanie dotychczasowych barier dzielących poszczególne obszary kraju. 
Bezsprzecznie ustawa ta, zdaniem znawców tematu, należy do grupy naj-
ważniejszych aktów reformujących w istotny sposób ustrój administracyjny 
ówczesnej Polski. Wraz z uchwaleniem nowej konstytucji 23 kwietnia 1935 
roku, nastąpiło ograniczenie znaczenia samorządu terytorialnego zarówno 
z uwagi na rolę jaką spełniał, jak i pozycję jaką zajmował pośród organów 
administracji państwa. Konstytucja ograniczała autonomię jednostek sa-
morządu, zakres ich zadań i kompetencji, co z kolei miało korespondować 
z programowym założeniem o jednorodności władzy państwowej9.

Tarnobrzeski samorząd terytorialny
Ustawa gminna dla Galicji z 1 sierpnia 1866 roku stanowiła, że gminę tworzyła 
osada (wieś, miasteczko, miasto), która posiadała własny samorząd. Gminy 
mogły się dzielić lub łączyć, po podjęciu odnośnych uchwał, za zgodą Rady 
Powiatowej, gdy sprzeciwu nie zgłosił Wydział Krajowy. Łączące się gminy 
podpisywały umowy, w których zawierano uzgodnienia o zachowaniu od-
rębności majątkowej łączących się gmin10. Władzę gminną tworzyły rada 
gminna i jej zwierzchność. W gminach wiejskich rada składała się z radnych 
i otrzymujących mandat z mocy prawa. Radnym mógł być każdy kto opłacał 
podatek w wysokości szóstej części podatku opłacanego przez mieszkań-
ców gminy oraz właściciel dóbr tabularnych, który włączył je do związku 
gminnego. Liczba radnych uzależniona była od liczby wyborców w gminie. 
W Tarnobrzegu w 1867 roku było 163 wyborców, stąd zgodnie z ustawą 
wybierano 12 radnych i połowę tej liczby jako zastępców radnych, czyli 611.

Rada Miasta Tarnobrzega w okresie od 1867 do wybuchu I wojny świato-
wej pracowała nieregularnie, a wynikało to z kilku powodów. Najważniejsze 

obszarze byłego Królestwa Kongresowego samorząd gminny wiejski funkcjonował 
w oparciu o ukaz z 19 lutego 1864 r., a także przepisy z 1876 r. W: A. Warzocha: 
Samorząd terytorialny w II RP – w drodze ku własnemu państwu. „Prace Naukowe 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2012, s. 351.

9  R. Stawicki: Samorząd terytorialny…, s. 14.
10  A. Zielecki: W dobie autonomii (1867–1918). W: Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1593–1939. 

Pod red. F. Kiryka. Tarnobrzeg 2005, s. 248.
11  Tamże, s. 249.
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z nich, to nieustanne konflikty społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej, 
oraz bardzo niskie dochody gminne. Wybuch I wojny światowej i emigracja 
z miasta znacznej liczby Żydów, częściowo rozwiązały narastające z każdym 
rokiem konflikty i wzajemne pretensje12.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, tym samym rozpoczął się 
proces odbudowy państwowości polskiej i reorganizacja polskiej admini-
stracji publicznej. Trudności związane z organizacją codziennego życia 
społecznego i politycznego w Tarnobrzegu po odzyskaniu niepodległości, 
a także wzmagające się niezadowolenie lokalnej społeczności wywołane 
przede wszystkim problemami związanymi z aprowizacją, znalazły swoje 
ujście w krytyce osób reprezentujących instytucje samorządowe13. Odwo-
łano dotychczasowego starostę Kazimierza Fedorowicza14, który pełnił 

12  Pierwsze posiedzenie Rady Miasta Tarnobrzega odbyło się 8 marca 1867 r. Na 
posiedzeniu dokonano również wyboru Zwierzchności Gminnej Tarnobrzega 
(organu wykonawczego). 28 marca 1870 r. zebrała się Rada Miejska Tarnobrzega na 
pierwszym posiedzeniu II kadencji. Rada pracowała nieregularnie. W 1873 r. Rada 
została wybrana na III kadencję. Wybranie burmistrzem izraelity Lejba Hausera było 
pewnym naruszeniem ustawy. 30 sierpnia 1876 r. zebrała się na pierwsze posiedzenie 
Rada Miejska Tarnobrzega IV kadencji. Burmistrzem wybrano poczmistrza 
Władysława Gryglewskiego. Tym razem w Radzie przewagę mieli członkowie Gminy 
Chrześcijańskiej, stąd burmistrz i jego zastępca byli przedstawicielami tej Gminy. 
14 lutego 1880 r. zebrała się nowa Rada jej przewodniczącym został Ignacy Brudziński. 
Burmistrzem został ponownie Władysław Gryglewski. W ciągu trzyletniej kadencji 
Rada zbierała się regularnie. Kolejne wybory miały miejsce w 1883 r. Ponownie 
burmistrzem został Władysław Gryglewski, jednak zrezygnował z funkcji 3 maja 
1883 r., prawdopodobnie powodem była przewaga liczebna radnych pochodzenia 
żydowskiego, co miało wpływ na licytacji dzierżawienia podatków miejskich. 
W 1896 r. weszła w życie nowa ustawa o samorządzie terytorialnym, która wydłużała 
kadencję Rad Gmin z trzech do sześciu lat. W 1899 r. wskutek narastania niedoborów 
budżetowych i nieprawidłowości w dzierżawieniu dochodów miejskich, na wniosek 
Wydziału Powiatowego, rozwiązano Radę Miejską w Tarnobrzegu. Starosta powołał 
komisarycznego burmistrza (Władysława Gryglewskiego) i jego radę przyboczną. 
W 1905 r. wybrana rada ponownie nie wyłoniła burmistrza. W 1906 r. burmistrzem 
został właściciel zakładu krawieckiego Jan Kolasiński. Wybrany Zarząd Miejski 
pracował do roku 1914, kiedy ponownie rada nie mogła wybrać zarządu, wskutek 
czego został rozwiązana. Na czele zarządu komisarycznego stanął Jan Kolasiński. 
Zarząd pełnił swe obowiązki przez cały okres wojny i w pierwszych miesiącach po 
odzyskaniu niepodległości. W: A. Zielecki: W dobie autonomii…, s. 253–260.

13  Biblioteka Narodowa PAU i PAN w Krakowie (dalej Biblioteka PAN i PAU), Teki 
Lasockiego, sygn. 4218, Uwagi aprowizacyjne i rolnicze z powiatu tarnobrzeskiego. 
Tarnobrzeg, 17 marca 1916 r. 

14  Kazimierz Fedorowicz okazał się na tym urzędzie [starosty] zbyt gorliwym sługą rządów 
austriackich, nieprzychylnym dla swoich. Mówiono o nim, że nie myślał o tym, by ludowi 
dobrze robić, by biedę jego łagodzić, by mu iść z pomocą, choćby tą urzędową według 
przepisów i rozporządzeń austriackich, że utrudniał i opóźniał rozdział artykułów 
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swoje obowiązki od lipca 1917 roku. 2 listopada 1918 roku tymczasowym 
komisarzem starostwa został wybrany Eugeniusz Strzyżowski15. Funkcję 
władzy ustawodawczej pełnił, powołany z  inicjatywy hr. Zdzisława Tar-
nowskiego, Powiatowy Komitet Samoobrony16, do którego weszli: Jan Boch-

niak (jako przewodniczący), Jan 
Słomka starszy (wójt z Dzikowa), 
Adam Jamróz (konduktor melio-
racyjny), Wojciech Wiącek (chłop, 
były poseł do parlamentu austriac-
kiego), dr Ryszard Urbanik (lekarz 
i dyrektor miejscowego szpitala), 
dr Antoni Surowiecki (adwokat), 
dr Ernest Habicht (pełnomocnik 
dóbr hr. Zdzisława Tarnowskiego) 
oraz o. Alojzy Serafiński (domini-
kanin)17. Nowa władza w powiecie 
podporządkowała się Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej w Krakowie 
z Wincentym Witosem na czele, 
która sprawowała w tym okresie 
władzę nad Galicją. 5 listopada 
1918 roku komisarzem powia-
towym został inż. Jan Bochniak, 
funkcję Rady Miasta miała pełnić 
tzw. Rada Przyboczna przy komi-
sarzu PKL18. Przy Powiatowym 

pierwszej potrzeby, jak cukier, mąka, nafta, a natomiast przeprowadzał bezwzględnie 
rekwizycję zboża i zubożał powiat, dopuszczał do tego, że w starostwie zalegało 
bardzo wiele niezałatwionych podań o zasiłki wojskowe i amerykańskie. W: J. Słomka: 
Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Wyd. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg 2012, s. 268.

15  Archiwum Państwowe w Sandomierzu, [dalej APS], Akta Miasta Tarnobrzega, [dalej 
AMT], zesp. 525, sygn. 7, Księga uchwał dla gminy miasta Tarnobrzega.

16  T. Kurpierz: Zygmunt Lasocki (1867–1948). Polityk i działacz społeczny. Toruń 2008, 
s. 270. W jego powstaniu prawdopodobnie pewną rolę odegrał Zygmunt Lasocki, który, 
jak się wydaje, był jednym z inicjatorów, czy też patronów całej akcji, jednak z racji 
rozlicznych obowiązków w PKL bezpośrednio w niej nie uczestniczył.

17  J. Rawski: Republika Tarnobrzeska w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej 
Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg 1993, s. 12–13.

18   J. Hempel: Stosunki społeczne i polityczne w okresie II Rzeczypospolitej. Trudna niepodległość 
1918–1922. W: Tarnobrzeg. Dzieje miasta i powiatu… Pod red. F. Kiryka, s. 355.

Zdzisław hr. Tarnowski
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Komitecie Samoobrony powołano Komendę Miasta na czele z mjr. Karolem 
Pawlasem, kpt. Henrykiem Starym i por. Janem Czopkiem. Równolegle 
zawiązał się Komitet Ligi Niezawisłości Polski. Obydwa Komitety współ-
działały ze sobą, kierując administracją przejętą po zaborcy. 6 listopada 
1918 roku, na plenarnym posiedzeniu PKL podjęto decyzję o wprowadzeniu 
nowej organizacji władz administracyjnych. Połączono rady powiatowe 
ze starostwami w jedno ciało administracyjne, na czele którego stać miał 
komisarz PKL19. W tym czasie przybył do Tarnobrzega Tomasz Dąbal, który 
miał pełnić obowiązki związane z nadzorem żandarmerii20. Wykorzystał pa-
nujące nastroje niezadowolenia do przejęcia władzy w mieście. Natychmiast 
przystąpił do tworzenia oddziałów milicji ludowej21. Organizowane przez 
niego i ks. Eugeniusza Okonia manifestacje, przede wszystkim przeciwko 
dominacji szlachty w urzędach i głoszone hasła oddania władzy w ręce ludu, 
z każdym dniem podgrzewały nastroje społeczne w Tarnobrzegu. Powołana 
na jednym z wieców Powiatowa Rada Ludowa, nazywana też Komitetem 
Rewolucyjnym (przejęła funkcje Rady Przybocznej), nawiązała kontakt 
z rządem Ignacego Daszyńskiego w Lublinie, oraz zwróciła się z prośbą do 
Wydziału Administracji PKL o odwołanie z funkcji komisarza powiatowego 
Jana Bochniaka i oddanie jej w ręce – przemawiającego niejednokrotnie 
na wiecach z Dąbalem i ks. Okoniem – Stefana Grzywacza z Gorzyc22. Na 
wiecu 6 listopada 1918 roku postanowiono znieść w powiecie wszystkie rady 
gminne, wójtów i pisarzy gminnych i wybrać nowych ludzi. Zniesiono Radę 
Powiatową ustanawiając „Zjazd” delegatów wszystkich gmin wybranych 
w wyborach powszechnych. Pozbawiono poselstwa dr Ignacego Rosnera, 
hr. Zygmunta Lasockiego oraz hr. Zdzisława Tarnowskiego. Zastąpili ich: 
ks. Eugeniusz Okoń, chłopi – Walerian Wryk i Adam Zieliński oraz dr Jan 
Jaroszewki23. Jan Słomka przywołuje w swych Pamiętnikach włościanina 
relację jednego z delegatów do rządu Daszyńskiego. Według niej minister 
spraw wewnętrznych, członek Rządu Lubelskiego Stanisław Thugutt wyra-
ził radość z powstania samodzielnej organizacji w powiecie tarnobrzeskim: 
przyrzekł pomoc, dał auto wojskowe z dwunastoma żołnierzami z poleceniem 

19  J. Kopaczek: Dzieje powiatu…, s. 11.
20  Zygmunt Lasocki nazywa go „bolszewickim agentem”. W: Z. Lasocki: Wspomnienia 

szefa administracji PKL i KRz. Kraków 1931, s. 23.
21  Biblioteka PAU i PAN, Teki Lasockiego, sygn. 4132, Pismo Jana Bochniaka do 

PKL z 18 listopada 1918; J. Bochniak określił ją: notowani złodzieje, którzy zamiast 
utrzymywać ład i bezpieczeństwo, sami postrach sieją i nieład.

22  L. Mroczka: Galicji rozstanie z Austrią – zarys monograficzny. Kraków 1990, s. 158–160.
23  J. Rawski: Republika…, s. 23. 
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aresztowania i dostarczenia do Lublina tych, którzy nie będą chcieli uznać 
Rządu Ludowego. W szczególności miał być aresztowany hrabia Zdzisław 
Tarnowski24. Tak doszło do sytuacji dwuwładzy w Tarnobrzegu. Wydarzenia 
te zapoczątkowały tzw. Republikę Tarnobrzeską25.

Radykalne wystąpienia chłopskie w powiecie tarnobrzeskim wzbudziły 
poważne zaniepokojenie wśród kierownictwa PKL. Dlatego też delegacja 
działaczy chłopskich z Tarnobrzega reprezentująca samowolnie powstałe 
władze, która przybyła 15 listopada 1918 roku do krakowskiej siedziby 
Komisji, spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. Lasocki odrzucił 
wszystkie propozycje personalne dotyczące nowych władz powiatowych. 
Obiecał jedynie mianowanie na komisarza PKL: kogoś, kto będzie delegacji 
bliski pochodzeniem i poglądami politycznymi, z którym delegacja dojdzie do 
porozumienia, a współpraca będzie się z nim dobrze układać26. Komisarzem 
został miejscowy członek PSL „Piast” dr Benedykt Łącki. Nowy komisarz 
rozpoczął urzędowanie od uznania wszystkich zmian wprowadzonych 
przez Powiatową Radę Ludową.

„Kariery polityczne” ks. Okonia i Dąbala, ich wyjazd do Warszawy, a przede 
wszystkim pacyfikacja powiatu sprawiły, że nastroje rewolucyjne w powiecie 
zaczęły opadać. W Tarnobrzegu krzepły władze administracyjne niepodległej 
Polski. Powiat tarnobrzeski został włączony do województwa lwowskiego. Bez 
zmian funkcjonował również, aż do roku 1928, dawny samorząd powiato-
wy, a zatem Rada Powiatowa z Wydziałem Powiatowym. Od kwietnia 1919 
roku funkcję kierowania starostwem powierzono najpierw Popielowi potem 
Olszewskiemu. W kwietniu 1921 roku stanowisko to objął dr Tadeusz Spiss, 
prawnik, sprawujący wcześniej funkcję starosty brzeskiego, świetny urzędnik 
oraz polityk związany z PSL „Piast”. Swoją funkcję sprawował aż do paździer-
nika 1924 roku, kiedy został powołany na stanowisko starosty w Rzeszowie. 

24  J. Słomka: Pamiętniki…, s. 293.
25  Republika Tarnobrzeska była ruchem oddolnym i autentycznym, bez jakiejkolwiek 

inspiracji zewnętrznej. Pokazywała stan ówczesnych umysłów i świadomości społecznej 
ogromnej rzeszy ludności, głównie chłopów na terenach północnej Galicji. Wskazują 
one z jednej strony na głęboki ich patriotyzm, wyrażający się w determinacji budowy 
wolnej Polski, z drugiej zaś pokazują funkcjonujący model, wizję tegoż państwa oparte 
o utopię sprawiedliwości społecznej, typową dla wszelkich ruchów rewolucyjnych. 
Wydarzenia jakie rozegrały się na terenie powiatu tarnobrzeskiego i powiatów 
doń przyległych są również przykładem, jak skomplikowany był proces budowy 
II Rzeczpospolitej. W: T. Zych: Republika Tarnobrzeska. „Tarnobrzeskie Zeszyty 
Historyczne” 2018, nr 49, s. 23.

26  T. Kurpierz: Zygmunt Lasocki…, s. 273. 
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Pozostawił powiat we względnym spokoju. Zastąpił go Franciszek Czernik27. 
W początkach lat trzydziestych starostą powiatu tarnobrzeskiego został Ta-
deusz Len. Pod zarządem Wydziału Powiatowego funkcjonowała Powiatowa 
Kasa Oszczędności, w 1923 roku powstał Urząd Pośrednictwa Pracy, w miej-
sce dawnego Powiatowego Biura Pośrednictwa Pracy. Bez większych zmian 
funkcjonował Sąd Powiatowy znajdujący się w obwodzie Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Liczba adwokatów wzrosła 
do dziewięciu, w tym pięciu chrześcijan i czterech Żydów. Dawny inspekto-
rat podatków przemianowany został na Urząd Skarbowy Podatków i Opłat 
Skarbowych, Urząd Skarbowy przemianowano na Kasę Skarbową, która 
odpowiedzialna była za pobór wszelkich należności państwowych. Kontrolę 
nad dochodami Skarbu Państwa sprawował Inspektorat i Oddział Kontroli 
Skarbowej podległy Urzędowi Akcyz i Monopolów w Rzeszowie. Wszystkie 
zaś urzędy skarbowe podlegały Izbie Skarbowej we Lwowie. W 1919 roku 
powstała Powiatowa Komenda Policji Państwowej, której podlegało szesnaście 
posterunków. Nowopowstałym urzędem był Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, którego inspektorat znajdował się w Tarnobrzegu28.

Jesienią 1922 roku funkcję kierownika Tymczasowego Zarządu Miasta 
sprawował Wojciech Lang. W październiku tego roku odbyły się pierwsze 
w wolnej Polsce wybory do Rady Gminnej Miasta Tarnobrzega. Stanowisko 
burmistrza objął Antoni Surowiecki. Ze względu na napiętą sytuację wywołaną 
nieporozumieniami między społecznością katolicką a żydowską, wojewo-
da lwowski podjął decyzję o rozwiązaniu reprezentacji gminnej, powołując 
5 sierpnia 1927 roku Tymczasowy Zarząd Gminy z Kazimierzem Kauckim 
jako burmistrzem. W 1928 roku burmistrzem został Jan Chruściel, funkcję swą 
pełnił do 1934 roku29. 20 września 1934 roku ukonstytuował się nowy Zarząd 
Miasta z Kazimierzem Czernym – burmistrzem, Janem Bochniakiem – zastęp-
cą i ławnikami: Janem Chruścielem, Ozjaszem Ostem i Szulimem Kornem30.

W 1934 i 1935 roku miały miejsce również wybory do organów samo-
rządowych w gromadach i gminach zbiorowych. 29 listopada 1934 roku 
wybrano sołtysów31. Władze miejskie wybrane w 1934 roku nie dotrwały do 
końca kadencji. W wyniku lustracji przeprowadzonej przez Wydział Powia-

27  T. Zych: Starostowie tarnobrzescy w latach międzywojnia. „Tarnobrzeskie Zeszyty 
Historyczne” 2003, nr 23, s. 70. 

28  J. Słomka: Pamiętniki…, s. 309. 
29  M. Siembab: Władze Tarnobrzega w okresie II Rzeczypospolitej. „Tarnobrzeskie Zeszyty 

Historyczne” 2003, nr 23, s. 74. 
30  J. Hampel: Stosunki…, s. 373. 
31  Tamże, s. 376. 
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towy w 1937 roku, Kazimierz Czerny podał się do dymisji, a tymczasowym 
przełożonym Zarządu został Michał Życzyński. Po wyborach, które odbyły się 
w maju 1939 roku, do nowej Rady weszło pod względem zawodowym: trzech 
rolników, pięciu adwokatów, trzech rzemieślników, jeden duchowny katolicki, 
jeden kupiec, jeden lekarz i jeden emeryt32. 29 czerwca 1939 roku, podczas 
konstytucyjnego posiedzenia, na stanowisko burmistrza został wybrany An-
toni Surowiecki, wiceburmistrzem został Wacław Mączka, a ławnikami: Józef 
Chruściel, L. Sokólski i M. Zimbler. Dotychczasowy starosta Tadeusz Len, 
nie chcąc uznać tej decyzji, złożył wniosek do wojewody o niezatwierdzenie 
wyboru33. W kwietniu 1938 roku rozpoczęli swe urzędowanie nowi sołtysi, 
w czerwcu 1939 roku wybrana została Rada Gminy Zbiorowej Tarnobrzeg, 
a w sierpniu 1939 roku ukonstytuowała się również Rada Powiatowa34.

Działalność Tarnowskich w samorządzie gminnym
Od pierwszych dni niepodległości Zdzisław Tarnowski aktywnie włączył się 
w budowanie struktur władzy samorządowej. Jednak wspomniane już wyda-
rzenia 1918 roku, tj. Republiki Tarnobrzeskiej, zmusiły go do zajęcia postawy 
wyczekującej – opuścił Tarnobrzeg. Śledził jednak na bieżąco wydarzenia, 
o czym świadczy bogata korespondencja z Michałem Marczakiem. W roku 
1919 współpraca Zdzisława Tarnowskiego z ówczesnymi władzami miasta 
układała się dobrze, o czym może świadczyć fakt, że 22 grudnia 1919 roku 
hrabia otrzymał w formie pisemnej podziękowanie od władz miasta Tarno-
brzega: za wszechstronną i wydatną pomoc udzielaną zarówno mieszkańcom, 
jak również i samej Gminie miasta Tarnobrzega – dzięki której zdołała ta 
ostatnia równowagę w swym całorocznym budżecie utrzymać35.

11 maja 1920 roku Tarnowski został powołany jednogłośnie na członka 
Rady Przybocznej36. 23 maja 1920 roku, hrabia odpowiedział: Uchwałę przyj-
muję do wiadomości i donoszę, że będę się starał, bawiąc w Dzikowie, brać 
udział w posiedzeniach, gdy ważniejsze sprawy będą na porządku dziennym, 
wspólnie z Szanownymi Panami pracować dla podniesienia naszego mia-
sta, co zawsze było mojem dążeniem37. Protokół z posiedzenia tejże Rady 

32  APS, AMT, zesp. 525, sygn. 67, Akta Głównej Komisji Wyborczej z 1939 r., 
Obwieszczenie i protokoły komisji wyborczych.

33  Tamże, sygn. 20, Księga protokołów 1932–1939, Protokół z 7 sierpnia 1939 r. 
34  Tamże, sygn. 20, Księga protokołów 1932–1939, Protokół z 18 czerwca 1939 r.
35  ANK, A.Dz.T., sygn. 644, Protokół z posiedzenia Rady Przybocznej w Tarnobrzegu 

z dnia 25 stycznia 1921 r.
36  Tamże. 
37  Tamże.   
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Przybocznej w Tarnobrzegu, które odbyło się 25 stycznia 1921 roku, do-
starcza informacji o kolejnym wniosku komisarza miasta Henryka Starego, 
w którym Rada podziękowała hrabiemu za odstąpienie dochodów z przewo-
zu na Wiśle, co miało wpłynąć na polepszenie sytuacji gospodarczej gminy38. 
Nie zmienia to jednak faktu, iż przez cały okres 1919–1921, Tarnowski musiał 
odpierać zarzuty posłów chłopskich m.in. Franciszka Krempy i Tomasza 
Dąbala kierowane do różnych władz centralnych, np. do departamentów 
Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Dóbr Państwowych oraz 
Ochrony Pracy i Opieki Społecznej, a także do Inspektoratu Skarbowego, 
Inspektoratu Pracy we Lwowie, do Wojewody Lwowskiego. Miały one na 
celu deprecjonowanie hrabiego jako gospodarza i przedstawiciela władz 
lokalnych. Warto przytoczyć kilka przykładów skarg, bowiem ukazują całą 
złożoność panujących w powiecie relacji społecznych. 

Poseł Franciszek Krempa skierował skargę na Zdzisława Tarnowskiego 
do „Wielkiego Rządu”, w sprawie szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie 
i sarny hodowane w jego lasach, powodujące zniszczenia zbiorów na polach 
chłopskich. 29 kwietnia 1919 roku udzielono odpowiedzi na przywołaną 
interpelację: Wszystkie lasy Zdzisława hr. Tarnowskiego były przed wojną 
ogrodzone wysokimi płotami, (…) w czasie wojny zniszczyły wojska, a następnie 
ludność miejscowa ogrodzenia, w 1918 roku utrzymanych było po kilku stróży 
nocnych w każdej z zagrożonych gmin kosztem Hrabiego, w zamian za co, gminy 
zrzekały się odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Pomimo tego, 
gdy zostały wyrządzone szkody na polach włościańskich, dostawali właściciele 
tych pól odszkodowania, zwłaszcza w znacznej ilości drzewa. Z wiosną 1919 r. 
Zarząd Dóbr Dzikowskich wniósł prośbę do starostwa, by wydać pozwolenie na 
noszenie broni członkom gmin dla tępienia na polach dzików i jeleni. Zabitego 
dzika pozwala się strzelającemu zabrać, a prócz tego wypłaca nadleśnictwo 
50 k. (…), zaś zabitego jelenia ma zabrać bez nagrody39. Kolejna interpela-
cja wspomnianych już posłów pochodzi z dnia 10 kwietnia 1919 roku. Do 
Ministerstwa Rolnictwa i Ministra Spraw Wewnętrznych: w sprawie lichwy, 
uprawianej przy sprzedaży gruntów dworskich, dzierżawie pól, łąk i pastwisk 
przez obszarników w powiatach Mielec, Tarnobrzeg, Kolbuszowa i Nisko. Mimo 
ustawy sejmowej z 9 marca 919 r. o przymusowej dzierżawie odłogiem leżących 
gruntów dworskich po cenie przedwojennej, obszarnicy oborywując swe obszary 
jedną skibę omijają i uchylają w sposób wykrętny tę ustawę. (…) dzieje się tak 

38  Tamże. 
39  Tamże, (k. 13).
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w dobrach hr. Tarnowskiego w Dzikowie40. Kolejna interpelacja, tym razem 
jedynie posła Dąbala do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa 
Rolnictwa Dóbr Koronnych, dotyczyła: pokrzywdzenia gminy Tarnowska Wola 
i innych przez Wydział Powiatowy w Tarnobrzegu. (…) Zdzisław Tarnowski 
(wiceprezes) jako właściciel lasów w powiecie, powinien pokryć koszty pensji 
leśnika powiatowego, który przez czas wojny nie wykonywał swojej pracy, mógł 
bowiem korzystać z niego i winien jest jego bezczynności. Po szczegółowym 
prawnym rozpoznaniu sprawy 30 kwietnia 1919 roku, Wydział Rady Powiato-
wej udzielił odpowiedzi na ww. interpelację: (…) m.in. hr. Tarnowski posiada 
do zarządu swych lasów kilkunastu zawodowo wykształconych leśniczych z wyż-
szymi studiami leśnymi, z dyrektorem lasów na czele, prócz całej falangi służby 
leśnej, że zatem jako taki usług trzecich (…) nie potrzebował i nie potrzebuje, 
zatem też i z usług leśnika powiatowego nie korzystał41. W podobnym oskarża-
jącym tonie utrzymana jest wiecowa mowa Tomasza Dąbala w Tarnobrzegu 
z dnia 12 września 1920 roku: Cóż szkodzi takiemu hrabiemu Tarnowskiemu 
rzucić dwa miliony między ludzi, swoich lizoniów, aby oni szerzyli przeciwko 
mnie, i aby między chłopami nie było zgody, wszak on ten majątek ma tylko 
z pracy i krwi ludu! Majątki wszystkie będą odebrane przez Rząd, (…) bo kto 
w ten sposób dorobił się majątku, to nazywa się bezprawem, a On to bezprawie 
nazwał prawem i tem prawem rządzi! Kochani Bracia, pamiętacie te chwile, 
kiedy hr. Lasocki z hr. Tarnowskim kazali garbować nam skórę?! (…) Starosta 
powinien Wam być ojcem i opiekunem, a czym jest? (…) tylko dla hrabiego. 
On jest lizuniem hrabskim!...42. Propagandowe hasła, oskarżenia, m.in. Dąbala 
wpisywały się w ogólną tendencję mającą na celu znieważanie i upokarzanie 
przedstawicieli ziemiańskich rodzin, co z kolei miało zapewnić tarnobrzeskim 
chłopskim przywódcom popularność. 

12 października 1922 roku odbyły się pierwsze w niepodległej Polsce 
wybory do Rady Gminy Miasta Tarnobrzega według ordynacji wyborczej 
obowiązującej jeszcze w czasach galicyjskich. Ordynacja wyborcza do samo-
rządu gminnego stanowiła, że w gminach, w których liczba wyborców nie 
przekraczała pięćdziesięciu, radnych wybierano w dwu kołach, gdy było ich 
więcej – wyborców dzielono na trzy koła. Dlatego, że spisy wyborców układa-
no w kolejności od podatnika płacącego kwotę najwyższą do najniższej. Jeżeli 
liczba wyborców przekraczała pięćdziesięciu, to sumę kwot podatków płaco-
nych przez kolejnych wyborców dzielono przez dwa i powtórnie dodawano. 

40  Tamże.
41  Tamże, (k. 28–30).
42  Tamże, (k. 5).
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Gdy wynik dodawania dał sumę połowy całej kwoty, to ten wyborca, którego 
kwota podatku zamykała połowę sumy całości, zamykał równocześnie spis 
wyborców koła pierwszego, reszta należała do koła drugiego. W gminach 
przekraczających pięćdziesięciu jeden wyborców sumę płaconego przez nich 
podatku dzielono przez trzy i postępowano identycznie, tworząc trzy koła. 
Stąd koło pierwsze liczyło najmniej wyborców, drugie trochę więcej, trzecie 
było najliczniejsze43. W 1922 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego było 
2 034 wyborców, z czego 540 katolików i 1494 Żydów. Każde koło wybierało 
trzecią część radnych i połowę ich liczby jako zastępców radnych. Układ obu 
kół kształtował się wyraźnie z korzyścią dla ludności żydowskiej, oprócz koła 
I. Na kartach koła I zalazło się 26. kandydatów, w tym m.in. hr. Zdzisław 
Tarnowski44. Zdobył w wyborach największą liczbę głosów (80)45, tym samym 
został członkiem Rady Gminnej Miasta Tarnobrzega. Specjalnym pismem 
informował: Do Magistratu Miasta Tarnobrzega na ręce komisarza rządowego 
Wojciecha Langa: godność tę przyjmuję i o ile tylko zdrowie oraz warunki na 
to pozwolą będę brał udział w posiedzeniach46. Stanowisko burmistrza objął 
Antoni Surowiecki. Stosunki w nowej Radzie nie układały się jednak najlepiej 
z kilku powodów, przede wszystkim szczególnej uwagi wymagały sprawy 
związane z odbudową i aprowizacją zniszczonego wojną regionu. Rozwiązy-
wanie tych zagadnień rodziło szereg sprzecznych tendencji, co więcej, kształ-
towało wzajemne opinie i oceny, doprowadzając często do wewnętrznych 
sporów, (hr. Zdzisław Tarnowski a mieszkańcy Tarnobrzega i tarnobrzeskich 
wsi)47, a także nieporozumień pomiędzy lokalnymi instytucjami a Wydziałem 
Samorządowym we Lwowie. Dochodziło też do częstych sporów między 
radnymi katolickimi i żydowskimi (podobnie jak przed wybuchem I wojny 
światowej), głównie w sprawach gospodarki miejskiej i realizacji budżetu48.

Konflikt w Radzie Miasta (między radnymi katolickimi i żydowskimi) 
z każdym rokiem przybierał na sile. W 1926 roku Jan Bochniak pisał do 
Zdzisława Tarnowskiego, informując go: Próby wprowadzenia porządne-
go toku obrad w radzie Gminnej w Tarnobrzegu nie dały rezultatu, ciągłe 

43  A. Zielecki: W dobie autonomii…, s. 249.
44  J. Hampel: Stosunki społeczne…, s. 371–372.
45  APS, AMT, zesp. 525, sygn. 55, Protokoły z wyborów do Rady Gminnej 1922–1928 (taką 

sama liczbę głosów uzyskał Jan Bochniak, 79 głosów uzyskał Józef Łopatyński).
46  ANK, A.Dz.T., sygn. 644, List Zdzisława hr. Tarnowskiego z 21 października 1922 r.
47  Tamże, Korespondencja Zarządu Dóbr Dzikowskich z Zarządem Miasta Tarnobrzeg 

odnośnie zarekwirowania domów Hrabiego, zakazu poruszania się automobilu Hrabiego 
ulicami miasta Tarnobrzega, sprawy związane z dostarczaniem opału, zboża…

48  J. Hampel: Stosunki społeczne…, s. 373. 


