
21

Krzysztof KoŸbia³

Kolumny i tarcze legionów polskich. 
Przyk³ad Wadowic i okolicznych miast

Ka¿demu znane s¹ chyba Legiony Polskie zwi¹zane nierozerwalnie                    
z osob¹ Józefa Pi³sudskiego, które w bardzo znacz¹cy sposób przyczyni³y 
siê do odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku. Bez tych formacji 
proces ten by³by z pewnoœci¹ o wiele trudniejszy do przeprowadzenia, byæ 
mo¿e nawet niemo¿liwy. Legiony kojarz¹ siê jednak przede wszystkim                  
z czynem zbrojnym, z polem bitwy, generalnie z wojskowoœci¹. 

Ma³o znanym aspektem istnienia Legionów s¹ natomiast tzw. Tarcze 
Legionów, których powstanie by³o œciœle zwi¹zane z pocz¹tkowym okre-
sem I wojny œwiatowej. Celem tego krótkiego artyku³u jest zapoznanie 
Czytelnika z ide¹ ich powstania oraz przedstawienie przebiegu jej realizacji 
na przyk³adzie tarcz Wadowic i tarcz kilku pobliskich oœrodków miejskich. 
Doœæ bogata, choæ oczywiœcie niekompletna, baza Ÿród³owa pozwala na 
opis tarcz, okreœlenie terminu ich ods³oniêcia oraz przebieg akcji zbierania 
funduszy ze sprzeda¿y gwoŸdzi wbijanych w te tarcze. Sam opis tarcz bê-
dzie poprzedzony przypomnieniem idei Kolumny Legionów, która stanê³a na 
rynku krakowskim w 1915 roku. 

1. KOLUMNA LEGIONÓW I JEJ POWSTANIE
Za pocz¹tki dzia³alnoœci legionowej uznaje siê pierwsze dni sierpnia 1914 

roku kiedy to nast¹pi³ wymarsz oddzia³ów Pi³sudskiego z krakowskich Ole-
andrów. Nied³ugo potem, 16 sierpnia, powo³ano do ¿ycia Naczelny Komitet 
Narodowy (NKN), którego zadaniem mia³o byæ skupienie rywalizuj¹cych 
ze sob¹ do tej pory ugrupowañ d¹¿¹cych do niepodleg³oœci Polski i funk-
cjonu-j¹cych na terenie Galicji1 . NKN przyst¹pi³ te¿ do tworzenia dwóch 
oddzia³ów zwanych w³aœnie Legionami. Organizacja ta jest o tyle wa¿na 
gdy¿ to w³aœnie z ni¹ bezpoœrednio wi¹¿e siê sprawa Kolumny Legionowej 
a póŸniej tarcz. Koszty funkcjonowania NKN ci¹gle wzrasta³y, tak¿e potrzeby 
stawa³y siê coraz wy¿sze z uwagi na to, i¿ utrzymanie czy te¿ wspieranie 
Legionów wymaga³o du¿ych nak³adów. Komitet niós³ równie¿ pomoc rodzi-
nom poleg³ych w walkach ¿o³nierzy legionowych. Wszystko to zmusza³o do 
szukania nowych form pozyskiwania œrodków, jedn¹ z nich by³o odwo³anie 
siê do spo³ecznej ofiarnoœci. 

St¹d w Departamencie Organizacyjnym NKN narodzi³ siê pomys³ ufun-
dowania tzw. Kolumny Legionów. Ideê zaczerpniêto z Austrii gdzie od 
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pocz¹tków walk w czasie I wojny œwiatowej w poszczególnych miastach 
i mias-  teczkach wystawiano kolumny b¹dŸ tarcze, w które wbijano gwoŸ-
dzie – mniej lub bardziej ozdobne. Ze sprzeda¿y tych specjalnych gwoŸdzi 
pozyskiwano fundusze przeznaczane na cele armii cesarskiej2 . Z kolei 
inspiracji dla Austriaków dostarczy³ ponoæ wiedeñski zabytek z okresu 
œredniowiecza „Stock im Eisen” („pieñ w ¿elazie”)3 . Akcjê austriack¹ i sam 
pomys³ przeszczepiono na grunt galicyjski. 

Postanowiono rozpocz¹æ od kolumny i w po³owie 1915 r. powo³ano 
specjalny Komitet Kolumny Legionów na czele z przewodnicz¹cym Witol-
dem Ostrowskim, który mia³ zaj¹æ siê sprawami organizacyjnymi. Akcja 
musia³a przebiegaæ bez wiêkszych przeszkód4  gdy¿ ju¿ 16 sierpnia 1915 
roku, dok³adnie w pierwsz¹ rocznicê powstania NKN, na rynku krakowskim, 
naprzeciw Koœcio³a Mariackiego dosz³o do uroczystego ods³oniêcia Kolumny 
Legionów. Kolumna ustawiona by³a na czworobocznym postumencie ozdo-
bionym herbami Krakowa, Podgórza, Kazimierza i Kleparza, trzon kolumny 
opasywa³a wstêga z napisem „Legiony Polskie”, nad trzonem znajdowa³ 
siê legionowy orze³ siedz¹cy na ziemskim globie. Ca³oœæ zosta³a os³oniêta 
baldachimem przed negatywnym wp³ywem czynników atmosferycznych5 . 
Kolumna wraz z or³em mia³a oko³o 5,5 m wysokoœci.

G³ównym punktem uroczystoœci by³a ceremonia wbijania gwoŸdzi w trzon 
kolumny, jako pierwszy dost¹pi³ tego zaszczytu prezes NKN W³adys³aw 
Jaworski. W pierwszym dniu ze sprzeda¿y gwoŸdzi, w cenie 1 korona za 
sztukê, zebrano 4455 koron i 95 halerzy, ka¿dy z kupuj¹cych otrzymywa³ 
pami¹tkowy ozdobny kwit. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, i¿ kolumnê pro-
jektowa³ Franciszek M¹czyñski, wykona³ j¹ Tomasz Karnasiewicz a orze³ 
legionowy by³ dzie³em Jan Butelskiego6 . 

2. IDEA TARCZ LEGIONOWYCH I JEJ REALIZACJA.
Wiêksze a co za tym idzie bogatsze miasta fundowa³y kolumny legionowe. 

Za przyk³adem Krakowa posz³y Lwów, Stanis³awów, Drohobycz i inne miasta.           
Z czasem pojawi³a siê jednak nowa idea, która mia³a szansê dotarcia tak¿e do 
mniejszych oœrodków – by³a to idea fundowania tarcz legionowych. Wycho-
dzono z za³o¿enia i¿ ufundowanie tarcz bêdzie w poszczególnych oœrodkach 
³atwiejsze z uwagi na mniejsze nak³ady finansowe potrzebne na ten cel.

Krakowski Komitet Kolumny Legionów przekszta³ci³ siê Komitet Kolumny 
i Tarcz Legionów, jego celem mia³a byæ koordynacja lokalnych akcji zbierania 
funduszy na powstaj¹ce tarcze a tym samym dla legionistów i rodzin pole-
g³ych ¿o³nierzy. Idea zosta³a w krótkim czasie rozpropagowana, pomocne 
w tym by³y odezwy kierowane do zarz¹dów poszczególnych miast a tak¿e 
organizacji spo³ecznych. W jednej z odezw pisano: „Setki chorych legioni-
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stów i ich rodziny oczekuj¹ pomocy. (...) Niech nie braknie w Galicji gminy, 
któraby Tarczy Legionowej nie ufundowa³a”7 .

Przy Komitecie ukonstytuowa³a siê tzw. komisja artystyczna, której zada-
niem mia³o byæ zadbanie o odpowiedni poziom przygotowywanych elemen-
tów. Rezultatem jej prac by³ regulamin okreœlaj¹cy w zarysie jak powinny 
wygl¹daæ tarcze: na ka¿dej mia³o znajdowaæ siê wyobra¿enie or³a legiono-
wego, herb miejscowoœci funduj¹cej tarczê, nazwa tej¿e miejscowoœci oraz 
wolne miejsca, które mia³y zape³niaæ siê nabijanymi gwoŸdziami8 . W sk³ad 
komisji wchodzili: in¿. Eugeniusz Tor, architekt Franciszek M¹czyñski i ar-
tysta malarz Kazimierz Witkiewicz9 . Darczyñcy przeznaczaj¹cy finanse na 
zakup gwoŸdzi mieli otrzymywaæ pami¹tkowe ozdobne kwity potwierdzaj¹ce 
wp³atê na ten cel.

Przewidywano równie¿, i¿ w poszczególnych mniejszych miastach mo¿e 
brakowaæ fachowych si³ zdolnych do wykonania tarcz na odpowiednim 
poziomie – wychodz¹c naprzeciw temu postanowiono, ¿e w takich wy-
padkach tarcze bêd¹ wykonywane w Krakowie z uwzglêdnieniem projektu 
akceptowanego przez dane miejscowoœci. W sporadycznych przypadkach 
projekt równie¿ móg³ byæ sporz¹dzony w Krakowie. Tarcze fundowa³y 
nie tylko pojedyncze miasta ale i ca³e okrêgi, np. Ziemia Niska, Ziemia 
Miechowska czy Œl¹sk (Cieszyn, Bogumin, Jab³onków, Frysztat i Polska  
Ostrawa).

Tarcze by³y wykonane z drewna lipowego, jedynie elementy powtarzaj¹ce 
siê, jak wspomniany orze³, herb czy te¿ napisy, starano siê wykonaæ z innych 
gatunków (np. z dêbu) w celu ich specjalnego zaznaczenia a co za tym 
idzie lepszej przejrzystoœci ca³ej tarczy. Jednak same napisy a tak¿e herb                         
w sporadycznych przypadkach zostawa³y utworzone tak¿e poprzez wbicie 
ozdobnych gwoŸdzi w odpowiedni sposób. GwoŸdzie stanowi³y zreszt¹ 
najbardziej istotny element ca³oœci. Mia³y pe³niæ funkcjê dekoracyjn¹ dlatego 
u¿ywano ich w wielu rodzajach: zwyk³e ¿elazne, poz³acane, posrebrzane, 
malowane. Ró¿na by³a ich wielkoœæ, ró¿norodny kszta³t g³ówek (kwadratowe, 
okr¹g³e itd.) – wszystko to mia³o na celu stworzenie odpowiedniego wra¿e-
nia dekoracyjnego. Ich ceny waha³y siê od 1 do 50 koron, w zale¿noœci od 
rodzaju i stopnia dekoracyjnoœci. Na najdro¿szych a zarazem stosunkowo 
najwiêkszych ofiarodawca móg³ wygrawerowaæ swe imiê i nazwisko. Miejsce 
przeznaczone na wbijanie gwoŸdzi mia³o byæ œciœle odgraniczone od sta³ych, 
powtarzaj¹cych siê elementów. Czêœæ tarcz by³a pomalowana z zachowa-
niem barw heraldycznych. Z regu³y tarcze legionowe mia³y, z nielicznymi 
wyj¹tkami, kszta³t klasycznych tarcz herbowych.

Zebrane sumy poszczególne komitety mia³y lokowaæ na ksi¹¿eczkach 
kas oszczêdnoœciowych na miejscu a dopiero po zakoñczeniu akcji ca³oœæ 
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mia³a byæ przes³ana do Krakowa, do Departamentu Organizacyjnego NKN, 
gdzie stawa³a siê podstaw¹ funduszu przeznaczonego na pomoc inwalidom 
i rodzinom po poleg³ych legionistach. Dochód z kolumny krakowskiej wyniós³ 
oko³o 120 tys. koron zaœ z tarcz ponad 34 tys. koron. Jeœli chodzi o same 
tarcze to pierwotnie zak³adano, i¿ po zape³nieniu ich gwoŸdziami mia³y 
one tak¿e trafiaæ do NKN a ten w przysz³oœci zamierza³ przekazaæ zebran¹ 
w ten sposób kolekcjê Muzeum Narodowemu na Wawelu10 . Przysz³oœæ po-
kaza³a jednak, ¿e plany te nie zosta³y zrealizowane. Czêœæ tarcz trafi³a co 
prawda do Krakowa ale raczej zdecydowana wiêkszoœæ pozosta³a w oœrod-
kach, które je fundowa³y. Niektóre przetrwa³y tu i ówdzie do dziœ a los du¿ej 
czêœci jest po prostu nieznany. 

3. TARCZE WADOWIC i ANDRYCHOWA.
Jednym z galicyjskich miast, które postanowi³o odpowiedzieæ na apel 

NKN by³y Wadowice. Nie by³o w tym zreszt¹ nic 
dziwnego, gdy¿ na ten sam apel odpowiedzia³y 
tak¿e inne oœrodki miejskie z tego regionu Galicji. 
Ze zdjêæ zamieszczonych w ksi¹¿ce Mieczys³a-
wa Opa³ka11  znamy wygl¹d wadowickiej tarczy.   
W centrum tarczy znajdowa³ siê orze³ bia³y               
w koronie a na jego piersiach herb miasta 
z koron¹ nad tym¿e herbem. Tarczê z or³em 
wieñczy³a korona a wokó³ tarczy obiega³y ró¿-
norakie ozdobniki. Po bokach korony znajdowa³ 
siê napis, z którego dowiadujemy siê, i¿ tarczê 
fundowa³y „WADOWICE LEGIONOM 1916”. 
Charakterystyczne, i¿ tarcza zosta³a wykonana 

na miejscu, tzn. w Wadowicach, przez ¿o³nierza armii austriackiej Adam 
Waltera. Wskazówek udzielali mu Robert Han i Kazimierz Homme. Œwiad-
czy³o to o artystycznym potencjale miasta, które nie musia³o uciekaæ siê do 
pomocy artystów krakowskich. 

Inicjatywê ufundowania tarczy Wadowice musia³y podj¹æ doœæ szybko           
o czym œwiadczy w miarê wczesny, w porównaniu z innymi miastami, ter-
min jej ods³oniêcia. Z koñca grudnia pochodz¹ informacje o przes³aniu do 
miasta 10 honorowych gwoŸdzi z wygrawerowanymi nazwiskami darczyñ-
ców, które zosta³y wykonane w Krakowie12 . Zamawianie tych specjalnych 
egzemplarzy by³o zreszt¹ regu³¹ tak¿e w przypadku innych oœrodków 
miejskich. Uroczystoœæ ods³oniêcia tarczy Wadowic odby³a siê 9 stycznia 
1916 roku rozpoczynaj¹c siê nabo¿eñstwem w koœciele parafialnym. Tarcza 
umiejscowiona zosta³a w pawilonie na wadowickim rynku. Wygl¹d pawilo-

HISTORIA



25

nu znany jest choæby z karty pocztowej wydanej w tamtym okresie13 . Na 
„uroczyste poœwiêcenie Tarczy Legionów” zapraszali „magistrat Wadowic             
i Powiatowy Komitet Narodowy”14 . Z ramienia NKN w uroczystoœci uczest-
niczy³ jego wiceprezes a zarazem pose³ dr Ludomi³ German, jako przed-
stawiciel Departamentu Organizacyjnego NKN obecny  by³ naczelnik biura 
Julian Smulikowski. Wadowick¹ tarczê prezentowa³y dwie wydane z tej 
okazji pocztówki15 . 

Liczne by³o grono darczyñców, którzy zakupili ozdobne gwoŸdzie wbite 
nastêpnie w tarczê. Dokumenty pozwalaj¹ na wymienienie co najmniej kilku-
nastu z nich. By³y to zarówno zak³ady pracy, instytucje jak i osoby prywatne: 
Ognisko Nauczycielskie, Szko³a Wydzia³owa ¯eñska w Wadowicach, C.K. 
Sekcja konserwacji kolei pañstwowej, C.K. Urz¹d Podatkowy, C.K. Dyrekcja 
Okrêgu Skarbowego, Starostwo Wadowickie, Urz¹d Pocztowy, C.K. S¹d 
Obwodowy, Powiatowy Komitet Narodowy, Offizierskorps des L.I.R. 20 
Wadowice, Offiziere des L.W.B. Nr. 34 Wadowice, grono profesorów C.K. 
Gimnazjum, robotnicy fabryki F. Romaszkana (czyli papierni), izraelicka gmi-
na wyznaniowa, Józef Czapik, Henryk Lewinger, Feliks Romaszkan, rodzina 
Sopickich, rodzina Olbrychtów, Eugeniuszowie Zabierowscy, Aleksandrowie 
Gotkowscy, rodzina Ripperów, rodzina Schmidlów oraz Pog³odowscy16 . Bez 
w¹tpienia nie jest to lista pe³na a dalszych nazwisk b¹dŸ nazw instytucji nie 
sposób wymieniæ z uwagi na brak Ÿróde³. Brak jest równie¿ podania kwoty 
jak¹ uda³o siê zebraæ z gwoŸdzi wbitych w tarczê. Wa¿ne by³y jednak nie 
tylko datki z dro¿szych, ozdobnych, gwoŸdzi ale równie¿ z tych zwyk³ych, 
czarnych, po 1 koronie.

Akcje pomocy Legionom prowadzono zreszt¹ w Wadowicach nie tylko 
przy okazji powstania tarczy. Wczeœniej, 28 listopada 1915 r. w sali So-
ko³a odby³ siê wieczorek listopadowy, który przyniós³ dochód w wysokoœci 
ponad 154 koron przeznaczony na „gwiazdkê dla legionistów”17 . Zbieraniem 
funduszy zajê³o siê Ko³o Ligi Kobiet zakupuj¹c dla ¿o³nierzy najpotrzebniej-

sze rzeczy z podstawowego wyposa¿enia (bielizna, 
skarpety, rêkawiczki) a przy okazji równie¿ ksi¹¿ki.
 Jedn¹ z tarcz ufundowa³ Andrychów. Przez pole 
tarczy tego miasta pionowo i poziomo przebiega³y 
dwie belki a na ich skrzy¿owaniu umieszczony by³, 
w okr¹g³ym polu, herb miasta. Nad herbem znajdo-
wa³ siê orze³ legionowy. Herb miasta obiega³ napis 
„POLSKIM LEGIONOM MIASTO ANDRYCHÓW”. 
Charakterystyczn¹ cech¹ tarczy andrychowskiej 
by³a stosunkowo du¿a jej czêœæ pozostawiona bez 
jakichkolwiek elementów ozdobnych, w³aœnie te 
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miejsca by³y przeznaczone w pierwotnym zamyœle do obicia. Projekt tarczy 
nades³ano z Andrychowa, wykona³ j¹ w Zakopanem Wojciech Brzega, autor 
tarcz tak¿e dla innych miejscowoœci (Jaworów, ̄ ó³kiew). Starania o powsta-
nie tarczy dla Andrychowa podjêto pod koniec 1915 roku gdy¿ wraz z pismem            
z 6 listopada burmistrz miasta przesy³a³ do Krakowa projekt tarczy z herbem 
miasta i proœb¹ o akceptacjê. Po dokonaniu niewielkich zmian, chodzi³o                
o umiejscowienie herbu miasta, projekt zosta³ zaakceptowany a przewidywa-
ne koszty powstania tarczy okreœlono na 150 koron. Co ciekawe, zak³adano i¿      
w tarczê, maj¹c¹ wymiary 110 na 60 cm, bêdzie mo¿liwe wbicie a¿ 4100 
gwoŸdzi co jak na ówczesne czasy wydaje siê byæ liczb¹ bardzo wysok¹ 
gdy¿ miasto liczy³o ok. 4500 mieszkañców18 . Niestety, dokumenty nie po-
zwalaj¹ na stwierdzenie kiedy nast¹pi³o ods³oniêcie andrychowskiej tarczy. 
Z ca³¹ pewnoœci¹ nast¹pi³o to nie wczeœniej ni¿ pod koniec maja 1916 gdy¿ 
23 maja NKN odebra³ dopiero tarczê od Wojciecha Brzegi19 . GwoŸdzie                     
z wyrytymi napisami zakupili m.in.: hrabia Stefan Bobrzyñski, Józef Mêciñski, 
ks. Marcin Krzysica, Ludwik Szafrañski, Józef Sowiñski, Urz¹d Podatkowy 
oraz cech miejscowych masarzy. Oczywiœcie i ta lista darczyñców nie jest 
rzecz jasna kompletna. Brak te¿ informacji na temat rzeczywistej liczby gwoŸ-
dzi wbitych w andrychowsk¹ tarczê jak te¿ i dochodu jaki przynios³a ta akcja. 
Równie¿ w Andrychowie du¿¹ rolê przy powstaniu tarczy odegra³o miejscowe 
Ko³o Ligi Kobiet. 

4. TARCZE OKOLICZNYCH MIAST.
Tak¿e inne, nieodleg³e od Wadowic i Andry-chowa miasta postanowi³y 

ufundowaæ swe tarcze. Oœwiêcim, podobnie jak Wadowice, wykona³ j¹ 
si³ami miejscowych artystów gdy¿ projektodawc¹                        
i wykonawc¹ tamtejszej tarczy by³ artysta-malarz   
i rzeŸbiarz Jan Stankiewicz. Na pierwszy rzut oka 
ogólny zarys wydaje siê podobny do wadowickiego, 
równie¿ przedstawia or³a z koron¹ z t¹ ró¿nic¹, ¿e 
herb miasta znajduje siê poni¿ej or³a. Wokó³ tar-
czy widoczne s¹ wbijane gwoŸdzie, nie jest ich tu 
jednak zbyt wiele co wskazuje na to, i¿ zdjêcie zo-
sta³o wykonane nied³ugo po wykonaniu oœwiêcim-
skiej tarczy. Tarcza Oœwiêcimia jest najwczeœniejsz¹        
z omawianych tutaj i powsta³a w 1915 r. Jedno-
myœln¹ decyzjê o jej ufundowaniu podjêto na posie-
dzeniu rady gminy w dniu 6 paŸdziernika 1915 roku. 

Posiedzenie odbywa³o siê pod przewodnictwem burmistrza miasta Romana 
Mayzla20 . Prace nad projektem musia³y przebiegaæ sprawnie gdy¿ do uroczy-
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stoœci ods³oniêcia tarczy dosz³o 12 grudnia. Odbywa³a siê ona, w odró¿nieniu 
od innych tego typu imprez, w doœæ zamkniêtym gronie a mianowicie w sali rady 
miejskiej. Z pewnoœci¹ spowodowa³o to, i¿ liczba osób mog¹cych uczestniczyæ                        
w ods³oniêciu by³a nieco ograniczona. Œwiadczyæ mo¿e o tym tak¿e stosun-
kowo niska kwota zebrana w tym dniu – 620 koron (w o wiele mniejszym 
Zatorze zebrano prawie dwukrotnie wiêcej pieniêdzy). W tym samym dniu 
w sali Zak³adu Salezjañskiego odby³ siê uroczysty wieczorek zwi¹zany 
z ods³oniêciem tarczy podczas którego wystêpowa³ m.in. chór mêski wspo-
mnianego zak³adu21 . Fundatorami ozdobnych gwoŸdzi do oœwiêcimskiej 
tarczy byli m.in.: burmistrz Mayzel z rodzin¹, Liga Kobiet, m³odzie¿ szko³y 
mêskiej, Szko³a Wydzia³owa ̄ eñska, Towarzystwo Oszczêdnoœci i Po¿yczek 
oraz wiele osób prywatnych. Ogó³em przez prawie rok, do listopada 1916 r.,  
zebrano 1557 koron i 85 halerzy22 . 

Poœrednim rozwi¹zaniem miêdzy tarcz¹ i kolumn¹ wydaje siê rzeŸba za-
projektowana i wykonana w Bia³ej przez Józefa Jurê. Przedstawia on postaæ 

u³ana - Beliniaka przytrzymuj¹cego tarczê wspart¹ 
o blok znajduj¹cy siê na cokole. Na tarczy widnieje 
orze³ a obok niego szczególnie wa¿ne dla polskich 
walk niepodleg³oœciowych daty: 1831, 1863 oraz 
1914. Na bloku wspieraj¹cym tarczê widnieje napis 
„POLSKIM LEGIONOM POWIAT BIALSKI”. Pomys³ 
ten nawi¹zuje w pewien sposób do popularnych 
w Austrii w tym czasie pomników „¿elaznych ryce-
rzy”23 , w których równie¿ (lub w ich tarcze) wbijano 
gwoŸdzie zbieraj¹c w ten sposób fundusze na cele 
wojskowe. W tym wypadku do obicia przeznaczona 
by³a czêœæ tarczy trzymana przez u³ana. Ods³oniêcie 
tarczy w Bia³ej odby³o siê w niedzielê 4 czerwca 1916 
roku a g³ówna rolê w jej powstaniu odegra³o miej-
scowe Ko³o Ligi Kobiet. Na uroczystoœci obecny by³ 
cz³onek NKN dr Antoni Wereszczyñski24 . 

Reszta omawianych w tym artykule tarcz zosta³a wykonana poza miej-
scowoœciami, które je fundowa³y. Efektownie prezentuje siê tarcza miasta 
Zator projektowana przez Stefana Filipkiewicza, wykonana w Krakowie 
przez Józefa Strêka25 . Ma ona kszta³t szeœciok¹ta, którego boki s¹ bogato 
zdobione. Jej centralne miejsce zajmuje stosunkowo du¿y herb miasta wokó³ 
którego po owalu obiega napis „LEGIONOM POLSKIM ZATOR”. W Zato-
rze starania o ufundowanie tarczy podjêto jeszcze pod koniec 1915 roku -  
18 grudnia zamówiono projekt i tarczê „na 800 gwoŸdzi”26 , mia³a mieæ wy-
sokoœæ 60 cm. Tarcza by³a gotowa w pierwszej po³owie kwietnia 1916 r.  
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a koszty jej wykonania wynios³y 266 koron27  - 
suma ta zwróci³a siê ze sporym zyskiem ju¿ w dniu 
ods³oniêcia tarczy. Samo, niezwykle uroczyste, 
ods³oniêcie tarczy zatorskiej odby³o siê 18 czerwca 
1916 roku. Po nabo¿eñstwie t³umnie zgromadzona 
publicznoœæ uda³a siê przed magistrat gdzie na 
specjalnie przygotowanym podwy¿szeniu udeko-
rowanym narodowymi sztandarami znajdowa³a siê 
tarcza legionowa. W uroczystoœci jako reprezentant 
NKN uczestniczy³ profesor UJ Marian Raciborski, 
sam zakupi³ zreszt¹ ozdobnego gwoŸdzia w cenie 
20 koron wbitegow tarczê. W pierwszym dniu ze-

brane fundusze zamknê³y siê sum¹ 1100 koron a do po³owy wrzeœnia bilans 
wzrós³ do ponad 1830 koron. Nie doszed³ natomiast do skutku, z nieznanych 
powodów, wieczorek w sali magistratu, który mia³ zakoñczyæ uroczystoœci. 
Ciekaw¹ form¹ prezentacji tarczy w okolicach Zatora by³o cotygodniowe, 
niedzielne, obwo¿enie jej po poszczególnych miejscowoœciach - m.in. Prze-
ciszowie, Ryczowie, Piotrowicach, Spytkowicach, Podolszu, Palczowicach 
i Giera³towicach - oraz zbieranie przy okazji datków ze sprzeda¿y gwoŸdzi 
wbijanych w tarczê. Wyjazdy z tarcz¹ by³y mo¿liwe dziêki wsparciu Dyrekcji 
Dóbr Zatorskich  Potockich, która ufundowa³a pojazd zaprzê¿ony w konie. 
GwoŸdzie ozdobne do tarczy w Zatorze zakupili m.in.: Gmina Miasta Za-
tor, Towarzystwo Zaliczkowe, Liga Kobiet, Ognisko Nauczycielskie, gminy 
Piotrowice, Przeciszów i Palczowice oraz inni darczyñcy28 . Tarcza Zatora 
jest przyk³adem na to, i¿ nie zrealizowano pocz¹tkowego zamiaru zgroma-
dzenia wszystkich tarcz w Krakowie. Obecnie znajduje siê ona w gabinecie 
burmistrza w budynku Urzêdu Miejskiego w Zatorze. 

Z pracowni Józefa Strêka wysz³a równie¿ tarcza Kêt wykonana pod 
artystycznym kierownictwem Kazimierza Witkiewicza, który projektowa³ 

zreszt¹ kilkanaœcie tarcz. Przedstawia ona herb 
miasta umieszczony na jednolitym tle, nad nim 
przebiega napis „MIASTO KÊTY LEGIONOM 
POLSKIM” natomiast pod nim w polu owalnym 
widnieje data „1916”. W tym przypadku mamy do 
czynienia  z du¿¹ liczb¹ zdobieñ co sprawia, i¿ wi-
zualny efekt ca³oœci jest imponuj¹cy. Tarcza kêcka 
powsta³a stosunkowo najpóŸniej gdy¿ dopiero pod 
koniec 1916 roku. Powiatowy Komitet Narodowy 
w Kêtach w dniu 31 sierpnia 1916 r. postanowi³ 
ufundowaæ tarczê legionow¹ dla miasta za kwotê 
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400 koron29 , w okolicznych miastach tarcze te by³y ju¿ ods³oniête. Jeszcze 
bardziej przesuwano „z powodu ró¿nych przeszkód”30  termin ods³oniêcia 
gotowej ju¿ od kilku miesiêcy tarczy a do uroczystoœci dosz³o ostatecznie 
dopiero 17 czerwca 1917 roku. Brak niestety dok³adniejszych informacji 
o samej uroczystoœci, jeden z dokumentów podkreœla tylko, i¿ by³a ona 
skromna i nie przynios³a oczekiwanych wyników31 . Generalnie mo¿na przy-
puszczaæ, i¿ powodem tego by³o opóŸnienie ods³oniêcia a z drugiej strony 
tak¿e ogólnie póŸne podjêcie samej idei przez placówkê NKN w Kêtach. 
Znana jest natomiast doœæ obszerna lista osób i instytucji, które wspar³y ideê 
funduj¹c ozdobne gwoŸdzie wbijane do tarczy w Kêtach. Wœród nich byli 
m.in.: gminy Kêty, Por¹bka i Stara Wieœ Górna, C.K. Seminarium Nauczy-
cielskie, nauczyciele z Czañca, poszczególne klasy szko³y ¿eñskiej, Korpus 
Oficerski w Kêtach oraz liczne osoby prywatne: dr W³adys³aw Dziewoñski, 
Antoni Ha³atek, dr Waller, Marta £azarska, Zofia Dworzañska, Jan i Maria 
Podworscy, Józef Jura i wielu innych32 .

Du¿¹ liczb¹ wiadomoœci dysponujemy odnoœnie tarczy wykonanej dla  
Suchej Beskidzkiej33 . Tarczê wykona³ w Krako-
wie Józef Strêk pod artystycznym kierownictwem 
Kazimierza Witkie-wicza. Wykonano j¹ w drewnie 
lipowym, na tle pokrytym farb¹ olejn¹  w kolorze 
br¹zowym znajduje siê herb miasta – koñ w kolorze 
srebrnym, w górnej czêœci tarczy przebiega napis 
„SUCHA LEGIONOM POLSKIM”, bogate zdobienia 
tworz¹ literê „U”, wymiary tarczy wynosz¹ 100 na 77 
cm34 . Tarcza zosta³a wykonana w pierwszej po³owie 
1916 r., 4 czerwca tego¿ roku odby³a siê uroczystoœæ 
jej poœwiêcenia (w tym samym czasie co w Bia³ej): po 
nabo¿eñstwie zgromadzeni przeszli na suski rynek 
gdzie ustawiono pawilon, w którym umieszczono 

tarczê. Po przemówieniach rozpoczêto wbijanie gwoŸdzi - tylko w ci¹gu 
pierwszych dwóch godzin z ich sprzeda¿y zebrano 700 koron (wykonanie 
tarczy kosztowa³o 350 koron), razem z ca³oœci akcji zgromadzono 1425 ko-
ron i 94 halerze. W tarczê wbito razem 167 wiêkszych gwoŸdzi na których 
s¹ wygrawerowane nazwiska fundatorów, z tego 2 specjalne ufundowane 
przez Ko³o Ligi Kobiet w Suchej oraz Powiatowy Komitet Narodowy. Oprócz 
wiêkszych gwoŸdzi resztê miejsc pokry³y ¿elazne æwieki, tarcza zosta³a wiêc 
obficie ozdobiona. Porównanie zdjêæ sprzed akcji (bez gwoŸdzi) i po niej 
daje najlepsze wyobra¿enie o tym jak mog³y wygl¹daæ tak¿e i inne tarcze. 
Obecnie tarcza, wraz z kilkoma innymi35 , znajduje siê w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Tam¿e mo¿na ogl¹daæ miniaturê suskiej 
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tarczy o wymiarach 60 na 42 cm. Ofiarodawcom w Suchej wystawiono po-
kwitowanie zawieraj¹ce m.in. fragment kantaty odœpiewanej przez m³odzie¿ 
podczas uroczystoœci ods³oniêcia tarczy:

W symboliczne Tarczy œwiêto
Czeœæ wam niesiem wojownicy
Za orê¿n¹ dañ zaklêt¹
W stal bagnety i szablicy.
Ho³d sk³adamy wam Legiony
I serc afekt wiecznotrwa³y
Za ten honor ocalony
I wskrzeszenia dawnej chwa³y.
Ju¿ po niwach idzie szczêsna wieœæ -
Za ni¹ wam Legiony s³awa, czeœæ36 .

 Ostatnia omawiana w tym miejscu tarcza 
by³a ufundowana przez ¯ywiec. Ca³oœæ mia³a nietypowy jak na legionowe 
tarcze kszta³t prostok¹ta, w którego centralnym miejscu umieszczono herb 
miasta, obok znajduj¹ siê zdobienia, m.in. w kszta³cie liœci, natomiast nad         
i pod tarcz¹ herbow¹ widnieje napis „LEGIONOM POLSKIM KRÓLEWSKIE 
WOLNE MIASTO ¯YWIEC 1916”. ¯ywieck¹ tarczê projektowa³ Witold 
Florkiewicz, wykona³ j¹ w Krakowie Franciszek Styczeñ. Ods³oniêcie tarczy 
w ̄ ywcu mia³o miejsce 5 marca 1916 roku, znalaz³a siê ona pod specjalnym 
zadaszeniem zbudowanym na rynku, który zreszt¹ ju¿ dzieñ wczeœniej by³ 
œwi¹tecznie udekorowany37 . W uroczystoœci uczestniczy³ referent NKN dr 
Micha³ Kórnicki, wieczorem w sali Soko³a odby³ siê wieczorek wieñcz¹cy 
ten radosny dla miasta dzieñ. GwoŸdzie do tarczy ¿ywieckiej zakupili m.in.: 
grono adwokatów ¿ywieckich, ̄ ywiecka Fabryka Papieru, grono profesorów 
Szko³y Realnej, C.K. S¹d Powiatowy, cechy szewców, krawców, rzeŸników 
i masarzy, liczne okoliczne szko³y oraz wielu innych, prywatnych, darczyñ-
ców. Zamówienia na ozdobne gwoŸdzie wysy³ano tak¿e po uroczystoœci. Na 
27 maja dochód z ich sprzeda¿y wyniós³ 6772 korony i 97 halerzy z czego 
6700 koron wp³acono na ksi¹¿eczkê oszczêdnoœciow¹38 . Równie¿ i w tym 
przypadku nieznane s¹ dalsze losy tarczy.

5. Podsumowanie
Idea fundowania tarcz, z których dochody przeznaczano dla rodzin po-

leg³ych ¿o³nierzy legionowych przyjê³a siê w ówczesnym spo³eczeñstwie 
polskim. Wykroczy³a ona nawet poza granice Galicji i zosta³a przeszczepiona 
na teren Królestwa Polskiego bêd¹cego pod zaborem rosyjskim – tarcze na 
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tym terenie ufundowa³y m.in. Miechów, Olkusz czy Lublin. Wszystkie tarcze 
powsta³y w latach 1915 - 17, tarcze omawiane w tym artykule stworzono         
w wiêkszoœci w 1916 roku, najwczeœniejsz¹ z nich jest tarcza oœwiêcimska 
powsta³a pod koniec 1915 roku. Na podstawie dokumentów NKN mo¿na 
stwierdziæ, i¿ powsta³o w sumie 79 tarcz legionowych, wzglêdnie kolumn39 . 
Jest to wiêc dosyæ pokaŸna liczba i œwiadczy o zaanga¿owaniu w t¹ akcjê 
szerokich czynników w poszczególnych miastach. Zbieranie funduszy na 
poszczególne tarcze nie koñczy³o siê wraz z momentem ich ods³oniêcia              
o czym œwiadcz¹ liczne dokumenty, w których komitety organizacyjne za-
mawia³y ozdobne gwoŸdzie w Krakowie. 

Na tym tle korzystnie zaprezentowa³y siê Wadowice i inne pobliskie miasta 
równie¿ staj¹c siê fundatorami tarcz. Jako niezwykle ciekawe zagadnienie 
jawi siê los tarcz po ich powstaniu. Wiadomo i¿ jedynie nieliczne trafi³y do 
Krakowa (jak to zak³adano na pocz¹tku), nieliczne zachowa³y siê do dziœ              
a nieznany jest los wiêkszoœci z nich. Byæ mo¿e przysz³e badania przyczyni¹ 
siê do rozwi¹zania tych niewiadomych. 
Wa¿ne jest przypomnienie szczytnej idei, która przyœwieca³a hojnym ofia-
rodawcom przyczyniaj¹cym siê w ten sposób do walki o niepodleg³oœæ. Byæ 
mo¿e artyku³ ten stanie siê podstaw¹ dalszych opracowañ na temat tarcz. 
Warto by odpowiedzieæ chocia¿ na pytanie co sta³o siê z wadowick¹ tarcz¹ 
legionow¹. 

Krzysztof KoŸbia³ jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim i doktorantem w Katedrze Europeistyki UJ 
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