
1 

 

Wyobraźcie sobie państwo Ziemię sprzed pół miliarda lat?. Trwała właśnie 

trzecia era w dziejach naszej planety. To wtedy powstały góry, a także sole, 

gipsy i węgiel kamienny.          

Wtedy też narodził się nasz Pielgrzym spod Góry św. Marcina, granitowy głaz 

polodowcowy, który wówczas był zapewne olbrzymem skalnym, a obecnie ma 

zaledwie 150 cm wysokości i liczy w obwodzie 175cm, przy wadze 

przekraczającej tonę. Ot, maleństwo w porównaniu z tym, czym był kiedyś… 

Przez miliony lat spoczywał sobie ów pielgrzym gdzieś w górach Skandynawii. 

Aż tu, jakieś pięćset tysięcy lat temu, zaczął wędrować w naszym kierunku i 

licho przygnało go w te strony, gdzie teraz się znajduje: przy Alejach 

Tarnowskich, prowadzących na Górę św. Marcina. Licho? No niezupełnie. To 

jedynie skrót myślowy. Mniej więcej bagatela, milion lat temu głaz zaczął swoje 

pielgrzymowanie „ruszając” ze Skandynawii. Nie na własne życzenie pchał go 

przed sobą, wraz z niezliczoną ilością jemu podobnych głazów zbudowanych z 

granitu – potężny lodowiec. Właśnie zaczęła się era lodowcowa. Podróż naszego 

zaprzyjaźnionego głazu trwała nieomal pół miliona lat!. Przez ten czas zdołał on 

pokonać zaledwie… dwa tysiące kilometrów. Razem z lodowcem oparł się o 

brzeg Karpat, o tę naszą Górę św. Marcina i został tu już na zawsze. Aż 

nadeszły lepsze czasy. Mniej więcej 10 tysięcy lat temu lodowiec zaczął 

„wycofywać się” z tych stron. Topniał,  bo gwałtownie ocieplał się klimat. Nie 

było wtedy dzisiejszych uczonych, więc nikt nie przypisywał tego topnienia 

działalności człowieka. Topniał, bo takie cykle w życiu Ziemi zdarzają się raz 

na jakiś czas. Bez udziału ludzi, niezależnie od tego, czy owi ludzie żyją już na 

planecie, czy jeszcze ich tu nie ma na dobre. Przez setki lat padały ulewne 

deszcze, tworzyły się lokalne morza, a woda wypłukiwała z Karpat potężne 

drzewa głównie dęby. Porywała je w koryta olbrzymich rzek, gdzie zostawały 

na tysiące lat, przywalone mułem i żwirem. Dziś wydobywane są na 

powierzchnię i nazywane są „czarnymi dębami”. W olbrzymich błotach topiły 

się mamuty, dziś ich szczątki odnajdujemy w dolinach Dunajca, Wisłoki i 

Wisły. A pielgrzym? Leżał tam, gdzie go zostawił lodowiec. Nastały czasy 

współczesne. Dzisiejsze. I oto pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego 

stulecia jest,  także w województwie tarnowskim, ogólnopolska akcja 

wyszukiwania i inwentaryzowania miejsc pobytu wszelkich głazów 

narzutowych z epoki polodowcowej jako pomników przyrody nieożywionej. Na 

taką listę trafia także nasz Pielgrzym. Spoczywa w okolicach Nowodworza. Ale 

w czasie budowy drogi zostaje, wraz z warstwami ziemi przewieziony w rejon 

poręby Radlnej. Jest wrzesień 1982r. Jeszcze trwa stan wojenny. Spaceruję z 
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inż. Mieczysławem Sobolem po Alejach Tarnowskich.  Tu gdzieś – mówi mi 

wtedy ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji pan Sobol- jest 

skrzyżowanie równego, 21 południka , z 50 równoleżnikiem. Jedyne takie 

miejsce w Polsce, gdzie w granicach miasta krzyżuje się równy południk z 

równym równoleżnikiem. Mógłby pan precyzyjnie na mapie wyznaczyć takie 

miejsce? – pytam geodetę wojewódzkiego. Pojawia się tu z mapami i określa, 

gdzie ta niecodzienna krzyżówka się znajduje. Pomyślałem wtedy, a jakby tak 

oznaczyć takie miejsce głazem narzutowym?. Przecież to niezwykłość. Z której 

Tarnów mógłby zasłynąć, w pobliżu biegną poza tym, dwa szlaki turystyczne, a 

nikt ze spacerowiczów nie wie, że przekracza tu takie „tarnowskie Greenwich”. 

Zaczynam akcję na łamach Dziennika Polskiego. Kto nam pomoże?. Nie ma 

sprawy, chętnie podeślę sprzęt i pracowników – deklaruje Jerzy Januś, dyrektor 

Rejonu Dróg Publicznych w Tarnowie – fajnie będzie gdy Tarnów zyska takie 

miejsce. Kiedy byłem w Laponii i przekraczałem koło podbiegunowe polarne, 

dostałem tam dyplom na pamiątkę tego niecodziennego miejsca. W Tarnowie 

mogłoby być podobnie. Jest poniedziałek, 20 września 1982 roku. Trzy dni 

przed końcem kalendarzowego lata. W miejscu skrzyżowania równego 

południka z równym równoleżnikiem czekamy na ekipę, z głazem. Wreszcie są, 

opowiadają o przygodzie, jaka ich spotkała: jakiś chłop natarł na nich z wielkimi 

widłami, bo uznał, że głaz leży na jego terenie  i jemu się należy. Chciał go 

pociąć z przeznaczeniem na budowę domu, szczęście go nie posłuchało. Potężny 

dźwig przenosi opleciony stalowymi linami głaz z naczepy samochodu w 

wyznaczone miejsce. Udało się go umieścić w pionie dopiero za czwartym 

podejściem. Kilka lat potem głaz raz jeszcze został podniesiony i ustawiony, 

tym razem na specjalnym postumencie, jak prawdziwy pomnik. „Zamierzamy 

obecnie – na łamach Dziennika – podjąć odpowiednie starania, aby został 

wpisany do rejestru pomników przyrody n nieożywionej. Staje się to faktem w 

1987r. Dr Franciszek Pulit proponował aby ten głaz „oswoić” i nadać mu imię 

„Pielgrzym”. Władza nosem kręciła : bo to się kojarzyło z naszym Papieżem 

Janem Pawłem II, niby przez władzę lubianego…dyskretnie obserwuje te próby 

jakiś towarzysz z Komitetu Wojewódzkiego PZPR… takie czasy. A potem 

długie lata bezimiennego trwania i lekcje geografii przy Pielgrzymie. I teraz ten 

feralny dzień, kiedy to jakiś kierowca wjechał w Pielgrzyma, solidnie go 

poturbował, tak, że granitowy pomnik spadł z postumentu. Sprawa została 

zgłoszona Policji, a Policja oszczędna w słowach mówi jedynie, że to 

mieszkaniec powiatu tarnowskiego i, że był trzeźwy. Pojawia się plotka: może 

Pielgrzym wysyła jakieś dziwne promieniowanie sprzed milionów lat, dlatego 
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ściągnął nieszczęśnika z jezdni. To już koniec bardzo szerokiej historii 

Pielgrzyma. Szczęśliwie stoi znowu na swoim miejscu. 


