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DRODZY CZYTELNICY! 

 Serdecznie zapraszamy Was do spędzenia  czasu z wydaniem 

specjalnym „SZTAMY”. Obecny numer jest wyjątkowy, ponieważ zo-

stał poświęcony  100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległo-

ści.  Dla współczesnych młodych ludzi  historia powinna być szczegól-

nie ważna, ale mamy wrażenie, że wielu z nich wymazało z pamięci 

część istotnych wydarzeń. Obecnie Polacy  prowadzą dyskusje czym 

jest patriotyzm, a efektem tych rozważań jest nadinterpretacja tego 

pojęcia, prowadząca często do nacjonalistycznych i ksenofobicznych 

zachowań.   

 W tym numerze chcemy przypomnieć  obraz lat 20. XX wieku w 

Nowym Sączu oraz nasze przemyślenia dotyczące odzyskania nie-

podległości. Dokumenty i książki historyczne stały się dla naszych 

dziennikarzy podstawą informacji, ale też płaszczyzną publicystyczną. 

Proponujemy więc Państwu ciekawy reportaż Oli Biel o naszym patro-

nie, a jednocześnie wielkim społeczniku w dwudziestoleciu międzywo-

jennym – Bolesławie Barbackim.  W szkolnej sondzie zadaliśmy pyta-

nie nauczycielom oraz uczniom, w jaki sposób świętują 11 listopada. 

Dziennikarze “SZTAMY” postanowili również podzielić się ko-

menatrzami i felietonami na temat wartości, takich jak: wolność, pa-

triotyzm, honor, miłość do Polski. A całość zilustrowaliśmy  pięknymi, 

starymi zdjęciami naszego miasta z albumu pt.: “Nowy Sącz na starej 

pocztówce” autorstwa Pana Bogusława Kołcza i Pana Piotra Droź-

dzika. 

Serdecznie zapraszamy do lektury! 

Redaktorki naczelne  

Oliwia Pierzga i Nikola Jucha 

Oliwia Pierzga 

Nikola Jucha 
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ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W NOWYM SĄCZU 

Józef Piłsudski na sądeckim rynku 

Do słynnego wkroczenia Józefa Piłsudskiego z jego 

Kasztanką na nowosądecki rynek  doszło w grudniu 

1914 r. Generał po ciężkich walkach  na froncie przy-

był do wyzwolonego od Rosjan miasta. Na rynku 

przywitał go tłum Sądeczan. Sam Józef Piłsudski 

wspominał uroczyste wejście do Sącza w następują-

cy sposób: „Kasztanka już na most na Dunajcu, po-

dziurawiony przez wybuchy, kręciła głową, uważa-

jąc, że jest zanadto niebezpieczny dla jej szanowne-

go istnienia. […] Lecz wreszcie rynek. Jasno oświetlo-

ny, czarny od tłumu. Gdym się na nim na Kasztance 

ukazał, rozległ się krzyk całego tłumu i padły pociski 

z kwiatów. Tego już było stanowczo za wiele dla 

mojej klaczy, zwinęła się pode mną i chciała uciekać 

od owacji. Niemało mnie kosztowało, by ją po pro-

stu wepchać na rynek. Szła przez szpaler ludzki 

ostrożnie, nieledwie zatrzymując się co parę chwil. 

(…)  

Historyczna narada  

25 kwietnia 1915 roku odbyła się narada wojenna w siedzi-

bie dyrekcji Skarbowej  przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym 

Sączu. Narada zwołana przez cesarza niemieckiego Wilhel-

ma II dotyczyła planowania bitwy pod Gorlicami. Uczestni-

czyli w niej: dowódca sił galicyjskich  arcyksiążę Karol I 

Habsburg oraz generałowie niemieccy. Bitwę zaplanowano 

na 2 maja 1915 r. Okazała się największą ze względu na licz-

bę ofiar. Bitwę tę nazywa się też „Małym Verdun”. Pod Gor-

licami naprzeciw siebie walczyli Polacy jako obywatele 

państw zaborczych. Poważne straty wojsk rosyjskich zapo-

czątkowały serię kolejnych klęsk mających decydujący 

wpływ na późniejszy upadek caratu i… odzyskanie przez 

Polskę niepodległości 

Rozwój przestrzenny Nowego Sącza 

W latach 20. XX wieku Nowy Sącz, dzięki budowie linii 

kolejowych, stał się ważnym węzłem komunikacyjnym 

regionu. Miasto zaczęło poszerzać swoje granice. 

Pierwszym obszarem przyłączonym do miasta w 1903 r. 

było Załubińcze. Następną ziemią dołączoną do miasta 

w 1923 r. była Dąbrówka Niemiecka. Rezultatem roz-

woju przestrzennego Nowego Sącza było powiększenie 

obszaru o blisko 380 ha oraz 4,5 tysiąca nowych miesz-

kańców. 

Działania niepodległościowe Sądeczan 

W 1916 r.  na Przełęczy Pantyrskiej w Karpatach Wschodnich 

grupa polskich oficerów zawarła porozumienie dotyczące 

niepodległej Polski. Już w 1918 r. po klęsce Austro-Węgier 

sądeczanie i podhalanie  wracając z frontu zakładali biało-

czerwone barwy na austriackie czapki. Maszerujący oddział 

pozdrawiał ludzi okrzykiem: „Niech żyje Polska”. 

Wolne miasto 

31 października 1918 r. nadszedł telegram z Polskiej 

Komisji Likwidacyjnej w Krakowie z wiadomością: „Już 

czas”. Dało to znak na rozpoczęcie akcji niepodległo-

ściowych. Bez rozlewu krwi przejęto koszary, amunicje 

i broń. Na budynku stacji kolejowej zawieszono trans-

parent z napisem: „Wolna, Zjednoczona, Niepodległa 

Polska”, a po odsłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego 

przywódca austriackiego garnizonu przekazał najstar-

szemu, polskiemu oficerowi swoją szablę, na znak 

poddania. Nowy Sącz odzyskał niepodległość już 1. 

listopada 1918r.  

Na pomoc Orlętom 

W listopadzie 1918 r. rozpoczęła się walka we Lwowie z 

oddziałami ukraińskimi. Na odsiecz młodym mieszkańcom 

(tzw. Orlętom) wyruszyła sądecka młodzież. Lwów został 

obroniony dzięki pomocy Małopolski na czele z Nowym 

Sączem. Miasta broniło łącznie 20 oficerów i 600 żołnierzy z 

Nowego Sącza.     

Żydzi w Nowym Sączu 
Dużą część populacji w Nowym Sączu stanowiła ludność 

żydowska. Ich działalność i zaangażowanie w życie społecz-

ne i polityczne dało się zauważyć w dwudziestoleciu mię-

dzywojennym.  Kształtowały się wtedy różne ruchy spo-

łeczne i partie polityczne. Jedną z takich partii był  Związek 

Izraela (Agudas Isroel). Głosiła ona ortodoksyjne poglądy 

religijne, które sprzeciwiały się syjonizmowi oraz socjali-

zmowi.  

Paulina Siedlarz  

Katarzyna Wojtarowicz  

klasa II LO a  

Źródło: A. Górszczyk, J. Leśniak, L. Migrała, Rocznik Sądecki, Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, N. Sącz 2017. 
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REPORTAŻ  

Wybraniec wielu muz 

Sądecka edukacja w latach 20.  XX wieku                

 Współczesne społeczeństwo kładzie ogromny 

nacisk na naukę. Młodzi Sądeczanie mają dostęp do 

źródeł wiedzy, a i nauczyciele nie mogą narzekać na 

brak niezliczonych pomocy dydaktycznych. Szkoły są 

bardzo dobrze wyposażone – w laptopy, tablice multi-

medialne, a nawet… sale kinowe. Zupełnie inaczej wy-

glądała edukacja w pierwszych szkołach w Nowym 

Sączu: w gimnazjum z 1818 roku (dzisiejsze I LO) oraz II 

gimnazjum im. B. Chrobrego, utworzonym w 1907 

roku. Barbacki postanowił otworzyć kolejną placówkę 

edukacyjną, ale dla dziewcząt pochodzących z ubogich 

rodzin. Głównym założeniem szkoły było umożliwienie 

uczęszczania na lekcje bez pobierania opłaty. W książce 

Marii Teresy Maszczak pt.: „Bolesław Barbacki” dawne 

uczennice szkoły wspominają, że dyrektor często po-

magał im finansowo: dawał kilka złotych na fryzjera, 

ubranie czy bułkę. Barbacki chciał, aby jego uczennice 

nauczyły się zawodu i znalazły pracę, dzięki której mo-

głyby osiągnąć niezależność finansową.                  

 

Artysta prowincjonalny                                     

 Bolesław Barbacki w latach 20. XX wieku był szanowanym i 

docenianym artystą nie tylko w Nowym Sączu. Na salonach plot-

kowano, że Wojciech Kossak sugerował mu przeniesienie się do 

większego miasta, aby tam rozwijać talent. Barbacki odmówił, 

tłumacząc swoja decyzję miłością do swojego miasta. Jego od-

mowa wzbudziła zdumienie wśród warszawskiej elity. Bolesław – 

jako laureat wielu nagród, prezentujący swoje obrazy na wys-

tawach za granicą, postanowił zostać artystą prowincjonalnym. 

Nie przejmował się tym, co pomyślą inni. Z wielką energią rzucił 

się w wir pracy, aby Nowy Sącz stał się prowincją, ale tętniącą 

życiem, radością i artystycznym urokiem.  

Towarzystwo Dramatyczne                                          

 W 1919 roku z inicjatywy Barbackiego powstało Towarzy-

stwo Dramatyczne, które szybko zyskało miano najlepszego 

teatru amatorskiego w Polsce. Nikogo to nie zdziwiło – wszyscy 

już przyzwyczaili się do tego, że Bolesław działa z rozmachem, 

aktywnie i twórczo. Teatr był jego wielką pasją – przygotowywał 

repertuar, grał na scenie, tworzył dekoracje, reżyserował spek-

takle. Maria Teresa Maszczak w jubileuszowym wywiadzie dla 

naszej szkolnej gazety „Sztama” opowiedziała nam anegdotę o 

tym wielkim artyście. Podobno pewnego dnia przed jedną z prób 

przebrał się za żebraka, usiadł przed wejściem dla aktorów i nad-

stawił kapelusz. Nawet najbliżsi koledzy go nie poznali. To-

warzystwo istniało przez 21 lat. Tam rozpoczęły się aktorskie kari-

ery Danuty Szaflarskiej i Zofii Rysiówny. 

Sportowe fascynacje                                                                

 Barbacki w młodości chodził na wszystkie mecze swojego 

ukochanego klubu kolejowego „Sandecja”. Drużyna grała wtedy 

na swoim boisku przy ul. Sienkiewicza. Planował wówczas założ-

enie sokolnej drużyny piłki nożnej.  

Historia Sądecczyzny pokazuje, że mieszkańcy tego regionu zawsze wykazywali się odwagą, pra-

cowitością i patriotyzmem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu Sądeczan podjęło się 

odbudowy nowego państwa – realizując mniejsze zadania w swoim mieście. Takim wybitnym 

społecznikiem był patron naszej szkoły – Bolesław Barbacki. 

 Z książek i dokumentów historycznych wyłania się ciekawy portret tego wybitnego artysty ma-

larza, pedagoga, dyrektora szkoły, aktora, reżysera, miłośnika sportu. Jego działalność w wolnym 

Nowym Sączu, w latach 1918 - 1939, jest naprawdę imponująca. Barbacki w 1926 roku założył 

krawiecką Szkołę Przemysłową Żeńską. Został najpierw nauczycielem, a następnie dyrektorem tej 

szkoły. Dla Barbackiego patriotyzm i miłość do ojczyzny łączyły się z … edukacją. 
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Brakowało im jednak 

stadionu. Udało się 

zakupić w tym celu 

część parceli przy ul. 

Morawskiego. Barbacki 

sporządził projekt 

b o i s k a ,  t r y b u n 

i m u r o w a n e g o 

ogrodzenia. Miał to być 

najbardziej nowoczesny 

stadion w Polsce. Nies-

tety, wybuch II wojny 

światowej przerwał 

realizację tych imponu-

jących planów. Sportowe fascynacje Bolesława przyczyniły 

się do rozwoju Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 

Nowym Sączu.  

***  

                                                                              
 Współcześni dziennikarze określili Barbackiego mia-

nem „wybrańca wielu muz”. Ta poetycka metafora znako-

micie oddaje charakter i osobowość artysty, który reprezen-

tuje powojenne pokolenie aktywistów oraz społeczników, 

działających na rzecz swojej „małej Ojczyzny”. Warto dodać, 

że Bolesław nie mógł wziąć udziału w I wojnie światowej z 

przyczyn zdrowotnych. Postanowił walczyć w inny sposób – 

w 1906 roku razem z Romanem Mossoczym założył Koło 

Filaretów, młodzieżową organizację o charakterze patrio-

tycznym. Koło skupiało ponad 400 gimnazjalistów, a 

zasięgiem obejmowało nawet szkoły starosądeckie. W mo-

mencie odzyskania przez Polskę niepodległości ten wielki, 

ale skromny człowiek postanowił aktywnie włączyć się w 

proces kształtowania nowego państwa poprzez twórczą 

pracę i działalność społeczną.               

                                                         

        Aleksandra Biel            

       klasa I LO a  

SONDA DZIENNIKARSKA 

SĄDECZANIE O 11 LISTOPADA 

Współczesne obchody Święta Niepodległości z jednej strony stanowią powód do dumy, z drugiej 
– wstydu. Marsze niepodległości, organizowane w wielu miastach w Polsce, stają się okazją do 
przemocy i głoszenia nacjonalistycznych haseł. Zdecydowana większość Polaków jednak mani-

festuje w tym dniu swój patriotyzm w sposób pokojowy, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Postanowiłyśmy zapytać nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły w jaki sposób celebrują  

Święto Niepodległości – 11 listopada? 

Prof. Anna Studzińska, Kierownik Szkolenia Prak-
tycznego 

 W dniu 11 listopada, kiedy obchodzimy Święto 

Niepodległości, zawsze wieszam flagę na moim domu. Po-

nadto uczestniczę w różnych wydarzeniach lokalnych o te-

matyce patriotycznej, w szczególności preferuję koncerty, 

które są dla mnie okazją do budowania wspólnoty naro-

dowej. Bardzo interesuję się historią naszego kraju i dlatego 

też w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oglą-

dam w telewizji programy lub filmy związane z tym świę-

tem. 

Prof. Bogumiła Gleń-Balicka, nauczycielka histo-
rii oraz wiedzy o społeczeństwie 

 11 listopada każdego roku staram się uczestniczyć 

we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Już moją tradycją  jest 

zapalenie światła na grobach bezimiennych uczestników 

walk o wolność i niepodległość Polski. Staram się także 

oglądać w telewizji transmisję uroczystości z okazji Święta 

Niepodległości. 
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Prof. Violetta Jędruch, pedagog szkolny,  
psycholog kliniczny 

 
 11 listopada, podobnie jak inne święta narodowe, 

staram się celebrować w sposób wyjątkowy. Uczestniczę w 

organizowanych na terenie miasta uroczystościach – w kon-

certach, musztrach paradnych i śpiewaniu pieśni patrio-

tycznych. W tym dniu odwiedzam również miejsca pamięci 

narodowej, zapalam znicze na cmentarzach, aby oddać cześć 

poległym. 

Prof. Marcin Jasiński, nauczyciel wychowania fi-
zycznego 

 11 listopada to dla mnie dzień szczególnie ważny, po-

nieważ to Święto Niepodległości oraz moje imieniny. Od 

wielu lat zawsze celebruję ten dzień w podobny sposób. 

Razem z moją rodziną uczestniczę w Biegu Niepodległości w 

Rytrze. To wspaniałe uczucie dumy i radości, gdy razem z 

innymi biegaczami, przed rozpoczęciem wyścigu, śpiewam 

hymn narodowy, a na trasę opadają przygotowane wcześniej 

biało-czerwone balony. Zawsze wbiegam na metę z moją 

córką, którą od najmłodszych lat uczę historii i miłości do 

ojczyzny. 

SONDA DZIENNIKARSKA 

Patrycja Mucha, uczennica klasy II LO A 

 Obchody 11 listopada są niezwykle istotnym wydarze-

niem w historii Polski. Wiele osób zapomina o naszej historii i 

tradycji. Ja osobiście świętuję obchody 11 listopada wraz z 

zespołem mażoretek. Bierzemy udział w uroczystym przemar-

szu, a następnie we Mszy Świętej. Po uroczystościach kościel-

nych udajemy się na akademię upamiętniającą to jakże ważne 

święto. 

Piotr Pietrzyk, uczeń klasy II LO A 

 Święto Niepodległości zawsze obchodzę z wielką rado-

ścią z wielu powodów, niekoniecznie patriotycznych. Cieszę 

się, że jest to dzień wolny i mogę sobie odpocząć, ale nie 

zapominam o tym, czego ten dzień dotyczy. Dlatego dla upa-

miętnienia tego idę na opuszczony grób i stawiam na nim 

znicz w intencji żołnierzy, którzy walczyli o to, żebyśmy mogli 

teraz żyć w wolnej Polsce. 

Nikola Jucha                                            

Oliwia Pierzga                                     

klasa II LO a 
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Póki tchu w piersiach… 

Konflikt zbrojny mocarstw zaborczych Sądeczanie wykorzystali jako szansę na 

niepodległość. Naprzeciw siebie stanęły wtedy Niemcy w sojuszu z Austro-Węgrami i 

Rosja. Na ziemiach polskich wytworzyły się stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie. 

Już w 1914 roku Piłsudski stworzył Legiony Polskie. Niepodległość Polski, a przede wszystkim siła 

zbrojna Polaków stały się kartą przetargową zaborców. Odrodzenie Polski w bliżej nieokreślonych 

ramach deklarował car Mikołaj II. Królestwo Polskie obiecywali Austriacy. Tymczasem na ziemiach pol-

skich rozpoczęła działalność Polska Organizacja Wojskowa. W 1916 roku było już w jej szeregach 15 tys. 

żołnierzy. Cesarze niemiecki i austriacki, licząc na siłę militarną Polaków, proklamowali powstanie 

samodzielnego państwa polskiego z armią pod dowództwem niemieckim.  

Koniec wojny 

 8 styczna 1918 roku prezydent 

Stanów Zjednoczonych Wilson (ma do 

dziś swój plac w Warszawie) wygłosił 

swoje słynne przemówienie w Kongre-

sie i przedstawił warunki zakońc-

zenia wojny. Punkt 13. brzmiał - 

„Należy stworzyć niepodległe 

państwo polskie, które będzie 

zajmować terytoria zamieszkane 

przez niezaprzeczalnie polską 

ludność i któremu należy 

zapewnić bezpieczny i swobodny 

dostęp do morza”. 11 listopada 

nastąpił długo oczekiwany ko-

niec wojny! Tego dnia w wago-

nie kolejowym w Lasku Compie-

gne podpisany został rozejm 

będący de facto kapitulacją Nie-

miec. Umilkł huk dział i terkot 

karabinów, uderzyły serca 

kościelnych dzwonów ogłaszają-

cych pokój. Bilans strat czterech 

lat wojny to 8,5 mln zabitych i 

jeszcze więcej rannych. Do War-

szawy przyjechał zwolniony z 

twierdzy magdeburskiej Józef 

Piłsudski, a 29 listopada objął 

u r z ą d  N a c z e l n i k a  P a ń s t w a .                 

Niepodległość w Nowym Sączu 

 Już w grudniu 1914 roku po po-

rażce Rosjan pod Limanową do Nowego 

Sącza weszły oddziały austro-węgierskie 

i oddziały legionowe. Na Ratuszu za-

tknięto trzy sztandary: austriacki, wę-

gierski i polski. Ludność ogarnął entu-

zjazm. Tak wspominał tę chwilę Józef 

Piłsudski. „Tym razem wchodziłem do 

miasta bez poprzedniego ostrzeliwania 

[…] Przyjemne było to wejście […] – Mi-

ałem tylko dużo kłopotu ze swoją Kasz-

tanką […] Nowy Sącz przyjął nas nadz-

wyczajnie serdecznie. A rozkosze 

„wielkomiejskie”! Elektryczne światło, 

kawiarnie, wanna, fryzjer. Zgoliłem tam 

sobie brodę, którą utrzymać w porządku 

na wojnie jest nadzwyczaj trudno. 

Bawili mnie potem moi żołnierze, którzy 

przy spotkaniach na ulicy 

udawali, że mnie nie poznają.”  

Tak nam dopomóż Bóg 

 W Nowym Sączu zaczę-

ła z końcem sierpnia 1917 roku 

działać Polska Organizacja 

Wojskowa. 18 lutego 1918 

roku powszechne oburzenie 

mieszkańców wywołały zapisy 

traktatu brzeskiego (państwa 

centralne oddały Ukrainie 

Chełmszczyznę i Podlasie). 

Wybuchł strajk kolejarzy. Od-

dajmy głos patriotycznemu 

uniesieniu chwili: „Na rynku 

przemawiają z mównicy do 

tłumów  Bielat Franciszek […] i 

hrabia Adam Stadnicki, wzy-

wając zebranych do jedno-

litego działania. Na znak tej 

jednomyślności i zgody hrabia 

Stadnicki po zejściu z trybuny 

ucałował publicznie przed-

stawiciela chłopów Narcyza Potoczka. Z 

potężnej i niezakłóconej manifestacji 

uczuć wszystkich obywateli widać 

nieodpartą wolę czynów, która nie 

waha się przed żadnymi ofiarami. Znać, 
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że obywatele Nowego Sącza podejmą 

czynną walkę z wrogiem, dokładając ile 

tylko sił starczy i serca do „przewrotu”. 

Toteż od pokoju brzeskiego począwszy 

dyszy Nowy Sącz nadzieją rychłego 

upadku austriackiego reżimu i chęcią 

przygotowania rewolucji w mieście.” Na 

zakończenie zebrani ślubowali: „Póki 

tchu w piersiach wszelkimi środkami 

walczyć będziemy dla zdobycia Zjednoc-

zonej, Niepodległej i nieuszczuplonej 

Polski. Tak nam dopomóż Bóg”. 

Trudne początki wolności 

 Już od września trwały akcje 

niszczenia napisów niemieckich i sym-

boli austriackich urzędów. Historyczny 

przewrót dokonał się w nocy z 30 na 31 

października. Członkowie POW z bronią 

w ręku opanowali koszary i główne 

budynki siedziby władz austriackich. 

Odebraną broń zmagazynowano w po-

mieszczeniach domu robotniczego. 

Dowódca garnizonu pułkownik Henryk 

Falley wśród zgromadzonych w kasynie 

oficerów odpiął szablę i „zrozpaczony 

chwiejąc się jak nieprzytomny” położył 

ją na stół. Rozległy się okrzyki: „Niech 

żyje Polska”, a potem śpiew – „Nie 

rzucim ziemi…” Władzę w mieście przej-

mował Komitet Obywatelski złożony z 

przedstawicieli różnych stronnictw poli-

tycznych i społecznych. Odbywały się 

burzliwe wiece Sądeczan. Wkrótce KO 

przekształcił się w Tymczasową Komisję 

Likwidacyjną, która uznała się za legalną 

władzę w mieście i powiecie. Począt-

kowo przewodniczył jej Władysław Bar-

backi, były burmistrz, a potem Henryk 

Suchanek, naczelnik Warsztatów 

Kolejowych. Mimo starań władzy poc-

zątki były pełne niepokojów społec-

znych. 

1918 – wiadomości ze świata 

 Oto garść informacji z gazet w 

roku 1918: Krwawy koniec Romano-

wów – w Jekaterynburgu została 

zamordowana rodzina carska. „Gruba 

Berta” terroryzuje Paryż. Gigantyczne 

niemieckie działo ostrzeliwuje Paryż z 

odległości stu dwudziestu kilometrów. 

Hiszpanka szaleje – epidemia grypy 

pochłania miliony ofiar. Zwycięstwo 

sufrażystek – w Wielkiej Brytanii pier-

wsze wybory z udziałem kobiet. 

 Warszawska prasa obok druko-

wania odezw i pełnych patriotycznego 

uniesienia tekstów polecała teatry 

Sfinks, Czarny Kot, Stylowy, hazard w 

ramach trzeciej klasycznej loterii oraz 

zapisy na Polską Pożyczkę Państwową.  

A w ogłoszeniach drobnych czytamy, że 

potrzebna jest praczka na rogu Wią-

zowej i Podwala, otwarto nową kawiar-

nię „z obiadami”, a doktor Leon Płużań-

ski powrócił do Warszawy i leczy 

choroby weneryczne. W cieniu wojny 

toczyło się zwyczajne życie. 

Granice państwa polskiego 

 W pozaborowym i powojennym 

chaosie bez hymnu i konstytucji tylko 

flaga i rota żołnierskiej przysięgi była 

narodowym drogowskazem. Granicę 

zachodnią udało się zabezpieczyć po 

zwycięstwie powstania wielkopolskiego 

i wyzwoleniu województwa wielkopol-

skiego. Nie powiodły się akcje plebiscy-

towe, Polska utraciła Górny Śląsk, War-

mię i Mazury. Ustalenie granicy 

wschodniej pochłonęło wiele ofiar w 

zbrojnych starciach z Ukrainą, Litwą i 

Armią Czerwoną.  

   

  

 W ten sposób 

ukształtowały się 

granice państwa pol-

skiego. Trzeba było 

zabrać się do pracy i od 

nowa zbudować linie 

k o l e j o w e , 

przeprowadzić reformę 

walutową i na  nowo 

tworzyć skarb państwa. 

Tak rodziła się II 

Rzeczpospolita. 

(REDA) 
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Galimatias 
W czasie gdy ktoś umiera z głodu, ginie za interesy kogoś innego lub walczy ze śmiertelną 

chorobą, ktoś inny zajmuje się rzeczami typu opracowywanie instrukcji obsługi drabiny, 

wywodami na temat tego czy ślimak jest rybą a marchewka owocem. 

 Jeszcze inni świętują urodziny 

Hitlera albo wyrażają swój patriotyzm 

poprzez ubiór pełen symboli Polski 

walczącej i spełniają się obywatelsko 

poprzez straszenie dzieci na osiedlu oraz 

surowe przestrzeganie norm, które rze-

komo czynią  ludzi NORMALNYMI. Wol-

ność słowa, na stałe wpisana w Konsty-

tucję, tak naprawdę jest wolnością 

ograniczoną jeżeli takie coś w ogóle ist-

nieje, gdyż ktoś kto otwarcie wypowie się 

o czymś w bardziej dobitny czy nawet 

szokujący sposób jest od razu uznawany 

za faszystę, nazistę, komunistę i rasistę. 

Tak jak w przypadku haseł podczas mar-

szu niepodległościowego: ,,Biała rasa 

Panów’’ czy ,,Polska dla Polaków’’. Hasła 

te są obraźliwe, ale jeżeli panuje WOL-

NOŚĆ słowa to chyba nie powinniśmy 

robić z tego afery. Widocznie osobom, 

które tak bardzo bojkotują owe transpar-

enty nie zależy na bezpieczeństwie 

swoich rodzin oraz ,,nietykalności’’ oso-

bistej swoich córek, żon czy nawet matek 

lub babć. Wygląda na to, że nie zrozu-

miano ludzi, którzy tworząc te transpar-

enty byli motywowani strachem oraz 

troską o losy kraju. Historia współczesna 

to jednak niezły galimatias.  

 Jeżeli w czasach średniowiecza 

działanie na szkodę czy przeciw swojemu 

państwu było nieraz karane śmiercią, to 

może w obecnych chociaż będzie karane 

rózgą. Ostatnimi czasy często słyszy się o 

aferach polegających na niewłaściwym 

nazewnictwie istotnych wydarzeń his-

torycznych lub subtelnym zakłamywaniu 

historii. Konstrukcja słowna “polskie 

obozy koncentracyjne” to tylko jeden z 

wielu przykładów manipulacji historią. 

Cóż… więc znów na szczęście jest się o co 

kłócić, podczas gdy nadal jak pisał Josif 

Brodski w ,,Piosence o Bośni”: ludzie 

giną. Na naszej planecie jedni ludzie 

przymierają głodem, a drudzy nie wiedzą 

co zrobić z pieniędzmi. Ostatecznie ci 

pierwsi jak i drudzy są narażeni na po-

dobne choroby, depresje i dylematy, a na 

końcu niby tę samą śmierć. Wszystko 

marność, można powiedzieć, ale każdy 

wolałby umierać w ciepłym łóżku i w 

dostatku, zamiast w kartonie czy na kle-

pisku z żołądkiem przyklejonym do krę-

gosłupa.                

Sebastian Kalisz 
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Czytałeś Konstytucję? 
 „Patriotyzm to postawa szacunku, 

umiłowania i oddania własnej ojczyźnie 

oraz chęć ponoszenia za nią ofiar”. - Taką 

definicję możemy przeczytać w Wikipe-

dii. Czy jednak współcześni ludzie potra-

fią na co dzień  realizować ideę patrioty-

zmu? W latach 1914-1918 żołnierze  wal-

czyli o upragnioną wolność. Ich heroizm 

pozwolił nam dzisiaj żyć bezpiecznie w 

wolnym kraju.  A co my robimy z naszą 

wolnością? Nagłówki gazet i newsy tele-

wizyjne prezentują rzeczywistość, w któ-

rą trudno uwierzyć. Wystarczy przypo-

mnieć ksenofobów bijących obcokrajow-

ców, gdy tylko nadarzy się okazja lub 

organizację, która w strojach Wehrmach-

tu obchodziła w lesie urodziny Adolfa 

Hitlera. Czy to zwykłe chuligaństwo, czy 

jednak współczesny obraz patriotyzmu? 

Trudno nam wyobrazić sobie Polaków 

przy ołtarzyku przywódcy III Rzeszy. Czy 

nie chodzili do szkoły? Uciekali z lekcji z 

historii? Rodzice nie opowiadali im jak 

ginęli ich przodkowie? Gdzie tkwi błąd, 

który doprowadził tych młodych ludzi do 

takich zachowań? Może należałoby po-

święcić więcej godzin historii na dokład-

ne wyjaśnienie wydarzeń z przeszłości 

albo organizować wyjazdy do nazistow-

skich obozów zagłady, które znajdują się 

na terenie Polski? Na pewno każde dzia-

łanie może coś zmienić, ale uważam, że 

politycy powinni przemyśleć tę sprawę.  

 Każdy obywatel ma swoje prawa 

oraz obowiązki i prawdziwy patriota bę-

dzie się z nich wywiązywał. Warto jednak 

zrobić rachunek sumienia i zadać sobie 

jedno zasadnicze pytanie: czy przeczyta-

łeś Konstytucję swojego kraju? Zacznijmy 

od tego. 

Oliwia Pierzga 

klasa II LO a 
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Pójdziemy do kawiarni? 
 Zawsze marzyłam, aby usiąść w kawiarni artystycznej, zapomnieć o pośpiechu tego świata i 

skupić się na „tu i teraz”. Aby przed mną stała filiżanka dobrej, zielonej herbaty – nie znoszę kawy. 

Wsłuchać się w twórczość młodych artystów, skupić się na różnorodności poetyckiej. Jestem niemal 

pewna, że moje myśli błądziłyby wokół każdego wiersza z osoba, zastanawiając się nad jego znac-

zeniem, aby potem zmieszać się w mojej głowie i przyjąć zupełnie nowy sens.  

 Tak działa poezja - rozprasza 

nasze myśli, zmienia stały punkt 

widzenia, ale równocześnie daje nam 

niezależność i możliwość zmiany 

spojrzenia na świat. Chciałabym mieć 

okazję przyglądać się społeczeństwu po 

zakończeniu I wojny światowej. Usiąść 

w kawiarni „Pod Pikadorem”, usłyszeć 

wiersze Tuwima, Lechonia, Iwasz-

kiewicza. Wsłuchać się w dniu otwarcia 

w wiersz Lechonia „Mochnacki”, us-

łyszeć  jego wzruszony głos i zatracić 

się… 

 Odzyskanie niepodległości przez 

Polskę wiązało się z wieloma zmianami 

w społeczeństwie oraz tworzeniem no-

wego systemu. Czytając o ówczesnym 

systemie szkolnictwa, gospodarki czy 

mediów najbardziej zainteresowała 

mnie jedna rzecz – literatura, zwłaszcza 

kawiarnia artystyczna „Pod Pikadorem”. 

Zaczęłam zagłębiać się w ten temat 

bardziej i zakochałam się w poezji z 

dwudziestolecia międzywojennego. 

Oczywiście w gimnazjum dużo czytałam 

poezji Bolesława Leśmiana. Tuwima 

kojarzyłam głównie z wierszyków dla 

dzieci i to był mój wielki błąd, który z 

całych sił staram się teraz naprawić. O 

Iwaszkiewiczu i Lechoniu być może, 

gdzieś słyszałam, a nawet jestem pew-

na, że tak było, jednak nie zwracałam 

na nich zbyt wielkiej uwagi. Do niektó-

rych rzeczy trzeba dorosnąć.   

 Kawiarnię „Pod Pikadorem” 

otwarto osiemnaście dni po odzyskaniu 

niepodległości w Warszawie. Jej założy-

cielami byli Jarosław Iwaszkiewicz, Jan 

Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim 

i Kazimierz Wierzyński. Pomysł na ka-

wiarnię padł z ust Tadeusza Raabe, któ-

ry zachwycał się moskiewskimi kawiar-

niami artystycznymi. Cały wygląd pol-

skiej kawiarni był wzorowany na rosyj-

skiej Kawiarni Futurystów. Występy 

odbywały się tam co wieczór, a do ka-

wiarni mógł wejść każdy po drobnej 

opłacie liczącej pięć marek. Przesiady-

wali tam nie tylko poeci, satyrycy, mu-

zycy, grafomani, ale również i buntow-

niczy malarze. Wieczory poetyckie po-

zwoliły młodym artystom na wyrażenie 

siebie, niekoniecznie każdy się do tego 

nadawał. Często czytano satyry poli-

tyczne dotyczące nowych zmian w kra-

ju. W warszawskim społeczeństwie zna-

czenie literatury wzrosło diametralnie, 

a spotkania w kawiarni odegrały dużą 

rolę w życiu kulturowym stolicy. 

 Zastanawiam się nad życiem 

artystycznym rozwijającym się w odro-

dzonej Polsce, siedząc w sądeckiej Ka-

wiarni Prowincjonalnej, przy aromatycz-

nej herbacie… 100 lat później. 

Nikola Jucha 
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Chcieliśmy żyć w pokoju 
123 lata niewoli, 3 pokolenia żyjące pod zaborami, państwo-widmo na mapach Europy… 

 Polska z rokiem 1795, w wyniku III 

rozbioru dokonanego przez naszych są-

siadów - Austrię, Prusy i Rosję, utraciła 

swoją niepodległość. Wojna dobiegała 

końca, zbliżał się rok 1918, napięcie ro-

sło, a my Polacy? Upatrywaliśmy w tej 

dacie okazji na odzyskanie niezależności. 

Często myśląc o roku 1918 mamy przed 

oczyma wielkie 

postacie, takie 

jak Józef Piłsud-

ski, Roman 

Dmowski, Ignacy 

Paderewski, czy 

Kazimierz Sosn-

kowski, które bez 

wątpienia wy-

warły ogromny 

wpływ na bieg 

historii. Trzeba 

jednak pamiętać, 

że w ich cieniu 

żyli zwykli ludzie.  

 D z i ę k i 

mojej cioci, po-

chodzącej z Bi-

czyc, mogłam 

wiele dowiedzieć 

się o latach 1910-

1920. Jej babcia Rozalia Szczypuła urodzi-

ła się na początku XX wieku. Jako dziecko 

bardzo chciała zdobywać wiedzę. Pocho-

dziła z ubogiej rodziny dlatego nie stać jej 

było na pełne wykształcenie. By móc się 

uczyć w 4-letniej szkole podstawowej 

często podkradała jajka z gospodarstwa. 

Z ich sprzedaży mogła zakupić przybory 

szkolne. 

 Jak wspominała pani Rozalia, Bi-

czyce Górne były zasiedlone przez Pola-

ków, a Dolne głównie przez Niemców i 

częściowo Żydów. Około 30% mieszkań-

ców Nowego Sącza stanowili Żydzi i wy-

wierali ogromny wpływ na miasto. Byli 

zazwyczaj zamożnymi ludźmi, dlatego 

zamieszkiwali zazwyczaj kamienice w 

rynku oraz przy ul. Jagiellońskiej. Stąd też 

wzięło się często powtarzane przez Ży-

dów stwierdzenie: ,,nasze kamienice, 

wasze ulice’’. Pomimo wielu różnic kultu-

rowych te trzy narodowości w Biczycach 

umiały ze sobą bezkonfliktowo egzysto-

wać. Ciocia wspomina, że jej babcia czę-

sto mówiła: ,,nie było między ludźmi nie-

nawiści, chcieli żyć tylko w pokoju’’. Tak 

też można opisać sytuację między Pola-

kami, Żydami, a Niemcami na terenach w 

pobliżu Nowego Sącza. Rozalia Szczypuła, 

mieszkanka Górnych Biczyc, jako młoda 

kobieta często zanosiła do domu Barbac-

kich mleko oraz śmietankę, by zarabiać 

pieniądze. W ten sposób poznała założy-

ciela naszej szkoły Bolesława Barbackie-

go. Nowy Sącz w tamtym okresie, oprócz 

wielu znanych osób, słynął także z kolei. 

Pani Rozalia wielokrotnie słyszała w do-

mu słowa: ,,kto ma w głowie olej, ten 

idzie na kolej’’. Sto lat temu pociągi wy-

wierały dużo większe wrażenie na miesz-

kańcach miasta. Pani Rozalia oraz jej 

przyjaciele lubili obserwować nadjeżdża-

jące pociągi. Trzeba pamiętać, że był to 

czas, w którym w domach nie było nawet 

bieżącej wody, więc taka maszyna była 

dla nich czymś 

nowoczesnym, a 

wręcz dawała im 

rozrywkę.  

Świat sto lat te-

mu wyglądał 

zupełnie inaczej, 

niż ten, który 

znamy teraz. 

Brakowało opieki 

medycznej, pod-

stawowych rze-

czy codziennego 

użytku oraz  do-

brego wykształ-

cenia, ale nie 

można powie-

dzieć jednego… 

Tego, że ludzie 

nie byli szczęśli-

wi. Często miesz-

kańcy spotykali się wieczorami, szczerze 

rozmawiali ze sobą, grali na instrumen-

tach, wspólnie śpiewali pieśni.  

 Gdy przyszła informacja o odzy-

skaniu przez Polskę niepodległości całą 

wieś zalała fala euforii. Jak mówiła pani 

Rozalia ,,ludzie tańczyli, śpiewali i nie 

posiadali się z radości’’.  

                                                                                                                    

Zuzanna Walasik 
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Polskość jako znajoma 
Czy walczyłbyś za swoją Ojczyznę? Na pewno każdy słyszał to pytanie, niekoniecznie skierowane bez-

pośrednio do konkretnej jednostki, ale unoszące się nad obywatelskimi głowami. Większość odpowie, 

że: „tak, jak najbardziej i w ogóle nie ma problemu”,  jakby krwawe bitwy o zachowanie tożsamości 

narodowej wymagały wysiłku podobnego do tego, który wkładamy w wyświadczenie przysługi stare-

mu znajomemu. 

Właśnie znajomemu… Polskość 

jako znajoma, będąca nieodłączną czę-

ścią naszych żyć, przemykająca gdzieś w 

tle, czasem zatracająca się wśród 

”bardziej opłacalnego towarzystwa”… 

Czy walka za ojczyznę, może być przyja-

cielską przysługą? A może jednak zim-

nym i formalnym obowiązkiem…  

Otóż, z odrobiną osobistej konsternacji 

muszę przyznać, że nie powinna być ani 

tym, ani tym. Pobudki, jakimi kieruje się 

obywatel są zarówno obowiązkiem, jak i 

przysługą, ale ich wymiar zmienia się 

wraz ze świadomością, iż ojczyzna to 

matka, której należy się szacunek, mi-

łość, oddanie oraz wdzięczność…  Jeśli 

przyjmiemy taką pozę zatrze się granica 

pomiędzy Polską jako samymi granicami, 

a Polską w postaci 

bardziej emocjonal-

nej, wnoszącej się na 

szczyt osobistej rela-

cji… 

Kiedy doko-

nuję personifikacji 

R z e c z y p o s p o l i t e j 

przed oczyma staje 

mi obraz styranej 

matki z rękami znisz-

czonymi od pracy, z 

włosami w nieładzie, ale z uśmiechem na 

twarzy… dobrym spokojnym, pełnym  

błogosławieństwa… 

Dalej w głowie tworzę obraz syna, które-

mu ktoś obraził rodzicielkę i wierzcie lub 

nie, ale wykreowany w moim umyśle 

widok jego rozwścieczonej twarzy nasu-

wa tylko jedno określenie: patriotyzm. 

Aleksandra Biel  

klasa I LO a 

KOMENTARZ  

Patriotyzm – kiedyś i dziś 

 Patriotyzm? Czy współczesny 

młody człowiek w ogóle zastanawia się 

nad swoimi uczuciami wobec ojczyzny? 

W ciągłym pośpiechu, codziennej ruty-

nie raczej odsuwamy od siebie takie 

refleksje, do czasu świąt narodowych 

typu Dzień Niepodległości. Nagle w 

mediach na lewo i prawo mówi się 

o tym, a wszyscy są wielkimi patrio-

tami. Niosą flagi, transparenty z 

hasłami, które widać z kilometra, 

żeby pokazać jak to bardzo kochają 

swoją ojczyznę.  Szkoda tylko, że 

patrioci przypominają sobie o oj-

czyźnie tylko kilka razy w roku. Na 

co dzień ci sami ludzie propagują 

rasizm, zaśmiecają język polski wul-

garyzmami albo prześladują innych 

z powodu ich wyznania religijnego. 

 Spacerując po ulicach pol-

skich miast można zauważyć 

„patriotyczne” graffiti na ścianach bu-

dynków oraz mężczyzn w bluzach z or-

łem na piersi, którzy budzą strach.   

 Współczesny patriotyzm wydaje 

się być karykaturalny. Pozbawiono go 

bowiem dodatkowych wartości, takich 

jak:  szacunek, tolerancja, czy chociażby 

logiczne myślenie. Skoro jesteś patriotą i 

potrafisz wytknąć obcokrajowcowi to, że 

przyjechał do Polski i tu nie pasuje, to 

czy tak naprawdę byłbyś w stanie stanąć 

w obronie kraju 100 lat temu i ani przez 

chwilę nie zwątpić, że warto? Czy nie 

rzuciłbyś broni od razu na podłogę ze 

strachu, że zaraz możesz zginąć?  Czy nie 

wolałbyś wtedy uciec i wrócić dopiero 

wtedy, kiedy byłoby już bezpiecznie?  



 13 

 Właśnie, niech teraz każdy nazy-

wający się „patriotą” odpowie sobie 

sam na te pytania.  

 Może warto przypomnieć, że 

ponad sto lat temu zwykli ludzie odda-

wali swoje życie w obronie Polski. Wte-

dy dla nich nie liczyło się wiele. Najwięk-

szą wartością była dla nich wolna i bez-

pieczna Polska. Oczywiście, że woleliby 

żyć bez wojny, razem, szczęśliwi, ale szli 

i … ginęli. Należy o tym zawsze pamię-

tać. I może zamiast wszczynania zamie-

szek w najmniej odpowiednich momen-

tach, zmusić się do chociaż krótkiej re-

fleksji, wyobrazić sobie siebie w czasach, 

kiedy Polska musiała walczyć o niepod-

ległość. Szacunek jest tutaj słowem klu-

czowym. 

   Zuzanna Horowska 

klasa I LO a 

KOMENTARZ  

FELIETON 

Bieg donikąd 
 

To takie dziwne. Każdego dnia wstaję, idę do szkoły, jem obiad, spotykam znajomych i nieznajomych, 

myję zęby oraz kładę się do łóżka. Tak po prostu. Jakby to były najzwyklejsze rzeczy na świecie. Z per-

spektywy czasu, tak bardzo niedoceniane rzeczy. Człowiek nie budzi się rano i nie zastanawia czy dziś 

dotrze do pracy, czy będzie bezpieczny, czy będzie miał co włożyć do garnka. 

 Tak po prostu jest. Żyjemy z dnia 

na dzień, z godziny na godzinę. Ludzie 

zapominają lub nie chcą pamiętać o 

prawdziwych wartościach, ich trywialne 

problemy stają się jedynym zmartwie-

niem. Jak dobrze "żyć" w tych czasach, w 

tym kraju? Przecież człowiek ma większe 

sprawy na głowie niż zatrzymanie się na 

jedną minutę 11 listopada. Po co pamię-

tać o historii? Nie można przecież mar-

nować cennego czasu. Czas to pieniądz. 

Żyjemy w czasach biegu donikąd.  

 Polska odzyskała niepodległość 

po 123 latach niewoli. Jak do tego do-

szło? 11 listopada 1918 r. Rada Regen-

cyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu 

władzę wojskową i naczelne dowództwo 

podległych jej wojsk polskich. Tego sa-

mego dnia Niemcy podpisały zawiesze-

nie broni kończące I wojnę światową. 

Historia naszego kraju zmieniła bieg.  

 "Jak myśl sprzed lat, jak wspo-

mnień ślad, wraca dziś, pamięć o tych, 

których nie ma". Sto lat. Szmat czasu. 

Zdążyliśmy poznać słowa, 

takie jak: Holokaust, stali-

nizm, wolność. Sto lat i 

znak Polski Walczącej. Sto 

lat i setki tysięcy ludzi, 

którzy zginęli w walce o 

naród i setki, o których się 

nie pamięta. Sto lat i dwie 

wojny światowe. Sto lat 

odważnych Polaków. Sto 

lat Niepodległości Rzeczy-

pospolitej Polskiej.  

 Wolność to wielo-

wymiarowe słowo. Pytanie 

o zakres wolności człowie-

ka jest tak stare jak sama 

historia ludzkości. Mam wrażenie, że 

współczesna definicja pojęcia wolność 

znacznie różni się od jej znaczenia w 

1918 roku. Walczymy o tę wolność w 

przestrzeni internetowej, protestujemy 

w obronie wolnych sądów, pragniemy 

mieć możliwość podejmowania wolnych 

decyzji. Czy jednak rozumiemy wartość 

wolności, o którą walczyli Polacy sto lat 

temu?  

 Wierzę, że pomimo sporów poli-

tycznych, kolejnych newsów dotyczą-

cych fałszowania historii, epidemii obo-

jętności na ludzką krzywdę, większość z 

nas pamięta i czci bohaterów naszego 

kraju. Właśnie pamięć o nich powinna 

nas chronić przed powtórzeniem błę-

dów, które doprowadziły do upadku 

naszego kraju. Wierzę w to szczerze, 

pomimo… chaosu współczesności i nie-

ustannego biegu donikąd.                                         

 

Magdalena Kafel 

klasa II LO a 
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 „Troska o poprawienie stanu 

zdrowia i tężyzny fizycznej w obliczu 

zagrożenia ze strony Niemiec i ra-

dzieckiej Rosji spowodowała szybkie 

działanie Marszałka na rzecz wycho-

wania fizycznego i sportu.” - mówił 

Juliusz Ulrych, któremu Marszałek 

powierzył funkcję dyrektora 

Państwowego Urzędu Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Obron-

nego. Dopiero po czasie odnaleziono 

drugie przeznaczenie sportu – takie, 

które dominuje we współczesności. 

Oczywiście mowa tu o rywalizacji na-

jlepszych i trochę gorszych, od olim-

piad, igrzysk zimowych i  letnich,  po 

zmagania piłkarskie w C klasie.   

 W Polsce  najpopularniejszą 

dyscypliną sportową  jest wszech-

obecna piłka nożna.  Nawet ludzie, 

którzy nie interesują się jakimikolwiek 

rozgrywkami, trochę o piłce nożnej 

wiedzą. Zdecydowanie mniej mówi 

się o sportach olimpijskich, chyba że 

właśnie trwa olimpiada albo igrzyska i 

nasi reprezentanci zdobywają 

medale. Ale współczesny sport znacznie 

różni się od tego z 1918 roku.   

 Dużym krokiem w stronę rozwoju, 

było zaproszenie Polski do udziału w 

Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 

1920r. (w których ostatecznie nie wys-

tąpili z powodu Bitwy Warszawskiej). Od 

tego momentu znaczenie sportu zwięk-

szało się. Z pierwszą inicjatywą wyszedł 

Górny Śląsk, gdzie utworzono pierwsze 

kluby sportowe - Polonię Bytom oraz 

Śląsk Świętochłowice. Rozpoczęto 

również przygotowania do kolejnych 

igrzysk, z których mimo braku odpowied-

nich środków, wystartowało 78 polskich 

sportowców. Tam zdobyto pierwsze 

medale olimpijskie (m.in. srebrny w kolar-

skim wyścigu na 4 km, brązowy, wy-

walczony przez jeźdźca na wierzchowcu 

Picador). Kolejnym przełomem była 

inicjatywa redakcji „Przeglądu Spor-

towego”- pierwszego dziennika spor-

towego, która zorganizowała wtedy 

plebiscyt  na najlepszego sportowca. 

Następnie, utworzono Ligę, wbrew Pol-

skiemu Związkowi Piłki Nożnej, po-

nieważ uznano, że dotychczasowe 

rozgrywki były oceniane niesprawiedli-

wie. Dało to początek rozgrywkom 

oglądanym również dzisiaj.  Sport 

rozwijał się i odgrywał coraz większą 

rolę. Organizowano dotychczas 

nieznane imprezy sportowe, takie jak: 

I Bieg Kolarski dookoła Polski, czyli 

dzisiejszy Tour de Pologne. Z kolejnych 

igrzysk zaczęto przywozić coraz więcej 

medali w konkurencjach: rzut dyskiem,  

oszczepem, bieg na 10 km oraz 100m, 

wioślarstwo, skoki narciarskie. 

 Historia  dobitnie pokazuje, że 

wolność miała różne wymiary i objęła 

wszystkie dziedziny naszego życia – 

nawet, a może przede wszystkim… 

sport. 

                                                                                                  

Weronika Łyczak  

klasa III LO a 

SPORT W NIEPODLEGŁEJ POLSCE 

Odzyskanie  przez Polskę niepodległości, oznaczało tworzenie od podstaw całego kraju. Najwięk-

szym rozwojem objęto przede wszystkim  gospodarkę, kulturę, naukę, wojsko oraz … sport.  

 Troska o stan tężyzny fizycznej 
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FELIETON 

Niepodległość nie jest dana raz na zawsze 
    Dzień jak co dzień. Dla wielu młodych ludzi ciągła rutyna: wczesne wstawanie, szkoła, dom, nauka. 

Poza monotonią szarej codzienności pojawia się czas na rozrywkę, zabawę, a także spotkania z przyja-

ciółmi. W obecnych czasach mamy możliwość rozwijania się i korzystania z nowoczesnych technologii. 

Każdy z nas niewątpliwie posiada własny smartfon, a także laptop czy tablet. Mamy dosłownie wszyst-

ko, czego sobie zapragniemy. Żyjemy z dnia na dzień, nie zastanawiając się co będzie jutro, za tydzień, 

miesiąc, rok z naszym pięknym i wolnym krajem. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, jak wyglądało życie 

młodych ludzi w ubiegłym wieku? Czy także nie musieli obawiać się jutra? Bez żadnych wątpliwości 

mogę stwierdzić, że ich życie nie było tak kolorowe i beztroskie jak nasze. 

 Gdy w 1795 roku doszło do III 

rozbioru, Polska została usunięta z mapy 

świata. Polacy pragnęli wolności. Ich 

starania były długie i trudne. Liczne po-

wstania, wiele stoczonych bitew i opór 

przeciwko zaborcom przez długie lata nie 

przyniosły żadnych efektów. Dopiero 

podczas wybuchu I wojny światowej w 

1914 roku pojawiła się nadzieja na odzy-

skanie niepodległości. Kiedy w 1918 roku 

rozpadała się monarchia austro-

węgierska i nadchodziła klęska Niemiec, 

Polacy coraz bardziej wierzyli w odzyska-

nie niepodległego państwa. Nie zmarno-

wali szansy danej przez historię i z wiel-

kim zaangażowaniem przystąpili do od-

zyskiwania władzy w kraju. W 1918 roku 

przy pomocy Ententy szanse na odzyska-

nie niepodległości były coraz większe. 

Ważne wydarzenie miało miejsce 7 paź-

dziernika 1918 roku, kiedy Rada Regen-

cyjna ogłosiła manifest propagujący od-

budowanie Państwa Polskiego, nato-

miast 28 października w Krakowie po-

wstała Polska Komisja Likwidacyjna pod 

przewodnictwem Wincentego Witosa. 

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna 

przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę 

nad oddziałami Wojska Polskiego. Wła-

śnie w tym dniu zakończyła się I wojna 

światowa i Polacy po 123 latach starań 

odzyskali niepodległość.  

     Dwa lata temu uczestni-

czyłam w obchodach 98. rocznicy odzy-

skania niepodległości, będąc w delegacji 

pocztu sztandarowego. Po zakończeniu 

uroczystości podszedł do mnie starszy 

pan i zaczęliśmy rozmawiać . -Bardzo się 

cieszę, że młodzi ludzie pamiętają o hi-

storii - powiedział. Przepra-

szam, ale nie za bardzo ro-

zumiem, co Pan ma na my-

śli? – zapytałam mężczyznę. 

- Dzisiaj jest dzień wolny, 

moglibyście go spędzić ze 

znajomymi, a Wy jesteście 

tutaj i swoją obecnością 

pokazujecie, że dzieje kraju 

oraz wielcy bohaterowie nie 

są Wam obojętni.  

 Gdy wróci-

łam do domu, długo zasta-

nawiałam się nad słowami 

starszego pana i dopiero 

wtedy zrozumiałam, jak 

ważnym wydarzeniem było 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Uświadomiłam sobie, że młodzi ludzie 

zapominają o dokonaniach bohaterów 

historycznych, takich jak: Wincenty Wi-

tos, Stefan-Grot Rowecki, Ignacy Jan 

Paderewski, Roman Dmowski, a także 

Józef Piłsudski. Wszystkie te postacie są 

dla nas papierowe, bez oddechu, obecne 

jedynie na kartach książek historycznych. 

A przecież często nie zdajemy sobie spra-

wy, że właśnie Ci wielcy bohaterowie 

walczyli o niepodległą Polskę, abyśmy 

teraz mogli żyć w wolnym kraju. „Ważne, 

aby obchody święta odzyskania niepod-

ległości odbywały się nie tylko w wielkich 

miastach, w parlamencie, na placu Józe-

fa Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza, ale również we wszystkich 

polskich miastach, miasteczkach i wio-

skach”. – Słowa te wypowiedział Prezy-

dent Polski Andrzej Duda podczas obcho-

dów Święta Niepodległości w Stróży, 

małej wiosce w powiecie limanowskim.  

Warto przemyśleć te słowa, bo niepodle-

głość nie jest rzeczą daną raz na zawsze.  

 

Patrycja Mucha 

   Klasa II LO a 

Źródła:                                                                 

Smartage.pl ; Dzieje.pl 
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„Kiedy nocą śpi scena, śnią maszyny huczne  

I umilkły pioruny, burze, deszcze sztuczne, 

Ci, co słońcem zrobili blask ramp migotliwy  

I świat stworzyli bardziej niż życie prawdziwy,  

Których wiecznie trwać będą miłość i cierpienie,  

Schodzą się jako duchy i stają na scenie.” 

 

KOMIKS 

„Was wzywam! Nasze bowiem słowa są ułomne  

I nie dosyć są wielkie, i za mało skromne,  

Nie dość żeśmy cierpieli, za mało walczyli,  

Byśmy mogli cośkolwiek powiedzieć w tej chwili.  

Ale ty, któryś poszedł za granicę świata  

Wezwać pomsty na przemoc, co naród przygniata,  

I słowa znalazł takie, żeś temi samemi  

Od nas mówił do nieba, od nieba do ziemi,” 

„Oto się nad Krakowem złote blaski palą,  

Król Zygmunt milcząc patrzy, jak Wisła się wije,  

I wtedy dzwon uderzył! Ten sam, co dziś bije!  

Bij! I porwij nas w swoje chyboty ogromne,  

Wołaj: „Bądźcie jak tamci, to was nie zapomnę,  

A. wtedy ci, co przyjdą, gdy się wiek wasz prześni,  

O was także pomyślą, słuchając mej pieśni,” 

 

„Patrz! Mroki się rozpierzchły i w otchłani giną,  

Jakaś ręka spuszczoną targnęła kurtyną,  

Konrada jakaś postać prowadzi bezgłosa.  

Kto to? Może robotnik albo dziewka bosa.  

We wszystkich domach światła  

rozbłysły wśród nocy.  

Uradujcie się w grobach, wolności prorocy!” 

„Gdzie kat zaciskał stryczek wkoło dumnej głowy,  

gdzie stała szubienica, jest krzyż Chrystusowy!  

Płyniesz teraz przeszłości niewstrzymana falo!  

A Ty, który jedyny możesz stać w tym dźwięku  

I w Tobie jednym serce nie zadrży od lęku,  

Bo kiedyś Ty go słuchał - to nienadaremno ” 

„Niech więc głowę pochyli, kto w cuda nie wierzy,  

Ten, który umiał cierpieć, a radość go trwoży,  

Kto nie stargał na szyi niewoli obroży,  

I kto chce przyszłość wstrzymać,  

i kto przeszłość plami,  

Niechaj wyjdą tą nocą. Bo dziś pod gwiazdami  

Jakieś cienie po polach, po mieście się snują  

I wśród płaczu padają. I ziemię całują.” 

Wiersz „11 listopada”  Jan Lechoń 

Kacper Biedrawa  

klasa I LO a 

 


