
 

 

 

 

 

Rozpoczynamy obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości! W tej zakładce 

będziemy na bieżąco informować o działaniach przeprowadzanych w związku z tym 

wydarzeniem w naszej szkole. 

15 marca 2018 r. odbył się wykład doktora Ireneusza Wojewódzkiego z Instytutu 

Historii UZ „Sprawa polska w czasie I Wojny Światowej”, otwierający cykl wydarzeń w I LO. 

Uczniowie dowiedzieli się jakie efekty przyniosły działania wybitnych Polaków w czasie  

I wojny światowej, jaką rolę odegrały w tym procesie kwestie wielkiej międzynarodowej 

polityki, a jaką zwykły przypadek i niedoceniane dotąd uwarunkowania. 

22 marca 2018 r. młodzież naszego liceum miała okazję wysłuchać wykładu doktora 

Łukasza Janeczka z Instytutu Historii UZ „Błękitna Armia gen. Hallera i jej udział w walce  

o niepodległą Polskę”. Mężczyzna przybliżył okoliczności powstania wojsk polskich we 

Francji oraz wyboru Hallera na ich dowódcę, a także zaznaczył ducha walki, drzemiącego  

w przedstawicielach polonii amerykańskiej, którzy ochotniczo zasilali szeregi armii.  

W zakończeniu swojego przemówienia, doktor Janeczek odwołał się także do uzbrojenia 

Błękitnej Armii, na które składały się najnowocześniejsze egzemplarze broni palnej i czołgi 

Renault FT-17. 

5 kwietnia 2018r. nasza szkoła uczestniczyła w otwarciu wystawy z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę „Drogi do Niepodległości” dra Wojciecha Lizaka. W 

wystawionych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida 

zbiorach znalazły się między innymi: prasa emigracyjna, rysunki, szkice i karykatury 

prezentujące zsyłki na Sybir, rzeczywistość obozu jenieckiego itp., mapy z zaznaczonymi 

planami bitew, księgi (np. z dedykacją marszałka Piłsudskiego dla gen Tadeusza Kutrzeby), 

dotyczące polskiej tradycji niepodległościowej od powstania styczniowego do listopada 1918 

r. Uczniowie mogli zobaczyć także zdjęcia i grafiki przedstawiające Józefa Piłsudskiego, jego 

dom i rodzinę. 

20 kwietnia 2018r. odbyła się sesja historyczna pt. „U progu niepodległości. Wizje 

odrodzonej Polski”. Została ona podzielona na dwie części. Pierwszą był wykład dra hab. 

Tomasza Nodzyńskiego „J. Piłsudski i R. Dmowski - dwie wizje niepodległej Polski”. Profesor 

podkreślał różnice poglądów dwóch wizjonerów: Piłsudski był socjalistą, zwolennikiem 

wywalczenia niepodległości przez Polskę za pomocą powstań i konspiracji, sprzymierzonym z 

państwami centralnymi; Dmowski był nacjonalistą, w przeciwieństwie do Piłsudskiego pragnął 

uzyskać niepodległość przez dyplomację, a jego sprzymierzeńcami były kraje ententy. 

Niepodległość nie była istotna tylko dla Polaków zamieszkujących ziemię 

Rzeczpospolitej. W drugiej części sesji uczniowie naszego liceum mieli okazję wysłuchać 

rówieśników, którzy skupiali się właśnie na tych innych twarzach listopada 1918 r.: Aleksandry 

Oparskiej, która tłumaczyła czym była Niepodległość zwykłych ludzi…, Miłosza Gąsiewskiego 

omawiającego postawy Żydów wobec niepodległej Polski, Karoliny Molisak w wykładzie 



Socjaliści - w imię praw do pracy , chleba i ziemi, Ligii Skrzypczak przytaczającej sytuację 

Ukraińców wobec odzyskania przez Polskę niepodległości, Karoliny Tomczyszyn 

podkreślającej Niepodległość jest kobietą!, Kacpra Lipińskiego przedstawiającego poglądy 

komunistów w sprawie polskiej, oraz Piotra Jasielskiego, który rozważał alternatywny bieg 

historii w przemowie A co na to Dembowski?...historia alternatywna. Całe wydarzenie 

prowadzili Julia Tarasewicz i Jakub Bonczyk. 

 


