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 Sport i Niepodległość 

Działacze sportowi na konferencji  

20-22 września 1918 roku stworzyli  

ogólnopolski związek zajmujący się 

sportem całej odrodzonej ojczyzny. Sportowcy wyprzedzili więc niepodległość o 

półtora miesiąca. Sport w II RP  z każdym rokiem stawał się coraz popularniejszy. 

Uroki sportu zaczęły dostrzegać zarówno elity polityczne, kulturalne, wojskowe, jak i 

robotnicy i rzemieślnicy. Zawody sportowe gościły często nawet w niewielkich 

wsiach. W 1921 roku było w odrodzonym kraju zaledwie 70 tysięcy sportowców. Trzy 

lata później do klubów i towarzystw sportowych należało już ponad 115 tysięcy osób, 

a w 1938 roku ponad 352 tysięcy, uprawiających sport w 4500 organizacji. 

                        XLO DLA NIEPODLEGŁEJ 

25 października 2018 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole Międzyszkolny 

Turniej Siatkarsko - Koszykarski o puchar Dyrektora X LO. Patronem 

tego przedsięwzięcia był Leopold Kula-Lis - „najmłodszy pułkownik Józefa 

Piłsudskiego”.  



 

   Prezentacja patrona  

       „Miał sławę bohatera, a moc i dumę lwa”. 

 przyszedł na świat 5 listopada 1896 w Kosinie pod 

Rzeszowem 

 w rodzinie kultywowano tradycje patriotyczne 

  w 1911 roku wstąpił do ruchu skautingowego, już 

rok później został członkiem Związku 

Strzeleckiego- z tamtych czasów pochodzi  jego 

przydomek "Lis" 

  Józefa Piłsudskiego po raz pierwszy zobaczył na 

ćwiczeniach Okręgu Rzeszowskiego- miał wtedy 16 

lat 

  rok później był już w szkole oficerskiej, do której przyjmowano 

osiemnastoletnich kandydatów 

  członkowie "Strzelca" mieli stanowić kadrę tworzonych przez Piłsudskiego 

polskich sił zbrojnych  

  wybuchła I wojna światowa, wielu kadetów trafiło do Legionów Polskich 

 „Rycerski pędził żywot, rycerski znalazł zgon 

Armaty mu dzwoniły, a nie żałobny dzwon!" - śpiewano o nim w okresie 

międzywojennym. Choć w chwili śmierci miał zaledwie 23 lata, zdążył 

dosłużyć się stopnia pułkownika i zdobyć reputację jednego z 

najlepszych polskich oficerów. O Leopoldzie Lisie-Kuli sam Józef 

Piłsudski mówił: "mój dzielny chłopiec". 



Zawody czas zacząć... 
W turnieju uczestniczyły  cztery drużyny, poza gospodarzem X LO - były to VII LO, 

XII LO i XIII LO. Każda ze szkół wystawiła cztery reprezentacje – żeńskie i męskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W przerwach.....artystycznie! 

 

Pokazy taneczne –gimnastyka artystyczna na najwyższym poziomie 

 

 



 

A na parkiecie zwycięża  piękno sportu 

i siła młodości 

 

 

 

 

 Po wielu ciekawych i emocjonujących grach na boisku - pierwsze miejsce w 

klasyfikacji końcowej- sumującej zdobyte punkty w obu turniejach- zdobyło XII LO, 

drugie miejsce VII LO, trzecie przypadło  XIII LO. Gratulujemy zwycięzcom                     

i dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju.  

 



Kończymy wspólną 

fotografią 

Dziękujemy Pani Dyrektor  za 

inicjatywę ,która łączy piękno 

sportu i historii .Nauczycielom 

wychowania fizycznego 

dziękujemy za perfekcyjną 

organizację turnieju a  Radzie Rodziców za wsparcie naszej inicjatywy.  

Koordynator projektu: Cecylia Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


