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100 lecie
niepodległości

Pułkownik Juliusz Skokowski 
przyjął pod swoje dowodzenie 
Baśkę Murmańską. Można 
pomyśleć, iż to odważna i wy-
trwała kobieta. Otóż nie. Była 
to niedźwiedzica polarna, nie-
zwykle honorowa. Oswojona, 
pełna energii była pod opieką 
kpr. Smorgońskiego, aż do 
końca jej życia. Podbiła serce 
polskich żołnierzy, walczących 
przeciwko Bolszewikom.
Nie można określić, kiedy tak 
naprawdę przyszła na świat 
i jak znalazła się w Mur-
manie. Podchorąży natknął 
się na Baśkę w okolicach 
Archangielsku, gdy ta wal-
czyła przeciwko destrukcyj-
nej bolszewii. Wykupił ją, by 
podbić serce jego kobiety. 
Trzeba przyznać, zrobiło to 
wielką furorę, a o incydencie 
dowiedzieli się nawet najwyżsi 
szczeblem wojskowi. Męż-
czyzna trafił na kilka dni za 
kratki, a ona została ogłoszo-
na córką Regimentu. Przyjęli 
ją do oddziału, przyznano 
racje żywnościowe, żartując, 
iż to przeznaczenie. Dawniej, 

Baśka Murmańska, 
kim jest? 
Czyli o żołnierzu 
Batalionu 
Murmańczyków.

Akademia Smorgońska była 
miejscem tresury niedźwiedzi. 
Od pierwszego dnia, bardzo 
ją polubili i zaczęli tresować. 
Pierwszy cel był wiadomy - 
nauczyć ją chodzić na dwóch 
łapach. Może być to śmieszne, 
tak wielkie zwierzę nie potra-
fiłoby tego dokonać. A jednak 
sprostała zadaniu szybciej, 
niż nie jeden żołnierz. Zapew-
niało to wielką radość wśród 
jej wojennych ‚’adoratorów’’. 

Pojawiło się wiele spekulacji 
na temat jej płci, jednak wy-
nik był jednoznaczny. Baśka 
to ‚’kobieta z krwi i kości’’ co 
potem zostało weterynaryjnie 
potwierdzone.
Baśka nie walczyła dosłownie, 
jednak dawała wiele energii 
do walki żołnierzom. Jej figle i 

posłuszeństwo były zadziwia-
jące. Mogła swobodnie cho-
dzić po koszarach. Nazywali 
ją swoim ‚’żywym sztanda-
rem’’. Wróciła nawet do Polski. 
Nikt nie chciał jej zostawiać, 
to było jasne. W drodze do 
Modlina, przez Warszawę, 
przy placu Saskim oddział 
miał defilować przed miesz-
kańcami stolicy. Niedźwiedź 
skradł serce wszystkich. Józef 
Piłsudski był zachwycony. 

Chcąc ją pogłaskać, ta za-
salutowała. To zdecydowanie 
okaz wdzięczności. Sytuację 
tą opisał Kurier Warszawski, 
a w sprzedaży pojawiły się 
maskotki białego niedźwie-
dzia - rzecz obowiązkową 
wśród zachcianek dzieci. 
Jak zginęła? Czyli o okropnym 
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przeżyciu żołnierzy.
To był dzień, w którym Mur-
mańska pierwszy raz (i 
ostatni) okazała swoje nie-
posłuszeństwo. Zawsze była 
prowadzona na łańcuchu i 
trzymała się ludzi. Z Twierdzy 
Modlin zerwała się na Wi-
słę. Od razu wszyscy ruszyli 
za swoją ulubienicą, ale gdy 
dotarli na drugi brzeg zoba-
czyli zamieszanie - miejscowy 
chłop zabił niedźwiedzia dla 
pięknego futra. Jednak nie 
poddawali się i w grę weszła 
broń. Odbicie Baśki było obo-
wiązkowe - tak jak w druży-
nie wypada. Słowa opiekuna 
zwierzęcia były rozpaczliwe. 
Powtarzał, że Baśka musi zo-
stać oddana, nawet nieżywa. 
Wszyscy Murmańczycy popa-
dli w żałobę, a jej futro wy-
pchali. Jeszcze przed rokiem 
1939 jej posturę ulokowali w 
szklanej gablocie. Futro znaj-
dowało się w Muzeum Wojska 
Polskiego i przetrwało wojnę. 
Niektóre źródła podają że 
Baśkę zjadły mole, jednak 
wersja o przechowywaniu jej 
ciała jest bardziej racjonalna. 
Anonimowy człowiek ze-
znał, że pracownicy muzeum 
po wojnie ukrywali zbiory 
związane z Piłsudskim. Ma się 
znajdować w Warszawskim 
Towarzystwie Łowieckim. Nie-
wykluczone, że posiadają ją 
nieznani nam ludzie. Spekula-
cji jest wiele, jednak pamięć o 
Murmańskiej jest wieczna.
27 lutego obchodzimy dzień 
niedźwiedzia polarnego. My-
ślę, że to ważny dzień w życiu 
Polaków. Zwierzęta również 
byli naszymi żołnierzami, go-
towymi do obrony, tak samo 
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jak Niedźwiedź Wojtek. Niżej 
zamieszam pośmiertne zdję-
cie upamiętniające naszego 
futrzastego członka oddziału 
Batalionów. Zdjęcie pocho-
dzi z Narodowego Archiwum 
Cyfrowego.

Sandra Kwolek, II LMS

Amerykanie 
nad Lwowem, 
czyli o udziale 
amerykańskich 
lotników w 
walkach z 
Ukraińcami i 
Armią Czerwoną.

Gdy kończyła się I wojna 
światowa, we Francji znajdo-
wał się Amerykański Korpus 
Ekspedycyjny dowodzony 
przez gen. Johna Pershinga. 
W jego siłach lotniczych zdo-
bywali doświadczenie lotnicy, 
których część nie zamierzała 

powracać za Ocean. Dla 
jednego z nich, kpt. Meria-
na Coopera, sprawa była 
cokolwiek donioślejsza. Jego 
pradziad płk John Cooper 
walczył pod Savannah wraz 
z Kazimierzem Pułaskim. Pa-
mięć o tym zapadła mocno 
w tradycję rodzinną, dlatego 
młody Cooper postanowił 
spłacić Polsce dług wdzięcz-
ności. Cooper przydzielony 
został do misji żywnościowej 
we Lwowie i rzucił się w wir 
akcji humanitarnej. Poznał 
tam gen. Rozwadowskiego, 
któremu wyjawił, że gotów 
jest służyć Polsce na linii 
frontu. Za jego namową w 
kwietniu 1919 Cooper napisał 
do Naczelnika Państwa list, 
w którym wyjawił swe zamia-

ry i motywy. Podczas spo-
tkania wyjawił Piłsudskiemu 
gotowość zebrania lotników 
amerykańskich gotowych do 
służby w Polsce. Bez proble-
mów otrzymał zgodę i już 
początkiem lipca 1919 roku 
pojawił się w Paryżu. Jako 
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pierwszy na jego apel odpo-
wiedział sławny już wówczas 
ppłk Cedric Fauntleroy . 
Posiadając takiego sojusz-
nika, szybko znalazł kilku 
doświadczonych pilotów. 
Mimo, że szczerze wyjaśnił 
im trudności, to wszyscy 
bez wahania zgodzili się na 
wyjazd. W motywacji, któ-
rą podawali, przewijał się 
motyw wdzięczności za czyny 
Pułaskiego i Kościuszki, chęć 
walki z komunizmem i pomo-
cy sojusznikowi USA.
Wyjazd nastąpił w połowie 
września 1919 roku. Po spo-
tkaniu z Piłsudskim grupa 
ośmiu lotników przybyła 
na podlwowskie lotnisko na 
Lewandówce, które stało 
się bazą słynnej 7 Eskadry 
(później Kościuszkowskiej). 
Nadawali jej ton amerykań-
scy piloci, choć służyli tam 
także Polacy. Podczas wy-
prawy na Kijów w kwietniu 
1920 roku przypadły im waż-
ne i odpowiedzialne zadania. 
Wyprzedzali ruchy wojsk 
informując o posunięciach 
bolszewików i skutecznie ich 
zwalczając. Przypisuje im się 
wypracowanie nowej taktyki 
zwalczania kawalerii, pole-
gającej na falowym atako-
waniu i ostrzeliwaniu wzdłuż 
maszerującej kolumny wroga 
na bardzo niskiej wysokości. 
Powodowało to nie tylko 
ogromne straty, ale i pani-
kę koni, a w konsekwencji 
długotrwałą dezorganizację 
marszu. Lotnicy zwalczali 
także piechotę, a nawet flotę 
rzeczną bolszewików operu-
jącą na Dnieprze.

Jeszcze większymi dowo-
dami bohaterstwa stał się 
ich udział w odwrocie spod 
Kijowa. W jednym przy-
padku Fauntleroy zauważył 
podczas rozeznania koncen-
trację bolszewików czatu-
jących na polski transport 
kolejowy. Jechało nim około 
2000 żołnierzy, których życie 
mogło znaleźć się w poważ-
nym zagrożeniu. Fauntleroy 
ostrzegł maszynistę, wylądo-
wał wzdłuż torów i złożył od-
powiedni meldunek. Polacy z 
potencjalnych ofiar zamienili 
się w czatujących na niedo-
szłych triumfatorów. Naj-
większą jednak wdzięczność 
zdobyli w drugiej obronie 
Lwowa w sierpniu 1920 roku. 
Gdy kozacy Budionnego po-
deszli pod Lwów, to właśnie 

 Gdy w 1918 roku po 
150 latach Polska odzyska-
ła wreszcie niepodległość, 
nie miała dostępu do mo-
rza przez jakikolwiek port. 
Dlatego szybko pojawił się 
pomysł by zbudować go od 
podstaw. Do wyboru był 
niewielki skrawek wybrzeża, 
który Polska uzyskała na 
mocy Traktatu Wersalskiego. 
Nad morze pojechał inżynier 
Tadeusz Wenda, który miał 
za zadanie znaleźć najlepsze 
miejsce na budowę portu. W 
czerwcu 1920 roku było już po 
obserwacji wybrzeża. Tadeusz 
Wenda uznał, że najdogod-
niejszym miejscem do budowy 

Gdynia – miasto
 z morza.
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amerykańscy lotnicy najsku-
teczniej nękali go nalota-
mi. Wypełniali tym samym 
liczne luki w linii frontowej 
otaczającej miasto. W kilku 
przypadkach skutecznie po-
wstrzymało to podchodzenie 
bolszewików pod mury wier-
nego miasta. Bohaterstwo 
Amerykanów poświadczają, 
nie tylko rozkazy pochwalne 
przełożonych, ale nawet fakt, 
że Fauntleroy mianowany 
został dowódcą lotnictwa 
całego Frontu Południowe-
go. Warto to podkreślić, bo 
nawet powierzenie obcemu 
oficerowi tak ważnego od-
cinka służby w tak przeło-
mowym momencie nie jest 
standardem.

Roksana Niedziałkowska, II LMS

portu wojennego jest Gdynia.
Ustawę o budowie portu, 
czyli „samodzielnej organi-
zacji bazy morskiej” uchwalił 
sejm 23 września 1922 roku i 
można było ruszać do pracy. 
Port powstawał szybko, dzięki 
podniosłym patriotycznym 
nastrojom jego budowniczych. 
Inwestycje wspierał przede 
wszystkim polityk Eugeniusz 
Kwiatkowski. W 1926 roku 
objął on stanowisko ministra 
przemysłu i handlu. Od tego 
momentu realizacja portu 
handlowego ruszyła pełną 
parą. Eugeniusz Kwiatkowski 
jest uważany za ojca Gdyni, 
jej twórcę i budowniczego. 
Stawiany jest często na równi 
z Tadeuszem Wendą. Już w 
1931 roku, gdynianie nadali 
mu honorowe obywatelstwo 
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miasta.
 Po ukończeniu budowy 
portu, Gdynia dynamicznie 
się rozwijała. 15 lat szybkie-
go wzrostu miasta brutalnie 
przerwała jednak II Wojna 
Światowa. Budowany z mo-
zołem port został kompletnie 
zniszczony. Podobnie jak 
stocznia, która również była 
jednym z celów strategicz-
nych.
  Dawni miesz-
kańcy Gdyni zaczęli wracać 
do wyzwolonego miasta w 
marcu 1945 roku. Wraz z nimi, 
przybyli szukający swego 
miejsca w wolnej Polsce byli 
mieszkańcy Wilna, Lwowa czy 
Warszawy. To właśnie oni po-
magali powstać Gdyni z kolan 
po wojnie. 
  We wrześniu 
1945 roku zaczęły wracać pol-
skie statki handlowe i okręty 
wojenne. Pracy nie brakowa-
ło i stocznia musiała szybko 
zacząć remonty. Na tej bazie 
rozpoczęła również budowę 
nowych statków.
  Kolejnym waż-
nym, ale również krwawym 
wydarzeniem w historii Gdy-
ni był dramat Grudnia 1970 
roku. Gdyńscy stoczniowcy, 
podobnie jak ich gdańscy ko-
ledzy, wzięli udział w brutal-
nie stłumionym przez władze 
PRL proteście. Dziś o pamię-
ci poległych świadczą dwa 
monumenty. Obecnie Gdy-
nia ma około ćwierć miliona 
mieszkańców. Jest powszech-
nie uważana za dynamicz-
nie rozwijający się ośrodek, 
zamieszkały przez otwartych 
i przedsiębiorczych mieszkań-
ców.

Alexander Jarus VIa,
Łukasz Nowakowski VIa

Paderewski od małego był 
uzdolniony w dziedzinie 
muzycznej, gdy był mały, 
zaczął rozwijać swoja pasje 
na starym, rodzinnym forte-
pianie. Zdobył wykształcenie 
w Instytucie Muzycznym, pod 
nazwą Konserwatorium War-
szawskie, tam studiował grę 
na fortepianie.  Jan od małe-
go ćwiczył grę na fortepianie 
i szło mu to bardzo dobrze, 
można nawet powiedzieć ze 

wspaniale. Ludzie widzieli w 
nim artystę. 
Pianista stał się sławny 
dzięki Helenie Modrzejew-
skiej, bardzo znanej aktorce. 
To ona właśnie sprowadzała 
niezwykłe tłumy przed scenę 
gdy Paderewski zaczynał 
grać. Podobał się jej jego 
talent, dlatego podarowała 

Ignacy Paderewski 
- pianista i polityk 
,współtwórca 
niepodległej 
Polski.

Ignacy Jan Paderewski
Ur. 18 listopada 1860 w Kuryłów-
ce, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym 
Jorku. Polski pianista, działacz 
niepodległościowy, kompozytor 
mąż stanu i polityk.

mu pokaźną sumę pieniędzy, 
za które dalej, konturował 
naukę w Wiedniu. Jako pia-
nista debiutował w 1887, a 
rok później miał swój wielki 
koncert w Paryżu.
Przez jakiś czas przebywał w 
Londynie, gdzie koncertował 
przed samą królowa Wik-
torią. Ogromnym sukcesem 
Paderewskiego okazało się 
jego pierwsze tournée po 
Stanach Zjednoczonych w 

latach 1891-92, na które był 
zmuszony pojechać ze wzglę-
du na kłopoty finansowe. 
Na stałe zamieszkał w USA. 
Miał ogromną popularność, 
nazywany był ‚’największym 
ze wszystkich’’, ‚’mistrzem’’, 
‚’królem pianistów’’, ‚’czaro-
dziejem klawiatury’’. 
Paderewski nigdy nie zapo-



minał o swoim pochodze-
niu. Myślał, że dzięki swojej 
sławie może pomoc ojczyźnie 
i chciał żeby znowu była 
niepodległa. W roku 1910 
nastąpiło odsłonięcie pomni-
ka grunwaldzkiego w Kra-
kowie. Pianista wygłosił taką 
mowę, że ludziom stanęły łzy 
w oczach. To właśnie wtedy 
Paderewski najprawdopo-
dobniej stwierdził, że wejdzie 
bardziej w temat polityki. 
Paderewski wziął na siebie 
bardzo trudne wyzwanie, 
czyli pogodzenie Polaków, 
którzy byli jeszcze bardziej 
podzieleni, niż w tych cza-
sach. 
Po wybuchu I wojny świato-
wej zaczął prowadzić szeroko 
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zakrojoną działalność dy-
plomatyczną na rzecz Polski 
i Polaków. W tym samym 
roku wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie kon-
tynuował swą działalność. 
Przed każdym ze swoich 
występów przemawiał on dla 
niepodległości Polski. Szybko 
udało mi się zbliżyć do do-
radcy prezydenta Wilsona, 
Edwarda House’a. Niedługo 
po tym spotkał się z samym 
prezydentem i przekazał mu 
memoriał na temat Rzecz-
pospolitej. Z tego powodu 
sprawa polskiej niepodległo-
ści znalazła się w słynnych 14 
punktach Wilsona. 
Gdy wrócił w XII 1918 roku 
do ojczyzny stał się impul-

sem do wybuchu powstania 
wielkopolskiego. Po jego 
zakończeniu 16 stycznia 1919 
objął stanowisko premiera, 
pełniąc również funkcję mi-
nistra spraw zagranicznych. 
W 1922 wyjechał ponownie 
do USA, gdzie powrócił do 
grania i koncertowania.
 Po wybuchu II wojny 
światowej został przewodniczą-
cym Rady Narodowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Londynie. 
W 1940 jeszcze raz pojechał do 
USA na rzecz Polski, chociaż 
czuł się fatalnie. Paderewski 
zmarł w Nowym Yorku na za-
palenie płuc, w wieku 81 lat.

Rita Wojtaszczyk VIb
ilustracja: Jowita UznanskaVIb

Polska muzyka 
rozrywkowa w po II 
wojnie światowej.
Polska muzyka rozrywkowa 
pojawiła się w dwudziestole-
ciu międzywojennym i trwała 
aż do wybuchu II wojny świa-
towej. Po 1945 roku odrodziła 
się.
 Po II woj-
nie światowej roz-
wijała się muzyka 
elektroniczna, 
było to możliwe 
dzięki nowym 
wynalazkom tech-
nicznym takim 
jak syntetyzato-
ry czy miksery. 
Jednak muzyka 
z tamtych lat 
różniła się od tej, 
którą większość z 
nas słucha dzisiaj.  

 Pod koniec lat pięć-
dziesiątych zapanowało w 
Polsce szaleństwo „mocnego 
uderzenia” czyli polskiego 
rock and rolla. Wtedy w 
gdańskim klubie Rudy Kot 
zadebiutował zespół Rhythm 
and Blues. Rock w Polsce 
nazywano wówczas big bitem. 
Ówczesne władze niechętnie 

patrzyły  na nowy styl muzyki 
i zwalczały go administracyj-
nie (nazwa big bit była ka-
muflażem przeciwko władzom 
komunistycznym), zespół 
Rhythm and Blues otrzymał 
zakaz grania koncertów w 
salach powyżej 400 osób. Ży-
wiołowe reakcje publiczności 
w trakcie koncertów budziły 

niepokój władz. Pa-
radoksalnie triumf 
zespołu stał się 
początkiem jego 
końca. W połowie 
1960 roku zespół 
rozpadł się. Wła-
dza dopięła swe-
go, jednak nie na 
długo. Powstawały 
już inne zespoły, 
jednym z nich był 
Czerwono-Czarni.
 Znane osobi-
stości takie jak 
Mieczysław Fogg, 



Hanka Ordonówna, Adolf 
Dymsza czy Zula Pogorzelska 
zaczynały swoją sceniczną 
karierę od roli artysty kaba-
retowego później zostawali 
solowymi wokalistami. Moż-
na nazwać ich prekursorami 
polskiej muzyki rozrywkowej, 
ponieważ przetarli szlaki w 
polskiej kulturze.
 Po II wojnie światowej 
popularnością cieszył się w 
szczególności wspomniany 
Mieczysław Fogg. Wykonywał 
takie piosenki jak: „Jesienne 
róże”, „Piosenka o mojej War-
szawie”, „To ostatnia niedzie-
la”. Płyty z jego nagraniami 
sprzedały się w nakładzie 25 
mln egzemplarzy.
 Do spopularyzowania 
piosenkarstwa, zwłaszcza od 
lat 60. przyczyniała się rów-

nież telewizja oraz festiwale 
piosenki, zwłaszcza w Sopo-
cie, Opolu, Kołobrzegu, Wro-
cławiu. Popularność wtedy 
zdobyli także: Maria Koterb-
ska („Karuzela”, „Parasolki”, 
„Serduszko puka w rytmie 
cza-cza”), Sława Przybylska 
(„Pamiętasz, była jesień”), 
Irena Santor („Każda miłość 
jest pierwsza”, „Powrócisz tu”), 
Halina Kunicka („Niech no 
tylko zakwitną jabłonie”, „Or-
kiestry dęte”), Jerzy Połomski 
(„Cała sala śpiewa z nami”, 
„Komu piosenkę?”), Krystyna 
Prońko („Jesteś lekiem na całe 
zło”, „Małe tęsknoty”), Irena 
Jarocka („Beatlemania Story”, 
„Motylem jestem”, „Odpływają 
kawiarenki”), Urszula Sipiń-
ska („Poziomki”, „Cudownych 
rodziców mam”), Ewa Demar-

czyk, Ewa Bem, Halina Frąc-
kowiak („Bądź gotowy dziś do 
drogi”), Alicja Majewska („Być 
kobietą”), Zdzisława Sośnicka 
(„Julia i ja”, „Żegnaj lato na 
rok”). Wszystkie te piosenki 
znane są do dnia dzisiejszego 
i często nucone nawet przez 
młode pokolenie.
 Muzyka z tamtego 
okresu stanowi bogate źró-
dło inspiracji dla dzisiejszych 
twórców a ówcześni artyści 
nie byli twórcami „jednej 
piosenki’’ i ich sława trwa do 
dziś. Kolejne lata to nowe 
zespoły i wokaliści, którzy 
tworzą swoje dzieła do dnia 
dzisiejszego. Są cenionymi 
autorytetami w dziedzinie 
muzyki.

Julia Nowakowska VIIa 

W co bawiły się 
dzieci w PRL-u?
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 Na początku warto zacząć 
od tego czym był PRL. Był 
to skrót utworzony od nazwy 
naszego kraju, funkcjonu-
jącej między 1952 a 1989 
rokiem czyli Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa. Te lata były 
okresem, w którym brako-
wało wszystkich artykułów 
zarówno spożywczych jak i 
sprzętów AGD, o RTV nawet 
nie wspominając. Technolo-
gia w dzisiejszych czasach 
jest o stokroć bardziej rozwi-
nięta, co powoduje, że współ-
czesne dzieci i młodzież spę-
dzają o wiele więcej czasu 
w Internecie, a na podwórko 
wychodzą bardzo rzadko. 
W PRL-u dziecięce popołu-

dnia wyglądały zupełnie ina-
czej niż obecnie. Dzieci po 
powrocie z przedszkola czy 
szkoły nie włączały telewi-
zora czy tabletu. Odrabiały 

lekcje, a później, po ciepłym 
posiłku biegły do sąsiednie-
go domu lub mieszkania z 
zapytaniem czy kolega bądź 
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koleżanka może wyjść na 
podwórko się z nimi poba-
wić. Zabawy były różne. W 
niektóre mimo doby kompu-
terów młodsze dzieci dalej 

się bawią. Niestety większość 
zabaw straciła swoją popu-
larność i zainteresowanie. 
Jedną z popularnych gier 
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w czasach PRL-u, była gra 
w kapsle. Polegała ona na 
tym, że rysowało się kredą 
szeroką dwupasmową drogę, 
na której dwoje lub więcej 
uczestników kładło swoje 
kapsle i na hasło „start” 
pstrykało je palcami, tak aby 
jak najszybciej dotarły do 
mety bez wypadnięcia poza 
drogę. Gracz, który dopro-
wadził swój kapsel do mety 
jako pierwszy wygrywał. W 
ten sposób odgrywano także 
całe etapy kolarskiego Wy-
ścigu Pokoju. 
Dzieci były bardzo pomy-
słowe i nawet proste rzeczy 
mogły być czymś, co uważa-
ły za najlepszą zabawę na 
świecie. Godzinami „wisiały” 
na trzepaku, skakały w gumę 
i na skakance, budowały 
szałasy, domki z patyków i 
„bazy” w lesie. 
Część osób w bardzo mło-
dym wieku podobała się gra 
w państwa (zwana również 
wojną). Do zabawy potrzeb-
ny był nóż oraz nieduży 
kawałek miękkiej ziemi lub 
piasku. Na wybranym podło-
żu rysowano dość duże koło 
i dzielono je na części od-
powiadające liczbie graczy. 
Każdy uczestnik stawał na 
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W tego rodzaju gry bawiły 
się całe osiedla czyli często 
nawet kilkadziesiąt osób, 
co sprawiało że dłużyła się 
ona w nieskończoność. Gra 
w chowanego i w podchody 
to zapewne najpopularniej-
sze zabawy tamtych czasów. 
Zapewne każdy z nas wie na 
czym one polegają, lecz war-
to jednak wspomnieć, że gry 
te różnią się jedynie drob-
nym szczegółem. A miano-
wicie tym, że w podchodach 
osoby które się ukrywają, 
aby pomóc lub zmylić szuka-
jącego rysują kredą strzałki. 
Zaś w chowanym trudniej 
jest znaleźć ukryte osoby 
ponieważ nie dały one żad-

nych znaków, które mogłyby 
do nich zaprowadzić. 
Różnorodność gier w PRL-u 
przerastała wszelkie ocze-
kiwania. Zadziwia również 
kreatywność dzieci tamtych 
czasów, które potrafiły bawić 
się w sklep sprzedając liście, 
kamienie i różne tego typu 
rzeczy. Młodzież XXI wieku 
ma zupełnie inne potrzeby i 
zainteresowania niż młodzież 
z drugiej połowy XX wieku, 
czego wynikiem jest coraz 
mniejsza chęć na zabawę 
rodem z PRL-u.
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swoim polu i wtedy rozpo-
czynała się gra. Uczestnicy w 
ustalonej kolejności wypowia-
dają wojnę wybranemu prze-
ciwnikowi i rzucają nożem w 
jego część koła. W miejscu, 
w które atakujący trafi dzieli 
się pole na dwie części, a 

właściciel atakowanego pola 
wybiera część którą dostanie 
rzucający. Jeśli otrzymana 
część sąsiadującą z polem 
agresora, linia dzieląca ich 
działki zostaje zmazana, a 
jeśli nie, utworzona zostaje 
kolonia. Rozgrywkę wygrywa 
gracz, który stanie się właści-
cielem całego koła. 
Aktywności takie jak zabawa 
w chowanego czy podchody 
potrafiły trwać aż do późne-
go wieczora. Niestety były 
to zabawy, których nie dało 
się kontynuować następnego 
dnia, więc dzieci nie lubiły 
gdy robiło się ciemno i ma-
musie wołały je do domów. 


