PROJEK T O NIEPODLEGŁEJ

W 1918 roku, po długiej niewoli, nastąpiło wskrzeszenie I Rzeczypospolitej. Ziemia
sanocka odgrywała w odzyskaniu niepodległości ważną rolę a wraz z nią i jej stolica
Sanok wróciła do macierzy. Dziś Sanok pełni rolę „bramy do Bieszczad”. Znajduje się w
nim Skansen Budownictwa Ludowego oraz Muzeum Historyczne, w którym znajduje się
m.in. cenna kolekcja ikon i obrazów sanockiego malarza Zdzisława Beksińskiego.
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II Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku – liceum
ogólnokształcące z siedzibą w Sanoku. Jedna z najstarszych placówek
oświatowych w województwie podkarpackim.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Franciszek Ambicki (1900-1940) – funkcjonariusz Policji Państwowej,
ofiara zbrodni katyńskiej (absolwent Szkoły Ludowej im. Franciszka
Józefa I).
Adam Bratro (1900-1920) – harcerz, podporucznik piechoty Wojska
Polskiego, zginął w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Orderem
Virtuti Militari (uczęszczał do Szkoły Ludowej im. Franciszka Józefa I).
Antoni Żubryd (1918-1946) – podoficer piechoty Wojska Polskiego,
major Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału partyzanckiego NSZ
– „Zuch” (ukończył Szkołę Męską nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły).
Maria Hrycaj (1911-2007) – nauczycielka, także tajnego nauczania, w
czasie okupacji działająca w AK pod pseudonimem „Azalia Potyńska”
Maria Stok – córka Franciszka Stoka, łączniczka oddziału partyzanckiego
OP-23 AK, zginęła w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau w 1944
(absolwentka Gimnazjum Żeńskiego im. Emilia Plater w 1934).
Danuta Przystasz (ur. 1920) – uczestniczka powstania warszawskiego,
współorganizatorka organizacji kobiecej Związek Kobiet Czynu.
Ireneusz Zarzycki (ur. 1950) – polityk, działacz związkowy, senator III
i IV kadencji (absolwent II LO z 1968).
Artur Andrus (ur. 1971) – dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek,
artysta kabaretowy(absolwent liceum z 1990).
Piotr Uruski (ur. 1976) – doktor nauk historycznych, nauczyciel,
samorządowiec, polityk, radny powiatu sanockiego, wiceburmistrz
Sanoka, poseł na Sejm RP (absolwent liceum z 1995).

Antoni Żubryd
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KOPIEC ADAMA MICKIEWICZA
Sypanie kopca zostało rozpoczęte w 1898 roku (setna
rocznica urodzin Adama Mickiewicza). Wówczas powstał
niewielkich rozmiarów kopiec. Następnie, z inicjatywy
profesora gimnazjalnego Józefa Tomasika, jego objętość
została powiększona przez młodzież szkolną na początku XX
wieku. W 1903 został zawiązany komitet obywatelski, którego
celem było powiększenie kopca. Prace trwały od 27 września
1905 (uczestniczyli w nich dobrowolnie mieszkańcy, w tym
gimnazjaliści oraz uczennice sanockiego seminarium
żeńskiego i szkoły wydziałowej, a pracę zainaugurował
symbolicznie dyrektor sanockiego gimnazjum, Włodzimierz
Bańkowski do 1910. W inicjatywie tej uczestniczyli również
nauczyciele gimnazjum : Józef Tomasik i Antoni Bielak. Prace
te zostały ukończone 1912 roku.
W pierwszych latach XX wieku młodzież gimnazjalna
corocznie w przeddzień uroczystości 3 Maja gromadziła
krzewy jałowca zebrane na okolicznych Glinicach, po czym
usypany stos paliła jako ognisko przy kopcu, zaś
najwybitniejszy orator z grona działających w konspiracyjnym
ruchu uczniów wygłaszał patriotyczne przemówienie.

Kopiec Mickiewicza

2.

ZRÓDEŁKO FRYDERYKA CHOPINA
W roku 1909 w wyniku działań Towarzystwa Upiększania
Miasta Sanoka dr Aleksander Mniszek-Tchórznicki
ofiarował miastu 7 morgów ziemi przylegających do
parku. Nową część ogrodu miejskiego decyzją
Towarzystwa nazwano imieniem Fryderyka Chopina,
upamiętniając setną rocznicę jego urodzin. W 1910 r.
obudowano piaskowcem źródełko w parku, a na ścianie
oporowej umieszczono pamiątkową tablicę z
wizerunkiem kompozytora.
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POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Wejście południowe do parku ozdabia pomnik Tadeusza Kościuszki
w otoczeniu buków w odmianie purpurolistnej. Został on
wzniesiony w 1962 r. przez Józefa Potempa według projektu Józefa
Marka i Józefa Wajdy. Drugi pomnik Tadeusza Kościuszki
w Sanoku powstał w ramach obchodów 800-lecia Sanoka i 1000lecia Państwowości Polski. W tym celu w 1956 roku powstał
Społeczny Komitet Odbudowy pomnika Tadeusza Kościuszki
w Sanoku. Początkowo powstała idea postawienia nowego
pomnika w pierwotnym miejscu jego istnienia, czyli na placu św.
Jana, jednak ten zamysł nie został zrealizowany. Ostatecznie
wybrano nowe miejsce na lokalizację pomnika - centrum miasta
przy ulicy Tadeusza Kościuszki, przy południowym zboczu Góry
Parkowej i wejściu do Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza.
Wcześniej orientacyjnie w tym miejscu istniał budynek dworski,
należący do Heleny Stupnickiej, o zwyczajowej nazwie „koci
dworek”, następnie przeniesiony na obszar MBL w Sanoku.
Pierwotnym projektantem pomnika był Karol Hukan
a późniejszymi i finalnymi byli Józef Małek i Józef Wajda. Figura
przedstawia Tadeusza Kościuszkę trzymającego w jednej uniwersał
połaniecki, a w drugiej szablę. Pomnik został umieszczony na
zaplanowanym miejscu pod koniec sierpnia 1962. Uroczyste
odsłonięcie nastąpiło 15 września 1962 roku
(w zaplanowany pierwszy dzień obchodów 800-lecia miasta
Sanoka).

Tadeusz Kościuszko
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DOM SOKOŁA
Jest umiejscowiony w centrum Sanoka, w dzielnicy Śródmieście. Znajduje się przy ulicy Adama
Mickiewicza (od strony wschodniej). Od strony południowej sąsiaduje z placem Harcerskim, od zachodu
z Parkiem miejskim im. Adama Mickiewicza zaś od strony północnej znajduje się parking. Powstał w
czasie zaboru austriackiego. Grunt pod budowę tzw. Sokolni został przekazany bezpłatnie Towarzystwu
Uchwałą Rady Miejskiej Sanoka z dnia 19 listopada 1896 roku. Oprócz funkcji rozwoju kultury fizycznej i
zadań gimnastycznych sala TG „Sokół” służyła jako miejsce działalności kulturalnych, zebrań grup. W
Towarzystwie działały znane sanockie osobistości: m.in. dr Karol Zaleski, Władysław Zaleski, Władysław
Beksiński, Roman Vetulani (jako sekretarz Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Sanoku od roku jego założenia), Wilhelm Szomek, burmistrzowie Sanoka: Cyryl Jaksa
Ładyżyński, Aital Witoszyński, Paweł Biedka, Adam Pytel (prezes TGS w latach 1909-1911, 1914-1918,
1918-1927), Feliks Giela (podskarbi, skarbnik) dr Józef Galant– prezes i założyciel sekcji sokolej
w Zagórzu. Podczas I wojny światowej i wkroczeniu armii rosyjskiej w latach 1914-1915 gmach służył
celom wojskowym, zaś w sali gimnastycznej były odprawiane msze prawosławne. Następnie budynek
został przejęty przez armię austriacką, która przeznaczyły go na cele dla oficerów. Po powrocie Adama
Pytla i wskutek jego zabiegów w drugiej połowie 1915 budynek został odzyskany przez TG „Sokół”. 12
listopada 1916 w gmachu „Sokoła” odbyła się uroczystość z okazji ogłoszenia Aktu 5 listopada. U kresu
wojny, 1 listopada 1918 roku z gmachu wyruszyły na miasto pierwsze polskie patrole wojskowe.
Wskutek strat i zniszczeń budynku konieczna była jego odnowa. W 1920 roku dokonano gruntowej
rekonstrukcji gmachu i pomieszczeń. Od początku XXI wieku reaktywowane TG „Sokół” w Sanoku
czyniło starania zmierzające do odzyskania nieruchomości pierwotnie należących do Towarzystwa. W
związku z tym 30 kwietnia 2010 roku nieruchomość została przekazana TG „Sokół” w Sanoku. Rzeźba
Sokolnika zrywającego orłu łańcuchy niewoli Rzeźby Sokoła na południowym krańcu kalenicy dachu:
Tablice pamiątkowe:
•

Tablica odsłonięta 1 listopada 1928 roku, dla upamiętnienia 10. rocznicy odzyskania niepodległości i
wymarszu pierwszych polskich patroli z sanockiego Sokoła w dniu 1 listopada 1918 roku.

•

Tablica pamięci Andrzeja Małkowskiego (1888-1919), twórcy polskiego harcerstwa

•

Tablica upamiętniająca Polaków, ofiar zbrodni podczas II wojny światowej.
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GIMNAZJUM NR2
IM. KRÓLOWEJ ZOFII W SANOKU
Pierwsza klasa szkolna rozpoczęła naukę 1 września 1880 roku. W
pierwszym roku szkolnym 1880/1881 do I klasy gimnazjalnej zapisało się 63 uczniów. Gimnazjum
powstało jako Państwowe Gimnazjum Męskie im. Królowej Zofii. W 1888 roku pierwszą maturę
w dziejach szkoły zdało 63 uczniów (ogólna liczba uczniów wynosiła wówczas 295). W 1889 do
szkoły uczęszczało 335 uczniów. W gimnazjum funkcjonował chór oraz orkiestra dęta.
Po wybuchu I wojny światowej budynek szkoły służył wojsku: wpierw dla celów armii austriackiej,
następnie po inwazji i zajęciu miasta przez wojska rosyjskie. Podczas wojny do służby wojskowej
zostali powołani nauczyciele gimnazjalni. Według szacunków z 1980, podczas walk w I wojnie
światowej poległo 17 wychowanków szkoły.
U schyłku wojny sanoccy gimnazjaliści wstąpili do 3 Batalionu Strzelców Sanockich
uczestniczącego przy rozbieraniu wojsk austriackich, a następnie uczestniczącym w wojnie
polsko-ukraińskiej.
W 1922 placówka przyjęła nazwę „Państwowe Gimnazjum Męski im. Królowej Zofii w Sanoku.
W 1933 roku w wyniku reformy szkolnictwa utworzono czteroklasowe gimnazjum
ogólnokształcące typu jednolitego z tzw. małą maturą i egzaminem wstępnym do dwuletniego
liceum, którego ukończenie uprawniało do rozpoczęcia studiów.
Pierwsza powojenna matura odbyła się w 1945. Do 31 stycznia 1946 funkcjonowało Koedukacyjne
Gimnazjum i Liceum im. Królowej Zofii, powstałe z połączenia dawnego gimnazjum męskiego
przy ul. Jana III Sobieskiego i dawnego gimnazjum żeńskiego przy ulicy Adma Mickiewicza. Od
1946 roku uczniowie uczęszczali do 11-letnich szkół: żeńskiej stopnia podstawowego i licealnego
przy ul. Mickiewicza 9
(obecnie II LO w Sanoku), oraz męskiej stopnia podstawowego i licealnego przy ul. Jana III
Sobieskiego (oficjalnie I Państwowa Szkoła Męska Stopnia Podstawowego i Licealnego). W
1953 roku nazwę zmieniono na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Męskie.
W 1980 roku odbył się obchody jubileuszu 100-lecia powstania szkoły. Z tej okazji została wydana
publikacja pt. Księga pamiątkowa (obchodów 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku) oraz został wybity medal pamiątkowy.
1 grudnia 1999 roku powstało Gimnazjum nr 2, a jego dyrektorem pozostała Anna Trebanda. Na
przełomie 2013/2014 rozpoczęto starania celem budowy salo gimnastycznej przy szkole która
została uroczyście otwarta 1 września 2016.
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ŁAWECZKA SZWEJKA
Ławeczka Józefa Szwejka w Sanoku – pomnik w Sanoku przy ulicy
3 Maja, stanowiący obecnie fragment szlaku turystycznego
„Śladami dobrego wojaka Szwejka”. Upamiętnia postać Józefa
Szwejka z powieści Jaroslava Haška pt. „Przygody dobrego wojaka
Szwejka”. W Sanoku rozgrywały się epizody akcji powieści.
Ławeczkę Szwejka w Sanoku odsłonięto w piątek 6 czerwca 2003
jako pierwszą w Polsce i piątą na świecie. Postać Szwejka
wzorowana jest na najsłynniejszym filmowym odtwórcy dzielnego
wojaka Rudolfie Hrušínským. Jest ona obecnym symbolem
związku Sanoka z dawną Monarchią Austro-Węgierską.
Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej stacjonowało w
garnizonie sanockim 1200 żołnierzy, podczas gdy sam Sanok
liczył w tym czasie tylko 12 tys. mieszkańców. 26 września 1914
garnizon sanocki został ewakuowany pod naporem ofensywy
rosyjskiej. 5 października 1914 wojska rosyjskie podczas
kontrofensywy zostały odrzucone na Glinice, gdzie po
jednodniowej bitwie ustąpiły na jakiś czas miejsca powracającej
armii.
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ZAMEK KRÓLEWSKI
Zamek sięgający swoją historią średniowiecza, obecnie będący siedzibą
Muzeum Historycznego, znajdujący się przy ulicy Zamkowej w Sanoku.
Zamek w Sanoku położony jest na wzgórzu o wysokości 362 m.,
z trzech stron
otoczony stromymi skarpami.
Kiedyś na zamku przebywali starostowie królewscy, którzy z nadania
monarchy i w jego imieniu sprawowali władzę na tym terenie. Ocalał
tylko jeden, główny budynek (wschodnia część zamku) oraz bardzo
stara studnia. Jeszcze w XX wieku stało boczne skrzydło południowe
czyli dołączone do zachowanego budynku od prawej strony, natomiast
północne zostało rozebrane sto lat wcześniej. Niedawno
zrekonstruowano przyziemia wolno stojącej czworobocznej wieży od
północy. Nie zachowała się też ciekawa brama z dwiema wieżyczkami
od strony południowej.
Wzgórze zamkowe połączone było z miastem pomostem na filarach,
który współcześnie zastąpiono nasypem. Dawny wąwóz, dzięki któremu
zamek nie odniósł szkód podczas kilku pożarów miasta został prawie
całkowicie zasypany. W środku znajduje się bardzo interesująca
ekspozycja Muzeum Historycznego ze wspaniałą kolekcją ikon.
Obecnie budynek południowy został zrekonstruowany
i mieści galerię Beksińskiego. Jego wygląd i sposób wykonania
wzbudza jednak mieszane odczucia. W zamku utworzono nowe
wystawy, można zwiedzać piwnice i poniemiecki schron.
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PROJEKT PRZYGOTOWANY PRZEZ KLASĘ 2B (GIMNAZJALNA)

