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Alkohol 

Ze względu na zajmowane stanowiska, to 

głównie politycy brali udział w bankietach lub 

innych przyjęciach, które odbywały się o różnych 

porach.  Alkohol był stale towarzyszący i nie 

mogło go zabraknąć na żadnej z imprez.  

Najczęściej spożywane były: 

Wódka 

Whisky 

Koniak 

Francuski szampan 

 



Gry 

W czasach II Rzeczypospolitej grano w: 

Brydża 

Pokera 

Pasjansa 

 

Czasy przedwojenne czasami nazywane są epoką 

brydża. Grali w niego prawie wszyscy. Grały kobiety, 

mężczyźni. Zamożni i mniej zamożni. Gracze lubili palić 

papierosy podczas rozgrywki. Brydża traktowano jako 

odpoczynek i chwilę relaksu. 



Teatry 

Scena teatralna rozwijała się doskonale. Teatr był 

dość elitarną rozrywką więc nie wszyscy mogli 

sobie na nią pozwolić. W 1929 r. teatry zaznaczyły 

tylko 200 tys. Widzów. Tylko nieliczne sztuki mogły 

utrzymać się dłużej niż przez 30 wieczorów. 

Stefan Jaracz 

Irena Eichlerówna Józef Węgrzyn 

Jedni z najwybitniejszych aktorów polskiego teatru: 



Kino 
historyczne w 

II RP 

Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości rozwój 

przemysłu filmowego nabrał 

rozpędu. 



Polskie filmy 

„Cud nad Wisła” (1921r.) Ryszard Bolesławski 

 

 „Pan Tadeusz” (1928r.) Ryszard Ordyński 

 „Gwiaździsta eskadra” (1929r.) Leonard Buczkowski 

(film zaginiony) 



Wyścigi konne 

W latach 1880-1939 był czynny tor wyścigów konnych w 

Bydgoszczy. W latach 1926-1932 odbywały się tam 

elitarne wyścigi, które obserwował chociażby Ignacy 

Mościcki (prezydent II RP). 



 
Weekendy  

 

 

Wolne weekendy zaczęły się od zmian w prawie pracy. II Rzeczpospolita 

zmieniała swoje przepisy i kodeksy na wzorcach światowych, które były 

uznawane za najlepsze. Wprowadzono „angielską sobotę” i uregulowano 

dzienny czas pracy.   



Lekarze II RP sądzili, że przynajmniej raz w tygodniu trzeba pooddychać 

świeżym powietrzem. Głównie dotyczyło to ludzi, którzy mieszkają w miastach, 

gdzie są zamknięci wśród betonu. Apelowano by nie zabierać ze sobą 

gramofonów, kart, papierosów i książek. 

Ludzie wypoczywający na trawie na Bielanach 



 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę! 
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https://dzieje.pl/content/wprowadzenie-3 

https://www.wikiwand.com/pl/77_Pu%C5%82k_Piechoty_(II_RP) 

https://magiawspolnejgry.pl/brydz-swiecie-dzentelmenow/ 

https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1147589/kino-historyczne-w-ii-rp 
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