ROK 2018
Rocznice ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej obchodzone w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku
2018 ……..

Uzasadnienie Sejmu

Rokiem Jubileuszu 100-lecia
odzyskania
przez Polskę Niepodległości

11.11– 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości po
123 latach zaborów.
Według posłów Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków
jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego
dorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy
własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych
zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju
ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Realizacja w ZSS

Termin
realizacji

Organizacja Kącika dla Niepodległej.

do 10 XI
2017

Założenie Księgi Pamiątkowej
dokumentującej realizację podjętych
zadań.
Przekazywanie społeczności szkolnej
bieżących informacji
o zadaniach realizowanych w ramach
Roku dla Niepodległej.
Wystawa Droga do Niepodległej.
Konkurs wiedzy o II RP i drogach
prowadzących do niepodległości.
Konkurs wiedzy o J. Piłsudskim.
Konferencja naukowa lub cykliczne
prelekcje zaproszonych gości na
temat Drogi do niepodległości.
Konkurs literacki – Powiedz to
dobrym słowem o Polsce
Niepodległej.
Opracowanie scenariusza godziny
wychowawczej.
Przeprowadzenie lekcji
wychowawczych na podstawie
scenariusza.

XI 2017-XI
2018
XI 2017 –
XI 2018

Odpowiedzialni
A. Pawłowska
J. Dankiewicz
W. Klepacz
I. Ćwiklińska
A. Pawłowska
D. Koziński
K. Rzepecka-Paluch
B. Piętowska

XI – 2017 –
XI 2018
I – X 2018
II/III 2018
I/III 2018

III 2018

D. Koziński
B. Piętowska
K. Rzepecka-Paluch
D. Koziński
A. KaniewskaKwiatkowska
B. Piętowska
K. Rzepecka-Paluch
A. Pawłowska
A. Kuchta

XII 2017

A. KaniewskaKwiatkowska

I – XI 2018

Wychowawcy klas i
nauczyciele z biblioteki
Nauczyciele historii
uczący w klasach
pierwszych technikum,
liceum i szkoły
branżowej

Organizacja lekcji historii związanych
z odzyskaniem niepodległości.

01 IX 2018 11 XI 2018

Trud niepodległości-lekcje języka
polskiego w świetle literatury
XX- lecia międzywojennego.

Zgodnie z
programem
nauczania

Nauczyciele języka
polskiego

Wieczór z Ojczyzną.

X 2018

Wydanie gazetki okolicznościowej
podsumowującej realizację zadań.

XI 2018

A. KaniewskaKwiatkowska
K. Rzepecka-Paluch
M. Bartkowiak
A. Kuchta
K. Rzepecka-Paluch
B. Piętowska
K. Witkowska,
A. Czarkowska
Z. Ryniec

Rokiem Arcybiskupa Ignacego
Tokarczuka
(w 100. rocznicę urodzin)

01.02– 100. rocznica urodzin Ignacego Tokarczuka (1918–2012),
polskiego duchownego rzymskokatolickiego, doktora filozofii,
biskupa diecezjalnego przemyskiego w latach 1966–1993; od
1993 arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej; Kawalera
Orderu Orła Białego (2006).
Posłowie podkreślili, że ksiądz Arcybiskup był obrońcą praw
wiernych i jednym z duchowych przywódców pokojowych zmagań
narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny.

Lekcje religii we wszystkich klasach
poświęcone postaci arcybiskupa.

luty

Rokiem Konfederacji Barskiej
(w 250. rocznicę zawiązania
Konfederacji Barskiej)

29.02 – 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej
(1768–1772), zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego
w Barze na Podolu z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w
obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej,
skierowanego przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go
wojskom rosyjskim.
Posłowie przypomnieli, że celem Konfederacji było zniesienie
narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita
stawała się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych – przez
sterroryzowany przez rosyjskie wojska Sejm – ustaw, które dawały
równouprawnienie innowiercom.

Wystawa tematyczna w segmencie D.

luty

D. Borowski

Rokiem Ireny Sendlerowej

2.05– 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej(pseud. Jolanta;
1910–2008), polskiej działaczki społecznej i charytatywnej,
członkini PPS i kierowniczki referatu dziecięcego Rady Pomocy
Żydom („Żegoty”); Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama
Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu; w czasie II
wojny światowej zbudowana przez nią sieć ludzi i organizacji
uratowała ok. 2500 żydowskich dzieci; przez długie lata jej
działalność podczas okupacji była nieznana,.
W uchwale przypomniano, że Irena Sendlerowa ocaliła z
warszawskiego getta ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci. W
uzasadnieniu zwrócono również uwagę na rolę jej
współpracowników, "którzy ramię w ramię, z narażeniem życia
poświęcali się, niosąc pomoc potrzebującym i słabszym".

Szkolenie nauczycieli- ,,Jak uczyć o
ratujących?”

styczeń

K. Dąbrowska

Działania w ramach projektu ORE
,,Pamięć dla przyszłości”.

luty –
marzec

A. KaniewskaKwiatkowska
M. Lamka -Czerwińska

Przedsięwzięcia w ramach Dnia
Pamięci o Ofiarach Holocaustu
(wystawa, prelekcje, warsztaty).

kwiecień maj

A. KaniewskaKwiatkowska
M. Lamka -Czerwińska

(w 10. rocznicę śmierci)

Rokiem Zbigniewa Herberta
(w 20. rocznicę śmierci)

Rokiem Praw Kobiet
(w 100. rocznicę przyznania
Polkom praw wyborczych)

Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
(w 100. rocznicę wybuchu)

Nadzór- wicedyrektor K. Dąbrowska

28.07– 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta
(1924–1998), polskiego poety, eseisty, dramaturga, twórcy
słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito, autora słuchowisk;
współpracownika „Tygodnika Powszechnego”, „Twórczości”,
„Poezji”, „Zeszytów Literackich”; laureata ponad dwudziestu
nagród literackich, od końca lat 60. XX w. kawalera Orderu Orła
Białego.
W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew
Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, w
życiu - kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i
zła. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w
godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako
miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi - napisano
w uchwale. Politycy podkreślili, że Herbert wprowadził do
polszczyzny wiele zdań budujących naszą tożsamość, z których
najważniejsze brzmi: "Bądź wierny. Idź".

Wystawa w bibliotece szkolnej.

luty- lipiec

W. Klepacz
I. Ćwiklińska

Szkolny konkurs recytatorski poezji
Z. Herberta.

kwiecień

M. Bartkowiak

28.11 – 100. rocznica (1918) uzyskania przez kobiety w Polsce
prawa wyborczego– dekret Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego
stanowił, że Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez
różnicy płci.
Posłowie zaznaczyli, że Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła
Kobietom pełnię praw wyborczych. Ustanowienie roku 2018
Rokiem Praw Kobiet Sejm RP wyraża uznanie dla pierwszych
parlamentarzystek: Gabrieli Balickiej, Jadwigi Dziubińskiej,
Ireny Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej,
Anny Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszki Wilczkowiakowej
oraz wszystkich orędowniczek walki o równouprawnienie.

Prezentacja społeczności szkolnej
wydarzenia na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej i podczas Dnia Kobiet.

marzec

K. Wilmańska
D. Borowski

Warsztaty dla wszystkich uczennic
ZSS.

listopad

A. KaniewskaKwiatkowska

27.12 – 100. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego,
trwającego do 16.02.1919 r.
Jak podkreślono w uchwale zwycięskie Powstanie Wielkopolskie
1918-1919 stało się "wielkim triumfem Polaków dążących do
wyzwolenia się z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie
towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót z umiłowaną
Rzeczpospolitą".

Wystawa tematyczna w czytelni.

grudzień

W. Klepacz
I. Ćwiklińska

