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Stulecie Odzyskania Niepodległości

Stulecie odzyskania
Niepodległości

Matura!

Maturzysto na
stronie nr 6
znajdziesz
powtórkę z lektury 
"Lalka" Bolesława
Prusa.

jvwein

Listopad jest miesiącem, w
którym obchodzimy bardzo ważne święto
narodowe, jakim jest  100. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Z okazji tego święta w numerze
przygotowaliśmy ciekawostki historyczne,
informacje na temat symboli naszego kraju
oraz różne rebusy i krzyżówki. 

Z życia szkoły

Dzień Edukacji Narodowej
wyjazd na lodowisko
warsztaty filmowe

pixabay
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                   Z  życia szkoły

12 października nasza szkoła
obchodziła Dzień Edukacji
Narodowej. Wszyscy świetnie się
bawili. Była to dobra okazja, aby
podziękować nauczycielom za
zaangażowanie i trud włożony w
swoją pracę. Ten ważny dzień w ZS
Przecław przygotowali uczniowie
gimnazjum pod opieką p.Anny
Latawiec.

Licealiści ZS Przecław w dniu 10
października wzięli udział w
wyjeździe integracyjnym na
lodowisko do Dębicy. Była to
świetna okazja, aby zintegrować I i
III klasę liceum. Opiekunami były
pani Aleksandra Wolak oraz  pani
dyrektor Elżbieta Bała.

W dniach od 25.10 do 27.10. 2018 r. klasa
1 LO, w ramach realizacji  konkursu
grantowego „My Polacy, niepodlegli,
przedsiębiorczy”, uczestniczyła w
warsztatach filmowych. Uczniowie  mieli
możliwość zapoznania się  z teorią
dotyczącą powstawania filmu oraz w
praktycznych zajęciach młodzi filmowcy,
korzystając z profesjonalnych narzędzi,
stworzyli spot reklamujący
„Niepodległościowy bieg questingowy
zapisany życiorysami budowniczych II RP
naszej gminy”.

I LO

annca

ZSP

I LO

annca

ZSP
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Rówieśnicy Niepodległej

„Rówieśnicy Niepodległej” to konkurs, którego
celem jest zachęcenie młodzieży do odczytywania
podpisów z Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla
Stanów Zjednoczonych oraz do badania historii
osób i instytucji zapisanych na jej kartach i
dzielenia się efektami swojej pracy. 
Deklarację podpisało 5,5 mln Polaków. W ten
wyjątkowy sposób Polacy chcieli podziękować
Amerykanom za pomoc w odzyskaniu
niepodległości oraz odbudowie zrujnowanego po
wojnie kraju.  Najmłodsi z uczniów szkół
powszechnych, którzy podpisywali wtedy
Deklarację, urodzili się w 1918 roku. Niektórzy z
nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł projektu.
„Rówieśnicy Niepodległej” –  to element programu
„Nieskończenie Niepodległa” prowadzonego przez
Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją
polskiej niepodległości, społeczeństwa i
demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu
dekad.

logo - dsh.waw.pl

Młodzież Zespołu Szkół 
w Przecławiu odnalazła 
zapomnianego bohatera
niepodległości. Był to Władysław
Żątowski, którego podpis
widnieje na Deklaracji Podziwu i
Przyjaźni dla Stanów
Zjednoczonych, jako opiekuna tej
pięknej inicjatywy w Przecławiu. 
Była to postać do tej pory mało
znana w regionie przecławskim.
Jednak działania młodzieży 
doprowadziły do
rozpowszechnienia wiedzy o nim
i o samej Deklaracji.  

Władysław Żątowski

Nasza szkoła zdobyła
wyróżnienie w tym konkursie, a
reprezentowana była przez: Jana
Marszałka, Lenę Mazurkiewicz,
Nikodema Leś, Izabelę Bigos,
Izabelę Hajec, Klaudię Rataj z
klasy III Lo ZS Przecław.

Opiekunem był pan Stanisław
Wilczyński – nauczyciel historii.

Tytuł pracy: „Władysław
Żątowski – Rówieśnik
Niepodległej”

Serdecznie gratulujemy uczniom
oraz opiekunowi!!

logo

Jan M.

Jan M.
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Ciekawostki historyczne 

1.Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1819 r. po 123 latach
niewoli.
2.11 listopada 2018 r. będziemy świętować stulecie odzyskania
niepodległości.
3.Gdańsk przez długi czas był największym i najbogatszym miastem
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
4.Polska w XX w. wypowiedziała wojnę Japonii, była to
prawdopodobnie najdłuższa wojna, podczas której nie doszło do ani
jednego starcia.

4.Polacy podczas wojny polsko-bolszewickiej zakłócili rozkazy
bolszewików, emitując treść Pisma Świętego, nadając audycję
radiową.
5.We wrześniu 1939 r. oprócz III Rzeszy i ZSRR Polskę najechała
Słowacja.
6.Uniwersytet Jagielloński został założony przez Kazimierza
Wielkiego.
7.Najdłużej żyjącym jak i panującym władcą Polski był Władysław II
Jagiełło.
8.Miasto Katowice w latach 1953-1956 nazywane było Stalinogrodem.

KW PJ

KW PJ

KW PJ

9.Najbardziej znanym uczniem Arystotelesa był Aleksander Wielki.
10.Czterystu Polakom udało się uniknąć rozstrzelania w Katyniu. 
11. Jedynie 20% Rosjan, którzy urodzili się w 1924 r. w ZSRR
przeżyło II wojnę światową.

                                                                     

                                                                       Kamila Wolak
                                                                       Patrycja Jaszcz

http://tokis.pl/skandal/narod-
ktory-nie-zna-swojej-historii-
umiera/

http://tokis.pl/skandal/narod-
ktory-nie-zna-swojej-historii-
umiera/

http://canacopegdl.com/keyword/historia.html
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Symbole narodowe Polski 

HYMN POLSKI 
Hymn Rzeczypospolitej został napisany w dniach
16-19 lipca 1797 roku przez Józefa Wybickiego. 
Powstał on we włoskiej  miejscowości Reggio
nell’Emilia.  Pełni on oficjalną funkcję hymnu od  26
lutego 1927 roku.
 
 
 

GODŁO
Na przestrzeni wieków godło Rzeczypospolitej zmieniało się
wielokrotnie. Zgodnie z artykułem drugim ustawy pierwszej godłem
Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego  ze złotą koroną
na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem
i  szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

FLAGA  
Na fladze Polski widnieje biel i czerwień. Barwa
biała symbolizuje srebro, wodę i  czystość.
Natomiast barwa czerwona – ogień i odwagę. 
Oficjalnie flaga polski została wprowadzona 1
sierpnia 1919 roku. Od 2004 roku 2 maja jest w
Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.

K.R.

K.R

K.R

K.R.

K.R

K.R
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 Bolesław Prus "Lalka"

Wątki w "Lalce" 
Wątek główny: 

 - nieodwzajemniona miłość     
 Stanisława Wokulskiego do 
 Izabeli Łęckiej

Wątki poboczne:
 - dzieje Ignacego Rzeckiego
 - dzieje Heleny Stawskiej
 - historia rodziny Łęckich
 - historia Krzeszowskich
 - historia rodziny Minclów
 - młodzieńcza miłość
prezesowej     Zasławskiej 

Wątki epizodyczne:
 - proces o lalkę
 - studenci - nieprzyjemni
lokatorzy
 

PB

Idee pozytywistyczne zawarte w "Lalce":

praca organiczna -założenie to opierało się na teorii pojmowania całego społeczeństwa jako jednego wielkiego organizmu. W myśl tej koncepcji

wszystkie części składowe owego organizmu musiały współgrać ze sobą w sposób harmonijny i uporządkowany.

Otwarcie nowego sklepu Wokulskiego staje się szansą do zwiększenia obrotów i zatrudnienia nowych pracowników.

praca u podstaw - jedno z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i

rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa.

 Węgiełek dostaje pomoc od Wokulskiego, tym samym rozpoczyna nowe życie.

emancypacja kobiet -zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im dostępu do szkół średnich i wyższych, poszerzenie ich aktywności

zawodowej.

Walka o rodzinę Heleny Stawskiej ukazuje niezależność, a uznanie jej przez Wokulskiego jako osoby do biznesu wyróżnia ją spośród innych kobiet

asymilacja Żydów - włączenie ludności żydowskiej w życie narodu polskiego, jak również przeciwstawianie się postawom antysemickim, czyli wrogości

skierowanej do Żydów. Program ten zakładał kulturowe i narodowe zjednoczenie ludności polskiej i żydowskiej, lecz z zachowaniem odrębności wyznaniowej

Wokulski prowadzi z Szumanem rozmowy w chwilach największych wewnętrznych rozterek.

klp.pl
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Rebusy
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Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w
ostatnie urodziny?
- 7
- A ile będziesz miał w
następne?
- 9
- Siadaj, pała!
- Niech to, pała w urodziny...

- Synku, kiedy poprawisz
dwójkę z matematyki?
 - Nie wiem, mamusiu,
nauczyciel nie wypuszcza
dziennika z rak.

Humor

Humor :)

- Jak zginęła blondynka pijąca mleko? 
- Krowa usiadła.

- Jasiu dlaczego masz w dyktandzie te same błędy co twój kolega z
ławki? 
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego...

- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest twoja kurtka?
 - Z wełny.
 - Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu zwierzęciu zawdzięczasz
swoją kurtkę?
 - Tacie.

AZ,XS


	12 października nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Wszyscy świetnie się bawili. Była to dobra okazja, aby podziękować nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w swoją pracę. Ten ważny dzień w ZS Przecław przygotowali uczniowie gimnazjum pod opieką p.Anny Latawiec.
	Licealiści ZS Przecław w dniu 10 października wzięli udział w wyjeździe integracyjnym na lodowisko do Dębicy. Była to świetna okazja, aby zintegrować I i III klasę liceum. Opiekunami były pani Aleksandra Wolak oraz  pani dyrektor Elżbieta Bała.
	W dniach od 25.10 do 27.10. 2018 r. klasa 1 LO, w ramach realizacji  konkursu grantowego „My Polacy, niepodlegli, przedsiębiorczy”, uczestniczyła w warsztatach filmowych. Uczniowie  mieli możliwość zapoznania się  z teorią dotyczącą powstawania filmu oraz w praktycznych zajęciach młodzi filmowcy, korzystając z profesjonalnych narzędzi, stworzyli spot reklamujący „Niepodległościowy bieg questingowy zapisany życiorysami budowniczych II RP naszej gminy”.
	„Rówieśnicy Niepodległej” to konkurs, którego celem jest zachęcenie młodzieży do odczytywania podpisów z Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych oraz do badania historii osób i instytucji zapisanych na jej kartach i dzielenia się efektami swojej pracy.  Deklarację podpisało 5,5 mln Polaków. W ten wyjątkowy sposób Polacy chcieli podziękować Amerykanom za pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz odbudowie zrujnowanego po wojnie kraju.  Najmłodsi z uczniów szkół powszechnych, którzy podpisywali wtedy Deklarację, urodzili się w 1918 roku. Niektórzy z nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł projektu. „Rówieśnicy Niepodległej” –  to element programu „Nieskończenie Niepodległa” prowadzonego przez Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem programu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.
	Młodzież Zespołu Szkół  w Przecławiu odnalazła  zapomnianego bohatera niepodległości. Był to Władysław Żątowski, którego podpis widnieje na Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jako opiekuna tej pięknej inicjatywy w Przecławiu.  Była to postać do tej pory mało znana w regionie przecławskim. Jednak działania młodzieży  doprowadziły do rozpowszechnienia wiedzy o nim i o samej Deklaracji.
	Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie w tym konkursie, a reprezentowana była przez: Jana Marszałka, Lenę Mazurkiewicz, Nikodema Leś, Izabelę Bigos, Izabelę Hajec, Klaudię Rataj z klasy III Lo ZS Przecław.
	Opiekunem był pan Stanisław Wilczyński – nauczyciel historii.
	Tytuł pracy: „Władysław Żątowski – Rówieśnik Niepodległej”
	Serdecznie gratulujemy uczniom oraz opiekunowi!!
	1.Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1819 r. po 123 latach niewoli. 2.11 listopada 2018 r. będziemy świętować stulecie odzyskania niepodległości. 3.Gdańsk przez długi czas był największym i najbogatszym miastem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 4.Polska w XX w. wypowiedziała wojnę Japonii, była to prawdopodobnie najdłuższa wojna, podczas której nie doszło do ani jednego starcia.
	4.Polacy podczas wojny polsko-bolszewickiej zakłócili rozkazy bolszewików, emitując treść Pisma Świętego, nadając audycję radiową. 5.We wrześniu 1939 r. oprócz III Rzeszy i ZSRR Polskę najechała Słowacja. 6.Uniwersytet Jagielloński został założony przez Kazimierza Wielkiego. 7.Najdłużej żyjącym jak i panującym władcą Polski był Władysław II Jagiełło. 8.Miasto Katowice w latach 1953-1956 nazywane było Stalinogrodem.
	HYMN POLSKI  Hymn Rzeczypospolitej został napisany w dniach 16-19 lipca 1797 roku przez Józefa Wybickiego.  Powstał on we włoskiej  miejscowości Reggio nell’Emilia.  Pełni on oficjalną funkcję hymnu od  26 lutego 1927 roku.
	GODŁO Na przestrzeni wieków godło Rzeczypospolitej zmieniało się wielokrotnie. Zgodnie z artykułem drugim ustawy pierwszej godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego  ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i  szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
	FLAGA   Na fladze Polski widnieje biel i czerwień. Barwa biała symbolizuje srebro, wodę i  czystość. Natomiast barwa czerwona – ogień i odwagę.  Oficjalnie flaga polski została wprowadzona 1 sierpnia 1919 roku. Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
	Idee pozytywistyczne zawarte w "Lalce": praca organiczna -założenie to opierało się na teorii pojmowania całego społeczeństwa jako jednego wielkiego organizmu. W myśl tej koncepcji wszystkie części składowe owego organizmu musiały współgrać ze sobą w sposób harmonijny i uporządkowany. Otwarcie nowego sklepu Wokulskiego staje się szansą do zwiększenia obrotów i zatrudnienia nowych pracowników. praca u podstaw - jedno z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa.  Węgiełek dostaje pomoc od Wokulskiego, tym samym rozpoczyna nowe życie. emancypacja kobiet -zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im dostępu do szkół średnich i wyższych, poszerzenie ich aktywności zawodowej. Walka o rodzinę Heleny Stawskiej ukazuje niezależność, a uznanie jej przez Wokulskiego jako osoby do biznesu wyróżnia ją spośród innych kobiet asymilacja Żydów - włączenie ludności żydowskiej w życie narodu polskiego, jak również przeciwstawianie się postawom antysemickim, czyli wrogości skierowanej do Żydów. Program ten zakładał kulturowe i narodowe zjednoczenie ludności polskiej i żydowskiej, lecz z zachowaniem odrębności wyznaniowej Wokulski prowadzi z Szumanem rozmowy w chwilach największych wewnętrznych rozterek.
	Wątki w "Lalce"  Wątek główny:   - nieodwzajemniona miłość       Stanisława Wokulskiego do   Izabeli Łęckiej Wątki poboczne:  - dzieje Ignacego Rzeckiego  - dzieje Heleny Stawskiej  - historia rodziny Łęckich  - historia Krzeszowskich  - historia rodziny Minclów  - młodzieńcza miłość prezesowej     Zasławskiej  Wątki epizodyczne:  - proces o lalkę  - studenci - nieprzyjemni lokatorzy


