BohaterON w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie
Nasza szkoła już włączyła historię!
22 października 2018 roku uczniowie klasy II D, II B oraz I D uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych w ramach akcji ,,BohaterON". Ogólnopolska kampania ma na celu
upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie
mogli rozwinąć swoje umiejętności polonistyczne oraz historyczne. Przybliżono przebieg
Powstania Warszawskiego oraz historię poszczególnych Powstańców. Zginąć razem
z rannym przyjacielem czy zostawić go i ratować własne życie? Czy bitwa o Stolicę ma w
ogóle sens – przecież umiera tak wiele osób? Przed takimi i innymi dramatycznymi
wyborami stali Powstańcy Warszawscy. Mogliśmy zapoznać się z historiami Powstańców,
takimi, jak ta poniżej:
Pani Jadwiga Bajdecka, tak zapamiętała 1 sierpnia, dzień wybuch Powstania:

Dostałam rozkaz. Dostałam torbę sanitarną. Polecenie, że jeżeli mogę kogoś zabrać, to żebym
wzięła ze sobą. Koleżankę z pokoju, z którą mieszkałam, namówiłam, żeby poszła ze mną.
Miałyśmy się stawić na Dworcu Głównym w Warszawie. Na Dworzec Główny już nie mogłyśmy
dotrzeć. Tam miano nas posegregować, gdzie mamy pójść. Ale długo, długo nic nie było. Potem
do Śródmieścia już nie było wstępu. Skierowano nas na Mokotów. Na Mokotów dotarłyśmy,
trzy dni szłyśmy. Przydzielono nas do „Baszty”, kompania K-2. Szefem moim był doktor Emil
Łoza (późniejszy profesor Łódzkiej Akademii Medycznej, już nie żyje). Z tą koleżanką byłyśmy
do końca Powstania.
Następnie uczniowie wykonywali przydzielone im w grupach zadania. Zwieńczeniem zajęć
było napisanie pocztówki do wybranego powstańca. Uczniom biorącym udział w
poniedziałkowym wydarzeniu bardzo spodobał się charakter zajęć oraz panująca
atmosfera. Wszyscy byli niesamowicie zadowoleni z poruszonych tematów, gdyż dotyczyły
one ważnych dla nich wydarzeń z dziejów naszego kraju. Przypomniały o poświęceniu oraz
o tym, jak zawzięcie naród Polski walczył dla następnych pokoleń o swoją Ojczyznę.
Uczestnicy uświadomili sobie fakt, że nawet małe dzieci oddały życie za swój kraj. Pisząc
kartki skierowane do tych, którym tak wiele zawdzięczamy, młodzież była pełna szacunku i
podziwu. Czuli się zaszczyceni możliwością podziękowania za jakże odważne czyny i
wzruszeni losami Powstańców. Po zakończonych zajęciach wszyscy byli pełni zadumy i
refleksji nad poruszonym tematem. Inicjatorkami przedsięwzięcia były pani Paulina
Mielnik, nauczycielka historii i pani Ewelina Strzelecka, nauczycielka języka polskiego.
Autor: Iga Wosińska, klasa IId

Miło nam przekazać informacje statystyczne z tegorocznej Akcji BohaterON
(źródło informacji: http://fundacjasensoria.pl/bohateron/, data dostępu: 07.04.2019r.):
III edycja kampanii BohaterON w liczbach:
290 544 kartki wysłane do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;
111 569 pocztówek zaadresowanych do konkretnego uczestnika walk o stolicę;
11 526 prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież;
2 067 laurek stworzonych przez małych pacjentów szkół przyszpitalnych;
31 511 284 osoby,które zetknęły się z materiałami kampanii;
2781 placówek zaangażowanych w projekt BohaterON w Twojej Szkole;
350 tys. uczniów objętych projektem BohaterON w Twojej Szkole;
128 miniprojektów realizowanych w szkołach;
1392 publikacje w mediach;
1000 zdjęć w mediach społecznościowych z kartką akcji.

N

iezwykła przesyłka
Kilka dni temu odebraliśmy niezwykłą wiadomość. W wyniku naszej akcji
pisania pocztówek do Powstańców Warszawskich, jeden z uczestników
sierpniowych dni skierował do nas kilka wyjątkowych słów:

(SKAN POCZTÓWKI)
To potwierdza jedno, iż BohaterON to wspaniała inicjatywa, która łączy pokolenia,
kształtuje postawy młodych ludzi i wychowuje do wartości.
Autor: Paulina Mielnik, nauczyciel historii

LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=Qc0_ALQUPlk

BANER AKCJI:

