Ogólnopolski projekt "BohaterON – włącz historię!" po raz kolejny w naszej szkole.
W listopadzie 2021r. klasy: 3THLb (4-letnie technikum
w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec) oraz 4TI (4letnie technikum w zawodzie technik informatyk) w Zespole
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Dynowie wzięły udział w ogólnopolskim projekcie
"BohaterON – włącz historię!", mającym na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku i postaw patriotycznych. Nazwa akcji stanowi połączenie
dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego
„ON”, czyli „włączyć”. Kolejna już edycja projektu odbyła
się pod patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji
i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej,
Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz we współpracy
z m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum
Historii Polski i Instytutem Pamięci Narodowej. W
ramach akcji uczniowie uczestniczyli w zajęciach
dedykowanych zatytułowanych: „Głód, brud i wesela –
życie codzienne podczas Powstania Warszawskiego”,
zgodnie ze scenariuszem zaproponowanym przez
organizatorów. Młodzież miała także niepowtarzalną
okazję odbyć muzyczną podróż w czasie w poezję
Pokolenia Kolumbów, czyli obejrzeć spotkanie poetycko – muzyczne, podczas którego aktorzy znani polskiej
publiczności z ról filmowych oraz serialowych, których
akcja osadzona jest w czasie wojny i Powstania
Warszawskiego, zaprezentowali poezję Pokolenia
Kolumbów. Wiersze m.in. Tadeusza Gajcego, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Krystyny Krahelskiej czy Józefa
„Ziutka” Szczepańskiego recytowali i interpretowali:
Agnieszka Więdłocha, Karolina Gorczyca, Maciej
Zakościelny i Michał Czernecki. Gościem specjalnym była
uczestniczka Powstania Warszawskiego, Pani Hanna
Katarzyna Zawistowska-Nowińska pseudonim „Hanka
Zerwicz”. Ostatnią częścią projektu było napisanie listu
do jednego z żyjących powstańców. Młodzież, po
wcześniejszym wybraniu bohatera, zapoznaniu się z jego
biogramem i rozmowami w ramach Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, na
specjalnie przygotowanych przez nauczycieli kartach podzieliła się swoimi refleksjami na temat Powstania oraz
złożyła szczere podziękowania uczestnikom tamtych dni.
Teraz dostarczeniem listów do rąk własnych szacownych
adresatów zajmą się Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria.
Mamy nadzieję, że sprawią im one wiele radości.
Udział w projekcie sprawił, że Powstanie
Warszawskie nie jest już dla uczniów jedynie kolejnym
tematem w zeszycie, a ożywioną historią, która dzięki ich
pamięci zostanie przekazana następnym pokoleniom.
Poznając historie ludzi żyjących w czasach drugiej wojny
światowej, wykazujących się patriotyczną postawą
– osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za
nich nie uważają, narażających swoje zdrowie za walkę
o ojczyznę, młodzież zyskuje tak potrzebne w dzisiejszych czasach wzorce do naśladowania.
Koordynatorami projektu były Pani Izabela Jach i Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

