POWSTAŃCY WARSZAWSCY PISZĄ
DO UCZNIÓW CHEMIKA

Z ogromną radością informujemy całą społeczność Chemika o otrzymanej
korespondencji od dwóch powstańców warszawskich. Są to odpowiedzi na
wysłane przez nas w tamtym roku kartki z podziękowaniami i życzeniami w
ramach kampanii "BohaterOn- włącz historię!"

W tym roku również zgłosiliśmy naszą szkołę do tej wspaniałej akcji, której
celem jest "upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, a także promocja patriotycznych
postaw i historii Polski XX wieku".

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV EDYCJI KAMPANII
BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ! WYSYŁKA KARTKI DO
POWSTAŃCA (fragment)
1. Organizatorzy nie udostępniają drukowanych, dedykowanych Akcji pocztówek. Uczestnik
Projektu może wysłać do siedziby Organizatora (ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław) list
do Powstańca, widokówkę, własnoręcznie wykonaną kartkę lub laurkę bądź jakakolwiek
inną wybraną przez siebie pocztówkę/kartkę okolicznościową. Ma na to czas od 1 sierpnia
do 2 października 2019 roku.
2. Przesłane do siedziby Organizatorów kartki, laurki i listy mogą być skierowane do
konkretnego Powstańca Warszawskiego (takie kartki/listy powinny zawierać imię i
nazwisko Powstańca) bądź do anonimowego uczestnika walk o stolicę.
3. Kartkę można również przesłać przez Internet, wykorzystując do tego celu stronę
internetową Projektu BohaterON znajdującą się pod adresem: https://bohateron.pl/wyslijkartke/wyslij-kartke-online/. Kartka online zostanie wydrukowana przez Zespół Projektu i
w formie tradycyjnej przekazana Powstańcowi Warszawskiemu (dowolnemu lub
wskazanemu przez nadawcę w formularzu). Wysłanie kartki przez stronę internetową
projektu jest bezpłatne. Życzenia napisane na kartce online nie mogą przekraczać 25 słów –
tylu, ile używano w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania
Warszawskiego.
4. Wypełnione przez uczestników Projektu kartki, listy i laurki, które trafią do siedziby
organizatorów, zostaną przez nich nieodpłatnie przekazane do wskazanych Powstańców.
5. W ramach Projektu BohaterON zostanie również uruchomiony portal internetowy, na
którym będą przedstawione sylwetki uczestników walk o stolicę.

Więcej info na bohateron.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie.
W tym roku chcemy, aby nasi uczniowie pogłębili swoją wiedzę historyczną o
znajomość "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego i
wybrali fragment tekstu, do którego wykonają ilustrację. Prace plastyczne
zostaną wysłane wraz z listami, laurkami i życzeniami.

Możecie stworzyć również ilustrację do wybranego
POWSTAŃCA, który znajdziecie na stronie bohateron.pl

BIOGRAMU

Szczegółowe informacje o akcji w naszej szkole u p. Agaty Rabsztyn i p. Edyty
Jamrogiewicz (zapraszamy do biblioteki szkolnej po lekturę). Prace prosimy
przynieść najpóźniej do 26 września.
Wszyscy, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną nagrodzeni ocenami z
języka polskiego/historii/wiedzy o kulturze i adnotacją pochwalną do dziennika.

