Upamiętniamy naszych bohaterów – Powstańców Warszawskich!
Z inicjatywy Pana Grzegorza Grabskiego oraz klasy II D Branżowej Szkoły I stopnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji wysyłania
kartek elektronicznych oraz tych w wersji tradycyjnej – papierowej. Akcja pod nazwą BohaterON – włącz historię!

Akcja to: (cyt.:).... to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach
Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi
połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film
albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej
indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.(...źródło: https://bohateron.pl/).
Wypisaliśmy piękne życzenia dla Powstańców:

Klasa II D wraz z Wychowawcą w trakcie przygotowywania Kart do Bohaterów.
Dzięki współpracy z Panami Zenonem Grabowieckim i Pawłem Grabowiecki oraz Firmą Kleks w Iławie wysłaliśmy Bohaterom także karki z naszym
miastem, zapraszając Bohaterów do odwiedzenia nas i Iławy.

Wychowanie do wartości, jaką jest PATRIOTYZM, następuje także dzięki czytaniu KOMIKSÓW, stworzonych
specjalnie z okazji 100 – lecia Niepodległej
Dzięki stałej współpracy Pana Grzegorza Grabskiego z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz Wydawnictwami Szkolnymi
i Pedagogicznymi do naszej szkoły, jako pierwszej w powiecie iławskim, trafił komiks „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania
niepodległości”, w którym na 232 stronach antologii za pomocą siedemnastu komiksów historycznych przedstawiono kluczowe wydarzenia dla
odzyskania i utrzymania przez Polskę niepodległości. Dzięki takiemu działaniu możemy uczyć się patriotyzmu i Miłości do Ojczyzny z nowatorski
sposób.

Na zdjęciu od prawej: pani Paczkowska Lucyna
(nauczycielka historii i WoS) pani Sylwia Tomanek
(wicedyrektor szkoły oraz nauczycielka historii i WoS) oraz
pan Grzegorz Grabski – inicjator i koordynator akcji.

Więcej o Komiksie oraz jego zawartości znajduje się na stronie: http://www.komiks100na100.pl

Obydwa działania odbyły się w ramach obchodów „Dla Niepodległej” – w ten sposób uczciliśmy 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Największe podziękowania i uznanie należą się całej młodzieży Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie za
zaangażowanie w działania upamiętniające heroiczne bohaterstwo tych, którzy walczyli za naszą Niepodległą!!!

Dziękujemy i pamiętamy! Dla Niepodległej

