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Konferencja prasowa zapowiadająca VII edycję
kampanii społecznej „BohaterON – włącz historię”
– 29 lipca 2021

Kampania, której celem jest uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego oraz
promowanie historii Polski XX wieku, rusza
już 1 siepnia, w 78. rocznicę wybuchu
powstania. W konferencji prasowej na temat
siódmej edycji akcji BohaterON wzięli udział
wicepremier, minister kultury i dziedzictwa
narodowego prof. Piotr Gliński, Powstańcy
Warszawscy oraz organizatorzy z Agnieszką
Łesiuk-Krajewską na czele, przedstawiciele
partnerów i ambasadorzy kampanii. Instytut
Pamięci Narodowej, który jest partnerem
kampanii, reprezentował dyrektor Biura
Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz.

– My wszyscy jesteśmy z Powstania. Ten heroiczny i zarazem tragiczny zryw był w owym
czasie sprawą wspólnotową, jednoczącą i zupełnie naturalną. Historię oceniać możemy
tylko i wyłącznie ze zrozumieniem kontekstu. To Powstanie Warszawskie wszystkich nas
stworzyło, bo podtrzymało na lata polską wspólnotę – powiedział podczas konferencji
wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. 

Co roku w ramach kampanii każdy uczestnik mógł  napisać i wysłać kartkę z życzeniami do
Powstańca. W tym roku zamiast drukowanych kartek będzie można dokonać wpisu, dodać
film lub zdjęcie na specjalnym portalu dumnizpowstancow.pl, aby w ten sposób dać
wyraz wdzięczności i pamięci o uczestnikach powstania. Portal będzie przyjmował wpisy
od 1 sierpnia do 2 października 2022 r.

W ramach kampanii przyznawane są Nagrody BohaterON imienia Powstańców
Warszawskich, honorujące osoby, firmy i instytucje, których aktywność w szczególny
sposób promuje wiedzę o dwudziestowiecznej historii Polski oraz działalność i edukację
historyczno-patriotyczną W tym roku wprowadzono nową kategorię, nagrodę za działania
związane z realizacją projektów w zakresie współczesnego patriotyzmu.

BohaterON to także edukacja – co roku organizowane są warsztaty dla uczniów, seminaria
dla nauczycieli oraz spotkania ze świadkami historii – uczestnikami Powstania
Warszawskiego.
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Grono wolontariuszy pomaga Powstańcom Warszawskim w codziennm życiu, koordynując
pomoc medyczną czy wspierając materialnie tych, którzy tego potrzebują.

Akcję organizują wspólnie Fundacja Sensoria, Fundacja Rosa i Fundacja Pokolenia
Kolumbów, a działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. 

bohateron.pl

https://bohateron.pl/

