
76. rocznica wybuchu  

POWSTANIA WARSZWSKIEGO 

1 SIERPNIA 1944 r. 

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję 

historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie 

organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: 

Pamięć – Edukacja – Pomoc. 

DLACZEGO BOHATERON? 

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego 

„ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-

off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma 

również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń 

realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących 

w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, 

które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając 

swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. 

PAMIĘĆ 

Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość 

narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą                           

o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiamy 

każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego 

Powstańca Warszawskiego. Przez cztery edycje kampanii do uczestników walk                     

o stolicę napisano ponad osiemset tysięcy kartek! Wszystkie dowody uznania za 

naszym pośrednictwem trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się 

początkiem pięknego dialogu pokoleń. 

EDUKACJA 

Ważną część naszej kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Pokazujemy, że 

historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi 

formie. Dla uczniów organizujemy warsztaty wykorzystujące elementy edukacji 

pozaformalnej i spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego, a dla nauczycieli – 

wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – realizujemy seminaria, podczas których 

dzielimy się swoim doświadczeniem i receptą na niestandardową lekcję historii. 

Pedagodzy otrzymują od nas również gotowe konspekty zajęć do przeprowadzenia                    

w szkole. 



POMOC 

Przez cały rok angażujemy się w pomoc skierowaną do bohaterów walk o stolicę. Wraz    

z coraz liczniejszym gronem wolontariuszy pomagamy Powstańcom Warszawskim                    

w codziennych obowiązkach, koordynujemy pomoc medyczną, a także wspieramy 

materialnie tych, którzy tego potrzebują. Organizujemy internetowe zbiórki, 

finansujemy zakup i dowóz domowych obiadów, pomagamy w przeprowadzeniu 

drobnych remontów. 

 

https://bohateron.pl/ 

Na tej stronie w zakładce WYŚLIJ KARTKĘ znajdują się BIOGRAMY POWSTAŃCÓW- 

polecam Wam ich przeczytanie. 

 

Posłuchajcie tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- wspaniałego poety 

czasu wojny, uczestnika powstania warszawskiego,  w wykonaniu Meli Koteluk 

i Kwadrofonik.  Warto ☺ Oto kilka propozycji:  

https://www.youtube.com/watch?v=8xVCrQoCU7Q  Otwarcie przemian  

https://www.youtube.com/watch?v=BjMS0RTPuDY  Wolność  

https://www.youtube.com/watch?v=gCFZcO52EbE&list=OLAK5uy_l_OzRo25TZ_JAJ842L7m2iZOFj47_

HM7I  Niebo 

https://www.youtube.com/watch?v=mBfHW1Zm-OI  Czas miłości 

 

Szkołę Radosną zgłosiłam do projektu drugi  raz.  Mam nadzieję, że uczniowie 

starszych klas  przyłączą się do tej wspaniałej akcji. 

 

       Koordynator projektu 

           Anna Mariańska  
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