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„Łączka i inne miejsca poszukiwań” – nowy
projekt edukacyjny IPN
Spotkanie inauguracyjne w Centrum Edukacyjnym IPN im.
Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”
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9 października 2017 zakończyły się zapisy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie edukacyjnym „Łączka i inne miejsca
poszukiwań”. Do udziału w projekcie zgłosiło się 20 szkół z Warszawy i Mazowsza (projekt
ma charakter regionalny). Każda z grup projektowych liczy od 6 do 8 osób, zatem
uczestniczy w nim ponad 120 uczniów.

Uczestnicy poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia,
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genetyka) w programie poszukiwań i identyfikacji, poprzez losy jednostek zdobędą wiedzę
o historii najnowszej, będą się uczyć poszanowania dla życia ludzkiego oraz
odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje.

Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich etiud filmowych,
których tematyka będzie nawiązywała do projektu.

Czas realizacji: październik 2017 – kwiecień 2018

11 października o godz 11.00 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia, przy ul.
Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbyło się spotkanie inauguracyjne, w którym wziął
udział prof. Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, obecna była
także Justyna Skowronek – dyrektor Biura Edukacji Narodowej. Uczestnicy obejrzeli film
Arkadiusza Gołębiewskiego „Polska szuka bohaterów”, ukazujący proces poszukiwania ofiar
terroru komunistycznego w Polsce.

Kolejne spotkania:

15 listopada 2017: Ostatni. Antoni Dołęga i Józef Franczak

6 grudnia 2017: Miejsca nieznane – kiedy weszli Sowieci: uroczysko Baran i Las
Turzański

10 stycznia 2018: „Nazwy, których nikt już nie wymienia” – poszukiwania na
dawnych Kresach RP

7 lutego 2018: Ślady wydobyte z ziemi. Spotkanie z archeologiem

7 marca 2018: wizyta studyjna w miejscu poszukiwań lub w Kwaterze „Ł”

Kwiecień 2018: finał projektu z prezentacją etiud

Projekt realizują Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki oraz
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
Projekt objęty jest Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym.
Patronem medialnym jest TVP Historia

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach.
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