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OPIS PROJEKTU

Pomysłodawcą projektu jest Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki, a projekt będzie 
realizowany przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz Centrum Edukacyjnego.

Projekt edukacyjny „Łączka” i inne miejsca poszukiwań
Projekt, do którego zapraszamy uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy 
i województwa mazowieckiego wraz z opiekunami poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych 
miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Uczestnicy poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki 
(m.in. archeologia, antropologia, 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.

CELE PROJEKTU

•  zaprezentowanie procesu poszukiwań nieznanych miejsc pochówków ofiar reżimów totalitarnych;
• wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”;
• kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za swoje 

czyny i decyzje, poszanowania dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania 
umarłych;

• rozbudzanie ciekawości badawczej, ukazywanie integralności nauki i interakcji miedzy jej różnymi 
dziedzinami; poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów;

•  rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie nawyku śledzenia informacji 
dotyczących odkryć i ustaleń;

• rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole;
• sformułowanie i przetworzenie w dzieło filmowe własnych refleksji nad poszukiwaniami szczątków 

ofiar reżimów totalitarnych;

Projekt objęty jest Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
– Żołnierzom Wyklętym

Patronem medialnym jest TVP Historia
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ETAPY PROJEKTU

Projekt będzie realizowany poprzez udział uczniów (wraz z nauczycielem) w spotkaniach warsztatowych 
i uroczystym finale w kwietniu 2018 r. Każde ze spotkań będzie się kończyło wręczeniem krótkiego 
zadania do wykonania na następne zajęcia.
Każdy z zespołów będzie mógł odwiedzić historyczny escape room w Przystanku Historia w wybranym 
przez siebie terminie. Szczegółowe informacje i zapisy: 505 495 675.
Zgłoszenia szkół z  Warszawy i województwa mazowieckiego przyjmujemy do 9 października 2017 r. 
pod adresem koordynatora projektu: renata.bieniek@ipn.gov.pl lub kamila.sachnowska@ipn.gov.pl
Czas realizacji: październik 2017 – kwiecień 2018

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w środy o godz. 11.00, w Przystanku Historia Centrum 
Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25. 
Tematy i terminy:
1)  11 października: inauguracja – zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk; projekcja filmu Polska 

szuka bohaterów 
2) 15 listopada: Ostatni. Antoni Dołęga i Józef Franczak
3) 6 grudnia: Miejsca nieznane – kiedy weszli Sowieci: uroczysko Baran i Las Turzański
4) 10 stycznia: „Nazwy, których nikt już nie wymienia” – poszukiwania na dawnych Kresach RP
5) 7 lutego: Ślady wydobyte z ziemi. Spotkanie z archeologiem.
6) 7 marca: wizyta studyjna w miejscu poszukiwań lub w Kwaterze „Ł”
7)  Kwiecień: finał projektu z prezentacją etiud. Szczegółowy przebieg i  termin spotkania finałowego 

ustalony zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zostanie podany do 6 grudnia 2017.
 

EFEKTY PROJEKTU

Rezultatem pracy powinien być 2-minutowy film nakręcony przez zespół uczniów biorących udział 
w projekcie. Powinien wykazywać związek z tematyką projektu oraz propagować prace związane z 
poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych lub być refleksją nad losem ofiar i ich rodzin. Film nie może 
zawierać treści drastycznych lub nie nadających się do publicznego odtworzenia. 

Film należy przesłać lub przekazać osobiście w czasie realizacji projektu do 31 marca 2018 r. w formie 
elektronicznej (płyta DVD) na adres: 

Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Ul. Marszałkowska 21/25
00–628 Warszawa


