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Wystartowała druga edycja projektu „Łączka i
inne miejsca poszukiwań” w roku szkolnym
2018/2019 w Oddziale IPN w Gdańsku – 24
października 2018
Do projektu zgłosiło się pięć szkół z województwa pomorskiego.

  

  

  

  

  

  

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 24 października. Uczestników
przywitał Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowej w Gdańsku.

– Komunistycznym władzom nie wystarczyło fizyczne
unicestwienie polskich bohaterów walczących o
niepodległość i suwerenność. Komuniści robili wszystko, by
zatrzeć pamięć o żołnierzach niezłomnych. Ich szczątki były
wrzucane do bezimiennych dołów, a historia o ich
dokonaniach całkowicie zakłamywana.

– Jednak dzięki pracy zespołu IPN pod kierunkiem prof.
Krzysztofa Szwagrzyka, po latach, udaje się odnajdywać
szczątki bohaterów i przywracać im tożsamość – podkreślił.
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Inauguracyjne spotkanie dotyczyło poszukiwań miejsca pochówku „Inki” i „Zagończyka”.
Głównym prelegentem był Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej.

Po prelekcji odbył się pokaz filmu „Polska szuka Bohaterów”.

W ramach projektu uczniowie uczestnicząc w 6 spotkaniach, poznają rolę, jaką w
poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia,
genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia
ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje.

Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich (2 min.) etiud
filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

Do projektu zgłosiło się pięć szkół z województwa pomorskiego:

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. dr. Władysława Pniewskiego

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Gdańsku

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Projekt otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Koordynatorami projektu ze strony IPN Gdańsk są: Anna Dymek (BPiI) oraz Artur Chomicz
(BEN).

Harmonogram spotkań w ramach projektu:

24 X 2018 r. „Odnalezieni: Inka i Zagończyk”, Waldemar Kowalski, Muzeum II1.
Wojny Światowej. Pokaz filmu „Polska szuka Bohaterów”.

14 XI 2018 r. „Poszukiwani Rówieśnicy Niepodległości”, Bogusław Łabędzki, Biuro2.
Poszukiwań i Identyfikacji, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku.

12 XII 2018 r. Warsztaty filmowe, Katarzyna Underwood, Biuro Edukacji3.
Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.

17 I 2019 r. „I ty możesz pomóc. Praca wolontariuszy przy poszukiwaniach4.
Bohaterów”, Marek Nadolski, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Instytut Pamięci
Narodowej w Warszawie.

7 II 2019 r. „Gdzie są groby Polaków na Kresach?”, dr Leon Popek, Biuro5.
Poszukiwań i Identyfikacji, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.

13 III 2019 r. Wyjazd studyjny: Cmentarz Marynarki Wojennej - Gdynia Oksywie,6.
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku.
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