16 pa?dziernika 2018 roku rozpocz??a si? realizacja Projektu IPN "??czka i inne miejsca poszukiwa?".

W projekcie bior? udzia?:
Julia Lewoc 1e, Izabela Walicka i Natalia Roma? z 1f, Maria Mazurkiewicz 1c, Izabela Borkowska 2a, Wiktoria
Wi?niewska 2e.
Projekt po?wi?cony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar re?imów totalitarnych. Uczestnicy
poznaj? rol? poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka) w programie poszukiwa?
i identyfikacji, poprzez losy jednostek zdob?d? wiedz? o historii najnowszej, b?d? si? uczy? poszanowania dla
?ycia ludzkiego oraz odpowiedzialno?ci za swoje czyny i decyzje. Fina? b?dzie okazj? do zaprezentowania
swoich refleksji w postaci krótkich etiud filmowych, których tematyka b?dzie nawi?zywa?a do projektu.
Cele projektu:
-

zaprezentowanie

procesu

poszukiwa?

nieznanych

miejsc

pochówków

ofiar

re?imów

totalitarnych,

- wspieranie wychowania patriotycznego i przywi?zania do ?ma?ych ojczyzn?,
- kszta?towanie postaw empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialno?ci za swoje czyny i
decyzje, poszanowania dla ?ycia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotycz?cych grzebania umar?ych,
- rozbudzanie ciekawo?ci badawczej, ukazywanie integralno?ci nauki i interakcji miedzy jej ró?nymi dziedzinami;
poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów,

- rozbudzanie zainteresowania histori? najnowsz?, kszta?towanie nawyku ?ledzenia informacji dotycz?cych
odkry? i ustale?,
- rozwój umiej?tno?ci interpersonalnych, w tym umiej?tno?ci pracy w zespole,
- sformu?owanie i przetworzenie w dzie?o filmowe w?asnych refleksji nad poszukiwaniami szcz?tków ofiar
re?imów totalitarnych.

20 listopada 2018 r.
uczennice naszej szko?y bra?y udzia? w drugim spotkaniu w ramach projektu "??czka i inne miejsca
poszukiwa?". Wys?uchali?my wyk?adu na temat pracy Biura Poszukiwa? i Identyfikacji IPN, uczestniczyli?my
w warsztatach, wype?niaj?c Wniosek o Rejestracj? danych w Bazie Materia?u Genetycznego IPN.
11 grudnia 2018 r.
uczestniczy?y?my w trzecim spotkaniu projektu edukacyjnego IPN ??czka i inne miejsca poszukiwa?. Pan
Marek Nadolski, pracownik Biura Identyfikacji IPN przedstawi? uczestnikom historie poszukiwa? ofiar systemu
komunistycznego na tzw. ??czce na Pow?zkach. Omówi? etapy poszukiwa? ofiar: kwerenda w archiwach, prace
wst?pne w miejscu poszukiwa? (odwierty), wykopaliska, identyfikacja szcz?tków. Prace archeologiczne na
Pow?zkach trwa?y od 2012 do 2017, poszukiwano 320 osób zamordowanych w wi?zieniu na Rakowieckiej.
Nast?pne grupy uczniów identyfikowa?y oszukiwanych na podstawie artefaktów znalezionych przy szcz?tkach.
13 lutego 2019 r. o godz. 10.30
spotkali?my si? ju? przedostatni raz w ramach tegorocznej edycji projektu "??czka" w siedzibie IPN w
Bia?ymstoku. Spotkanie po?wi?cone by?o omówieniu strony technicznej przygotowywanych przez uczniów prac.
Aby jednak pozosta? wci?? w klimacie poszukiwania i odkrywania tajemnic historii wys?uchali?my równie?
wyst?pienia pana Karola Usakiewicza pt.:
"Zagadki ukryte w dokumentach - kwerenda archiwalna dotycz?ca egzekucji 5 listopada 1942 r. w
ogrodzie przywi?ziennym przy ul. Kopernika w Bia?ymstoku"
To by?o niezapomniane spotkanie, pozwoli?o w pe?ni zrozumie? na czym polega? terror systemu
komunistycznego, dowiedzieli?my, si? jak w?adze w Polsce po II wojnie ?wiatowej likwidowa?y opozycj? i w
jaki sposób pozbywano si? dowodów zbrodni.
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