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Wycieczka wieńcząca projekt „Łączka i inne
miejsca poszukiwań”
4 marca 2020 r. odbyła się wycieczka naukowo-edukacyjna,
która wieńczy projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca
poszukiwań”.
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Tego dnia wzięli w niej udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego w Krakowie pod opieką pani Joanny Murzyn, uczennice Technikum
Gastronomiczno-Hotelarskiego Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu pod opieką siostry
Dyrektor Agnieszka Michna, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie pod opieką
pani Jadwigi Krochmal oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stanisława
Wyspiańskiego w Krakowie pod opieką Anny Szpajcher-Sokal (tego dnia zastępowanej
przez ks. Łukasza Michałowskiego.

Uczestnicy dotarli do miejsc kaźni i pamięci, docierając do Oddziału Muzeum Krakowa przy
ul. Pomorskiej 2, Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich 7 oraz Cmentarza Rakowickiego,
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gdzie odnaleźli groby poszczególnych działaczy podziemia niepodległościowego.

Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu organizacyjnemu Muzeum Krakowa, Aresztu
Śledczego w Krakowie oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Grupę
oprowadzili Roksana Szczypta-Szczęch z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w
Krakowie, Natalia Gancarz z Aresztu Śledczego w Krakowie oraz Jakub Ryba z
Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

W dniu 5 marca 2020 r. tę trasę przebyli pozostali uczestnicy projektu: uczniowie Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie pod opieką Małgorzaty Krzemińskiej,
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie pod
opieką Katarzyny Cupiał, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
pod opieką Renaty Jędrzejczyk oraz XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Krakowie pod opieką Magdaleny Sobaś.

Oprawę merytoryczną zapewnili: Roksana Szczypta-Szczęch z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Krakowie, Marta Gorajczyk z pionu poszukiwań i identyfikacji IPN w
Krakowie oraz Natalia Gancarz z Aresztu Śledczego w Krakowie.


