
Projekt „Wolimy Sprawiedliwość” – podsumowanie projektu 

Projekt miał na celu wzbudzenie zainteresowania i pogłębienie wśród uczniów wiedzy na 

temat idei i celów przyświecających funkcjonowaniu warszawskiego „Ogrodu 

Sprawiedliwych”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Dom Spotkań z Historią i Urząd 

Dzielnicy Wola w partnerstwie z organizacją „Przepis na Muranów”. Szkoły biorące udział w 

projekcie: Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 234 

im. Juliana Tuwima oraz Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego. Działanie 

konkursowe składało się z kilku etapów, które za każdym razem musiały być na bieżąco 

dostosowywane do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej (bardziej szczegółowy 

harmonogram działań związanych z każdym etapem znajduje się w załączniku): 

1. Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkołach – przedstawienie idei konkursu 

oraz zachęcenie do aktywnego udziału. 

2. Spotkania z uczniami na godzinach wychowawczych – pierwszy kontakt miał na celu 

nakreślenie zasad konkursu oraz zachęcenie uczniów do aktywnego w nim udziału.  

3. Przygotowanie pierwszej mobilnej gry terenowej skupionej wokół tematu lokalnej 

historii – w pierwszej grze chcieliśmy przede wszystkim zapoznać uczniów 

z narzędziem oraz zachęcić ich do aktywnego odkrywania lokalnej historii. Gra została 

pobrana 67 razy co oznacza, że liczba użytkowników która skorzystała z gry może 

sięgać 120 osób (przy założeniu, że uczeń brał udział w grze z jednym rodzicem). 

4. Warsztaty edukacyjne w szkołach – podczas zajęć uczniowie mogli zastanowić się 

co to oznacza być sprawiedliwym, jak to pojęcie rozumiane jest przed Komitet Ogrodu 

Sprawiedliwych oraz jaka idea przyświeca wolskiemu Ogrodowi. Zapoznawaliśmy się 

również z historią wybranych Sprawiedliwych i próbowaliśmy dostrzec podstawy 

godne naśladowania w naszym najbliższym otoczeniu. Warsztat ten przygotowywał 

również uczniów do kolejnego etapu konkursu.  

5. Gra w Ogrodzie – w kolejnym etapie przygotowana została kolejna mobilna gra 

terenowa która swoją tematyką i obszarem działania była już znacznie bardziej 

związana z Ogrodem Sprawiedliwych oraz z postaciami w nim uhonorowanymi. 

Niestety, ze względu na duży odsetek zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzone 



obostrzenia, po konsultacji z Urzędem Dzielnicy Wola, podjęto decyzję o zakończeniu 

konkursu oraz o rozstrzygnięciu zwycięstwa na podstawie pierwszej gry terenowej. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu – po weryfikacji wszystkich odpowiedzi oraz dokładnym 

sprawdzeniu uczestników (czy uczęszczają do danej klasy i szkoły) wszystkie wyniki 

osiągnięte przez uczniów z danej szkoły zostały zsumowane, a następnie podzielone 

przez liczbę uczestników z danej szkoły. W ten sposób uzyskaliśmy średnie wyniki 

przypadające na każdą szkołę. W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła szkoła podstawowa nr 

389 wygrywając zestaw inspirujących cytatów autorstwa Loesje do powieszenia 

w szkole. 

Udało się również wygospodarować finanse na nagrody indywidualne dla 

3 najlepszych uczestników. W tej klasyfikacji pierwsze trzy miejsca przypadły 

uczestnikowi z każdej ze szkół (Szymon SP 389; Zuzia SP 234; Maja SP 222). Nagrody 

indywidualne zostały przekazane do szkół, które to szkoły mają następnie przekazać 

nagrody odpowiednim uczestnikom (ze względu na utrzymujące się obostrzenia 

związane z pandemią niemożliwym stało się bezpośrednie przekazanie nagród). 

7. Przygotowanie tablicy do ogrodu – po zakończonych działaniach konkursowych zespół 

realizujący projekt przystąpił do przygotowania tablicy upamiętniającej zrealizowany 

konkurs. Tablica została umieszczona w Ogrodzie Sprawiedliwych – znajduje się na 

niej kod QR do mobilnej gry terenowej w której udział może wziąć każdy chętny.  

8. W ramach działań promocyjnych w „Kurierze Wolskim” ukazał się artykuł na temat 

projektu. Dodatkowo został udzielony wywiad dla radia RMF MAXX zachęcający 

warszawiaków do odwiedzania Ogrodu i grania w mobilną grę terenową.  

9. Etap podsumowujący projektu – ze względu na brak możliwości bezpośredniego 

spotkania z uczniami, podziękowania i pogratulowania udziału w projekcie, 

przygotowujemy filmiki z udziałem sekretarz Ogrodu Sprawiedliwych, p. Anną 

Ziarkowską. Filmiki będzie można wyświetlić wszystkim uczniom którzy wzięli udział w 

projekcie.  

Justyna Dominiak, Mateusz Pawlikowski 

edukatorzy Domu Spotkań z Historią 



ZAŁĄCZNIKI 

1. Szczegółowy harmonogram 

Harmonogram działania ustalony ze szkołami

CO? DATA DZIEŃ
GODZIN

A MIEJSCE

Zebrania z rodzicami

 03.wrz czwartek 18:00
SP 389, ul. 
Smocza 19

 09.wrz środa 17:00
SP 222, ul. 

Esperanto 7a,

 10.wrz czwartek 17:00
SP 222, ul. 

Esperanto 7a,

 10.wrz czwartek 18:00
SP 234, ul. 

Esperanto 5

     

Godziny wychowawcze

 15.wrz wtorek
12:45-1

3:30
SP 222, ul. 

Esperanto 7a

spotkanie on- line 16.wrz środa 08:10
SP 234, ul. 

Esperanto 5

 14.wrz
poniedział

ek 10:40
SP 389, ul. 
Smocza 19

     

Gra wolska
zapoznanie z dzielnicą 3.09 - 6.09    



tworzenie gry 7.09 - 13.09    

testowanie gry 14.09 - 20.09    

rozgrywka 21.09 - 04.10    

monitorowanie postępów i 
odpowiedzi w grze, punktowanie 

odpowiedzi
21.09 - 04.10    

     

Warsztaty stacjonarne

opracowanie scenariusza warsztatów 03.09 - 20.09    

omówienie scenariusza, naniesienie 
poprawek

21.09 - 27.09    

organizacja warsztatów 28.09 - 2.10    

     

SP 234 29.wrz 8:00 - 9:30 ok. 20 WTOREK

SP 222 01.paź 8:00-9:30 ok. 20 CZWARTEK

SP 389 30.wrz
10:40 - 
12:20 29 środa

Gra w Ogrodzie
tworzenie gry 21.09 - 30.09    

testowanie gry 05.10 - 11.10    

ze względu na lock down odwołano 
drugi etap gry, rozstrzygniecie 

konkursu na podstawie wyników 
pierwszego etapu

    

przygotowanie wersji gry do 
zamontowania na tabliczkę w 

Ogrodzie (zlecenie wykonania projektu 
tabliczki, produkcja tabliczki, montaż 

tabliczki)

listopad/
grudzień    

Poza harmonogramem
przygotowanie porozumienia     

artykuł do "Kuriera Wolskiego"     

wywiad radiowy dla RMF MAXX     



2. Dokumentacja fotograficzna 

- zrzut ekranu z mobilnej gry terenowej 

 

- warsztaty 

przygotowanie nagród     

wręczenie nagród     

przygotowanie filmików z 
podziękowanie za udział     



 

  



- projekt tabliczki 


