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SPACER BADAWCZY – 29.11.2019 

Jednym z zadań w ramach projektu dotyczącego realizacji programu partycypacji społecznej 

i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi jest organizacja spacerów badawczych 

na poszczególnych etapach projektu.  

Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na temat 

obszaru wyznaczonego do rewitalizacji.  

Spacer badawczy z uczniami klasy 8A Szkoły Podstawowej nr 2, zlokalizowanej na obszarze 

rewitalizacji, miał na celu zachęcenie uczniów do udziału w internetowej grze symulacyjnej o 

rewitalizacji.  

Spacer odbył się w piątek, 29 listopada 2019 r. Rozpoczął i zakończył się pod Szkołą Podstawową nr 2 

im. M. Konopnickiej przy ul. Narutowicza 35 w Żyrardowie. 

 

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

Organizatorzy starali się dotrzeć z informacją o wydarzeniu poprzez kontakt z dyrekcją Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej przy ul. Narutowicza 35. Dyrekcja wskazała jedną klasę spośród 

klas 7-8 i zwróciła się z prośbą do wychowawcy o wzięcie udziału w spacerze. 

 

2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

 

 

W spacerze wzięło udział 21 osób. Uczestnicy zostali poinformowani o celu spaceru na 

początku spotkania. Następnie dostali zadanie związane z przeprowadzeniem obserwacji 

terenowych dotyczących barier architektonicznych podczas przejścia trasy ze szkoły na ul. 

Nowy Świat. Na kolejnym przystanku opowiadali o przeprowadzonych obserwacjach. 

Lokalizacja punktu postojowego była celowa i wiązała się z drugim zadaniem. Dotyczyło ono 

utworzenia koncepcji wymarzonego wydarzenia kulturalnego w podziale na grupy 

kilkuosobowe. To zadanie również zostało omówione na forum całej grupy. Ostatnim 

zadaniem było wspólne zastanowienie się w drodze powrotnej nad miejscami na terenie 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 
Spacer badawczy 

Data spotkania 29.11.2019 r., 10:45-11:30 

Miejsce spotkania 
Żyrardów, start spaceru: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej przy ul. 

Narutowicza 35 

Uczestnicy Uczniowie klasy 8A ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej  

Prowadzący Agata Ponichtera – przedstawiciel firmy Utila 
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Żyrardowa, w których uczniowie spędzają czas po lekcjach. Po przyjściu pod szkołę wszystkie 

grupy o tym opowiedziały.  

Spacer badawczy miał na celu zachęcenie uczniów do udziału w internetowej grze 

symulacyjnej o rewitalizacji, dlatego wszyscy uczestnicy po spotkaniu otrzymali materiały z 

podstawowymi informacjami o grze. Zadania wykonane podczas spaceru nawiązywały do 

tych planowanych podczas gry. 

 

3. TRASA SPACERU 

Spacer rozpoczął się pod Szkołą Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej przy ul. Narutowicza 

35. Uczestnicy przeszli wzdłuż ul. Narutowicza, następnie przeszli przez plac Jana Pawła II, by 

następnie przejść ul. Hiellego do ul. Nowy Świat. Odbył się postój, podczas którego 

rozwiązywane były wyznaczone zadania. Wracając, uczestnicy odbyli tę samą trasę, kończąc 

spacer pod Szkołą Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej przy ul. Narutowicza 35. 

 

4. POSTULATY ZGŁASZANE PODCZAS SPACERU BADAWCZEGO 

Podczas zadania pierwszego – obserwacji barier architektonicznych, zgłaszano ubytki w 

kostce w chodniku oraz nierówną nawierzchnię. Zwrócono także uwagę na wklęsłe studzienki. 

Drugim zadaniem było opracowanie koncepcji wymarzonego wydarzenia kulturalnego w 

pięciu grupach. Uczniowie mieli niezwykle oryginalne pomysły, które w przyszłości można 

wdrożyć podczas planowania festynów w mieście. Poniżej przedstawione zostały pomysły 

sześciu grup: 

1. Festyn adopcji psów ze schroniska 

 Wykład o opiece nad zwierzętami 

 Zbiórka karmy 

 Oraz akcesoriów dla psów 

 Prezentacja umiejętności pupilów 

 Wywiad z organizacją WWF Polska (organizacja chroniąca przyrodę z ludźmi i dla 

ludzi) 

 Goście specjalni: Michał Piróg i Joanna Krupa 

 Miejsce: Park Seniora 

 

2. Mikołajkowy pokaz zwierząt ze schronisk połączony z ich adopcją i zbieranie 

pieniędzy na utrzymanie schronisk 

 Koncert Roxie na Eko Parku połączony z zbiórką pieniędzy na drugi dzień 

 Wernisaż antycznych obrazów Żyrardowskich na ul. Nowy Świat 

 Oprowadzanie ludzi innych narodowości po Żyrardowie 

 Pokaz przedwojennych polskich samochodów  

 Spotkania dla ludzi chorych na depresję nad zalewem 
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 Miejsce: Plac Jana Pawła II (scena jak na włączeniu świateł) 

 

3. Festyn 

Na Placu Jana Pawła II: 

 Więcej koncertów charytatywnych oraz akcji 

 Kino plenerowe 

 Zaangażowanie różnego typu restauracji do festynów 

Na Eko Parku: 

 Gry i zabawy dla młodzieży 

Na torze kolarskim: 

 Koncerty zespołowe 

 

4. Festiwale 

Miejsca: 

 Plac Jana Pawła II 

 Eko Park 

 Tor kolarski (organizowanie koncertów) 

 

 Różne festyny organizowane ze zbiorką pieniędzy na cele charytatywne 

 

5. Festyny 

Miejsca: 

 Plac Jana Pawła II 

 Nad zalewem 

 Tor kolarski 

Osoby, które mogą przyjść: 

 Dorośli 

 Dzieci 

 

6. Festyn 

 Koncerty – przy nich park rozrywki nie tylko dla dzieci 

 Mam talent 

 Konkurs jedzenia na czas 
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 Występy Stand Up – Mateusz Socha 

 Park trampolin 

 Tematyka koncertów - Bedoes, Chillwagon, Tymek, Bitamina, Happy Sad 

 Atrakcje wodne nad zalewem 

 

W wymienionych pomysłach elementem wspólnym było często pomaganie potrzebującym, 

najczęściej w formie akcji charytatywnych. Często pojawiały się także wydarzenia muzyczne – 

koncerty zespołów, których słucha młodzież. Młodzież wydaje się być jedną z najbardziej 

wymagających grup w kwestii planowania atrakcji na wydarzeniach kulturalnych. Należy z 

pewnością wziąć pod uwagę jej potrzeby, aby zachęcić młode osoby do udziału w 

wydarzeniach tego typu. 

Ostatnim zadaniem podczas spaceru, realizowanym podczas powrotu z ul. Nowy Świat pod 

szkołę, było wypatrywanie i jednoczesne wspólne zastanawianie się nad miejscami, w których 

młodzież spędza czas po lekcjach. Z uwagi na porę roku, w której przeprowadzony został 

spacer, najczęściej padającymi odpowiedziami był dom, ale też zajęcia dodatkowe, czy 

centrum handlowe. Uczniowie deklarowali, że latem i wiosną spędzają więcej czasu na 

dworze, szczególnie na spacerach po mieście, na skateparku oraz na Ekoparku.  

 

ZDJĘCIA ZE SPACERU 

 

 

Zdjęcie 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 na spacerze badawczym 
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Źródło: opracowanie własne w dniu 29.11.2019 r. 

 

Zdjęcie 2. Uczniowie pracujący w grupach podczas spaceru 

Źródło: opracowanie własne w dniu 29.11.2019 r. 

 

Zdjęcie 3. Uczniowie pracujący w grupach podczas spaceru 

Źródło: opracowanie własne w dniu 29.11.2019 r. 

 


