
PROJEKT 

 I.1. Nazwa własna projektu: 

 Wirtualna Wizna 

 I.2. Syntetyczny opis projektu:  

Nasza gmina jest pełna pamiątek z dawnych czasów, które przypominają nam o wspaniałej historii 

Wizny. Projekt "Wirtualna Wizna" obejmuje przygotowanie aplikacji multimedialnej wykorzystującej 

technologię kodów QR. Będzie to multimedialny przewodnik po miejscowości Wizna i okolicach z 

tematem przewodnim: miejsca pamięci, historia, tradycje dawniej i dziś. "Wirtualna Wizna" będzie 

profesjonalnie przygotowanym dziełem edukacyjnym, które posłuży promowaniu postaw 

patriotycznych przede wszystkim wśród mieszkańców gminy Wizna, ale też osób odwiedzających 

naszą miejscowość. Aplikacja powstanie przy współudziale lokalnej społeczności i będzie doskonałą, 

nowoczesną wizytówką gminy.  

Aby zaprezentować mieszkańcom, tym młodszym i starszym, efekty pracy nad "Wirtualną Wizną" na 

koniec projektu zostanie przeprowadzona gra terenowa. Obejmie ona punkty, w których znajdą się 

tabliczki z kodami QR. Będzie to swego rodzaju impreza powitalna nowej atrakcji miejscowości. 

 I.3. Cele, idea przewodnia, założenia programowe i ogólna koncepcja projektu:  

Na terenie tej niewielkiej podlaskiej gminy wiejskiej działa tylko jedna instytucja kultury- Biblioteka, 

która zatrudnia jedną osobę. Do miasta powiatowego dysponującego szerszą ofertą jest ponad 20 

km. Dla wielu mieszkańców Wizny jest to znaczna odległość. Powoduje to, że dostęp do kultury jest 

utrudniony. Mimo usilnych starań to niewielkie środki finansowe jakimi dysponuje gmina, są 

niewystarczające do podejmowania większych inicjatyw kulturalnych. Jednak mimo trudów 

mieszkańcy dumnie obchodzą uroczystości upamiętaniające bohaterskich obrońców z września 1939 

r. Projekt jest odpowiedzią na ten problem. Historia Wizny i jej heroicznych bohaterów powinna 

przetrwać zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Oznaczenie miejsc pamięci we współpracy 

z mieszkańcami Wizny pozwoli na upamiętnienie historii ojczyzny, historii lokalnej oraz 

wielokulturowowści tego regionu. Przybliżenie tematu burzliwej historii tego miejsca, jego 

granicznego charakteru da nowe spojrzenie i wzmocni szacunek i współodpowiedzialność. 

Stworzenie gry terenowej dla mieszkańców i przez mieszkańców wzmocni świadomość w zakresie 

ochrony wartości historii i dzięki temu działaniu z pogranicza edukacji i kultury mieszkańcy 

zapamiętają je na długo. Patriotyczne postawy w obronie Polski, jakie miały tu miejsce, dadzą 

inspirację do kolejnych działań kulturalnych w Wiźnie. Wspólnie ocalmy historię Wizny od 

zapomnienia. 

 I.4. Opis problematyki i kontekstów historycznych uwzględnionych w projekcie:  

Wizna ma wyjątkowo bogatą historię: już w XI wieku była grodem strzegącym wschodniej granicy 

Mazowsza i ważnej przeprawy przez Narew przed najazdami Jaćwingów i Galindów. Była to w tym 

czasie najdalej wysunięta pozycja piastowska w kierunku Jaćwieży. Od połowy XII wieku była siedzibą 

kasztelanii, a od 1379 roku stolicą ziemi wiskiej graniczącej z Prusami i Litwą. Parafia w Wiźnie 

erygowana była w 1390 roku. W XVI w. przebywała tu Anna Jagiellonka oraz Bona Sforza. Odbyły się 

tu potyczki w okresie wojen szwedzkich oraz powstania styczniowego. W okresie przed II. Wojną 



Światową na terenie gminy mieszkało wielu Żydów. Zostali oni wymordowani, a ich synagoga została 

spalona. O ich dawnej obecności przypominają tylko pozostałości cmentarza żydowskiego. Jednak 

najsławniejszym epizodem z historii tego miejsca jest obrona Wizny z września 1939 r. Dowódcą 

odcinka obrony był kapitan Władysław Raginis. Walki o Wiznę trwały od 7 do 10 września. Punkt 

oporu w okolicach Wizny jest nazywany Polskimi Termopilami. 720 Polaków odpierało atak liczącego 

42 tys. żołnierzy niemieckich XIX. korpusu pancernego. Oddziały polskie broniły się z dużym 

bohaterstwem, opóźniając marsz niemieckiego korpusu. Symbolem oporu stał się dowódca odcinka, 

który po kapitulacji ostatniego schronu nie opuścił bronionej pozycji, wysadzając się granatem. Polscy 

żołnierze poddali się dopiero po tym, jak dowódca niemiecki zagroził rozstrzelaniem jeńców 

wojennych. Wizna od zawsze była symbolem patriotyzmu i bohaterstwa. Jej przygraniczny charakter i 

położenie nad brzegiem Narwi spowodowały, że było doskonałym miejscem do obrony. To tu Polska 

chroniona była przed atakami nieprzyjaciół. Wszystkie pozostałości po dawnych dniach zasługują na 

to, by ocalić ich pamięć.  

I.5. Program i szczegółowy opis planowanych działań:  

1. Początek realizacji projektu będzie polegał na miesięcznym (maj) naborze wolontariuszy przez 

organizatorów, którzy będą zbierali informacje na temat miejsc historycznych gminy Wizna i 

opracowywali je na potrzeby zamieszczenia ich przy kodach QR oraz przygotują i przeprowadzą grę 

terenową. Planujemy zaangażować uczniów szkół, przede wszystkim szkół podstawowych, organizacji 

pozarządowych, harcerzy i osób starszych. Grupa będzie otwarta, jeśli w trakcie realizacji projektu 

pojawią się nowe chętne osoby, to będą mogły wziąć udział. 

 2. Opracowanie "mapy" miejsc historycznych na terenie gminy Wizna, które w ramach realizacji 

niniejszego projektu zostaną opisane, a informacje zostaną zamieszczone pod odnośnikami kodów 

QR. Mapa zostanie opracowana na początku prac nad projektem- po 20 kwietnia- wspólnie przez 

organizatorów i wolontariuszy.  

3. Praca nad zbieraniem informacji i opracowanie materiałów (nadzór nad pracami sprawować będą 

osoby wyznaczone do koordynacji projektu oraz pomocnicy wyznaczeni przez współorganizatorów). 

Ta część rozpocznie się w maju i będzie trwała do końca sierpnia 2018 r.  

4. Wybór "Wykonawcy" aplikacji "Wirtualna Wizna" i przekazanie mu przez organizatorów 

przygotowanych materiałów.  

5. Wykonanie systemu kodów QR w wyznaczonych punktach na terenie gminy Wizna. System będzie 

dwujęzyczny informacje będą w języku polskim oraz angielskim. 

 6. Przygotowanie scenariusza gry terenowej, punktów do wykonania zadań oraz materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia gry. Zadanie będzie wykonane przez współorganizatorów oraz 

wolontariuszy we wrześniu br. 

 7. Przeprowadzenie gry terenowej. W dniu wydarzenia gmina przeistoczy się w planszę do gry. 

Przygotowane stacje, na których czekać będą na zawodników zadania do wykonania, przebrani 

animatorzy obsługujący punkty oraz klimatyczna otoczka gry przeniosą mieszkańców lata wstecz. 

Przybliżenie postaci Krzyżaków, Jaćwingów, Żydów, Anny Mazowieckiej, Królowej Bony czy kpt. 

Raginisa oraz dokładne przeanalizowanie zabytków Wizny i odkrycie nieznanych dokąd faktów z 

historii to tylko przykłady czekających na graczy atrakcji. Uczestnicy będą współpracowali ze sobą w 



drużynach i wcielą się w bohaterów rozgrywki, a wszystko co znajduje się wokół nich, może okazać 

się pomocne w osiągnięciu zwycięstwa. Gra rozpoczyna się od spotkania wszystkich drużyn w 

wyznaczonym wcześniej miejscu, zapoznania się z regulaminem i otrzymania pierwszej wskazówki. 

Zespoły wyruszą w tym samym czasie w poszukiwaniu kolejnych zadań i niespodzianek. Rozwiązując 

kolejne zagadki zbliżą się do wygranej. Zwycięzcami są członkowie tej drużyny, która jako pierwsza 

zaliczy wszystkie etapy trasy i stawi się na mecie. W grze wezmą udział osoby, które zostaną wybrane 

podczas otwartego konkursu. Jego zasady będą opracowane wspólnie z organizatorami i 

wolontariuszami. Gra odbędzie się w ostatnią sobotę września 2018 r. 

 8. Promocja powstającego systemu w lokalnych mediach, w szkołach, na stronach internetowych i 

rozgłośni radiowych. Zostaną wykonane plakaty oraz film podsumowujący projekt. Scenariusz do 

filmu będzie opracowany wspólnie z organizatorami i wolontariuszami, którzy wezmą udział w filmie. 

Promocja będzie trwała od maja do połowy października. 

 9. Wspólna ewaluacja współorganizatorów i wolontariuszy, wyciągnięcie wniosków na przyszłość i 

planowanie nowych działań. Ewaluacja odbędzie się na koniec projektu, po grze terenowej, na 

początku października.  

I.6. Charakterystyka uczestników i odbiorców projektu: 

 Zależy nam na jak najszerszym odbiorze treści zawartych w opisach, ze szczególnym uwzględnieniem 

ludzi młodych, którzy charakteryzują się niskim poziomem wiedzy na temat historii, ale też brakiem 

chęci do szukania informacji na ten temat. Młodzi ludzie uwielbiają nowoczesne technologie, są 

wychowani w kulcie obrazu, dlatego też atrakcyjna forma przekazu (kody QR do samodzielnego 

odczytania) pozwoli na zainteresowanie ich tematem. Osoby starsze znają dużo lepiej historię, jednak 

nie o wszystkich miejscach pamięci wszystko wiedzą, albo ich nie pamiętają. Oznaczenie miejsc 

historycznych w systemie kodów QR rozpowszechni wiedzę na ich temat. Wartością dodaną w tego 

stanu rzeczy będzie zachęcenie seniorów do nauki korzystania z nowoczesnych technologii. Gmina 

Wizna jest częstym celem turystów. Poprzez bogatą historię miejscowości i bohaterską obronę 

podczas drugiej wojny światowej Wizna zyskała sławę również poza granicami Polski. W związku z 

tym aplikacja będzie dostępna również w wersji angielskiej. Dzięki temu osoby odwiedzające 

miejscowość będą mogły zapoznać się z jej miejscami pamięci oraz historią zarówno lokalną jak i 

Polski. Gra terenowa będzie skierowana do osób w różnym wieku. Zostanie ogłoszony konkurs, w 

którym zostaną wybrani uczestnicy gry. Szacowana liczba użytkowników aplikacji jest ciężka do 

przewidzenia, ale może wynieść ok. tysiąca osób rocznie. W grze terenowej weźmie udział 30 osób. 

 I.7. Charakterystyka miejsca realizacji projektu: 

 Projekt będzie realizowany zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Na terenie gminy Wizna 

zostaną rozlokowane tabliczki. Każda z nich będzie umiejscowiona przy punktach, które odznaczają 

się swoimi wartościami historycznymi. Na tabliczkach znajdą się informacje o miejscach oraz kody 

QR. Po zeskanowaniu kodu urządzeniem elektronicznym, np. smartfonem, przeniesiemy się do 

cyberprzestrzeni. Tabliczki znajdą się m.in. przy: - Pomniku poległych żołnierzy grupy operacyjnej 

„Narew", - izba pamięci obrony Wizny, - muralu przedstawiającym żołnierzy kpt. W. Raginisa, - 

Późnogotyckim Kościele św. Jana Chrzciciela z ok. 1502 r., - Dzwonnicy barokowej z ok. 1650 r., - 

Kaplicy cmentarnej i cmentarzu parafialnym, - trzy osady wczesnośredniowieczne, - miejsce bitwy z 



czasów Powstania Styczniowego, - miejsce potyczki podczas Potopu Szwedzkiego, - cmentarzu 

żydowskim. Na etapie konsultacji zostaną wybrane następne punkty, które wskażą mieszkańcy. 

 I.8. Osoby odpowiedzialne za koordynację merytoryczną i organizację projektu: 

 Nadzór nad realizacją zadania będą prowadziły dwie osoby, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy 

Wizna oraz Partner projektu Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w 

Wiźnie Piotr Mazurek. Renata Piechowiak- kierownik Biblioteki, wykształcenie średnie bibliotekarskie, 

posiada dwudziestoletni staż pracy w bibliotece oraz sześcioletni w świetlicy wiejskiej w Wiźnie. W 

swojej pracy oprócz kontaktów z czytelnikami podczas wypożyczania i udostępniania księgozbioru 

zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem warsztatów wielkanocnych i warsztatów 

bożonarodzeniowych dla dzieci i dorosłych, narodowego czytania, nocy bibliotek, współorganizatorka 

Zlotu Pamięci Września, 600 lecia Rutek, Dnia Rolnika i Nocy Świętojańskiej. Jest częstą uczestniczką 

szkoleń i konferencji branżowych. Rozliczała dofinansowania MKiDN na zakup książek. ks. Piotr 

Mazurek- wykształcenie wyższe magisterskie, 19 lat w duszpasterstwie, przez 16 lat w 

duszpasterstwie młodzieży diecezji łomżyńskiej, przez 13 lat, dyrektor Pieszej Pielgrzymki 

Łomżyńskiej na Jasną Górę, od 3 lat funkcja proboszcza, aktualnie Wizna. Ksiądz doprowadził do 

końca remont ściany południowej zabytkowego budynku kościoła oraz remont I. etapu remontu 

ogrodzenia przykościelnego. Oba remonty były współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Projekty zostały prawidłowo rozliczone. Ksiądz był również inicjatorem 

stworzenia strony internetowej parafii, która jest na bieżąco aktualizowana. 

 I.9. Przewidywani współorganizatorzy i partnerzy projektu, ich rola w realizacji projektu: 

 Planujemy współpracować z szeregiem instytucji. Na terenie Wizny bardzo dużą aktywnością 

odznacza się Parafia Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela, która będzie współorganizatorem 

tego projektu. Przedstawiciele Parafii zaktywizują mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie, 

zachęcą dzieci, młodzież i osoby starsze. Zajmą się również promocją projektu i będą o nim 

informować w czasie ogłoszeń parafialnych. W razie potrzeby udostępnią również pomieszczenia 

parafialne. Pomogą również w przygotowaniu gry terenowej i rozliczeniu projektu. Drugim partnerem 

będzie Szkoła Podstawowa w Wiźnie. Jej pracownicy pomogą w rekrutacji chętnych osób do projektu, 

zarówno do wzięcia udziału w tworzeniu systemu kodów QR, jak i do gry terenowej. Kadra 

nauczycielska okaże się nieocenionym partnerem w przeprowadzeniu gry. Do partnerstwa zostanie 

zaproszona drużyna harcerska. Posiadamy już doświadczenie z organizacji wspólnych projektów. 

Harcerze są doskonale zorganizowani i potrafią zorganizować i przeprowadzić gry terenowe. Dużą 

pomocą może okazać się współpraca z Wójtem Gminy Wizna. Wójt wyraził aprobatę dla projektu i w 

każdej niezbędnej formie będzie wspierał jego realizację. Do współpracy zostaną zaproszeni również 

Patroni medialni, którzy wesprą projekt i przekażą informacje szerzej. 

 I.10. Zakładane rezultaty projektu 

: W ramach projektu zostały zaplanowane do realizacji rezultaty twarde: 

 1) jeden profesjonalnie przygotowany system kodów QR tworzący aplikację "Wirtualna Wizna", 

 2) co najmniej 15 miejsc pamięci historycznej z terenu miejscowości Wizna i okolic, dla których 

zostaną zebrane informacje i na podstawie nich przygotowane opisy kodów QR,  



3) jeden film podsumowujący i promujący projekt,  

 

4) jedna gra terenowa, 

oraz miękkie: 

1) co najmniej 60 osób, które nabędą lub zwiększą, już posiadaną wiedzę w zakresie lokalnej historii, 

znanych osób związanych z miejscowością i okolicami poprzez udział w gromadzeniu materiałów 

informacyjnych na temat lokalnych miejsc pamięci i związanych z nimi wydarzeń oraz 

przygotowaniu/wzięciu udziału w grze terenowej,  

2) Co najmniej 4000 osób, które zapoznają się z lokalną historią poprzez korzystanie z kodów QR, 

które zostaną przygotowane w trakcie realizacji projektu w ciągu 4 lat od jego zakończenia. 

 Rezultaty projektu będą długofalowe. Wykorzystywany w późniejszym okresie system kodów będzie 

mógł być rozszerzany o nowe miejsca, a wypracowany modelu działań i współpracy w danej 

społeczności, jak i stworzenie trwałych narzędzi edukacyjnych da podwaliny pod następne, wspólne 

projekty pomiędzy współorganizatorami i wolontariuszami. Zostanie zasiane ziarno, które będzie 

miało szansę wykiełkować i wyrosnąć na pełnowartościowe społeczeństwo obywatelskie w Wiźnie.  

Przygotowana aplikacja będzie zgodna ze standardami dostępności, określającymi czy i na jakim 

poziomie dane informacje (aplikacje mobilne, portale) mogą być odczytane i zrozumiałe dla 

określonych grup odbiorców, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Stworzona 

aplikacja i system kodów QR będą spełniały 4 zasady dostępności WCAG 2.0: percepcji, zrozumiałości, 

zrozumiałości i rzetelności oraz wymagania z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych.  

I.11. Informacja na temat materiałów zrealizowanych w ramach projektu udostępnionych na 

zasadach wolnej licencji/ Uzasadnienie w przypadku niemożności zrealizowania wymogu. 

 Wszelkie materiały wytworzone w ramach projektu będą dostępne na zasadach typu licencji Creative 

Commons Uznanie autorstwa. Pozwoli to wszystkim odbiorcom na swobodne wykorzystywanie 

(poprawianie, dostosowywanie, powielanie i rozpowszechnianie utworów), w tym również do celów 

komercyjnych. Od odbiorców i odbiorczyń wymagać to będzie każdorazowego oznaczenia autorstwa, 

czyli przywołania nazwy instytucji lub osób, które pierwotnie stworzyły utwór. Wszelkie materiały 

promocyjne (plakaty i film), aplikacja oraz system kodów QR, zdjęcia z realizacji projektu będą 

udostępnione na wolnej licencji. 

 I.12. Sposób promocji projektu, patroni medialni: 

 Zamierzamy prowadzić działania promocyjne na szeroką skalę. O pomoc w rozpropagowaniu 

informacji o projekcie poprosimy: 

 1. Radio Nadzieja- jest to diecezjalne radio nadawane na 103,6 FM oraz w Internecie. Ogłaszane są w 

nim informacje z regionu. 



 2. Portal wzasiegu.pl jest portalem informacyjnym, który informuje o najważniejszych wydarzeniach 

w Diecezji Łomżyńskiej. 

 3. Portal 4lomza.pl, który jest portalem informującym o wydarzeniach Miasta Łomży i powiatu 

łomżyńskiego. 

 4. Strona parafiawizna.pl, która została założona i jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką 

pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Portal jest informatorem o lokalnych wydarzeniach i życiu 

wspólnoty Wizny. 

 5. Portal wizna.pl, który jest prowadzony przez Urząd Gminy Wizna 

 6. Gazeta Bezcenna- tygodnik Ziemi Łomżyńskiej  

7. Informacja będzie przekazywana przez księży Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w 

Wiźnie podczas ogłoszeń parafialnych 

 O patronat medialny zostanie poproszone Radio Nadzieja oraz portal wzasiegu.pl, które czynnie 

uczestniczą w życiu kulturalnym regionu i bardzo chętnie udzielają patronatów dla tego typu 

wydarzeń.  

I.13. Uzasadnienie w przypadku realizacji części projektu za granicą: Nie dotyczy. 

 I.14. Wkład społeczny:  

Projekt zakłada szeroki udział lokalnej społeczności zarówno na etapie tworzenia wirtualnego 

spacerownika jak również podsumowującej gry terenowej. Do współpracy w ramach "Wirtualnej 

Wizny" zostaną zaproszeni uczniowie szkoły, organizacje pozarządowe, harcerze i starsi mieszkańcy 

gminy Wizna. Współpraca będzie miała charakter niefinansowy. Osoby współpracujące będą zbierały 

materiały, a potem będą brały udział w opracowaniu zebranych informacji. Takie zaangażowanie 

osób z wielu środowisk będzie miało wielowymiarowe oddziaływanie. Nastąpi popularyzacja wiedzy 

na temat miejsc pamięci narodowej i lokalnej na terenie gminy Wizna wśród osób, które będą 

współpracować przy realizacji projektu, a także osób z ich otoczenia. Dzięki zainteresowaniu tymi 

miejscami podniesie się poziom ich ochrony, zostaną zauważone i jeśli jest taka potrzeba uprzątnięte, 

ewentualnie wyremontowane. Zaangażowanie tak dużej liczby osób, które zostaną współautorami 

aplikacji, spowoduje wypromowanie projektu wśród mieszkańców Wizny i okolic. Członkowie różnych 

środowisk lokalnych będą się czuli współodpowiedzialni za stan miejsc historycznych i systemu 

kodów QR, który w ramach niniejszego projektu powstanie. Na koniec zostanie przygotowana gra 

terenowa. Zorganizują ją mieszkańcy gminy Wizna dla swoich sąsiadów, stworzą scenariusz i wybiorą 

dla nich zadania. Przeprowadzą również grę. Wspólnie z partnerami zostanie stworzony scenariusz do 

filmu podsumowującego projekt. 


