
Sprawozdanie z obozu wypoczynkowego w Białym Dunajcu organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział BESKID w Nowym Sączu.

__________________________________________________________________________________

Wypoczynek  odbywał  się  w  Białym  Dunajcu  w  dniach  od  29.06  –13.07.2018  r.  Kadrę  stanowiły
następujące osoby:

1. Dorota Wolanin – kierownik wypoczynku
2. Małgorzata Pasek-Bienias – księgowy wypoczynku
3. Beata Smoroń – wychowawca
4. Małgorzata Pażucha – wychowawca
5. Małgorzata Migacz – wychowawca
6. Aleksandra Bienias – wychowawca

Budżet obozu wynosił 64185,- zł. Budżet zrealizowano. 

W wypoczynku udział wzięło 41 dzieci i młodzieży w wieku 8 – 15 lat z Nowego Sącza oraz Łodzi i
okolic  (Kutno,  Zgierz,  Aleksandrów  Łódzki).  Uczestnicy  przyjechali  na  wypoczynek  autokarami
wynajętymi przez organizatora. Z Nowego Sącza wiozła uczestników firma „Bumerang”, z Łodzi firma
wynajęta  w  Białym  Dunajcu  pana  Stanisława  Siarki.  Na  miejscu  wynajmowano  busy  z  firmy  p.
Stanisława Zapotocznego. 

Wypoczynek zorganizowany był w Pensjonacie u Władka przy ul. Jana Pawła II 2 b w Białym Dunajcu.
Pensjonat posiada 50 miejsc noclegowych, własną kuchnię i stołówkę. Pokoje 2-3-4 i 5. osobowe z
łazienkami i ciepłą wodą. W ośrodku znajduje się świetlica wyposażona w stół pingpongowy i inne
duże gry świetlicowe („piłkarzyki” itp.),  a na terenie Pensjonatu jest boisko sportowe i miejsce na
grilla oraz na ognisko.

W  trakcie  wypoczynku  realizowany  był  program  zgodny  z  dokumentacją  złożoną  w  Kuratorium
Oświaty w Krakowie. I tak zorganizowane zostały:

1. Piesza wycieczka wokół Białego Dunajca (Biały Dunajec – Gile – Gliczarów – Szaflary – Bańska
Niżna – Biały Dunajec)

2. Wycieczka w Tatry: dojazd do Zakopanego autokarem; wyjazd wyciągiem na Wielką Krokiew
–  zjazd – przejście szlakiem Pod Reglami do Doliny Białego – przejście Doliną Białego tam i z
powrotem  –  kontynuacja  drogi  szlakiem  Pod  Reglami  –  dojście  do  Doliny  Strążyskiej  –
przejście Doliną Strążyską do Polany Strążyskiej i Wodospadu Siklawica – powrót na trasę Pod
Reglami skąd autokar zabrał uczestników do miejsca zamieszkania. 

3. Wycieczka  autokarowa  na  Słowację  do  Bachledowej  Doliny  na  ścieżkę  ponad  koronami
drzew. 

4. Wycieczka do Zakopanego: wyjazd wyciągiem na Gubałówkę – przejście na Butorowy Wierch
– zjazd wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu – powrót do miejsca zamieszkania.

5. Wycieczka  pociągiem  do  Zakopanego:  zwiedzanie  Krupówek  i  Cmentarza  na  Pęksowym
Brzyzku oraz udział młodszych w warsztatach robienia cukierków.
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6. Wycieczka do Doliny Kościeliskiej: dojazd autokarem – przejście Doliny Kościeliskiej do Hali
Ornak – powrót – odpoczynek przy bacówce, degustacja oscypków – powrót autokarem do
miejsca zamieszkania.

7. Trzykrotny pobyt na termach: 1x na Termach Szaflary i 2x na termach Gorący Potok. 
8. Wizyta w Escape Haus (dom zagadek) w Zakopanem jako nagroda dla wszystkich uczestników

za konkurs czystości. 

Ponadto  prowadzono  zajęcia  programowe.  I  tak  zorganizowano:  zajęcia  topograficzne  (zwiad  po
okolicy, rysowanie mapy oraz omówienie), 3 alarmy nocne połączone z grami terenowymi, ognisko i
grilla, turniej sportowy, pokaz obozowej mody, konkurs talentów, zajęcia plastyczne w tym terapia
zajęciowa  na  warsztatach  robienia  biżuterii,  zajęcia  teatralne  o  tematyce  gwary  podhalańskiej
zakończone pokazem przedstawień, dyskotekę oraz bal zwycięzców po turnieju sportowym, zajęcia z
piosenką – uczestnicy otrzymali obozowe śpiewniki z piosenką turystyczną, szereg zajęć sportowo-
rekreacyjnych  na  boisku  sportowym.  Uczestnicy  za  udział  w  zajęciach  i  konkursach  otrzymywali
nagrody. 

Uczestnicy  zapoznali  się  z  następującymi  regulaminami:  regulaminem  podróży,  regulaminem
uczestnika,  regulaminem poruszania się po drogach, instrukcją p.poż.,  regulaminem Pensjonatu u
Władka a na termach z regulaminem kąpieli. Podczas wypoczynku obowiązywał ramowy plan dnia. 

Stałe punkty programowe obejmowały: pobudkę i powitanie dnia, gimnastykę, wieczorne czytanie w
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podsumowanie dnia przez uczestników, zakończenie dnia.
W trakcie wypoczynku zorganizowany był konkurs czystości z codziennym sprawdzaniem porządku i
zaznaczaniem  wyników  na  tablicy  zawieszonej  na  korytarzu.   Uczestnicy  posiadali  koszulki  z
nadrukiem jako element jednoczący i wyróżniający. 

Plan został zrealizowany. 

Z założeń programowych, zgodnych ze Statutem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wynikało, że:

„uczestnicy obozu letniego w Białym Dunajcu będą poznawać piękno i bogactwo Podhala oraz Tatr ze
szczególnym  uwzględnieniem  wykorzystania  i  popularyzowania  walorów  przyrodniczych,
kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami. Obóz letni i zastosowane formy
pracy będą też doskonałym narzędziem w upowszechnianiu wiedzy o górach i historii ziem górskich,
poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr i
Podtatrza.  Ponadto  czynny  wypoczynek  posłuży  jako  promowanie  zdrowego  stylu  życia  i  jako
profilaktyka od uzależnień, w tym przede wszystkim uzależnień od komputera, promowanie kultury
fizycznej  i  turystyki,  a  nadto  kultury  i  tradycji  narodowych.  Zasobność  ziemi  podhalańskiej  i
tatrzańskiej  mierzona jest  nie tylko urokliwymi krajobrazami i  kilometrami tras turystycznych, ale
również bogactwem historycznym, architektonicznym i kulturowym. Dlatego program obozu oparty
będzie na wyprawach: wycieczkach pieszych tatrzańskimi szlakami i autokarowych, które posłużą do
poznania walorów małej ojczyzny i wyrobieniu nawyku zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnych
wyborów spędzania wolnego czasu. Pomocną będzie literatura dziecięca/młodzieżowa, gdyż podczas
wypoczynku realizowany będzie program Fundacji  ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspólne
czytanie książki daje uczestnikom możliwość wyrobienia zbiorowej wrażliwości, wzajemnych doznań
artystycznych, jednoczesnych przeżyć w świecie wyobraźni, uspokaja i wycisza. W sposób magiczny
fabuła lektury staje się fabułą formy wypoczynku. Jest to forma pracy stosowana jako dodatkowa do
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działań rozpisanych w planie pracy i cieszy się ona wielkim powodzeniem i uznaniem uczestników i
rodziców.  W niedzielę umożliwi się uczestnikom udział we Mszy św. w miejscowym kościele. Przez
cały czas trwania wypoczynku tworzona będzie makieta terenu Tatr i Podtatrza z charakterystycznymi
elementami krajobrazu, architektury, fauny i flory”. 

Jednak niezależnie od wszelkich założeń i planów wypoczynek jest „żywym organizmem”, który 
wymaga od kadry wychowawczej niezwykłego wyczucia i elastyczności, by realizować założenia 
programowe i ramowy plan utrafiając w gusta i preferencje uczestników. Mnogość działań, wycieczek
i zajęć była olbrzymia, dlatego każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. A i kadra złożona z 
instruktorów harcerskich i nauczycieli wykazała się powyższymi umiejętnościami. 

Pogoda, choć kapryśna w początkach wakacji, pozwoliła zrealizować program, a przede wszystkim 
plan wycieczek.

Podczas trwania wypoczynku nie doszło do żadnego wypadku. Jeden uczestnik był chory i przebywał
w izolatce.  Nie  wystąpiły  też  żadne problemy wychowawcze.  Uczestnicy  wyjechali  zadowoleni,  a
rodzice rezerwowali już miejsca na przyszły rok. 

Pensjonat u Władka okazał  się  być doskonałym miejscem na zorganizowanie wypoczynku.  Piękny
góralski dom z regionalnym wystrojem już sam w sobie tworzył odpowiedni nastrój.  Właściciele i
pracownicy  otoczyli  wszystkich  troskliwością  i  serdecznością,  jedzenie  było  wyśmienite  i  pod
dostatkiem, urozmaicone, dieta zawierała świeże warzywa i owoce w dużych ilościach. Takie miejsce
na wypoczynek dla dzieci i młodzieży to prawdziwy skarb. 

Jedynie  współpraca  z  miejscowymi  firmami  transportowymi  pozostawia  wiele  do  życzenia.  Na
przyszłość,  jeśli  wypoczynek  miałby  być  zorganizowany  w  tym  samym  miejscu  (lub  w  ogóle  na
Podhalu) należy rozważyć wynajęcie autokaru z Nowego Sącza lub Łodzi na stałe (tj. na czas pobytu
na obozie).  

Opracowała: Dorota Wolanin
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