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Wkrótce wakacje. 
Biwak i wycieczka to 
atrakcyjne, możliwe 
do zorganizowania 
przez opiekuna MDP 
formy wypoczynku 
dla młodzieży, która 
pozostaje w domu.

Wiele druhen i druhów część 
letniego wypoczynku spędzi na 
obozach szkoleniowo-wypo-
czynkowych, które są organi-
zowane głównie przez zarządy 
oddziałów wojewódzkich i po-
wiatowych, czasami gminnych. 
Z różnych powodów nie wszy-
scy mogą z nich skorzystać. 
Nie znaczy to jednak, że nie 
można zorganizować atrak-
cyjnych form spędzania czasu 
wolnego w miejscu zamiesz-
kania lub w jego pobliżu. 

Młodzież lubi spotykać się 
na kilkudniowych biwakach. 
Jeżeli jest on dwu- lub trzy-
dniowy, traktujemy go jak 
wycieczkę. Przy dłuższych 
obowiązują zasady takie, jak 
przy organizacji obozów, czy-
li zgodnie z rozporządzeniem 
MEN z 21 stycznia 1997 r. 
w sprawie warunków, jakie 
muszą spełniać organizato-
rzy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także 
zasad jego organizowania i 
nadzorowania (Dz. U. nr 12, 
poz. 67 i DZ. U. nr 18, poz. 
102 z 1997 r.). Każdy kto zaj-
muje się organizacją wypo-
czynku dzieci i młodzieży, po-
winien się z nim zapoznać.

Organizacja biwaku wymaga 
odpowiedniego przygotowania. 
Należy zapewnić bazę noclego-
wą. Może to być budynek OSP, 
jeżeli są w nim pomieszczenia 
noclegowe, lub szkoła. Dobrze 
jest wypożyczyć, jeżeli nie ma-
my własnych, łóżka polowe lub 
materace. Śpiwory młodzież 
ma własne. Można również zor-
ganizować biwak pod namiota-
mi, ale wymaga on odpowied-
niego zaplecza sanitarnego i 
kuchennego. Młodzież chętnie 
włącza się do takich przygoto-
wań, należy skonsultować z nią 
program biwaku oraz ustalić je-
go regulamin. Każda, nawet 
bardzo krótka forma wypoczyn-
ku czy wycieczka powinna mieć 
swój regulamin wskazujący za-

sady zachowania obowiązujące 
w czasie jego trwania, z któ-
rym zapoznaje się uczestników 
przed wyjazdem i który uczest-
nicy powinni podpisać. 

Jeżeli chodzi o wyżywienie, 
najlepiej obiad zjeść w stołów-

ce, barze lub zamówić na za-
sadzie cateringu, tak jest bez-
pieczniej. Natomiast śniada-
nia i kolacje młodzież chętnie 
przygotowuje we własnym za-
kresie z zakupionych produk-
tów. Podobnie jest ze sprząta-
niem. Takie wspólne działania 
zacieśniają wzajemne stosun-
ki, uczą samorządności i odpo-
wiedzialności.

Program zależy od miejsca, 
w którym biwakujemy. Zwykle 
łączę typowo pożarnicze ele-
menty z turystycznymi, żeby był 
bardziej atrakcyjny. Uwzględ-
niam w nim szkolenie sanitarne, 
zajęcia sportowe, gry terenowe, 
konkursy rysunkowe. Nie może 
zabraknąć także dyskoteki czy 
ogniska. Dobrze jest umieścić 
w programie tematykę dotyczą-
cą profilaktyki uzależnień, po-
nieważ wtedy można ubiegać 
się o dofinansowanie w Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odpowiedniego 
szczebla.

Członkowie mojej drużyny 
lubią wspólne biwaki z druha-
mi innej zaprzyjaźnionej druży-
ny. Jest to na pewno dodatko-
wa atrakcja. Wtedy my zapew-
niamy nocleg, a nasi goście 
płacą za wyżywienie na takich 
samych zasadach.

Biwak można połączyć z 
jednodniową wycieczką. Naj-
lepiej, żeby była to wyciecz-
ka do JRG dobrze wyposażo-
nej, gdzie młodzież może się 
wiele nauczyć lub do muze-
um pożarniczego czy izby tra-

dycji, przy okazji uwzględnia-
my również atrakcje turystycz-
ne regionu. 

Przy organizacji wyciecz-
ki należy pamiętać o podsta-
wowym dokumencie, jakim 
jest karta wycieczki. Należy 
także mieć listę uczestników. 
Umieszczam na niej zwykle, 
oprócz nazwisk i imion, adres, 
telefon do rodziców oraz nr 

PESEL. Obowiązkowo ubez-
pieczam uczestników zarów-
no biwaku, jak i wycieczki od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków, a kadrę także od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Uczestnicy obu form wypo-
czynku składają także oświad-
czenia: zgodę rodziców na 
udział oraz zgodę na leczenie 
i hospitalizację. Jeżeli organi-
zujemy wycieczkę autokaro-
wą, należy pamiętać o spraw-
dzeniu autobusu przez policję 
przed wyjazdem.

Na biwaku i wycieczce waż-
na jest także kadra. Powin-
ni to być ludzie przygotowani 
do pracy z młodzieżą. Zgod-
nie z cytowanym wyżej rozpo-
rządzeniem musi to być osoba 
pełnoletnia, posiadająca udo-
kumentowane kwalifikacje, na-
uczyciel z minimum trzyletnim 
stażem pracy lub instruktor 

harcerski przynajmniej w stop-
niu podharcmistrza.

Pozyskanie funduszy na or-
ganizację biwaku czy wyciecz-
ki jest zwykle sprawą trudną. 
Jeśli mamy bazę noclegową, 
to kilkudniowy biwak nie jest 

kosztowny. Uczestnicy wno-
szą symboliczną odpłatność, 
którą zwykle przeznaczam na 
wyżywienie. Moją MDP wspo-
maga zawsze urząd gminy, 
chociażby nieodpłatnie uży-
czając autobusu szkolnego na 
wycieczkę lub fundując nagro-
dy w konkursach i zawodach 
organizowanych w czasie bi-
waku. Szukam także sponso-

rów. Często są nimi ro-
dzice, którzy mają własne 
firmy lub sklepy oraz insty-
tucje z terenu gminy. Jeśli 
uczestnikami są ucznio-
wie jednej szkoły, wspo-
maga nas także rada ro-
dziców.

Trudno w krótkim ar-
tykule omówić wszystko, 
co wiąże się z organiza-
cją takich form wypoczyn-
ku, ponieważ czasem na-
wet doświadczony orga-
nizator napotyka zupełnie 
nowe problemy i musi szu-
kać pomocy w odpowied-
niej literaturze fachowej. 
Dlatego podczas przygo-
towania jakiejkolwiek for-
my wypoczynku nie roz-

staję się z publikacją „Poradnik. 
Bezpieczny wypoczynek dzieci 
i młodzieży. Dla organizatorów, 
kierowników, wychowawców 
– kolonii, obozów, wycieczek”, 
której autorem jest Tadeusz Za-
gajewski. W książce tej znaj-
dziemy wykaz aktów prawnych 
związanych z organizacją wy-
poczynku, a także bogatą bi-
bliografię dotyczącą form wy-
poczynku. Niezwykle cenne 
jest to, iż do poradnika dołączo-
na jest płyta CD z aktami praw-
nymi, wzorami dokumentów i 
druków. Pomocy można także 
szukać w kuratoriach oświaty, 
gdzie specjaliści od organiza-
cji wypoczynku udzielą stosow-
nych wyjaśnień.
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