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Wstęp 
 

 

 

Kiedy po ostatnim obozie usłyszałem, że to WGW 

było po raz kolejny „świetne”, a z różnych źródeł 

doszły mnie słuchy, że na innych obozach było ono 

na średnim poziomie lub pojawiały się podczas niego 

różne problemy postanowiłem wykorzystać swą 

wiedzę i napisać ten oto poradnik. Mam nadzieję, 

iż dzięki pewnemu doświadczeniu uda mi się 

wesprzeć Was w organizacji „GRY”, która 

pozostanie niezapomnianym przeżyciem. 

Poradnik ten może się wydawać trochę przydługi, 

lecz aby zawrzeć w nim najistotniejsze rady taki 

niestety musi być. Zaznaczam, że nie znajdziecie tu 

gotowego pomysłu na WGW, lecz wskazówki, jakimi 

należy się kierować podczas przygotowań jak 

i samej realizacji WGW. 
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1. Start 

 

 

 

-czym jest WGW 

 

Jest to największa, najdłuższa i wymagająca najwięcej zaangażowania 

organizacyjnego z obozowych gier. Zwykle ma ona na celu podsumowanie 

wszystkich zajęć, jakie miały miejsce na obozie, sprawdzenia nabytej wiedzy, 

a także ma sprawić, aby cały obóz pozostał niezapomnianym przeżyciem 

 

-dlaczego chcemy zrobić WGW 

 

Na to pytanie tak naprawdę powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, 

lecz czy każdy z nas nie chciałby usłyszeć na ostatnim obozowym ognisku, że obóz 

się bardzo podobał, ale dzięki WGW stał się niesamowity?! Zadowoleni harcerze 

to zadowoleni rodzice, a to wszystko przekłada się na większą popularność 

oraz pozytywną opinię drużyny w tym także samego harcerstwa. 

 

 

 

 

-kiedy zaczynamy planować WGW 
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Im szybciej tym lepiej, lecz dopiero po załatwieniu podstawowych spraw 

związanych z organizacją obozu oraz finansami.  

Jeśli natomiast jesteśmy zwolnieni z organizacji oraz finansów to odpowiednim 

momentem będzie początek lub połowa kwietnia. Dzięki tak dużej ilości czasu 

będziemy mogli ze spokojem pomyśleć nad koncepcją 

 

-sami, czy z zespołem 

 

Jest to bardzo istotna kwestia-rozważmy ją za tym całkiem poważnie! 

Obie opcje mają swoje plusy oraz minusy; 

*samotnie 

+nie tracimy czasu na umawianie spotkań 

+realizujemy swój osobisty pomysł, nie musimy go konsultować z zespołem 

+sami decydujemy o formie, czasie oraz wszelkich szczegółach 

-nikt nam nie przypomni, że czegoś zapomnieliśmy 

-nie będzie miał, kto podsuwać nowych ciekawych rozwiązań/pomysłów 

-możemy nie otrzymać wsparcia na czas w przypadku problemów 

*z zespołem 

+możemy zrobić burzę mózgów w celu wybrania lub znalezienia najlepszych 

rozwiązań 

+w każdej chwili możemy otrzymać wsparcie od pozostałych członków zespołu 

+konsultujemy najlepszą formę WGW dla naszych harcerzy 

-ustalenie wspólnego terminu spotkania czasami wymaga dużego nakładu sił 

i czasu 

-mogą wystąpić problemy w komunikacji lub inne trudności w ustalaniu 

szczegółów 

 

Osobiście polecam pracę w zespole liczącym około 2-3 osób. 
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2. Pomysł 

 

 

 
-jaka forma WGW (wojenna, itd.) 

 

Pewnie wielokrotnie spotykaliście się z różnym rozwinięciem skrótu WGW. 

Można wyróżnić wiele form WGW, np. takie jak Wielka Gra Wojenna, 

Wędrowna, Wyjściowa, Wędrownicza, Wyścigowa itd. Rozwinięć jest tak wiele 

jak wiele może być form i Waszych pomysłów na realizację. 

 

 W tym miejscu powinniśmy postawić sobie pytanie, „czy WGW ma być spójne 

z tematyką obozu, czy odbiegać od niej częściowo lub nawet całkowicie?” 

Te rozważania pozostawiam już dla Was, lecz łatwiej jest dopasować tematykę 

WGW do tematyki obozu, a ponadto idąc w kierunku jednej tematyki możemy 

dokładniej sprawdzić jak nasi harcerze przyswajali wiedzę oraz informacje, 

które przekazywaliśmy im na zajęciach poprzedzających grę. 

 

-gdzie szukać inspiracji? 

 

Polecam własną pamięć i rozmowy ze starszymi oraz byłymi członkami 

drużyny, – jeśli coś nam się podobało, to istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że spodoba się to także naszym podopiecznym. Pamiętajmy, aby nie powielać 
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schematów, ani też nie kopiować całego WGW. Niech to będzie coś, co sami 

przygotowaliśmy i stworzyliśmy w oparciu na najlepszych elementach. 

Dobrymi źródłami do poszukiwań inspiracji będą także inni drużynowi, 

inne środowiska, hufce, podręczniki historii, geografii, WOSu, a także Internet. 

 

-temat wgw 

 

Tematów może być tak samo wiele jak pomysłów na formę oraz źródeł, 

z których czerpiemy inspirację, ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia. 

Bardzo dobrze sprawdzają się tematy oparte na wydarzeniach z historii. 

Im bardziej znane wydarzenie tym więcej osób będzie je znało i zechce 

się zaangażować. Ciekawe także są gry oparte na fantastyce, czy to książkowej, 

serialowej/telewizyjnej, a także na grach komputerowych. Jednak tematy na gry 

zaczerpnięte z konkretnych źródeł ograniczają nas gdyż musimy w dużej mierze 

odwzorować zarys historyczny, przestrzeń lub fakty. 

 

 Jeśli jednak zdecydujemy się korzystać wyłącznie z naszej wyobraźni to pole 

do popisu jest praktycznie nieograniczone. Pamiętajmy jednak, aby przy takim 

wyborze nie przesadzać, a wszelkie atrakcje opisać szczegółowo, aby każdy 

z uczestników zrozumiał nasze pomysły. 

 

-ile czasu przeznaczamy na grę 

 

 Jeśli ma to być niezapomniane przeżycie poświęćmy, co najmniej 24 h, 

lecz najbardziej optymalne są WGW po około 30-40 h. Nie zapominajmy 

też,  aby mierzyć siły na zamiary. Jeśli nie jesteśmy pewni czy nasz pomysł i nasze 

siły starczą na 30 i więcej godzin, lepiej zróbmy porządną dobrze dopracowaną, 

pełną szczegółów i ciekawych pojedynczych wydarzeń grę 24h. 
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3. Uczestnicy 

 

 

 

-dla, jakiej grupy wiekowej tworzymy wgw 

 

 Odpowiedź de facto jest całkiem prosta - dla takiej, jaka jedzie z nami na obóz. 

Jednak, co wtedy, jeśli przedział wieku naszych harcerzy sięga od 3 kl. 

Podstawówki do gimnazjalistów lub nawet licealistów? 

 W takim przypadku mamy dwie możliwości: 

1. Tworzymy jedną grę dla wszystkich starając się, aby najmłodsi oraz starsi 

odnaleźli coś dla siebie w jej elementach. Zadania niech będą czasami 

skierowane dla młodszych (wtedy starsi ich nadzorują oraz pomagają w razie 

potrzeby), a czasami dla starszych, (lecz wtedy młodsi dopingują bądź 

pomagają starszym; można też obmyślić prostszą wersję zadania 

dla młodszych). 

2. Tworzymy osobne gry dla młodszych i starszych. Jest to dość trudne 

do zorganizowania, gdyż czasami będzie tak, iż będziemy musieli być 

w dwóch miejscach w tym samym czasie. Poza tym obie grupy muszą być 

równocześnie dowartościowane przygotowanymi dla nich zadaniami. 

  

 

 

-jak duża grupa będzie uczestniczyć 

 



9 

 To zagadnienie łączy się z wcześniejszym pytaniem.  

Robimy WGW dla całego podobozu, dwóch grup wiekowych, a może dla całego 

zgrupowania?! To jak duża grupa weźmie udział, ma spore znaczenie, 

lecz ważniejsze jest dla nas to, aby każdy z uczestników mógł się podczas naszej 

gry wykazać, aby się nie nudził, aby był zadowolony z przygotowanych dla niego 

zadać oraz aby wykonanie zadać przyniosło mu wiele radości. 

 

 

 

-na ile zespołów dzielimy uczestników 

  

 Najczęstszą opcją i zwykle najlepszą jest podział na dwie w miarę równe 

(pod względem wieku, siły fizycznej, umiejętności, płci) grupy. 

Taki podział spowoduje, że w przypadku WGW gdzie jednym z motywów będzie 

rywalizacja grupy będą miały równe szanse, a „walka” między nimi będzie 

ciekawsza dla członków obu grup.  

 

 Jeśli motywem przewodnim naszej gry jest historia lub konkretne wydarzenie, 

to w takim przypadku musimy podzielić uczestników na taką ilość grup, 

jaka występowała w pierwowzorze.  

 

 Są też typy WGW, w których uczestnicy poruszają się i działają w jednej grupie, 

lecz rywalizują między sobą indywidualnie. 

 

-co dla zwycięzcy, zwycięzców 

 

 Czasami „uścisk dłoni prezesa” nie wystarczy… 

Dobrymi pomysłami na nagrody są bony do sklepów turystycznych, książki, 

słodycze, lub inne nagrody rzeczowe. Należy jednak pamiętać, aby dostosować 

nagrodę do wysiłku, jaki był włożony przez godziny spędzone w lesie. Ważne jest 

także, aby inne nagrody dobierać dla grupy, a inne dla samotnych zwycięzców. 

 

A co z drugim (kolejnymi miejscami)? 

 

 Możemy pójść w kierunku „zwycięzca bierze wszystko” lub nagrodzić wysiłki 

słodyczami lub lepszym niż zwykle posiłkiem na obiad/kolację. 
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4. Miejsce 

 

 
 

-nocleg w lesie, czy na terenie obozu 

 

 Zdecydowanie las! Jeśli chcemy, aby nasza gra miała klimat, nie możemy 

pozwolić, aby uczestnicy po całym dniu spędzonym w dziczy wracali 

do „cywilizacji”. Oczywiście temat tak długiego wyjścia oraz noclegu w lesie 

musimy uzgodnić z komendantem obozu, zgrupowania, a także z opiekunami 

bazy, w której obozujemy. O ten szczegół warto zapytać już na etapie wybierania 

miejsca obozowania, aby na etapie planowania gry mieć już ten szczegół 

dopracowany. 

 

-na jak dużym terenie ma przebiegać gra 

 

 Nie może być zbyt duży, gdyż wtedy uczestnicy będą tracić wiele czasu 

na poruszanie się od punktu do punktu, a to może ich mocno zdemotywować. 

Jednak z drugiej strony nie może być za mały, dlatego, żebyśmy mieli czas 

na ewentualne dotarcie do kolejnego punktu, a poza tym WGW to także wędrówki, 

które mogą uczestnikom dać możliwość przegrupowania sił, regeneracji pomiędzy 

zadaniami.  

 Ważne jest abyśmy byli w stanie w sytuacjach alarmowych dotrzeć do każdego 

miejsca gry w czasie około 10 min od miejsca obozowania (bardzo pomocny jest 

w tym samochód lub przynajmniej rower) i ten czynnik tak naprawdę powinien 

nam ograniczać pole gry. 
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-dlaczego przy podziale na zespoły warto zrobić większe odległości między 

miejscami noclegu 

  

 Zabieg taki może dodać „smaczku” rywalizacji pomiędzy grupami, gdyż mogą 

one się wzajemnie podchodzić, podbierać elementy wyposażenia noclegu wroga, 

a następnie wziąć za to okup, wymienić na potrzebne sobie inne elementy lub po 

prostu utrudnić odniesienie zwycięstwa przeciwnikom. Jeśli różnica w odległości 

będzie znaczna zespoły w przypadku takich zagrań będą musiały ryzykować oraz 

stosować różne sztuczki i kombinacje, które mogą im przynieść zwycięstwo. 

 

-mapy 

 

 Bardzo ważna sprawa. Jeśli mapy, jakie przekażemy uczestnikom będą słabej, 

jakości lub w zbyt małej skali mogą nam się oni pogubić, a co za tym idzie nasze 

założenia czasowe mogą legnąć w gruzach, a w najgorszym przypadku będziemy 

musieli przerwać grę, aby odszukać zagubionych. Dzięki dobrym mapom 

gra będzie przebiegać w szybkim lub przynajmniej takim jak zakładaliśmy tempie. 

  

 Jak i od kogo zorganizować mapy? Jest kilka opcji: komenda bazy obozowej, 

do której się udajemy może być w posiadaniu map w kilku skalach, różnej, jakości 

oraz kreślone w różnych okresach czasu. Jeśli baza nie jest w posiadaniu mapy, na 

której nam zależy możemy zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego, w którego 

rejonie będzie organizowany obóz i zakupić żądane mapy (ceny wahają się od 5-

20 zł zależnie od skali mapy). Natomiast,  jeśli potrzebujemy mapy do orienteringu 

należy zwrócić się do Polskiego Związku Orientacji Sportowej, a w niektórych 

wypadkach Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Lipka – Podgaje). 

Istnieje także możliwość zakupu map w sklepach internetowych 

bądź stacjonarnych, których adresy bardzo łatwo można znaleźć w internecie. 
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5. Obsługa 

 

 

 
-punkty osobowe, czy bezosobowe 

 

 Najlepiej trochę takich i trochę takich.  

Punkty bezosobowe będą dobrym rozwiązaniem, jeśli nie mamy zbyt dużo ludzi 

do obstawy innych punktów, a także, gdy po prostu chcemy przekazać treść 

zadania, a jego rozwiązanie uczestnicy będą mogli później lub, jeśli rozwiązanie 

zadania prowadzi do kolejnego miejsca. Natomiast punkty osobowe polecam 

w przypadku zadań fizycznych, siłowych, bitewnych, a także, gdy w naszej opinii 

zadanie, które będą musieli wykonać uczestnicy może być niebezpieczne. Ponadto, 

gdy będziemy chcieli przeprowadzić jakieś zadanie specjalistyczne (związane z 

technikami linowymi, paintball itp.) dobrze, aby nad takim zadaniem czuwał 

instruktor z uprawnieniami lub dużą wiedzą w danym zakresie tematycznym. 

 

 

-ile osób potrzebujemy do obstawy punktów 

 

 Odpowiedź jest prosta, otóż możliwie jak najwięcej. Aczkolwiek pamiętajmy, 

że jeden instruktor/wychowawca musi pozostać na terenie obozu, 

a jeśli podzielimy uczestników na grupy, to każdą z nich !Musi! opiekować 

się instruktor. Pozostałych możemy wykorzystać do obstawy pkt. 

Jeśli brakuje nam instruktorów do obstawy, pkt, to wykorzystajmy do tego zadania 
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przybocznych, zastępowych bądź innych najstarszych uczestników obozu. 

 Jeśli nie jest konieczne, aby na jakimś punkcie stał instruktor, to wyślijmy tam 

przybocznych lub kogoś ze starszych harcerzy.  

 

-kiedy poinformować punktowych o ich zadaniach 

 

 O ogólnych założeniach najlepiej poinformować około 3 dni przed 

rozpoczęciem WGW, a konkretne zadania przedstawmy na wieczornej komendzie 

dzień przed rozpoczęciem gry. Jeśli jedna osoba ma wiele zadań to wypiszmy te 

zadania na karcie punktowego lub przekazujmy najpóźniej godzinę przed 

rozpoczęciem zadania, tak, aby punktowy miał możliwość dobrego przygotowania 

się do roli oraz dotarcia na punkt. 
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6. Finanse, wyżywienie 

 
-skąd weźmiemy żywność 

 

 W tej kwestii pojawia się nam kilka opcji; 

 

 -zgrupowanie hufca: podczas przygotowań do obozu oraz zgłaszania 

zapotrzebowania na materiały dajmy znać kwatermistrzowi, że będziemy robić 

WGW i będziemy potrzebować posiłków na wynos lub innych godzin spożywania 

posiłków. Po przyjeździe na miejsce obozu udajmy się z komendantem lub 

kwatermistrzem do kuchni i magazyniera i tam ustalmy jak ma to wyglądać. 

Następnie na około 7 dni przed rozpoczęciem WGW po raz kolejny udajemy się 

do kuchni z komendantem lub kwatermistrzem, (choć jeśli kuchnia będzie chciała 

już z nami bezpośrednio rozmawiać możemy pominąć komendę zgrupowania) i po 

raz kolejny mówimy, co i jak. Po raz kolejny do kuchni udajemy się na 3 dni oraz 

dzień przed rozpoczęciem WGW, aby już bardzo konkretnie dogadać nasze 

potrzeby i możliwości kuchni. 

Większość z tych rozmów trwać będzie około 5-10 min, więc nie sprawi nam 

ani kuchni większych problemów. 

 -obóz na bazie (kuchnię zapewnia baza): schemat bardzo podobny jak 

w przypadku zgrupowania, lecz najpierw musimy dogadać się 

z komendantem/kwatermistrzem bazy, a dopiero po pozytywnej odpowiedzi 

idziemy do kuchni, którą odwiedzamy z taką samą częstotliwością jak podczas 

zgrupowania. 

 -obóz na bazie lub „na dziko” (sami organizujemy kuchnię): sami zatrudniamy 

kuchnię, więc od razu tam uderzamy, przypominając równie często jak 

w poprzednich opcjach 

 

-jak dogadać z kuchnią i magazynem potrzebny prowiant 

 

 Podstawą jest spokojne podejście do tematu. Musimy wiedzieć, 

czego potrzebujemy, kiedy i w jakiej formie, ale nie możemy mieć podejścia, że to 

nam się należy i koniec. W tym wypadku, nie my rządzimy, lecz kuchnia. Panie 

kucharki zwykle są bardzo miłe i pomocne (czasami nawet coś gratis dorzucą), 

jeśli rozmawia się z nimi grzecznie i konkretnie. 

 

-posiłki (wielkość, rodzaj, ilość), napoje (ile, jakie) 

 

 Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, lecz aby mieć siły do działania 

uczestnicy WGW muszą dobrze zjeść nie tylko podczas śniadania. 

Podstawa to 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja), a podwieczorek może 

być nagrodą za wykonanie konkretnego zadania. Posiłki powinny być możliwie 

proste, lecz sycące i smaczne. Pamiętajmy o owocach, jako dodatek do posiłku 

(osobną kwestią niech będzie podwieczorek, na który może być coś słodkiego). 
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Pamiętajmy, aby uczestnicy mieli pod dostatkiem wody(najlepiej niegazowana) 

w ilości około 1,5 l na osobę/ 6h, – jeśli zadania nie są wyczerpujące i nie jest 

bardzo ciepło, lecz jeśli zadania wymagają dużo wysiłku, a temperatura jest 

wysoka to 1,5 l na os/3 h. Dodatkowo, do obiadu można podać wodę z sokiem 

z cytryny (bardzo dobrze gasi pragnienie oraz orzeźwia) 

 

Posiłki uczestnicy powinni spożywać jedynie w wyznaczonych strefach oraz 

nie zabierać ze sobą żadnego prowiantu, gdyż może on przyciągnąć drapieżniki 

lub dziką zwierzynę. 

 

Dla uproszczenia załączam poniższą tabelę 

Przykładowy jadłospis (ilości na śniadania i kolacje podane dla 5 osób) 

Śniadanie Obiad Kolacja 

-jeden rodzaj 

pieczywa (3 chleby/10 

bułek) 

-ser żółty (200 g) 

-wędlina (200 g) 

-pasztet (2 małe 

opakowania) 

I danie – zupa 

(rosół/pomidorowa/grochówka) 

II danie – makaron z sosem 

pomidorowym, mięso mielone, 

groszek, kukurydza lub 

ryż(kasza gryczana), kurczak, 

sos a’la chiński lub 

meksykański 

-jeden rodzaj 

pieczywa (3 chleby) 

-pasta jajeczna (150 

g) 

-parówka na zimno 

lub jeśli jest 

możliwość to na 

ciepło (10 szt.) 

-pasztet (3 małe 

opakowania) 

 

 

 

-w czym transportować posiłki 
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W pojemnikach, które dostaniemy od kuchni, bądź w menażkach-jeśli chodzi o 

obiad (pamiętajmy, aby zachować higienę podczas transportu oraz wydawania 

obiadu w terenie). Natomiast prowiant na śniadania i kolację można transportować 

w skrzynkach, kartonach lub innych pojemnikach wypożyczonych z kuchni. 
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-wydatki (ksero, wydruk, sprzęt specjalistyczny, materiały) 

 

 Jest to ciężki temat głównie ze względu na to, iż dość często mamy określoną 

ilość środków przeznaczonych na materiały programowe na cały obóz, 

tak,  więc jeśli chcemy zrobić coś na wysokim poziomie będziemy musieli trochę 

się pogimnastykować w temacie finansów. Wszelkie wydruki i ksera warto zrobić 

w jednym punkcie i w jednym czasie (możemy wtedy liczyć na zniżkę). Na sprzęt 

specjalistyczny oraz inne materiały możemy poszukać promocji w internecie lub 

spróbować znaleźć sponsora. Część potrzebnych materiałów możemy wykonać na 

miejscu obozu z drewna lub innych elementów, które znajdziemy na terenie 

stanicy lub w naszych harcówkach, magazynach, garażach. 

 

-kiedy dać znać kwatermistrzowi, co potrzebujemy 

 

 Obowiązkowo w terminie przez niego podanym. Przygotujmy kompletną listę 

(wraz z innymi materiałami na pozostałą część obozu), aby podczas ewentualnego 

dodawania kolejnych pozycji nie zaginęła żadna z nich. Wymagajmy od siebie i 

naszych ludzi, aby podali nam potrzebne zapotrzebowanie na około tydzień przed 

terminem podanym przez kwatermistrza.  
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7. Bezpieczeństwo 

 
Bezpieczeństwo uczestników i instruktora jest podstawową kwestią 

w planowaniu obozu, małych gier, a tym bardziej WGW, 

kiedy to zagrożenia się kumulują! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczestnictwo instruktora 

  

 Pierwsza zasada, jaką powinniśmy się kierować w trakcie planowania 

i realizacji WGW to udział i towarzystwo instruktora każdej z grup uczestniczących 

w WGW, nie ważne, jakiej wielkości by ona nie była. Dzięki temu będziemy mieli 

pewność, iż grupy są w bezpieczne, a ktoś odpowiedzialny ciągle czuwa nad ich 

poczynaniami. Aczkolwiek, jeśli duża grupa postanawia się rozdzielić podczas gry 

(tak może się zdarzyć, jeśli np. grupa A chcę podejść obozowisko grupy B) to w takim 

przypadku instruktor opiekuje się najmłodszymi członkami grupy, a samych puszcza 

najstarszych i najbardziej odpowiedzialnych (mimo wszystko starajmy się unikać 

takich sytuacji, ponadto dobrze by było, aby w grupie, która się oddzieliła znalazł się 

ktoś pełnoletni).  

 Podczas WGW instruktor pełni przede wszystkim funkcję opiekuna, 

dając możliwość wykazania się młodszym harcerzom. Bywają także sytuację, kiedy to 

instruktor, jako osoba bardziej doświadczona może służyć radą i pomocą, lecz nie 

powinien wykonywać zadań za uczestników. 

 Pamiętajmy, aby mieć ciągły kontakt z instruktorem w razie sytuacji 

alarmowych. Kontaktujmy się za pomocą tel. komórkowych, krótkofalówek 

lub tel. Telefon satelitarny (wersja „na bogato”). Dobrze także, aby instruktor posiadał 

nawigację GPS (w telefonie lub turystyczną, dzięki której będzie mógł określić swoje 
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położenie, a co za tym usprawni ewentualną akcję ratowniczą lub poszukiwania). 

 

 Kolejną kwestią jest zmęczenie instruktora/opiekuna. Często bywa tak, 

że podczas wielogodzinnej gry powinniśmy dać wytchnienie naszym instruktorom. 

Przebywają oni wiele godzin w terenie, ciągle poruszając się z uczestnikami, 

a co za tym idzie mogą być zmęczeni, a zmęczony opiekun to niepewny opiekun. 

Zatem jeśli mamy możliwość to dokonajmy wymiany opiekunów po ustalonym przed 

rozpoczęciem WGW upływie czasu. 

  

-niezbędne wyposażenie 

 

 Podczas tak długiego pobytu poza terenem obozu ważne jest, aby każdy 

z uczestników czuł się bezpiecznie i komfortowo.  

 

Instruktor Grupa Pojedynczy uczestnik 

Menażka, kubek, 

sztućce, śpiwór, 

koc, latarka, odzież 

i obuwie, w których 

będzie mógł 

przeżyć czas 

trwania WGW, 

gwizdek, racę 

świetlną (lub coś, co 

ją zastąpi), 

nawigację GPS, 

telefon komórkowy, 

krótkofalówkę, 

kilka dodatkowych 

sztuk folii NRC, 

pochodnię do 

odstraszania dzikich 

zwierząt.  

 

Mała oraz duża dobrze 

wyposażona apteczka, 

narzędzia pionierskie 

(saperka,  toporek/siekierka), 

folia malarska gruba, (aby 

zbudować zadaszenie), 

sznurek ekologiczny lub 

snopowiązałka (ilość 

ustalamy sami w zależności 

od tego jak chcemy 

skomplikować budowę 

schronienia oraz czy np. 

mamy tematykę 

puszczańską), 

kompas/busolę 

Menażka, kubek, 

sztućce, śpiwór, koc, 

latarka, odzież i 

obuwie, w których 

będzie mógł przeżyć 

czas trwania WGW 

 

 

Nie zapominajmy, więc,  aby na każdą grupę przypadała przynajmniej jedna apteczka, 

a w miarę możliwości, aby na każde 5 osób przypadła jedna mała apteczka, a także 

duża (np. plecakowa), którą opiekował się będzie harcerz po WKPP, czyli po 

tzw. „Brązie”, pamiętajmy aby te apteczki były wzorowo przygotowane. W 

wyposażeniu opiekuna wspominam o pochodni, racy oraz gwizdku, gdyż miałem 

wraz z dh. Szymonem Baranowskim sytuację gdy w pobliżu miejsca naszego WGW 

kręciła się wataha wilków, a wspomniane elementy mogły by pomóc w odstraszeniu 

zwierząt gdyby niebezpiecznie zbliżyły się do naszych harcerzy. 

 

-jak unikać niebezpiecznych sytuacji 
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 Bądźmy czujni, przewidujący wydarzenia (wiem, że nie zawsze da się wszystko 

przewidzieć, ale niektóre sytuacje zdecydowanie tak), uprzedzajmy wypadki, sytuacje 

niebezpieczne i konfliktowe, jeśli to tylko możliwe to bądźmy w miejscach gdzie 

może dochodzić do takich sytuacji (okolice dróg, po których poruszają się samochody, 

torów kolejowych, strumieni, rzek, jezior, miejsca pojedynków zespołów). 

Podczas całego obozu, a co za tym idzie należy przestrzegać zasad higieny, 

zasad poruszania się po drogach, zasad wędrówek górskich oraz innych przepisów 

państwowych, związkowych, regulaminów parków narodowych, przyrody 

i wielu wielu innych, które zakazują wielu zachowań, dużo nakazują, ale dzięki temu 

nasi harcerze będą bezpieczni i zapamiętają obóz i WGW, jako pozytywne przeżycie. 

 

 

 

 

-zagubieni uczestnicy/uciekinierzy 

 

 Zagubieni: jeśli mamy z nimi kontakt, to każemy im jak najbardziej 

szczegółowo przedstawić miejsce, w jakim się znajdują, nie przerywamy gry, 

a sami udajemy się na poszukiwanie lub wyznaczamy do tego celu najbardziej 

kompetentną osobę. Natomiast, jeśli brak kontaktu to przerywamy grę dla całości, po 

czym przeszukujemy w mniejszych grupach okolice miejsca, w których ostatnio 

mieliśmy kontakt lub, w których widziane były zaginione osoby i przeszukujemy 

las obszarami, które wyznaczymy wraz z pozostałymi instruktorami. 

Jeśli poszukiwania nie zakończyły się powodzeniem w czasie godziny/dwóch 

to angażujemy w poszukiwania starszych harcerzy i instruktorów z innych 

podobozów, a jeśli to nie przyniesie skutku zwracamy się z prośbą o pomoc 

do najbliższej jednostki policji. 

 

 Uciekinierzy: w tym przypadku sprawa wygląda nieco inaczej i jest bardziej 

poważna niż zagubiony uczestnik. Od chwili otrzymania zgłoszenia o takiej osobie 

powinniśmy przerwać wszelkie działania związane z grą, młodzi uczestnicy 

wraz z odpowiednią ilością instruktorów wracają na teren podobozu, a najstarsi 

harcerze z naszego obozu oraz innych wraz z możliwie największą ilością 

instruktorów rozpoczynają poszukiwania, gdyż nie zawsze wiadomo, co kierowało 

taką/takimi osobami i jakie niebezpieczeństwo im grozi. Jeśli nie przyniosą 

one skutku w ciągu kilku godzin taką sytuację należy zgłosić na policję. 
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!Pamiętajcie! 

 

 

 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo, pełny brzuch, 

poczucie komfortu oraz dobry i dobrze zrealizowany 

pomysł! 

 

 

Tylko wtedy uczestnicy Waszego WGW będą w 

pełni zadowoleni z przeżytej przygody! 

 

 

 
W razie pytań, wątpliwości, nieścisłości, uwag proszę o kontakt telefoniczny bądź 

mailowy. Dzięki temu będę mógł poprawić ten poradnik, a co za tym idzie 

przekazać Wam drodzy twórcy WGW, jeszcze lepsze rozwiązania dotyczące 

organizacji WGW. 

 

 

 

tel. 663-563-0033 

stachu164@gmail.com 


