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Cele i zamierzenia formy: 

Cel - uczestnik po lekturze będzie:  

▪ Czuł przemożną chęć wyjścia z czterech ścian i ruszenia w świat, 

▪ Wiedział jak planować wędrówkę w każdej działce. 

 

Zamierzenia - uczestnik po lekturze będzie:  

✓ Umiał rozpisywać plan działania na każdy typ wycieczki 

✓ Będzie chciał poznawać świat i ten bliski i ten odległy 

 

Krótki opis formy 

Poniższy materiał to skoncentrowany poradnik organizacji wędrówek oparty na 

Planowaniu, Podróżowaniu i Podsumowaniu, czyli zasadzie 3P. 

 

Znajdziesz tu pomysły i wskazówki, ale to od Ciebie będzie zależeć, jak je 

wykorzystasz! 

 

Krok 1 - Planowanie 

Dobry plan to podstawa. Oczywiście warto stwarzać przestrzeń na odrobinę 

niespodziewanej przygody, jednak powinno to mieć miejsce w ramach zaplanowanej 

wspólnie wędrówki. To „wspólnie” jest w tym przypadku kluczowe – wędrówki nie 

powinien planować drużynowy z przybocznym, ale cała drużyna. 

 

Niezależnie od tego, gdzie się wybieracie, zawsze warto planowanie zacząć od mapy. 

W końcu to nieodłączna część wędrówki. W zależności od założeń przygotujcie sobie 

mapę swojego powiatu, Polski lub też, planując obóz wędrowny, nawet Europy czy 

świata! 

 

Wędrówka to odkrywanie, więc możecie np. pinezkami czy karteczkami 

samoprzylepnymi zaznaczyć miejsca, których jeszcze nie widzieliście lub takie, 

które chcielibyście zobaczyć. Na tym etapie warto też przyjąć pewne założenia, 

uwzględniające m.in. czas trwania wędrówki. Jedziemy na weekendowy spływ 



kajakowy - zaznaczamy tylko rzeki, chcemy zobaczyć inne miasto pod kątem 

kulturowo-architektonicznym - zaznaczamy tylko miasta, planujemy wyjazd w góry - 

to mamy maksymalnie 28 pinezek (tyle jest pasm górskich w Polsce      ) do 

wykorzystania. 

 

Jeśli pomysły wewnątrz drużyny będą mocno rozbieżne, starajcie się je najpierw 

wspólnie przedyskutować, bo podjęcie demokratycznego głosowania może 

spowodować automatyczną niechęć mniejszości, która wolała coś innego. 

 

Jeśli szukacie inspiracji w sprawie kierunku Waszej wędrówki, zajrzyjcie na:  

▪ https://www.mikrowyprawy.com.pl/ 

▪ https://gdziewyjechac.pl/ 

▪ https://www.geoguessr.com/ 

▪ https://www.facebook.com/gdziewpolscenaweekend/ 

 

Po wstępnych założeniach przychodzi czas na konkretne planowanie. Każda 

wędrówka ma kilka obszarów organizacyjnych: 

1. Trasa 

2. Nocleg 

3. Sprzęt 

4. Wyżywienie 

5. Program (atrakcje, zajęcia) 

6. Transport 

7. Finanse 

 

Niektóre z nich można łączyć, tworząc np. obszar logistyki składający się ze sprzętu, 

wyżywienia i noclegów, jednak te siedem obszarów jest stałe i dobrze by było, aby za 

każdy z nich odpowiadał jeden z wędrowników. Rolą drużynowego powinno być 

koordynowanie całości prac i pilnowanie ich postępów. 

 

Wędrówki to nie tylko kilometry. A miejsca nie należy rozpatrywać jedynie pod 

kątem fizycznego wyzwania. Każde miejsce jest na swój sposób specyficzne. Ma 

własną kulturę, historię, a czasem dialekt czy charakterystyczne formacje geologiczne. 

Aby właściwie skorzystać z pobytu w takim miejscu, trzeba się wcześniej 

przygotować. Po więcej wskazówek zajrzyjcie na 

https://gdziewyjechac.pl/34527/podroz-to-nie-odleglosci-podrozuj-do-tutaj-bo-

mozesz. 

 

Rozwój wędrowniczy to także rozwój w obszarze siły ducha, więc o tym elemencie 

także warto pamiętać przy planowaniu wędrówki. Nie chodzi jedynie o rozwój 

w kontekście religijnym, ale o rozwój naszych emocji i samoświadomości, więc pole 

do działania jest ogromne! 
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Wędrówka to projekt. Należy więc nim dobrze zarządzać poprzez rozpisanie zadań 

i zaplanowanie czasu ich realizacji – bieżące aktualizowanie da Wam informację, czy 

realizacja Waszej wędrówki jest na dobrej drodze, czy też trzeba się spiąć z realizacją 

zadań. 

 

Możecie skorzystać z dowolnego narzędzia: 

▪ Diagram Gantta np. https://leanactionplan.pl/wykres-gantta/ 

▪ Tablica z karteczkami (do wykonania, w trakcie, wykonane), także w formie 

interaktywnej np. https://trello.com/pl 

 

Dużą funkcjonalność oferują także MS Teams, do których ma dostęp każdy członek 

ZHP posiadający maila w domenie @zhp.net.pl. Warto zainteresować się narzędziem 

„Planer”, w którym można planować zadania, przyporządkowywać je do 

poszczególnych osób i raportować stan ich realizacji. 

 

Krok 2 - Podróżowanie 

Wybierając się gdziekolwiek, a szczególnie w góry (!), warto mieć mapę nie tylko na 

telefonie, ale także (a może i przede wszystkim?) w wersji papierowej! Z zasięgiem 

różnie bywa. Podczas górskich wędrówek nie bez znaczenia są poziomice, których 

często brakuje na pobranych mapach w wersji offline, a to one pozwalają na 

obliczanie tak potrzebnych do realnego planowania trasy przewyższeń. 

 

Ale gdybyście jednak uparli się przy cyfrowej wersji: 

▪ https://mapa-turystyczna.pl/ - strona jest dobra do opracowywania górskich 

wędrówek, w wersji na telefon jest też opcja ściągnięcia map offline 

▪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps&hl=pl  

- Here We Go na telefony jest zdecydowanie lepsze od popularnych Google Maps 

▪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro&hl=pl 

- Maps.ME 

 

Pamiętajcie, aby: 

▪ korzystać z aktualnych map 

▪ dostosowywać tempo oraz długość Waszej wędrówki do sił najsłabszej 

kondycyjnie osoby, 

▪ mieć czas na odpoczynek oraz posiłki, 

▪ znaleźć czas na podziwianie i wchłanianie widoków. 

 

Krok 3 - Podsumowanie 

Każda droga dokądś prowadzi. Każda ścieżka gdzieś się kończy. Każda wędrówka ma 

swój finał i jak każdy projekt należy ją podsumować. Zobaczyć czy wszystko się udało, 

wyciągnąć wnioski także z niezrealizowanych planów. Pogratulować sobie dobrej 

https://leanactionplan.pl/wykres-gantta/
https://trello.com/pl
https://mapa-turystyczna.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps&hl=plN
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro&hl=plM


pracy - przyznać odznakę dobrego logistyka albo order poszukiwacza alternatywnych 

ścieżek. 

 

Pomysły na podsumowanie wędrówki: 

▪ http://jestempm.pl/podsumowanie-projektu-cwiczenie-z-post-itami - podejście 

korporacyjne, lecz pomysł dobry  

▪ https://kreatywna-europa.eu/wp-

content/uploads/2018/11/Broszura_ADP_Kultura_2015_www-1-1.pdf - 

o znaczeniu ewaluacji i prowadzeniu jej już w trakcie przygotowań 
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