
Notatka 
ze spotkania w sprawie organizacji obozu sportowego w Drenicy (sierpień 2010) 

 
 
 
 

W dniu 8 września 2010 r. odbyło się spotkanie dotyczące warunków organizacji i pobytu 
młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 na obozie sportowym w Drenicy (Słowacja). 
 
W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci oraz kadra obozu, a także Pan Andrzej Łopat jako 
Prezes UKS Wilanowia. 
 
Na wstępie Pan Andrzej Łopat poinformował, że tego typu obóz, w którym uczestniczyło 
łącznie 150 osób, z udziałem grup sportowych trenujących piłkę ręczną i pływanie został 
zorganizowany po raz pierwszy. Następnie przedstawił historię organizacji obozu, Miejsce 
organizacji obozu było inicjatywą Rodziców. Pod koniec marca’10 miejsce to zostało 
zwizytowane przez Pana Andrzeja i Krzysztof Helbinga. Stwierdzono wówczas, że pomimo 
pewnych mankamentów związanych z basenem – spełnia ono podstawowe wymogi dla obu 
grup sportowych. Dla obniżenia kosztów postanowiono wówczas, by podróż odbyła się 
pociągiem do Muszyny, a ostatnie 30 km do Drenicy autokarami. Złożono odpowiednie 
zamówienie w PKP – otrzymując gwarancję rezerwacji dwóch wagonów do dyspozycji UKS 
Wilanowia. Powódź, jaka miała miejsce w Polsce spowodowała m.in. zarwanie mostu w 
Nowym Sączu – co spowodowało, że pociągi kończyły bieg w Krakowie zamiast w 
Muszynie. O braku możliwości odbudowania mostu PKP poinformowała UKS na początku 
lipca – podjęto decyzję o podstawieniu autokarów do Krakowa – zamiast do Muszyny. 
Dodatkowe koszty związane z transportem (trzy autokary  2 x 300 km zamiast 2 x 60 km) 
pokrył UKS Wilanowia. 
 
Rodzice zgłosili następujące uwagi do warunków organizacji obozu: 
 

1. duży bałagan na Dworcu Wschodnim przy wyjeździe na obóz,  
2. fatalne wyżywienie,  
3. brak wycieczek  

 
Ad 1. Pan Andrzej Łopat i Pani Irena Słowik (Kierownik obozu) poinformowali, że bałagan 
na Dworcu Wschodnim był spowodowany zbyt późnym podstawieniem pociągu przez PKP 
(powinien być podstawiony 30 minut przed odjazdem – tak jak został podstawiony Krakowie 
przy powrocie), nie uwzględnieniem przez kadrę „czynnika Rodziców” – na peronie w 
jednym czasie było ok. 400 osób, dzieci były zdezorientowane – Rodzice chcąc pomóc 
dzieciom przejęli inicjatywę w załadunku bagażu podręcznego i znalezienia miejsca dla 
swoich dzieci i Trenerzy nie byli w stanie zapanować nad powstałym chaosem. Wskazano 
jednocześnie, że przy powrocie w Krakowie całą procedura przebiegła szybko, sprawnie i bez 
zastrzeżeń. Tym nie mniej Rodzice zwrócili uwagę, na przyszłość, że Trenerzy powinni mieć 
tabliczki i dzieci wraz z Rodzicami powinny być przed wejściem do pociągu uformowani w 
grupy. 
 
Ad 2. Pan Andrzej Łopat poinformował, że otrzymał po 3 dniach sygnały od Pani Ireny i od 
Rodziców o fatalnym wyżywieniu – przede wszystkim mało urozmaiconym, i małych 
porcjach. Umowa z organizatorem przewidywała, że na 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu 
Kierownik Hotelu Javorna miał uzgodnić szczegółowe menu na każdy z 14 dni pobytu dzieci 

 1



 2

– i tego nie dopełnił. Po interwencji Kierownictwa obozu, Pana Andrzeja, który osobiście 
przyjechał interweniować w tej sprawie, wyżywienie nieznacznie się poprawiło, a organizator 
wprowadził m.in. do codziennego menu żółty ser. Tym nie mniej wyżywienie było mało 
urozmaicone i pozostawiało wiele do życzenia.  
 
Ad 3. Pani Irena Słowik podkreśliła sportowy charakter obozu i cele jakie mieli do 
zrealizowania Trenerzy. Wycieczki były organizowane w góry, zgodnie z harmonogramem 
poszczególnych grup sportowych. Zdaniem Rodziców, w sytuacji organizacji obozu poza 
granicami kraju wskazane było zorganizowanie minimum jednej wycieczki poznawczej, 
umożliwiając dzieciom zwiedzenie ciekawych miejsc na Słowacji. 
 
Uczestnicy spotkania doszli do zgodnego wniosku, że organizacja tego typu obozu 
powinna w przyszłości mieć miejsce w kraju, najlepiej, uwzględniając koszty transportu 
i dostosowanie ceny obozu do możliwości Rodziców – nie dalej niż 250 km od Warszawy. 
Należy również rozważyć celowość organizacji wspólnego obozu dla szczypiornistów i 
obozu – podstawowym walorem jest integracja społeczności szkolnej, tym nie mniej 
rozwiązania wymaga wiele problemów związanych z liczebnością obozu. 
 
Innych uwag nie wniesiono. Postanowiono drogą emailową przesłać do Rodziców niniejszą 
notatkę z propozycją zebrania zwrotnie innych propozycji dotyczących organizacji tego typu 
obozów. 
 
Na tym notatkę zakończono. 
 
 
Notatkę przygotował: 
 
Krzysztof Helbing 


