
(W alternatywie nie-COVIDowskiej)

W ramach konkursu zdecydowaliśmy 
się zaplanować biwak o tematyce 
muzycznej. Na samym biwaku planuje-
my przeróże muzyczne zajęcia, ale 
także wyjście od muzeum, wspólne 
gotowanie jak 
i obowiązkowe ogniska.

Cele biwaku:
- zapoznanie uczestników z postacią 
wybitnego polskiego kompozytora - 
Fryderyka Chopina
- nauka oraz szlifowanie umiejętności 
gry na gitarze
- integracja członków drużyny



Na zbiórce, podczas której spotkaliśmy się i planowaliśmy nasz biwak, ustaliliśmy między sobą 
zakres obowiązków każdej z zaangażowanych osób.



Finansowanie biwaku przewidujemy z czterech źródeł:

- pieniędzy drużyny
- akcji zarobkowej
- grant programowy „Wszystkie Pory Roku” z Chorągwi Stołecznej ZHP
- wpłat rodziców

W ramach akcji zarobkowej wybraliśmy sprzedaż ciast przed zaprzyjaźnioną 
parafią, z którą już kiedyś współpracowaliśmy. Założyliśmy, że mniej więcej 
uda nam się zebrać 400 zł, tak jak w poprzednich latach. W związku z tym, 
że chcemy promować ekologiczne zachowania, nasze ciasta (upieczone 
wcześniej przez członków drużyny) będą sprzedawane w serwetkach. 
Nie chcemy używać plastikowych talerzyków i sztućcy.

Grant programowy „Wszystkie Pory Roku” przewiduje 
dofinansowanie jednego przedsięwzięcia w kwocie do 
200 zł, w jednym z wybranych obszarów. W naszym 

przypadku to będzie PATRIOTYZM, gdyż 
udamy się do domu urodzin Fryderyka 

Chopina.



Wybrlaismy podróż pociągiem lin TLK bo bylo ona nie 
tylko najtańsza - skorzystaliśmy z odpowiednich zniżek - 
i najszybsza, ale również najlepsza dla środowiska.

Pociąg odjeżdża z dworca centralnego w Warszawie 
o godzinie 16:40 (harcerze nie będą musieli się zwalniać 
z lekcji a przyjazd w piątek wieczorem da nam więcej 
czasu w weekend). Wrócimy pociągiem o 15:19 żeby być 
w domach około godziny 16 i mieć czas na przygotowa-
nie się do szkoły lub ewentualne pójście np do kościoła 
na mszę.

Czyli ok. 16 zł na osobę



Na nocleg wybraliśmy szkołę w okolicach Żelazowej 
Woli, dokładniej w Chodakowie. Ponieważ biwak odbę-
dzie się w listopadzie i będzie już zimno na dworze, 
wybraliśmy spanie w budynku. Potrzebny jest nam rów-
nież prąd do zajęć tematycznych, który szkoła zapewni 
nam razem z ciepłem i miejscem na kąpiel.

Dlaczego okolice Żelazowej Woli? W ramach zajęć programowych chcemy odwiedzić muzeum 
w domu urodzenia Chopina, więc ułatwieniem dla nas będzie takie położenie zakwaterowania. 
Szkoła w Chodakowie znajduje się między Sochaczewem, do którego będziemy dojeżdżać z Warszawy 
i znajduje się między tą miejscowością, a Domem Urodzin Fryderyka Chopina.

Na nocleg przewidujemy 5 zł od osoby. Gdyby placówka zarządała 
więcej, reszta ceny zostałaby pokryta z pieniędzy drużyny.



W ramach zajęć programowych przewidujemy m.in.:
- zajęcia z rozgrzewki głosowej - jak rozgrzać aparat mowy?
- zajęcia ze śpiewania piosenek na głosy, chórki
- zajęcia z gry na gitarze i ukulele
- wieczorne ogniska i śpiewanki
- wycieczka do Domu Urodzin Fryderyka Chopina
- robienie i personalizowanie swoich śpiewników
- wspólne gotowanie
- zrobienie własnych instrumentów
 
Zdecydowaliśmy się na segregatory i koszulki na śpiewniki, gdyż są lepsze niż zeszyty, ponieważ zawsze można dokupić więcej 
koszulek i dodać do segregatora, a w zeszycie liczba kartek jest ograniczona. Na zajęcia z ozdabiania, kupujmey naklejki i stem-
pelki oraz wszelkiego rodzaju inne ozdoby, aby harcerze mogli udekorować swoje śpiewniki. Z domu każdy harcerz zabierze dla 
siebie niezbędne rzeczy do zrobienia instrumentów do gry. Resztę instrumentów - gitara, ukulele - zabieramy swoje.

Takie zajęcia programowe pomogą nam w zrealizowaniu większości z wymagań na sprawności tj. Pieśniarka/Pieśniarz, 
Muzyczka/Muzyk.



JADŁOSPIS

Nasze posiłki planowaliśmy pod 
względem różnorodności, zdrowia 
oraz możliwości przygotowania 
w dwóch wersjach - wegetariańskiej 
i miesnej. Dodatkowym plusem jest 
brak konieczności użycia kuchenki 
w przypadku kanapek lub sałatek. 
Nasze drugie śniadania i podwieczorki 
miały być możliwe do zabrania 
i zjedzenia podczas zajęć poza szkołą, 
toteż wybór padł na kanapki, owoce 
i ciastka. Posiłki są proste do przygo-
towania, nie wymagają też dużej ilość 
czasu. Z łatwością można przygoto-
wać porcje dla 16 osób.



Zestawienie wpływów i wydatków



Na taki właśnie biwak chętnie byśmy się wybrali, gdyby nie zagroże-
nie związane z epidemią COVID-19 :( Mamy nadzieję, że niedługo 
wszystko wróci do normy i nasz biwak naprawdę się odbędzie!
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