
PROGRAM BIWAKU WĘDROWNEGO 34 

RADOMSZCZAŃSKIEJ DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ 

 

 

 

Termin:  

15-17 styczeń 2021r 

Miejsca:  

➢ „Schronisko Młodzieżowe” w Łodzi 

▪ Legionów 27,  91-069 Łódź 

➢ „Viktoria” 

▪ Tuszyńska 28a, 95-020 Andrespol 

Uczestnicy:  

34 Radomszczańska Drużyna Wędrownicza działająca przy VII 

„Dębowym” Szczepie w Radomsku – około 12 osób 

 

 

 

 

 

Opiekun – pwd. Pola Raczek    

Drużynowa – pwd. Natalia Zakrzewska  

      

 

 



 

 

HARMONOGRAM BIWAKU 

Dzień I – 15.01.2021 

17:00 Zbiórka przy stacji kolejowej w Radomsku – ul.Reymonta 53 

 

17:21 „Komu w drogę temu czas!” 

Wyjazd pociągiem do Łodzi Fabrycznej 

19:22 Przyjazd do Łodzi, zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym na Ul. 

Legionów 27 (2,1km od stacji) 

 



20:15  

Kolacja 

21:00-22:20 „Każdy osioł potrafi być dobrym człowiekiem podczas pogody” – Robert 

Baden Powell 

Kuźnica o przyjaźni i miłości do drugiego człowieka. 

Osoba prowadząca rysuje na tablicy tabelę podzieloną na trzy kolumny. 

Tytułuje je kolejno, . „Przyjaźń”, „Miłość”, „Przyjaźń i miłość”. Następnie 

zachęca osoby uczestniczące do poszukiwania jak największej liczby 

odpowiedzi na pytanie: dlaczego przyjaźń bądź miłość jest tak ważna dla 

człowieka? 

Jej celem jest uświadomienie uczestnikom jak ważnymi wartościami są miłość 

i przyjaźń. Analiza cytatu i jego sens – praca w grupach 

22:30-22:45 Toaleta Wieczorna 

23:00-7:00 Cisza Nocna 

Dzień II – 16.01.2021 

7:00 Pobudka 

7:05-7:30 Toaleta poranna, sprzątanie 

7:35-8:00 Śniadanie (uczestnicy zaopatrują się sami) 

8:00-8:15 Przygotowanie do wyjścia w teren 

8:15 -14:00 „Przedsiębiorczość nie jest cechą wrodzoną, ale pewną właściwością ducha i 

działań, które są przywilejem wielu, a jednak niewielu z nich kształtuje je i 

wzmacnia.” Michel Santi - ekonomista francuski -Wędrówka do Wiśniowej 

Góry, 

Nauka wędrowników myślenia ekonomicznego i przedsiębiorczości poprzez 

grę terenową. 

 Uczestnicy muszą zmierzyć się z zadaniami na punktach i przewidzieć jego 

wpływ na rozwój własnego biznesu. Wędrownicy tworzą swój biznesplan, 

prawidłowo sformułowany – otrzymanie promesy kredytowej. Ta z kolei 



uprawnia do zakupu środków produkcji w postaci klocków. Z klocków 

wędrownicy zbudują własny biznes. 

Wędrownicy stają na punktach takich jak: Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego – tam przeprowadzone będą warsztaty na temat  

przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami przez studentów. Zalew 

mileszkański oraz na ulicy pomorskiej w Łodzi – czas na posiłek 

8:30 – zwiedzenie Pasażu Róży w Łodzi 

12:00 – postój na ulicy Pomorskiej w Łodzi, czas na posiłek 

 



 

 
14:30-15:00 Obiad – restauracja Nam Dinh 

 
15:30 Zakwaterowanie w ośrodku „Viktoria” 



 
16:00-17:00 Czas wolny - LB 

17:15 Przygotowanie do wyjścia 

17:15-19:00 „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: 

dzisiaj zrobiłem gest wobec drugiego” – Papież Franciszek 

Pełnienie służby w Wiśniowej Górze – pomoc miejscowym w ich 

codziennych obowiązkach. Przedstawienie im idei wędrownictwa. 

19:30 – 

20:00 

Kolacja (uczestnicy zaopatrują się sami) 

20:15-22:00 Czym dla wędrowników jest prawo harcerskie? 

Jakie obowiązki stawia przed wędrownikiem? 

Służba to styl życia – jak rozumiesz to stwierdzenie? 

„Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia 

Harcerskiego”. - Całym życiem, nie tylko na zbiórce, rajdzie i obozie, harcerz 

stara się przestrzegać Prawa Harcerskiego. Wszystkie swoje obowiązki 

wykonuje jak najlepiej potrafi. Jest dobrym Polakiem – pilnym uczniem, 

aktywnym młodym obywatelem. Jest także dobrym synem lub córką, dobrym 

kolegą i przyjacielem. Inni zawsze mogą na niego liczyć. Wie, jak zgodnie ze 

swoją religią może służyć Bogu. Jest harcerzem, aby się rozwijać i być coraz 

lepszym człowiekiem. 

Zbiórka obrzędowa drużyny – kuźnica na temat Prawa Harcerskiego, 

nawiązanie do historii harcerstwa 

21:45-22:00 Porządki, czas wolny, toaleta wieczorna 



23:00-7:00 Cisza Nocna 

 

Dzień III – 17.01.2020 

7:00 Pobudka 

7:05-7:30 Toaleta Poranna, sprzątanie 

7:35-8:00 Śniadanie (uczestnicy zaopatrują się sami) 

8:00-8:15 Przygotowanie do wyjścia w teren 

8:15 -13:00 „Będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni, i na tyle słabi, na ile 

będziemy podzieleni” – wędrówka do Rokicin 

Wędrownicy poznają samych siebie – integrowanie się drużyny. 

Gdzie położyć nacisk, aby stworzyć zgrany zespół? – Na drodze Wiśniowa 

Góra –Rokiciny wędrownicy idą w ciszy. Wędrownicy w czasie wędrówki 

dostają wybrane fragmenty książki „Refleksje o harcerstwie i wychowaniu” – 

Tomasza Strzembiosza.  Uczestnicy stają na puntach takich jak: Ardiatico w 

Andrespolu, Stawy Marysinek w Justynowie oraz Masyw Leśny – Zielona 

Góra. W tych miejscach punktowy podaje 3 tematy które będą nawiązywały 

do podanych fragmentów wcześniej – 3 pytaniowa dyskusja. 

 
 

 
11:00 – przerwa na punkcie Stawy Marysinek w Justynowie 95-020 



Czas na posiłek i nawodnienie. 

 

 



13:05-14:00 Gawęda podsumowywująca wyjazd – przemieszczenie się na stację kolejową. 

 
 

14:04 Odjazd pociągiem do Radomska. 

15:16 Przyjazd do Radomska i zakończenie wyjazdu. 

 

 

Kosztorys Biwaku 

 Osoba z biletem ulgowym Osoba z biletem normalnym 

Przejazd z Radomska do 

Łodzi - pociąg 

10,71zł 17zł 

Nocleg w schronisku 

młodzieżowym - Łódź 

35zł/osoba 35zł/osoba 

Nocleg w Kwatery Viktoria 

– Wiśniowa Góra 

25zł – pokój 4 osobowy 

6,25zł/osoba 

25zł – pokój 4 osobowy 

6,25zł/osoba 

Obiad w restauracji Nam 

Dinh 

15zł/osoba (1 danie+2 danie) 15zł/osoba (1 danie+2 danie) 

Przejazd z Rokicin do 

Radomska - pociąg 

11,53zł 18zł 

Program (szary papier, 

mazaki, gadżet, kartki itp.) 

15zł 15zł 

Suma ~ 94zł ~ 107zł 



  

Uzasadnienie wyborów planowanych wpływów i wydatków:  

Miejsca zakwaterowania - dostosowane są do trasy jaką wędrownicy będą pokonywać 

podczas biwaku. 

Wyżywienie - obiady zostały wpisane w cenę wydarzenia, natomiast, uwzględniając, że w 

czasie ferii drużyna wybiera się na dwa wyjazdy, w celu zmniejszenia kosztów posiłki: 

śniadanie i kolacja wędrownicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

Dojazd – wybrano opcje transportu pociągiem w celu zmniejszenia kosztów biwaku. 

Program biwaku dostosowany został do możliwości finansowych wędrowników, a także 

do ich potrzeb. 

 

Lista rzeczy do zabrania na Biwak Wędrowny 2021 

✓ Mundur (bluza mundurowa z białym kołnierzykiem, spódnica, pas parciany, 

rogatywka, sztuce, wywijki, góra i dół moro, ciemne ciężkie buty) 

✓ Koszulki szczepowe 

✓ Koszulki x3 

✓ Ubranie do spania 

✓ Buty zimowe 

✓ Bluza szczepu/ Polar  

✓ Spodnie długie x2 

✓ Bielizna, skarpetki x3 

✓ Ręcznik, przybory do mycia, klapki pod prysznic 

✓ Śpiwór 

✓ Notatnik z wiedzą harcerską 

✓ Menażka, kubek, sztućce 

✓ Plecak podręczny 

✓ Leki – które zażywasz 

✓ Legitymacja szkolna 

✓ Pieniądze 



✓ Termos 

✓ Kompas – mapy zostaną rozdane na początku wyjazdu 

✓ Kurtka przeciwdeszczowa 

✓ Rękawiczki, czapka, szalik 

 

 


