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Informacje ogólne

Miejsce obozu: Hiszpania, a konkretnie Katalonia i Aragonia
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Informacje ogólne, miejsce

Pireneje

Barcelona

Costa 
Brava
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Informacje ogólne, cd.

Czas trwania: ok. dwóch tygodni

Termin: najprawdopodobniej początek sierpnia

Charakter: półstacjonarny

Noclegi: w przenośnych namiotach typu iglo, 
2-3 osobowych
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Informacje ogólne, cd.

Obóz będzie miał formalnie postać zgrupowania obozów. Drugi podobóz stanowić
bowiem będzie 21. Warszawska Drużyna Wędrownicza ,,Stare Żbiki'' 
działająca przy 14. LO im. Stanisława Staszica.

21. WDW ,,Stare Żbiki'' jest drużyną, z której wywodzi się kadra naszej drużyny. Poza
tym jest niezwykle doświadczona w organizowaniu obozów zagranicznych. Ma już za
sobą obozy do Grecji, Norwegii, Rumunii, Szkocji, Ukrainy, Bułgarii, a w ostatnie lato 
była na Uralu. To właśnie na tej drużynie będzie spoczywał ciężar organizacji obozu.
Wspólnie spędzimy też jego pewną część.
Nazwa ,,wędrownicza'' nie oznacza, że drużyna zajmuje się chodzeniem. 
To nazwa poziomu wiekowego – tak jak w kl.1-3 podstawówki są zuchy, tak w liceum 
wędrownicy.
21. WDW działa przy najlepszym liceum w Warszawie – 14. LO im. S. Staszica.
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Transport – tam i z powrotem

● Wszystko wskazuje na to, że do Hiszpanii
 udamy się samolotem tanich linii lotniczych.

● To najtańszy sposób dostania się z Polski do
 Hiszpanii, a jednocześnie bardzo wygodny.

● Istnieją loty bezpośrednie: 
Warszawa Okęcie (WAW) – Barcelona (BCN)

●Tanie linie lotnicze nie różnią się od klasycznych
poziomem bezpieczeństwa, a tylko wygodami
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Transport – na miejscu

● Najpopularniejszym środkiem 
transportu w Hiszpanii są 
autobusy.
● Niestety są dość drogie, więc będziemy się 
starali minimalizować przejazdy.
● Być może na część tras uda nam się 
wynająć autobus.
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Plan obozu

1. Zwiedzanie Barcelony
2. Wędrówki w Pireneje
3. Obóz skautowy
4. Pobyt nad morzem – Costa Brava
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1. Zwiedzanie Barcelony

Pierwszy dzień obozu po 
przylocie zamierzamy 

poświęcić na zwiedzanie 
Barcelony – stolicy Katalonii.
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2. Wędrówki w Pirenejach

Jak wygląda obóz w górach?

A no tak... ;)
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2. Wędrówki w Pirenejach

Są dni stacjonarne, na 
których namioty i plecaki 

stoją, a my robimy 
wycieczkę na lekko (w 

planach nie więcej niż 20 
GOT)

Jak wygląda obóz w górach?

(1 GOT = 1km lub 100m w 
górę)
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2. Wędrówki w Pirenejach

I są dni wędrowne (będą 
rzadziej niż dni stacjonarne), 
na których obóz wraz z całym 

wyposażeniem trzeba 
przenieść na plecach (w 
planach nie więcej niż 12 

GOT)

Jak wygląda obóz w górach?

Na zbiórkach będziemy ćwiczyli umiejętność 
pakowania się – harcerze dowiedzą się, co 
wziąć, aby ich plecaki nie ważyły zbyt dużo.

Większość sprzętu (swoją droga dość lekkiego) 
będzie nosić 21. WDW.
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2. Wędrówki w Pirenejach

Jak wygląda obóz w górach?Jak wygląda obóz w górach?
Zadbamy też na pewno o bezpieczeństwo.

● Jest wśród nas kilku ludzi, którzy przeszli kurs przewodników 
górskich

● Na zbiórkach będziemy m.in. uczyć zasad obowiązujących w trakcie 
wycieczek górskich

● Będziemy mieli wykupione odpowiednie ubezpieczenie

● Trasy będą starannie dobrane i dostosowane do uczestników, 
będziemy chodzili wyłącznie po szlakach turystycznych

● Jest wśród nas wiele ratowników przedmedycznych, będziemy mieli 
porządnie wyposażoną apteczkę

● Zadbamy o to, żeby każdy miał odpowiedni ekwipunek
● Mamy spore doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu obozów 
w górach

● Każdy uczestnik zostanie wyposażony w zestaw alarmowy 
(zawierający m.in. ważne numery telefonów)
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2. Wędrówki w Pirenejach

Obóz w górach, to 
oczywiście nie tylko 
wędrowanie i wycieczki. To 
także zajęcia, gry, zabawy 
oraz dużo harcerskiej 
atmosfery, którą wręcz 
same z siebie 
wytwarzają góry.

Jak wygląda obóz w górach?
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2. Wędrówki w Pirenejach

Gotujemy na kuchenkach 
benzynowych lub na ogniskach.

Jak wygląda obóz w 
górach?

Jemy produkty, które niewiele ważą i 
się nie psują.

Na śniadanie mleko z proszku z 
płatkami lub kaszką oraz sucharki. 

Na obiadokolację ryż lub makaron z 
sosem, suszonymi warzywami i 
soją lub suszoną kiełbasą.
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2. Wędrówki w Pirenejach

Myjemy się przy strumieniach i stawach.

Jak wygląda obóz w górach?

A wokół nas nic i nikogo 
oprócz niesamowitej 

przyrody!

nasze namioty

Ta część obozu potrwa najprawdopodobniej 4-5 dni.
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2. Wędrówki w Pirenejach

Informacje o Pirenejach
● Pireneje to duże pasmo górskie i bardzo zróżnicowane
● Są tam więc zarówno miejsca dla alpinistów, jak i dla niedoświadczonych 
turystów (my wybieramy to drugie)
● Najwyższy szczyt Pirenejów to Pico de Aneto 3404 mnpm., ale my tam 
nie pójdziemy
● Najwyższa wysokość, na którą my wejdziemy, to prawdopodobnie nieco 
ponad 2000 mnpm
● Wzdłuż Pirenejów przedgórzem idzie szlak, nazywany GR11, 
przeznaczony dla ,,normalnych turystów'' – zamierzamy z tego szlaku 
korzystać
● W Pirenejach jest kilka parków narodowych
● Decyzja w jakie konkretne miejsce pojedziemy jest podejmowana poprzez 
analizy opisów różnych tras
● I jeszcze nie jest ostatecznie podjęta.
● Duże szanse ma najbardziej malownicza dolina Pirenejów – 

Dolina Ordesa
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2. Wędrówki po Pirenejach

Wirtualna podróż po dolininie Ordesa
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2. Wędrówki w Pirenejach

Dolina Ordesa
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2. Wędrówki w Pirenejach

Dolina Ordesa
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3. Obóz skautowy

A każdy harcerz

jest też

skautem.

Harcerstwo 

W Hiszpanii też 
działają skauci.

Stowarzyszeni w 
Federacji 

Organizacji 
Skautowych 
Hiszpanii.

jest częścią
ogólnoświatowego 

ruchu, zwanego 
skautingiem.
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3. Obóz skautowy

● Chemy pojechać na 
obóz tamtejszych 
skautów

● Obóz wyglądałby 
podobnie jak nasze  
obozy stałe

● Tylko nie byłoby 
,,pionierki'' – śpimy 
nadal w lekkich 
przenośnych 
namiotach typu iglo
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3. Obóz skautowy
● Prawdopodobnie większość zajęć byłaby wspólna

● Wydaje nam się, że niesamowicie kształcąca i 
rozwijająca jest możliwość kontaktu i zaprzyjaźnienia się 
z rówieśnikami innej narodowości

● Już zaczęliśmy rozsyłać listy do hiszpańskich drużyn z 
propozycją współpracy

● Obóz razem ze skautami potrwa koło tygodnia.
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4. Pobyt nad morzem (Costa Brava)

● Costa Brava to wybrzeże Morza Śródziemnego 
w Katalonii

● Dosłownie znaczy ,,dziki brzeg''
● Nad morzem zamierzamy spędzić ok. jednej doby
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Kosztorys

Samolot (w obie strony):

Koszt na jednego uczestnika:

Transport po Hiszpanii:
Jedzenie:

Zapas bezpieczeństwa:

Program:

200 PLN
700 PLN

15 x 20PLN = 300 PLN
100 PLN

150 PLN
Noclegi:     0 PLN

+
 1450 PLN

Granty, dotacje i akcje zarobkowe: 200 PLN
-

 1250 PLN

?

tanie linie 
lotnicze

na dziko, ale 
zgodnie 
z prawem

Możliwe jest dodatkowe obniżenie tej kwoty dla 
osób z problemami finansowymi.
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Kosztorys, cd.

Sposób na zdobycie 200 zł / osobę:
● Wnioski o granty i dofinansowania

➔ Fundusz Małych Grantów im. M. Grażyńskiego
➔ Program wymiany międzynarodowej MEN
➔ Dotacje miasta lub dzielnicy

 ● Akcje zarobkowe

● 1% podatku dochodowego

● Sponsoring – planujemy pozyskanie sponsorów (głównie producentów
artykułów spożywczych i sprzętu turystycznego), poprzez
zdobycie patronów medialnych obozu.
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Kadra

pwd. Michał Korch (HO) – komendant zgrupowania, 
komendant podobozu 21. WDHy
22 lata, student Jednoczesnych Studiów Matematyczno 
Informatycznych na UW
Drużynowy 21. WDHy, przewodniczący Komisji Stopni 
Harcerskich 21. WDW oraz członek kadry 21. WDW
Ratownik przedmedyczny ZHP 3. stopnia
Ukończone kursy: drużynowych harcerskich, wychowawców 
kolonijnych i pierwszej pomocy PCK
Zaawansowana znajomość jęz. angielskiego i podstawowa 
hiszpańskiego

Do obozu skończy też próbę podharcmistrzowską i ukończy 
kurs kierowników placówek wypoczynku

Duże doświadczenie w organizacji obozów harcerskich, w tym 
zagranicznych (współorganizacja 11 obozów, w tym 5 
zagranicznych)
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Kadra, cd.

phm. Kasia Lewińska (HR) – zastępczyni komendanta 
zgrupowania, komendantka podobozu 21. WDW
24 lata, studentka Wydziału Psychologii na UW
Drużynowa 21. WDW.

Ukończone kursy: drużynowych wędrowniczych, 
wychowawców kolonijnych, kierowników placówek 
wypoczynku, przewodników beskidzkich
Zaawansowana znajomość jęz. angielskiego i 
średniozaawansowana hiszpańskiego

Duże doświadczenie w organizacji obozów harcerskich, w tym 
zagranicznych (współorganizacja wielu obozów, w tym 6 
zagranicznych)
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Kadra, cd.

pwd. Piotr Tabor (HO) –  kwatermistrz zgrupowania, 
zastępca komendanta podobozu 21. WDHy

23 lata, student informatyki na UW

Przyboczny 21. WDHy, były drużynowy

Ratownik przedmedyczny ZHP 3. stopnia
Ukończone kursy: drużynowych harcerskich, wychowawców 
kolonijnych i maltański kurs pierwszej pomocy

Dobra znajomość jęz. angielskiego 

Duże doświadczenie w organizacji obozów harcerskich, w tym 
zagranicznych, kwatermistrz wielu obozów
Nie ma 100% pewności, że na obóz pojedzie
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Kadra, cd.

HO Alek Jankowski –  kwatermistrz podobozu 21. WDW

22 lata, student Jednoczesnych Studiów Matematyczno 
Informatycznych na UW
Kwatermistrz 21. WDW.

Ukończone kursy: drużynowych wędrowniczych, pierwszej 
pomocy, kurs organizatora turystyki PTTK, przewodników 
beskidzkich

Zaawansowana znajomość jęz. angielskiego

Duże doświadczenie w organizacji obozów harcerskich, w tym 
zagranicznych, kwatermistrz kilku obozów
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Kadra, cd.

Oprócz tego ważne role w swoich podobozach 
będą sprawować:

w 21. WDHy:
● wyw. Sebek Sitek

● wyw. Radek Szuba

w 21. WDW:
● ćw. Krzyś Widłak

● dh. Ela Jankowska
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Ekwipunek

My zapewniamy:

● Namioty
● Kuchenki benzynowe

● Kociołki, patelnie
● Saperki

● Apteczkę
● Gitarę

● Śpiewniki



  
Hiszpania 2008

Ekwipunek, cd.
Każdy uczestnik musi mieć:

pranie

W sumie 
nie więcej 
niż 8-10kg

Będzie zakaz 
brania zbędnych 
rzeczy – 
skontrolujemy, 
czy ktoś nie ma 
za ciężkiego 
plecaka

– Plecak (co najmniej 60 litrowy)
– Śpiwór (ciepły – z temperaturą komfortu < 10 st.)

– Karimatę

– Polar lub inne ciepłe ubranie
– Kurtkę przeciwdeszczową

– Buty za kostkę oraz sandały lub trampki
– Mydło, szczoteczkę do zębów, pastę

– Menażkę, łyżkę i kubek
– Latarkę (im lżejsza tym lepsza)

– Spodnie (nie więcej niż dwie pary – np. Jedne krótkie 
jedne długie)

– Sweter lub bluzę
– Podkoszulki (nie więcej niż 3)

– Bieliznę (nie przerażająco dużo)
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Warunki uczestnictwa

Aby pojechać na obóz trzeba:
● Być w 21. WDHy (chłopcem od 4 kl. Szkoły 
Podstawowej), uważać się za harcerza

● Zgłosić się
● Zapłacić za obóz
● Oczywiście mieć zgodę rodziców
● Wziąć udział w akcjach zarobkowych
● Mieć zaufanie drużynowego
● Mocno zalecane jest pojechanie na któryś biwak w 
ciągu roku szkolnego



  
Hiszpania 2008

Warunki uczestnictwa, cd.

Aby pojechać na obóz nie trzeba:

● Być absolutnie samodzielnym (kształtowanie 
samodzielności jest jednym z celów tego 
obozu)

● Być super sprawnym fizycznie, nałogowo 
chodzić po górach (bo wszelkie wędrówki nie 
będą wymagające i będą dostosowane do 
uczestników)

● Umieć języków obcych (ale ci, co znają będą 
mieli okazję się sprawdzić i podszkolić)
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Kwestie organizacyjne - terminarz

31.01 – ostateczny termin zgłoszeń
styczeń, maj – kolejne spotkania dla rodziców

marzec – wpłata pierwszej raty (na samolot)

kwiecień – wykupienie biletów samolotowych
maj – rejestracja obozu w Chorągwi Stołecznej 

(i Kuratorium)
maj, czerwiec – termin wpłat kolejnych rat

sierpień – wyjazd na obóz
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Kwestie organizacyjne, cd.

● Wszelkie pytania i zgłoszenia proszę kierować 
do Michała Korcha,

tel.: 693117294,
mail: m_korch@staszic.waw.pl,

gg: 3899946
● Przed obozem konieczne będzie też wypełnienie 
kart kwalifikacyjnych (w tym badanie lekarskie) i 

podpisane regulaminu
● Paszporty – prawdopodobnie mimo strefy Schengen 

będą potrzebne
● Niedługo powstanie strona obozowa:

http://www.hiszpania.harc.pl
● Informacji można też szukać na stronie drużyny:

http://zbiki.harc.pl

http://www.hiszpania.harc.pl/
http://zbiki.harc.pl/
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Podsumowanie

● Obóz do Hiszpanii będzie fascynującą, fajną i 
rozwijającą przygodą dla harcerzy (od podróży 
samolotem i górskich wędrówek po bezpośredni 

kontakt z hiszpańskimi rówieśnikami)
● Będzie zorganizowany w sposób bezpieczny i 
rzetelny, co wynika z dłuższego doświadczenia 
organizacji obozów zagranicznych i sprawności 

21. WDW
● Serdecznie zachęcamy do umożliwienia 

harcerzom udziału w obozie!


