Mój pomys³ na...

WIOSENNY BIWAK DRU¯YNY
Ta rubryka ma s³u¿yæ wymianie pomys³ów miêdzy instruktorami. Nie sztuk¹ jest napisaæ w domu konspekt
czy plan harcerskich zajêæ. Sztuk¹ jest ten plan sprawdziæ w praktyce. Do tego trzeba zapa³u i trzeba byæ
instruktorem, który nie tylko marzy o dru¿ynie, ale który dru¿ynê prowadzi. Takich sprawdzonych w dru¿ynach pomys³ów poszukujemy, takie w³aœnie pomys³y chcielibyœmy tutaj zamieszczaæ.
Druhno! Druhu! Je¿eli chcesz podzieliæ siê z innymi swoimi doœwiadczeniami, wyœlij swój „pomys³ na...”
poczt¹ elektroniczn¹ na adres parasol@czuwaj.pl (wpisuj¹c w temacie „Mój pomys³ na...”). Nie musz¹ to
byæ materia³y kompleksowe, doskonale opracowane. Postaramy siê je nieco „oszlifowaæ”, zachowuj¹c ich
istotê. Wiêkszoœæ pomys³ów zamieszczonych w tym numerze zosta³o sprawdzonych i wykorzystanych
w praktyce. S¹ wynikiem obserwacji i prawdziwej harcerskiej pracy!

Co to jest biwak?
Od strony formalnej biwak jest jedn¹ z form dzia³alnoœci dru¿yny harcerskiej i starszoharcerskiej w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizowan¹ w czasie roku harcerskiego i jako forma NAL/NAZ w czasie akcji letniej
i zimowej. Biwak mo¿e trwaæ do 5 dni (z przejazdami w³¹cznie) i musi byæ zatwierdzony w macierzystym hufcu*.
W praktyce biwaki najczêœciej organizowane s¹ w weekendy.
Biwak jest form¹ stacjonarn¹, z noclegami w jednym miejscu. Zwykle kojarzy siê z noclegiem w namiotach, ale
w warunkach polskiej wiosny trzeba wzi¹æ pod uwagê zakwaterowanie w budynku (szko³a, schronisko PTSM).
* Instrukcja organizacyjna harcerskiej akcji letniej i zimowej wprowadzona Rozkazem Naczelnika ZHP L. 4/99 z dnia 20.04.1999 r.,
pierwotnie opublikowana w „Wiadomoœciach Urzêdowych” nr 3/99, wersja elektroniczna: http://www.dokumenty.zhp.org.pl (seria V)

Trzydniówka na œwie¿ym powietrzu!
Jakie cele mo¿na osi¹gn¹æ
na biwaku?
· Zgraæ dru¿ynê.
· Zapoznaæ i zintegrowaæ ze sob¹ ró¿ne dru¿yny.
· Nowym cz³onkom dru¿yny pokazaæ, jak
fantastyczn¹ spraw¹ jest harcerstwo.
· „Zazieleniæ” uczestników, czyli sk³oniæ ich
do zastanowienia siê nad relacjami JA –
PRZYRODA.

Kto jest potrzebny?
· Komendant (najlepiej pe³noletni dru¿ynowy, je¿eli dru¿ynowy nie jest pe³noletni,
to koniecznie musi zabraæ na biwak pe³noletniego opiekuna) – odpowiada za ca³e
przedsiêwziêcie i program biwaku.
· OboŸny – do niego bêdzie nale¿a³o, aby
wszystko przebiega³o sprawnie i zgodnie
z planem.
· Kwatermistrz – zapewni sprzêt i zadba
o wy¿ywienie.

Co robiæ?
· PI¥TEK
Wyjazd lub wymarsz z miejsca zamieszkania, dotarcie na miejsce biwaku, rozbicie namiotów, urz¹dzenie „obozowiska” (miejsce
do gotowania, miejsce na ognisko, stanowisko p-po¿., „kosz” lub dó³ na œmieci...), kominek (mo¿e byæ turniej wiedzy o zastêpach).
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· SOBOTA
Wyjœcie w teren. Zastêpy otrzymuj¹ mapki
z indywidualnymi trasami i punktami oraz
godzinami, w jakich maj¹ na dany punkt dotrzeæ, gdy¿ wszystkie wyruszaj¹ równoczeœnie i na zasadzie zegara uczestnicz¹
w zajêciach odbywaj¹cych siê na punktach
(ok. 20 minut na punkt):
Punkt „U Tarzana”
Nauka lub sprawdzian umiejêtnoœci wi¹zania wêz³ów oraz zjazdy na linie.
Punkt „Pogrzeb œmiecia”
Jak postêpowaæ ze œmieciami w lesie. Co,
gdzie i jak mo¿na wyrzuciæ, a co koniecznie trzeba zabraæ ze sob¹.
Punkt „P³onie ognisko”
Nauka lub sprawdzian umiejêtnoœci uk³adanie stosów ogniskowych, rozpalanie
ogniska w trudnych warunkach.
Punkt „Zabawmy siê”
Nauczenie zastêpów nowych zabaw oraz
zainspirowanie ich do wymyœlenia w³asnych na wieczorne ognisko.
Punkt „Którêdy na Grunwald?”
Nauka lub sprawdzian umiejêtnoœci pos³ugiwania siê map¹ i kompasem, wyznaczanie azymutu, rysowania szkiców z marszu.
Punkt „Co widzisz? Co s³yszysz?”
Nauka lub sprawdzian umiejêtnoœci rozpoznawania drzew i g³osów ptaków. Ws³uchanie siê w las.
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Punkt „Laso-sport”
Leœne konkurencje sportowe. Równowa¿nia z ¿erdzi lub starej k³ody, szyszkowa
strzelnica, bieg prze³ajowy, wspinanie siê na
drzewo itp.
Wieczór – obrzêdowe ognisko poœwiêcone
powa¿nym tematom lub ognisko „ziemniaczane” z zabawami i ca³kowicie na luzie. Podczas ogniska, je¿eli warunki bêd¹ sprzyjaj¹ce,
mo¿na zorganizowaæ turniej pt. „Gwiezdne
wojny”, czyli o wyznaczaniu kierunków œwiata za pomoc¹ gwiazd, rozpoznawaniu i nazywaniu najbardziej znanych gwiazdozbiorów.
· NIEDZIELA
Powrót do domu.

Punkt Prawa Harcerskiego,
na który szczególnie
zwracamy uwagê
6. „Harcerz kocha przyrodê i stara siê j¹ poznaæ”.

Sprawnoœci, które mog¹
byæ zdobywane w czasie biwaku
„przyrodnik”*, „przyjaciel lasu”*, „obserwator”*, „igie³ka”*, „kronikarz”*, „reporter”**,
„tancerz”*, „³azik”*
HM. BARBARA SMO£A WÊDR.

Co robiæ na wiosennym biwaku?
Powitanie wiosny
Biwak ze zwiadem „Szukamy œladów wiosny”, wiosennymi krzy¿ówkami, rebusami,
zagadkami, poznawaniem ró¿nych zwyczajów ludowych zwi¹zanych z wiosn¹, robieniem i topieniem marzanny, inscenizacj¹
wiosennych przys³ów.

Biwak „Niewidzialna rêka”
Taki biwak mo¿na zrealizowaæ w dowolnym
miejscu. Byle w okolicy mieszkali ludzie,
którym da siê w jakiœ (nawet drobny) sposób pomóc. Doskonale podnosi morale dru¿yny, ale rozwija tak¿e zdolnoœci manualne
i terenoznawcze. Wspaniale bêdzie, je¿eli
uda siê zorganizowaæ tak¹ akcjê spontanicznie. W razie problemów dru¿ynowy mo¿e
trochê sprawê „u³atwiæ”, rozmawiaj¹c wczeœniej z so³tysem czy wójtem.

(nadzwyczajny chleb tam sprzedaj¹). Je¿eli
przypadkiem planujecie obrzêdowoœæ obozu
o tematyce zwi¹zanej z folklorem, to taki biwak mo¿e byæ wspania³ym przygotowaniem.
Mo¿na podpatrzeæ stroje, obrzêdy, nazwy.

Biwak w skansenie
Oczywiœcie na ludowo mo¿emy siê bawiæ nie
tylko na Kurpiach. Je¿eli w okolicy jest jakiœ
skansen, warto go wykorzystaæ podobnie jak
w poprzednim pomyœle.

Biwak ¿eglarski
(nie dla dru¿yny wodnej)
Je¿eli w okolicy jest jakiœ zalew, jezioro
i oœrodek wodny, mo¿na zorganizowaæ zajêcia wyrabiaj¹ce cechy ¿eglarskie i szko³ê
¿ycia, nauczyæ wêz³ów, zdobyæ sprawnoœci
ratownicze. Wieczorne ognisko przy szantach
i usypiaj¹cy plusk wody.

Biwak „Pomocna d³oñ”
Pomys³ podobny do poprzedniego, tyle ¿e tu
trzeba siê trochê zastanowiæ nad miejscem.
Chodzi o zorganizowanie atrakcji dla dzieci
w jakiejœ „trudnej” okolicy. Mo¿e to byæ uboga wieœ albo dzielnica o nie najlepszej s³awie. Mo¿na zorganizowaæ przedstawienie,
turniej, konkurs. Przyjemne i po¿yteczne.

Biwak na Kurpiach
Kurpie to bardzo atrakcyjna turystycznie okolica, szczególnie w okresie Œwi¹t Wielkanocnych. Nawet nie maj¹c specjalnego pomys³u
na program, mo¿na wykorzystaæ wielkanocne atrakcje, np.: Niedzielê Palmow¹ w £ysych
z robieniem palm, msz¹, procesj¹ i festynem

Biwak „Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni”
(dla dziewcz¹t)
Biwak niekoniecznie wymaga piêknej pogody. Kiedy aura nie dopisuje, jest pretekst do
cyklu zajêæ „Byæ kobiet¹” – rozmowy o rozwoju, kurs ubierania siê, makija¿u, gotowania, higieny osobistej, jak sobie radziæ
z ch³opakami itp. Starsze dziewczyny bardzo
siê przy tym integruj¹. Bardzo wa¿ne, aby byæ
wiarygodnym i chcieæ siê z dziewczynami
naprawdê zaprzyjaŸniæ.

Biwak „Œwiêto Mamy i Taty”
Wszyscy wiemy, jak wa¿ne s¹ stosunki z rodzicami naszych harcerzy. Biwak wiosenny

Gdzie wyjechaæ na biwak?
Do pobliskiego lub trochê dalej po³o¿onego lasu
W ka¿dym regionie Polski znajdziemy takie miejsca, czêsto wcale nieodleg³e, a zupe³nie nieznane. Albo wprost przeciwnie – doskonale nam znane i lubiane (dlatego wracamy tam co roku).

W góry
Je¿eli nie ma du¿o czasu na przygotowanie biwaku, to najlepiej w Góry Œwiêtokrzyskie (albo
inne niewysokie) – nie s¹ one bardzo wymagaj¹ce fizycznie, a na pewno atrakcji nie zabraknie.

Na dzia³kê
W razie trudnoœci w znalezieniu odpowiedniego miejsca, mo¿na rozwa¿yæ wyjazd na dzia³kê któregoœ z harcerzy. Atrakcyjny program na pewno zrekompensuje nie zawsze ciekawe
i urokliwe miejsce biwakowania.

Za granicê
Wilno, Praga, Lwów, Wiedeñ – mo¿e byæ celem kilkudniowej wycieczki. Je¿eli tylko finanse
pozwalaj¹, a harcerze maj¹ paszporty, to dlaczego nie? (No tak, bêdzie to bardzo specyficzna
forma biwaku – ale jeœli pojedziemy z w³asnymi namiotami i nocowaæ bêdziemy na kempingu, mo¿emy tak tê wyprawê nazwaæ).
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to doskona³a okazja, aby siê z nimi zaprzyjaŸniæ. Zorganizowaæ bieg rodzinny, w którym patrolami bêd¹ rodziny, a konkurencje
ró¿ne – zarówno harcerskie, jak i nieharcerskie (sportowe, zwi¹zane z ¿yciem rodzinnym
i obowi¹zkami domowymi). Doskonale mo¿na przy tym pokazaæ, co my z dzieæmi robimy i czego je uczymy.

Biwak szkoleniowy
Mo¿ecie zorganizowaæ b³yskawiczny kurs zastêpowych. Je¿eli dobrze znacie kandydatów,
to naprawdê nie trzeba wielkich przygotowañ.
Mniejsza ekipa to ³atwiejszy transport i mniejsze obci¹¿enie psychiczne dla dru¿ynowego.

Podsumowanie roku harcerskiego
Program powinien byæ zwi¹zany z obrzêdowoœci¹ roku harcerskiego w dru¿ynie. Je¿eli
dru¿yna realizuje obrzêdowoœæ fabularn¹, to
jest to doskona³y sposób na zakoñczenie fabu³y.

Biwakowe przygotowanie do obozu
Kiedy w dru¿ynie s¹ nowi harcerze, którzy
nie byli jeszcze na obozie, mo¿emy im pokazaæ, jak siê robi zaciosy, wbija gwoŸdzie, rozbija namiot, jak wygl¹da prycza, latryna.
Mo¿emy ustaliæ z dru¿yn¹ wszystkie inne
sprawy przed obozem, np. oczekiwania komendy co do zastêpów, ustaliæ szczegó³y obrzêdowoœci, wykonaæ stroje obrzêdowe,
zaprojektowaæ totemy, elementy wystroju
namiotu i zdobnictwa.
HM. KASIA GODLEWSKA HR
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