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MIKOŁAJKOWO - ANDRZEJKOWY BIWAK HARCERSKI

2 i 3 grudnia odbył się w naszej szkole MIKOŁAJKOWO – ANDRZEJKOWY BIWAK
HARCERSKI
, w którym wzięła udział szkolna DH
Zawisza Czarny
, zastęp pod kierunkiem
dh Ewy Świercz
działający w szkole podstawowej, członkowie SDH Eskapada oraz inni członkowie Hufca ZHP
w Głubczycach. Spotkanie rozpoczęło się w piątek o godzinie 16 rozpakowaniem bagaży i
przygotowaniem miejsca noclegowego. O godzinie 17 szkoła rozbrzmiała harcerskim śpiewem,
w ramach przygotowanego świeczkowiska. Nasze muzykowanie rozpoczęliśmy utworem
„Bratnie słowo”, podczas którego stanęliśmy w kręgu trzymając się za ręce i obiecując sobie, „
że pomagać będziem wzajem, druh druhowi druhnie druh”. Następnie wystąpił zespół gitarowy
pod kierunkiem
dh Ewy Wrony
, który przygotował dwie piosenki i cztery przyśpiewki harcerskie. Po występie
zaprezentowaliśmy przygotowane przez nas piosenki.

Kiedy zakończyła się część artystyczna, odwiedził nas bardzo szacowny gość w
czerwonym ubraniu i z białą brodą. Święty Mikołaj schował się, dlatego nasi gitarzyści musieli
przeszukać całą szkołę i znaleźć tajemniczego gościa. Poszukiwania okazały się bardzo
owocne. Mikołaj przyniósł ze sobą torbę słodyczy, które rozdawał dzieciom za poprawnie
wykonane zadania. Po rozdaniu słodyczy i krótkiej zabawie Mikołaj musiał nas niestety opuścić.

Następnie zgodnie ze zwyczajem andrzejkowym rozpoczęliśmy wróżenie. Aby dowiedzieć
się, kto z grona wróżących wyjdzie pierwszy za mąż lub ożeni się, ustawialiśmy buty w rządku,
aż do drzwi wyjściowych. Następnie losowaliśmy wróżby, aby odkryć, co nas czeka w
najbliższej przyszłości.

Wieczorem, odbył się kominek i dh Ania zaprezentowała dwie gawędy: „Jak Bóg stworzył
matkę” oraz „Przygoda na pustyni”. Po wysłuchaniu gawęd harcerze zostali podzieleni na trzy
zespoły, których zadaniem było przygotowanie swojej własnej gawędy. Najpiękniejszą,
zakończoną morałem, przygotował zespół kierowany przez
dh Anię
.
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Późnym wieczorem odbyła się gra terenowa „Świetliki”. Harcerze zostali podzieleni na
pięć patroli. Każdy patrol musiał zaliczyć cztery punkty patrolowe - „Świetliki”, na których musiał
wykazać się znajomością technik harcerskich, spostrzegawczością i umiejętnością logicznego
myślenia podczas rozwiązywania zagadek.

Następnego dnia, po porannej zaprawie, mieliśmy krótki apel, po którym wszyscy założyli
sportowe ubrania i rozpoczęliśmy minizawody sportowe. Harcerze „walczyli” rzucając piłką do
kosza, skacząc na skakance, grając w piłkę siatkową i minihokeja. Największą sprawnością
sportową wykazał się zastęp dh Kamila. Gratulujemy !!!

Na zakończenie biwaku odbył się uroczysty apel końcowy, na który przybył komendant
Ryszard Kańtoch
. Podczas apelu ogłoszono wyniki gry terenowej i rozgrywek sportowych oraz rozdano dyplomy.

Mam nadzieję, że kolejne biwaki będą tak samo udane, a może i lepsze, oraz przyniosą
nam równie miłe wspomnienia i mnóstwo niesamowitych zdjęć.

Do kolejnego biwaku!

Czuwaj!

Drużynowa DH Zawisza Czarny

pwd. Lidia Grządziel
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