Biwak w Wielkich Oczach

BIWAK HARCERSKI
Dnia 19 stycznia harcerze z klasy II gimnazjum pojechali na
dwudniowy biwak harcerski do Wielkich Oczu. W biwaku wzięło udział siedmiu harcerzy
z naszej szkoły:
-Paweł Boćko
-Rafał Konopka
-Michał Trojnar
-Martyna Bednarczyk
-Sylwia Pawlik
-Dominika Strojna
-Karolina Wróbel
Po przyjeździe do szkoły w Wielkich Oczach opiekunowie biwaku zakwaterowali nas
do jednej z klas. W klasie, w której przebywaliśmy, były także osoby z Wielkich Oczu i
Dachnowa. Po zapoznaniu się z wszystkimi uczestnikami biwaku przydzielono nas do
poszczególnych grup. Każda z grup uczyła się piosenek, musztry i różnych zabaw. O godzinie
14.00 wszyscy harcerze wybrali się na wspólny posiłek. Po obiedzie powiadomiono nas o
wycieczce po Wielkich Oczach. Zwiedziliśmy kościół oraz inne zabytki. Po powrocie wszyscy
zebraliśmy się w sali gimnastycznej gdzie odbywały się zabawy. Jedną z najlepszych zabaw był
„DENTYSTA”, w której bezkonkurencyjni okazali się Paweł i Rafał.
O godzinie 19.00
ponownie zebraliśmy się na wspólnym posiłku. Po zjedzonej kolacji zorganizowana została
dyskoteka (aby spalić zbędne kalorie). Na dyskotece każdy bawił się świetnie. Zabawa trwała
kilka godzin. Ci którzy byli już senni, mogli udać się do klas aby iść spać. W ramach ostrożności
zabrano nam pasty do zębów oraz telefony komórkowe. O godzinie 01.00 dyskoteka dobiegła
końca, więc każdy położył się spać. O 08.00 rano była pobudka oraz poranna gimnastyka.
Godzinę później udaliśmy się na śniadanie. Po śniadaniu zaplanowany był bieg patrolowy w
plenerze, lecz ze względu na nagłą zmianę pogody bieg odbył się w szkole. Na biegu
zadawano nam pytania odnośnie harcerstwa oraz pierwszej pomocy. Po ukończonym biegu
wszyscy udali się na obiad. Po obiedzie zostały zorganizowane zawody sportowe. Dziewczyny
z naszej szkoły (wraz
z dziewczynami z Dachnowa) , które grały w siatkę okazały
się najlepsze.
O godzinie 16.00 odbyło się podsumowanie biwaku, pożegnanie oraz
powrót do domu. Naszym zdaniem biwak był wspaniały i bardzo dobrze zorganizowany.
{gallery}harcerstwo/biwak2{/gallery} Dominika Strojna i Sylwia Pawlik z klasy II
gimnazjum.
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