
ZIMOWY BIWAK HUFCA KIELCE POWIAT 

W dniach od 9 do 11 lutego 2018 roku w Samsonowie odbył się biwak zimowy Hufca Kielce 

Powiat, na który przybyli harcerze i harcerki z kilku środowisk. Wśród setki uczestników była również 

grupa harcerzy z naszej szkoły. Czas spędzony na biwaku był bardzo udany, uczestnicy mogli zawierać 

znajomości poprzez różne zabawy, udział warsztatach oraz specjalnie przygotowanych zajęciach, 

powtarzali wiadomości z zakresu technik harcerskich, ćwiczyli pierwsza pomoc, ale także poznawali 

ciekawe miejsca w Gminie Zagnańsk. Pierwszego dnia po przyjeździe i zakwaterowaniu w Szkole 

Podstawowej w Samsonowie odbył się apel rozpoczynający biwak. Następnie wieczór spędziliśmy na 

wspólnych zabawach integracyjnych, zorganizowano też dyskotekę i wieczorne oglądanie filmu. Nocą 

niektórzy zostali wyrwani ze snu i udali się w teren, aby złożyć Przyrzeczenie Harcerskie. Druhnę Wiktorię 

z naszej drużyny również spotkała taka niespodzianka, na pewno będzie to dla niej niezapomniane 

przeżycie. Początek drugiego dnia rozpoczął się pobudką, zaprawą poranną, śniadaniem i toaletą,  

a potem harcerzy czekał zestaw trzech rodzajów zajęć: pierwsza pomoc, musztra i umundurowanie oraz 

gry i zabawy ruchowe. Po pysznym obiedzie przygotowanym przez panie kucharki z SP w Samsonowie, 

wszyscy udaliśmy się na świeże powietrze. Tam wzięliśmy udział w trzech kolejnych rodzajach zajęć: 

surwiwal, strzelanie z karabinu w ruinach huty w Samsonowie i zwiedzanie Muzeum Regionalnego 

Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Trochę zmęczeni i zmarznięci, ale zadowoleni wróciliśmy na miejsce 

noclegu, gdzie po kolacji odbył się uroczysty kominek. Przy świecach, nastrojowych piosenkach 

harcerskich i gitarze druha Mateusza drużynowi dzielili się swoimi przemyśleniami związanymi  

z przygodą z harcerstwem, a drużyny mogły się zaprezentować. W nocy znów czekała na uczestników 

niespodzianka. Była to gra nocna – jedna z harcerek została porwana i trzeba było ją odnaleźć. 

Ostatniego dnia znów pobudka, zaprawa poranna i śniadanie, a potem wspólne wyjście na mszę do 

pobliskiego kościoła. Przed wyjazdem odbył się apel końcowy i tradycyjne przekazanie iskierki. Pełni 

wrażeń i pomysłów wróciliśmy do Nowin. Niestety kilka osób nie mogło uczestniczyć w biwaku z powodu 

choroby, ale nie poddajemy się, bo jeszcze wiele imprez przed nami. Warto dodać, że  w związku  

z przypadającym 22 lutego Dniem Myśli Braterskiej, został w Hufcu ogłoszony konkurs na portret twórcy 

skautingu Roberta Baden-Powella. Z naszej drużyny pracę przygotowała druhna Natalia Malarczyk  

i zajęła III miejsce. 

                Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ opiekun drużyny Ewa Frączek-Osuch 


