„BIWAK LEŚNY – mini poradnik dla drużynowego, czyli
jak zrobić biwak pełen przeżyć zgodny z metodą harcerską”
phm. Julita Stępień
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Wstęp
Około 2005 roku wróciłam po długiej przerwie do czynnego harcowania. I jakież
było moje zaskoczenie, kiedy usłyszałam od niektórych, że wyjazdy na obozy
pod namioty to już historia a obostrzenia prawne eliminują coraz bardziej
naturalność i kontakt z przyrodą z życia drużyn. Na szczęście zaczęłam spotykać
takie środowiska, które nie uległy temu trendowi. Stałam się też członkiem
Ruchu Programowego Ręki Metody, który zobowiązuje jak nazwa mówi po
pierwsze do RUCHU po drugie do stosowania w programie pracy METODY
HARCERSKIEJ. Ten mini-poradnik ma przekonać drużynowych zaczynających
swoją przygodę, a także tych, którzy stracili motywację, że warto. Zaczęłam od
biwaku formy 4 – dniowej, żeby doświadczyć i przekonać siebie i moich
harcerzy… Teraz chcę przekonać Ciebie. Jeśli do tej pory nie robiłeś leśnych
form zacznij od biwaku, organizacja obozu wymaga już większych nakładów i
pewnego doświadczenia, którego w moim obecnym hufcu nie było.

Początek – przygotowania
Po pierwsze Drogi Drużynowy, nie nastawiaj się, że wszystko przewidzisz i
ułożysz i, że nic Cię nie zaskoczy. Biwak leśny, o którym mowa to biwak na 25
osób (wraz z kadrą) w wieku starszo harcerskim i wędrowniczym. Z rzeczy na
które masz i musisz mieć wpływ to:
- przygotowanie dokumentacji do chorągwi, kart kwalifikacyjnych – co roku
aktualizowana jest instrukcja HALiZ
- odpowiednie zgłoszenie do kuratorium – najlepiej biwaku jako formy
wędrownej bez stałej infrastruktury,
- odwiedzenie miejsca planowanego biwaku – polany w lesie, pola, lasu –
rozmowy z właścicielem terenu czy Nadleśnictwem, określenie zasad
użytkowania (ewentualnej odpłatności), warto od razu omówić kwestię
drewna (do palenia, jak i stawiania potrzebnych elementów pionierki),
- zaplanowanie transportu uczestników jak i sprzętu. My dojechaliśmy
pociągiem do miejscowości a plecaki i cały majdan pojechały autem
transportowym,
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- warto zakupić: parnik 100 litrowy do gotowania wody (mycie), baniaki z
kranikami (mycie), miski około 5 sztuk, płytę z fajerkami, cegły, rura (z blachy
ocynkowanej) do kuchni polowej, tarpy, plandeki, sznurki, liny, gwoździe,
narzędzia: piły, siekiery, młotki, sprzęt kuchenny: garnki (co najmniej dwa),
patelnia, deski do krojenia, miski, durszlak, noże, pojemniki, kartony do
przechowywania żywności, ścierki kuchenne, łyżki, chochla, gąbki do mycia,
worki na śmieci,
- chemia – zgodnie z wytycznymi: wszystko biodegradowalne i jak najmniej
używane,
- namioty dla uczestników, namiot sanitarny i namiot świetlica – tak na
wypadek nie pogody,
- cztery ławeczki i dwa stoliki – chociaż jeśli będziecie mieć materiał to ładniej
wygląda zrobione, my mieliśmy jeszcze worki wypchane słomą – sienniki,
- ważna rzecz woda – ta do mycia i ta do celów spożywczych, trzeba uzgodnić
w jaki sposób ją pozyskacie. Ja miałam tą użytkową dowiezioną od leśniczego,
a do celów spożywczych wodę wozili harcerze (tak zwani „chatarzy”)
codziennie z miasteczka.
- polecam jeszcze rowery: przynajmniej dwa - to taki dobry sposób na szybki
kontakt ze światem np. zakupy.
Do dzieła- BIWAK LEŚNY czas zacząć
Oczywiście wcześniej ułożyłam z kadrą program i wyznaczyliśmy funkcyjnych.
Na tak małą grupę miałam 3, w tym jednocześnie pełnili oni funkcje opiekunów
zastępów. Motywem przewodnim było „Lato leśnych ludzi”, zastępy były trzy i
związane z nawami zwierząt: WILK, NIEDŹWIEDŹ i RYŚ. Tak budowaliśmy
obrzędowość biwaku i zastępów. Harcerze po przyjeździe do miasteczka (w
podróż ruszyli w mundurach) dostali indywidualne książeczki – dzienniczki (w
załączniku), które miały być ich towarzyszami. Sami w ciszy mieli poczytać o
wyżej wspomnianych zwierzętach i wybrać zastęp dla siebie. I tu pierwsze
zaskoczenie wyborem: sami dla siebie byli zaskoczeniem (potem mówili, że
pewnie w innej sytuacji tak by się nie dobrali), niektórzy byli nie do końca
zadowoleni z rozstania ze swoją koleżanką, kolegą… Cóż taki los. W nowych
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zastępach z mapą w ręku musieli sami trafić do bazy leśnej oddalonej o jakieś
4 i pół kilometra – ich pierwsza biwakowa wędrówka.

Kadra pojechała tym czasem szykować bazę. Pierwszy zastęp dotarł po
niecałych dwóch godzinach.
Po przyjściu zastępów nastąpiło odczytanie regulaminu biwaku, zasad
bytowania w lesie i zapoznanie z przydziałem służby dziennej i zadaniami do
wykonania:
- zastęp WILKÓW budował obozowisko – rozstawiał namioty i świetlicę,
przygotowywał krąg ogniskowy, stojaki na śmieci, tablicę ogłoszeń,
- zastęp NIEDŹWIEDZI budował kuchnię polową
- zastęp RYSI budował odstojniki – miejsce na zlewki, latryny (damską i męską)
oraz stawiał namiot sanitarny i prysznice
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Obozowisko, wkomponowane z otoczenie

Budowa Pieca z cegieł
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Gotujemy obiad

S t r o n a 6 | 14

Wygodne sienniki z siana

Latryna idealnie zamaskowana
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Biwak leśny czy obóz leśny to forma, która ma nie pozostawiać po sobie śladów,
ma wtapiać się z otoczenie i jak najmniej zakłócać spokój. W myśl zasadom
LEAVE NO TRACE: nie budujemy tu dużych form przestrzennych, bram, nie
zmieniamy otoczenia, próbujemy się wkomponować w zastana przyrodę. Nie
kupujemy „śmieciowego” jedzenia, nie kupujemy zbędnie pakowanej
żywności, raczej słoiki i siatki wielokrotnego użytku nić plastik. Nie używamy
gwizdków, nie krzyczymy, nie hałasujemy. Staramy się jak najwięcej
kontemplować miejsce, przyrodę, przyglądamy się jej. Nie używamy komórek
(prawie nie ma zasięgu), głośników.
Pracy było nie mało, szła nie zawsze po mojej myśli, ale jak miało być, skoro
harcerze robili niektóre rzeczy pierwszy raz. UWAGA: Drogi Drużynowy, to, że
suszarka na naczynia ledwo stoi, a latryna grozi zawaleniem i trzeba ją trzy razy
poprawiać, a dół kopany jest przez 3 godziny to wszystko „normalka”, pamiętaj
nie będzie i nie powinno być idealnie! Ma być tak jak potrafią, najlepiej, tak,
żeby ewentualnie sami doszli do tego, co zrobili nie tak i co jeszcze trzeba
poprawić. Jak zobaczyłam szczęśliwą minę harcerza (bijącą od niego radość),
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który zrobił pierwszą w swoim życiu suszarkę - zaniechałam natrętnego
poprawiania…i Tobie też radzę.
Trzy zastępy - trzy służby, każdy zastęp miał swój dzień:
•

•
•

Gotowania - trzeba wstać rano, zapalić pod parnikiem, zagrzać wody do
mycia, wyprawić „chatarów” rowerami po zakupy. Otworzyłam rachunek
w sklepie i zapowiedziałam codzienne przyjazdy harcerzy – oczywiście sami
planowali co będą serwować całej reszcie, mieli tylko określony budżet. Nie
mieliśmy ziemianki, tylko mały baraczek, w nim trochę cienia, więc trzeba
się było liczyć, że jedzenie zużywamy na bieżąco i raczej nie gromadzimy.
Potrzebowaliśmy też wody pitnej codziennie co najmniej 6 butelek 5
litrowych. To wszystko przywozili w plecakach i na rowerach „chatarzy”.
Przygotowanie śniadania, obiadu (zajmował około 3 godzin czasu) i kolacji,
oraz sprzątania po.
Porządkowy – pomagał w zmywaniu naczyń, zasypywał doły wapnem
(latryny), mył miski, sprzątał na obozie, zmieniał śmietniki.
Ogniskowy – przygotowanie drewna do palenia, rąbanie na bieżąco,
układanie ogniska, pilnowanie, żeby było suche, zabezpieczenie na
następny ranek.
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Plan Dnia przedstawiał się następująco:

DZIEŃ LEŚNYCH LUDZI
6.00-7.00 – POBUDKA (można też o wschodzie słońca)

7.00 – 7.45 – POWITANIE DNIA, ZAPRAWA PORANNA
(indywidualna), TOALETA
7.45 – 8.00 – KONTEMPLACJA
8.00-8.30 – ŚNIADANIE
8.45 – APEL

9.00 -14.30 – WĘDRÓWKA/ PODZIAŁ ZADAŃ/ ZAJĘCIA
15.00 – OBIAD I CISZA POOBIEDNIA
17.00 – 19.00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
19.00-19.30 – KOLACJA
19.30-20.00 – TOALETA WIECZORNA

20.30 – 22.00 – PODSUMOWANIE DNIA/ KRĄG/
OGNISKO
23.00 – CISZA NOCA
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I właściwie Drogi Drużynowy – program sam się „robił”. Realizowanie
codziennych zadań, które były warunkiem naszego bytowania: gotowanie,
sprzątanie, naprawianie, jeżdżenie po zakupy stało się WIĘKSZĄ I ZARAZEM
BARDZO WAŻNĄ CZĘŚCIĄ PROGRAMU. Dodanie do tego elementów
harcerskiego życia takich jak: codzienne wędrówki, zwiad, gra po okolicy,
realizowanie wybranego WAMPUM LEŚNYCH lub wyzwań, wyczynów i
sprawności, ogniska ze śpiewem, rozważaniem – podsumowaniem dnia i
uzupełnianiem książeczek gwarantuje Ci niesamowity efekt. Duża
przeżyciowość, zbudowanie wspólnoty opartej na braterstwie i współpracy. To
jak młodzi ludzie, którzy się znali, nieraz byli ze sobą na różnych biwakach,
obozach, na co dzień w drużynach teraz potrafili się zaprzyjaźnić i prawdziwie
zespolić było wielką niespodzianką dla kadry i dla nich samych. Nie oznacza, że
nie było trudu. Cały czas było dużo pracy, właściwie czas był wypełniony,
mieliśmy plagę insektów, które nękały nas nielitościwie zwłaszcza po wieczór,
wędrówki były dla niektórych dużym wyzwaniem (codziennie leczyliśmy
odciski), brak bieżącej wody i toalet był dla części wielkim wyzwaniem i
przekroczeniem strefy własnego komfortu. Mieszkanie w lesie z dala od
cywilizacji, codzienne samodzielne przemierzanie lasu zastępami i nauka
leśnego biwakowania. Dopiero po biwaku, po przeanalizowaniu kosztów,
„zysków i strat” uzmysłowiłam sobie jak niezwykłą i ważną rzeczą jest
organizowanie takich form.

Ogniska na długo zapadną w pamięci
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BIWAK LEŚNY spełnił następujące cele ujęte w sfery rozwoju:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rozwój intelektualny:
wędrówka – mapa, kompas, planowanie trasy,
etyka środowiskowa,
terenoznawstwo,
pionierka obozowa,
umiejętność wiązania węzłów,
dbałość o oddanie terenu w nienaruszonym stanie,
Rozwój duchowy i emocjonalny
wędrówka – walka ze słabościami, rozmyślania,
ogień – jego symbolika, dyskusje wieczorne,
obcowanie z naturą – spotkanie ze Stwórcą lub kontemplacja siły Natury,
ochrona środowiska i jej wymiar etyczny,
obrzędowość oparta na cechach zwierząt,
pokonywanie strachu związanego z przebywaniem w lesie w nocy lub
samemu,
budowanie zaufania do natury, do zwierząt, ale i własnych umiejętności i
wiedzy,
zachowanie pogody ducha wbrew złej pogodzie, zmęczeniu, głodowi.
Rozwój fizyczny
przemierzanie kilometrów podczas różnego rodzaju wędrówek,
wyczyny fizyczne ponad swoje siły,
budowanie pionierki, rozbijanie obozu, budowa urządzeń obozowych,
codzienne samodzielne dbanie o kondycję, ale i dbanie o sen, jedzenie,
gimnastykę, zadbanie o dobre warunki do higieny.
Na koniec jeszcze o RĘCE METODY jako gwarancji sukcesu. Bezsprzecznie
wszystkie wymienione cele, bez wysiłku realizowały się w programie zgodnym
z METODĄ HARCERSKĄ opartą o:

•
•
•

Stopniowanie trudności:
układanie ognisk, budowanie kuchni polowej, budowanie urządzeń
obozowych
organizacja dłuższych wędrówek, na coraz bardziej wymagającym terenie,
realizacja stopni i sprawności
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

organizacja noclegu, w różnych warunkach, namioty, hamaki, szałasy.
Oddziaływanie pośrednie
poznawanie przyrody jako zasobu miejsce i dary lasu, różne rodzaje drewna
do różnego palenia,
obserwacja zachowań zwierząt i czerpanie z przyrody,
gotowanie na ogniu – różne rodzaje pieców, kuchni i naczyń,
wędrówka – wysiłek, walka ze zmęczeniem, dbałość o pozytywne nastawienie
itd.,
• umiejętności pionierskie – znajomość wymiarów ciała, zmierzenie
wysokości drzewa,
• etyczne zachowanie w naturze – osobisty przykład instruktora.
Wzajemność oddziaływań
współorganizacja życia obozowego,
współodpowiedzialność,
warty obozowe,
wpływ natury na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

•
•
•

Współzawodnictwo i współdziałanie
gry terenowe, gry z kompasami, gry z mapami, tworzenie szkiców terenu,
służba w obozie – gotowanie dla pozostałych, dbałość o czystość, o ciepłą
wodę, napalenie w piecu,
zdobywanie dóbr leśnych, odnajdywanie tropów,
wędrówki – prowadzenie całej grupy,
wędrówki w zastępach z zadaniami,

•
•
•
•
•
•

System zastępowy
podział na zastępy, obozowanie zastępami,
wyznaczenie wodzów,
współdziałanie i współodpowiedzialność,
współzawodnictwo,
odpowiedzialność wspólna za obóz – gotowanie, woda, czystość,
obrzędowość oparta na naturze, czerpanie z mądrości zwierząt.

•
•

Dobrowolność
walka ze słabościami,
podejmowania się wyczynów – Trzy Pióra

•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

brak zewnętrznej kontroli czasu – gwizdków i zwoływania na zajęcia,
poranna zaprawa – każdy sam decyduje jak będzie obcował z lasem i rozwijał
swoją tężyznę
Ruch
przebywanie na dworze,
wędrowanie, wszelkie aktywności,
sport,
poranna zaprawa,
przebywanie i dyskusje przy ogniu,
czerpanie obrzędowości z przyrody,
przestrzeganie zasad.
Drogi Drużynowy!
Mam nadzieję, że przekonałam Cię do tego, że warto zacząć organizować
biwaki i obozy leśne. Czy mój był wzorcowy? Dla mnie tak, gdyż wiem teraz jak
się zabrać za kolejny, co poprawić. Czy jest jedynie słuszny? Na pewno nie.
Każdy biwak leśny każdego środowiska będzie wyjątkowy i niepowtarzalny.
Warto eksperymentować i stawiać sobie i swoim harcerzom wyższą
poprzeczkę.

Czuwaj!

phm. Julita Stępień
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