
PIONIERKA

TYPY OGNISK

 indiańskie – typowe i najczęściej stosowane ognisko harcerskie, dające dużo ciepła, 
wymaga dużo drewna, znane także pod nazwą wigwam. Na środku wbijamy kij i otaczamy go od dołu 
coraz grubszymi gałązkami.

studnia – w środku kładziemy rdzeń stosu, czyli to od czego ognisko się rozpali. 
Natomiast boki układamy z bierwion tak jak na rysunku.

 piramida – budujemy bardzo podobnie jak studnie, z tym że każde piętro 
budowane jest z coraz krótszych bierwion.

 gwiazda – ognisko już po rozpaleniu układamy w sposób widoczny na rysunku, w 
miarę spalania przysuwamy coraz bliżej. 



 samopodtrzymujące – jeżeli nie możemy zastosować stosu indiańskiego, a 
rano chcemy znaleźć żar stosujemy ten stos. W miarę spalania drewno zsuwa się w dół.

 syberyjskie – ściankę z drewna lub kamieni ustawiamy z tej strony z 
której wieje silny wiatr, stosujemy przy rozpalaniu stosu w trudnych warunkach pogodowych.

CHARAKTERYSTYKA DREWNA DO OGNISK

 

Brzoza – pali się szybko i równo, daje jasny płomień i słaby, ciemny dym. Zostawia niewiele popiołu, 
doskonała na podpałkę. Jej kora szczególnie sucha nadaje się znakomicie na podpałkę.

Sosna – bardzo żywiczna i łatwopalna. Spala się umiarkowanie szybko, czystym płomieniem. Grube 
polana zwęglają się z wierzchu, a potem gasną.

Świerk – spala się bardzo szybko i prawie całkowicie. Daje wspaniały, jasny płomień, a dym pachnie 
żywicą. Dobry na podpałkę.

Buk – pali się bardzo dobrze, nawet wilgotny, jednak strzela iskrami i dlatego jest niebezpieczny. 
Zostawia jasny popiół.

Dąb – płonie wolno, daje dużo żarzących się węgli.  Można doskonale przygotować biwakowe posiłki. 

ZASADY USTAWIANIA I ROZPALANIA OGNIK

Stos ogniskowy ustawiamy w odległości ok. 100 metrów od lasu. Na poniższym  rysunku ukazano jak 
prawidłowo powinno się przygotować miejsce pod stos i jak prawidłowo je maskować. Zasada jest 
taka że nie ma widać śladu gdzie palone było ognisko. Jeśli w miejscu gdzie zamierzamy rozpalić 
ognisko, było  już palone, rozpalamy je w tym samym miejscu. Ognisko zabezpieczamy rowkiem lub 
układamy wokół ogniska kamienie. Powinien być także przygotowany podręczny sprzęt przeciw 
pożarowy. Aby stos dobrze się rozpalił, musi być dobrze przygotowana rozpałka. Składa się ona z kory 
brzozowej, cienkich gałązek, igliwia, liści. Wejście ogniska powinno być od strony wiatru, ułatwia to 



rozpalanie ogniska. Po zamaskowaniu zostawiamy znak „ tu było ognisko”, dwa skrzyżowane kije. 
UWAGA!!! Ognisko to nie śmietnik, nie palimy w nim papierów ani śmieci.

DERWNO – BUDULEC

Sosna – jest to materiał giętki i łatwo łupliwy. Najczęściej używamy go do robót ciesielskich i 
stolarskich. Bardzo żywiczna i łatwopalna.
Świerk – ma drewno giętkie, sprężyste i łatwo łupliwe. Możemy go używać do wykonania
 – zdobnictwa obozowego. Bardzo dobry do budowy sprzętu biwakowego.
Jesion – drewno twarde, bardzo giętkie i łupliwe. Używamy go do wyrobu mebli obozowych, stylisk 
do łopat itp.
Brzoza – drewno na nietrwałe i łatwo paczące się, używamy go do wyrobu mebli obozowych, ładnie 
wyglądają. Korę używamy często w zdobnictwie obozowym, witki brzozowe – na plecionki i maty oraz 
do pokrywania szałasów.
Modrzew – drewno dość twarde, łupliwe, sprężyste i trwałe. Posiada wszelkie zalety dobrego 
drewna.
Jodła – dobry materiał na belki, deski, maszty itp.
Dąb – drewno bardzo twarde i trwałe – zakopane w ziemi lub zatopione w wodze może przetrwać 
wieki. Śledzie do namiotów, podpory do mostów, są bardzo mocne.
Grab – drewno twarde i silne, używane bywa do oprawy narzędzi stolarskich.
Lipa – lekkie i miękkie drewno, łatwo łupliwe i nie paczące się. Nadaje się do prac rzeźbiarskich.
Olcha – drewno łupliwe, ale łatwo ulega robactwu, butwieje i pęka.
Leszczyna – drewno ma miękkie, ale zwięzłe i trwałe.  Nadaje się na plecionki.



SZAŁASY

Organizowanie noclegu, gdy pod ręką mamy namiot nie nastręcza nam problemów, inaczej jest gdy 
go nie mamy. Środowisko w którym przyjdzie nam nocować, a więc polana leśna zapewnia nam 
budulec na szałas.
Korzystając  z gałęzi, roślin i innych leśnych materiałów, możemy budować niezłe mieszkanka.
Budując szałas warto pamiętać o mocnym zamocowaniu konstrukcji szałasu. Gdy niedostatecznie 
mocno połączymy szkielet możemy  w nocy obudzić się z naszym domkiem na głowie. 

Przy budowaniu szałasu występuje dowolność, ma być to solidna konstrukcja zapewniająca dach nad 
głową w razie nie przewidywanego noclegu w lesie.

 prowizoryczna chatka

konstrukcja z żerdzi, którą pokrywamy dużymi liśćmi.
Propozycja ta jest dość pracochłonna i wymagana jest duża ilość liści do zadaszenia szałasu.

 prowizoryczna chatka zbudowana w oparciu o drzewo.

 szałas okrągły, jako budulec wykorzystujemy darń lub 
świerkowe gałęzie.



PŁACHTY NAMIOTOWE 

Inny sposób zorganizowania awaryjnego noclegu, polega na wykorzystaniu  płachty namiotowej. 
Forma namiotu będzie zależała od wcześniej przygotowanej płachty, jej kształtów i rozmiarów.

Wykonując samodzielne płachty namiotowe musimy pamiętać o starannym ich wykończeniu, które 
po pierwsze ułatwi nam mocowanie płacht do podłoża, a po drugie łączenie ze sobą poszczególnych 
płacht.

Przykład wykonania z nich noclegu, obrazują poniższe rysunki : 





BUDOWLE BIWAKOWE I OBOZOWE

Łóżka polowe.
jeśli planujemy nocleg w warunkach polowych warto pomyśleć o wygodnym i ciepłym łożu. 
Niewskazane  jest spanie na ziemi, nawet na materacu należy w skuteczny sposób zabezpieczyć się 
od wilgoci.

Od wilgoci zabezpieczamy się przez wniesienie posłania kilka cm nad ziemią, układając kilka palików 
tak aby się nie rozsunęły. Na to nakładamy gałęzie drobniejsze, możliwie elastyczne. Dopiero na tym 
ścielimy łóżko najlepiej  z suchego mchy, igliwia, liści i słomy.

Sposób drugi.
Postępujemy w sposób widoczny na rysunku. Przewiązujemy pęki słony, siana lub drobnych gałązek 
na końcu ścielimy mchem.

Gdy urządzamy obóz i budujemy urządzenia obozowe, bierzemy pod uwagę ukształtowanie terenu, 
funkcjonalność obozu, dostępne materiały. Na obozie budujemy: kuchnię obozową, magazyn 
żywności, ziemiankę, magazyn sprzętu, jadalnię, w namiotach prycze, półki pod plecaki dalej 
suszarnie, zaribę, kosze na śmieci, bramę, tablicę ogłoszeń, maszt, elementy ozdobne. 
Poniżej przedstawiono typowe urządzenia obozowe: 



KUCHNIE POLOWE 

Istnieją różne sposoby przygotowania posiłków w lesie. Kuchnia polowa musi spełniać odpowiednie 
warunki w zależności od tego czy będziemy piekli, smażyli czy gotowali. 
Sposoby zawieszania garnków, w których będziemy gotowali np. zupę, jajko, itp.



Przed przystąpieniem do gotowania musimy także pomyśleć jak zdjąć nasze naczynie bez narażania 
się na poparzenia. Oto trzy propozycje takich rozwiązań : 

Gdy chcemy smażyć czy gotować w większych naczyniach musimy je ustawić bezpośrednio nad 
ogniem specjalnie przygotowanej kuchni. Do zbudowania takiej kuchni posłużą nam kamienie lub 
grubsze kawałki drewna i zielone gałęzie z których zbudujemy ruszt:







ZWYCZAJE I OBRZĘDY PODCZAS OGNISKA

1. Zanim rozpocznie się ognisko, oczekujemy w ciszy momentu gromadzenia się wszystkich.
2. Ognisko rozpala osoba wyróżniona przez drużynowego lub gość.
3. Ognisko powinno być rozpalone od jednej zapałki, za co ręczy honorem osoba która to 

ognisko układała.
4. Podczas rozpalania ogniska śpiewamy piosenkę Watra
5. Strażnicy ognia są uroczyście mianowani, nie uczestniczą w programie ogniska, stoją cały czas 

obok.
6. Strażnik ognia w czasie pełnienie służby, nie ma prawa mówić, ewentualnie do drugiego 

strażnika, przy dużych ogniskach, w sprawie związanej ze strażniczymi obowiązkami.
7. Strażnik przed dołożeniem ognia salutuje.
8. Ognia nie zostawia się bez straży.
9. Do ognia dokłada się nie dorzuca.
10. Do stosu nie wolno nic dokładać oprócz drewna, igliwia, kory brzozowej (nie ma papieru, 

szmat, śmieci, benzyny)
11. Jeśli  ktoś dochodzi do ogniska, to wchodzi do kręgu, salutuje, dokłada kawałek drewna i 

dopiero siada na miejsce.
12. W kręgu ognia miejsce jest dla każdego.
13. Na ognisku nie pieczemy kiełbasek, na to rozpalamy ogień w innym miejscu.
14. Podczas gawędy strażnik ognia nie dokłada do ogniska.
15. Kiedy chcemy zakończyć  ognisko przestajemy dokładać i kończymy gdy słabo się pali.
16. Hasłem do zakończenia ogniska jest  piosenka „Już do odwrotu…”
17. Podczas iskierki przyjaźni, osoba do której dojdzie iskierka ma głos.
18. Krąg ogniska jest posprzątany, drewno na dokładkę poukładane.

Obozowe ognisko

1. Ognisko pierwsze rozpalamy gdy obóz jest już całkowicie zbudowany.
2. Pierwsze i ostatnie ognisko obozowe rozpala komendant, inne osoby szczególne w ciągu dnia 

zasłużone lub honorowi goście.
3. Do pierwszego ogniska wrzucamy polano wyjęte z ostatniego obozowego ogniska, które 

odbyło się rok temu.

POŻYTKI Z KOCA

Nie mając na biwaku śpiwora można całkiem w łatwy sposób zastąpić go kocem, który spinamy w 
formie koperty, do którego wsuwamy się na noc. 



Rolowanie koca
1. Weź koc za róg C i ułóż tak, aby był on zbliżony do przeciw ległego rogu A, zaś dwa pozostałe 

rogi połączy linia BD.
2. Weź koc za rogi B i D i ułóż tak, by skrócona linia BD równała się w sumie dwu wysokości 

plecaka i jednej szerokości.
3. Wystające rogi A i C schowaj do środka, załóż górną krawędź koca (stwórz coś na kształt 

kieszeni)
4. W kieszeń zroluj ciasno koc. 


