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Pionierka obozowa 
 
 

Kiedy tylko zbliża się lato i pierwsze promienie słońca przebiją się przez 

zachmurzone niebo wielu drużynowych zaczyna planować wakacyjne podboje, obozy i 

wyjazdy. Zbieramy kary obozowe, pakujemy plecaki i z solidnie opracowanym planem 

wyjeżdżamy z miasta w pogoni za wakacyjną przygodą. Wiele jednak osób zapomina o 

potrzebie zaplanowania pionierki obozowej, która przecież powinna stać się 

nieodzownym elementem, każdego obozu stałego. Wiele osób powie mi zapewne, że jest 

ona stratą czasu. Nic bardziej mylnego. Pionierka jest jedną z najbardziej twórczych i 

ciekawych technik harcerskich, pozwalających na stworzenie atmosfery związanej 

bezpośrednio z tematyką obozu. Nie tylko przybliża ona obraną koncepcję obozu, ale 

również pozwala odrobinę dostosować świat do jej potrzeb. 

 Jest to technika, która posiada również ogromne znaczenie edukacyjne.  W 

obecnym czasie, kiedy większość czasu dzieci spędzają przed komputerami  to  właśnie 

na drużynowych spoczywa obowiązek  nauczenia ich zaradności i umiejętności 

rozwiązywania problemów. Nie raz zdarzyło mi się bowiem usłyszeć od harcerzy, że 

będą musieli się pochwalić rodzicom, iż po raz pierwszy w życiu wbijali gwoździe, 

używali siekierki czy piły lub o zgrozo po raz pierwszy zmywali naczynia.  Również 

rodzice nierzadko zastanawiają się jak to możliwe, że to właśnie ich dzieci zbudowały tak 

wiele, różnorodnych budowli. Pionierka obozowa umożliwia bowiem harcerzom 

konstruowanie i budowanie wymyślonych przez siebie urządzeń obozowych, a czas 

poświęcony na tworzenie zdobnictwa obozowego jest czasem poszukiwania 

różnorodnych rozwiązań technicznych, nauki kreatywności i współdziałania w grupie. 

Pozwala on wykazać się harcerzom wieloma umiejętnościami i co ważniejsze odczuwać 

radość tworzenia oraz zadowolenia z dobrze wykonanej pracy. 

Kolejnym bardzo istotnym aspektem tej techniki jest jej funkcjonalność pozwala 

ona na dostosowanie surowych warunków obozowych do naszych potrzeb. Odpowiednio 

rozplanowana pionierka zakłada bowiem stworzenie urządzeń ułatwiających codzienne 

czynności jak choćby szafki, czy półki, przewiduje zorganizowanie miejsc odpoczynku 

takich jak ławki czy stoły oraz terenów sportowych: boisk, bramek, małpiego gaju. Nie 

jednokrotnie pozwalających na przeprowadzenie wielu szczególnie lubianych przez 

harcerzy zajęć programowych 
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Jak powiązać pionierkę z temat obozu? 

 

Pionierka obozowa nie może być celem samym w sobie, powinna ona współgrać z 

tematyką obozu, dopełniać ją i pomagać tworzyć właściwą z punktu widzenia programu 

atmosferę. Szukając inspiracji należy się zatem zastanowić jakie urządzenia i ozdoby 

kojarzą nam się z zadanym tematem. Wiele z tych pomysłów wydawać się może trudne 

bądź niemal niemożliwe do zrealizowania. Nie należy się jednak zrażać. W pierwszym  

etapie nawet te pomysły nie powinny być odrzucane, mogą one bowiem stać się 

inspiracją do dalszych rozważań i poszukiwania rozwiązań. Należy pamiętać, że to nie 

ciągłe powtarzanie utartych schematów jest przyczyną rozwoju, ale właśnie poszukiwanie 

rozwiązań lepszych, ciekawszych i innowacyjnych.  

 

 Przypuśćmy zatem, że tematem tego rocznego obozu jest Dziki Zachód. 

Poszukiwanie pomysłów należy zatem rozpocząć od obejrzenia kilku westernów, 

przejrzenia książki o Indianach lub surfowania po szerokich wodach Internetu. Po 

obejrzeniu tylu obrazków zapewne każdy drużynowy będzie wiedział jakie przedmioty 

kojarzą mu się z tą tematyką oraz co może okazać się pomocne przy realizacji programu. 

Teraz potrzebne będą tylko kartki i ołówek dzięki którym nasze pierwsze pomysły 

przełożymy na coś bardziej zrozumiałego, wtedy też przyjdzie moment selekcji 

pomysłów oraz poszukiwania sposobów ich realizacji. W tym przypadku wśród wielu 

koncepcji znajda się zapewne takie konstrukcje jak: indiańskie totemy, namioty tipi, 

kowbojskie rumaki,  dla bardziej zaawansowanych również makieta rodem z westernu, a 

całości klimatu dopełnią wszech obecne kaktusy. Gama pomysłów jest niemal 

niewyczerpana i zależy jedynie od naszej kreatywności, odrobiny zmysłu technicznego, 

no i choćby niewielkiej umiejętności posługiwania się młotkiem i piłą.  
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Rodzaje urządzeń obozowych 

 

Pionierka obozowa jest bardzo szeroką techniką harcerską, w skład której 

wchodzą różne typy urządzeń obozowych, które względu na ich przeznaczenie można 

podzilieć szereg grup: 

   

Konstrukcje funkcjonalne – jest to grupa urządzeń posiadających szczególne znaczenie w 

codziennym życiu obozu, pomagają one zapewnić bezpieczeństwo, zachować porządek i 

czystość na terenie obozowiska. Część z tych konstrukcji pozwala na umilenie czasu 

wolnego lub też służy do przekazywania uczestnikom szczególnie ważnych informacji. 

Te właśnie cechy sprawią, że urządzenia takie jak: punkt p-poż, ogrodzenia i zeriby, 

półki, tablice ogłoszeń, ławki i stoły czy śmietniki pojawiają się na terenie niemal 

każdego obozowiska. 

 

Zdobnictwo – Jak już niejednokrotnie wspomniano jedną z podstawowych funkcji tej 

techniki jest tworzenie właściwej atmosfery na terenie obozowiska. Tworzenie ozdób 

obozowych jest bodaj najbardziej elastycznym elementem pionierki całkowicie 

zależącym od pomysłowości drużynowych. W skład tej grupy wchodzi szereg budowli i 

ozdób dostosowywanych do tematyki wyjazdu, a m.in. 

 Bramy 

 Totemy 

 Wszelkiego rodzaju ozdoby 

 Latarnie 

 

Tereny sportowe – Podczas pionierki wskazane jest również zaprojektowanie i 

wytyczenie terenów sportowych, skonstruowanie elementów małpiego gaju oraz prostych 

urządzeń sportowych. Ta grupa ma szczególne znaczenie jeśli chodzi o wykorzystanie w 

późniejszej realizacji programu obozu. Pozwala ona niejednokrotnie nie tylko na umilenie 

uczestnikom wolnych chwil podczas wyjazdu, ale również przeprowadzenie wielu 

szczególnie lubianych przez harcerzy zajęć programowych 

 
 
 
 
 

 3



Praca podharcmistrzowska – „Pionierka obozowa”                                Joanna Jankowska 
 

O czym należy pamiętać rozpoczynając pionierkę obozową 

 
 Właściwe przygotowanie i realizacja zadań podczas pionierki ma ogromne 

znaczenie, gdyż nieodpowiednie podejście może nie tylko zniechęcić harcerzy do dalszej 

pracy ale może również stać się przyczyną zagrożenia. Konieczne jest zatem 

przestrzeganie pewnych zasad, które pozwolą ułatwić wykonanie powierzonych zadań 

oraz zapewnią maksimum bezpieczeństwa podczas ich realizacji. 

 Przed rozpoczęciem pionierki konieczne jest zbadanie stanu narzędzi i ich 

ewentualna naprawa. Niedopuszczalne jest powierzenie harcerzom narzędzi w 

jakimkolwiek stopniu uszkodzonych.  

 Konieczne jest również przygotowanie odpowiedniej liczby tych narzędzi, usprawnia 

to bowiem pracę oraz zapobiega niepotrzebnym sporom. 

 Po zakończeniu zadań cały używany sprzęt należy przenieść do magazynu, a 

następnie sprawdzić czy podczas pionierki nie uległ on uszkodzeniu. Narzędzia nie 

powinny znajdować się na placu apelowy po zakończeniu pionierki. 

 Przed rozpoczęciem pionierki należy zapoznać harcerzy z własną koncepcją 

wykonania urządzeń obozowych. W tym momencie nadchodzi czas kiedy również  

oni mogą przedstawić swoje pomysły i koncepcje.  

 Następnym krokiem jest podzielanie harcerzy na grupy zadaniowe i wyznaczenie im 

zadania odpowiadającego zarówno ich wiedzy jak i możliwościom.  

 Należy pamiętać, iż zastęp powinien rozpocząć budowę od zaprojektowania 

urządzenia na kartce, pozwala to sprawdzić czy poziom trudności powierzonego im 

zadania jest adekwatny do ich wieku i umiejętności, pozwala również na  

przeanalizowanie doboru odpowiednich rozwiązań technicznych. 

 Po tym etapie można już swobodnie zaczynać pracę. Teraz zdaniem drużynowego 

jest nadzorowanie przebiegu prac, kontrolowanie ich postępów i pomoc 

poszczególnym zespołom. Drużynowy swoją pracą powinien dawać przykład 

pozostałym harcerzom w przeciwnym razie ich zapał szybko osłabnie. 

 Bardzo ważnym zadaniem jest również przygotowanie odpowiedniej liczby plastrów, 

która z pewnością przyda się podczas pionierki 

 Pamiętać również należy, że pionierka obozowa nie może trwać zbyt długo gdyż jest 

ona nie tylko zabawą ale również ciężką pracą. Dlatego taż po wykonaniu wszystkich 

urządzeń należy stworzyć harcerzom możliwość zaprezentowania swoich konstrukcji 

np. podczas chrztu urządzeń obozowych oraz pochwalić za dobrze wykonaną pracę. 
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Bramy 

 
Zdjęcie 1  Brama główna do obozu  

Jej stabilna i masywna konstrukcja pozwala na 
przebywanie wartownika na jej wyższej 
kondygnacji umożliwiając lepszą obserwację 
otaczającego obóz terenu 
 
 

Brama obozowa jest wizytówką 

drużyny, jest pierwszym elementem, na 

który zwracamy uwagę jeszcze przed 

wejściem na teren obozu. Dlatego też ta  

jest ona  podstawą budowania wizerunku 

drużyny. Nie można jedna rozpatrywać 

tego aspektu zbyt dosłownie, wiele 

drużyn bowiem zaprzestało realizacji 

pionierki obozowej z różnych powodów. 

Niekiedy jest to związane z surowymi 

zasadami wprowadzonymi przez 

leśniczych, z zasadami bezpieczeństwa, 

bądź też z faktem, iż w ich środowisku 

nie jest to przyjęte. Ponadto pamiętać 

należy, że wygląd urządzeń obozowych 

w dużej mierze zależy od  wieku i 

umiejętności harcerzy. 

W zależności od położenia bramy 

można wyróżnić ich dwa rodzaje: brama 

główna  obozu oraz bramy boczne 

prowadzące na boiska, czy do toalety. 

Budowa bramy obozowej jest 

jednym z najtrudniejszych zadań, dlatego 

też zadanie to powinno się powierzyć 

najstarszym i najbardziej 

doświadczonym harcerzom. Budowa 

bramy obozowej zwłaszcza takiej, która 

umożliwia przebywanie na jej wyższej 

kondygnacji harcerzy  musi być 

szczególnie nadzorowana przez 

drużynowego. Realizację tej konstrukcji 

należy powierzyć jedynie najbardziej 

odpowiedzialnym instruktorom. 

 

Zdjęcie 2 Brama główna obozu  

poprzedzającym ją mostkiem. 

Zdjęcie 3 Mała brama boczna umożliwiająca 

przejście  z terenu obozu na boiska sportowe
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Zdjęcie 4 Mała brama  

Zdjęcie 5 Mała brama  

 

 

Zdjęcia 4 i 5 przedstawiają jedną z bram 

bocznych obozu, jej konstrukcja jest 

stosunkowo prosta, a stabilność pozwala 

na przebywanie na terasie wartownika. 

W przypadku tej bramy zastosowano 

również ozdobniki z suchej trawy oraz 

przygotowane wcześniej flagi, które 

pomogły w stworzeniu przyjemnego i 

estetycznego wyglądu. 

 
 
 

Poniższe rysunki zaczerpnięte z książki 

hm. Stefana Wojtkiewicza „Wytwory z 

drewna i kory” przedstawiają jeszcze 

kilka pomysłów na bramy, które pod 

czujnym okiem drużynowego mogą być 

zrealizowane zarówno przez harcerzy jak 

i harcerzy starszych. Ich konstrukcja jest 

stosunkowa prosta do wykonania, a ich 

niezaprzeczalną zaletą jest estetyka i 

lekkość konstrukcji.  
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Zdobnictwo 
 

Gdy już mamy gotową bramę i otaczający obóz płot, można przejść do tworzenia 

wszelkich urządzeń obozowych i ozdób, które zmienią oblicze naszego obozowiska 

przekształcając je bądź w indiańską wioskę, zamek rycerski, czy jaskinie piratów. Jeśli 

chodzi o ten etap niemal w stu procentach można polegać na pomysłowości harcerzy, 

którzy zawsze mają w zanadrzu kilka pomysłów.  

 
Tablice ogłoszeń 
 

Tablice ogłoszeń są chyba jednym z najbardziej 

pożytecznych urządzeń obozowych na nich to 

zamieszcza się wszelkiego rodzaju regulaminy, 

ogłoszenia i plany wart. Na nich też można 

wywiesić teksty nowopoznanych piosenek, 

kalendarz obozowy czy też zabawne anegdotki 

dotyczące obozu, a fakt, iż często są one oblegane 

przez harcerzy sprawi, że nasza wiadomość szybko trafi do wszystkich uczestników 

obozu. Mimo ogromnej roli informacyjnej jaką owe tablice posiadają mogą one pełnić 

funkcje zgoła odmienną przyczyniając się do ozdobienia obozowiska. Ich ogromnym 

atutem jest fakt, iż w dużej części są to wytwory stosunkowo proste do wykonania 

sprawia to, że są idealnymi zadaniami nawet dla młodych harcerzy. 

 

 
Źródło: hm. Stefan Wojtkiewicz „Wytwory z drewna i kory”
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Tablice ogłoszeń nie są jednak jedynym 

elementem mogącym poprawić wygląd 

naszego obozowiska i pomagającym 

utrwalić atmosferę związaną z 

wybranym tematem obozu. Szczególne 

znaczenie podczas obozu ma maszt z 

powiewającą na nim flagą. Nie oznacza 

to jednak, iż zawsze musi on wyglądać 

tak samo. Również w tym przypadku 

wygląd masztu zależy w dużej mierze od 

kreatywności konstruktora. 
 

  
 Zdjęcie 7 Punkt p-poż 
 

  
Kolejnym niezbędnym urządzeniem jest 

punkt przeciwpożarowy w którym 

znajdować się powinny wszystkie 

narzędzia pomocna przy gaszeniu ognia.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Zdjęcie 6 Maszt obozowy 

 

Konstrukcja zaprezentowanego masztu 

przewiduje podwyższenie dla osoby 

prowadzącej apel lub omawiającej grę, 

podwyższenie to często okazuje się 

niezwykle przydatne. Ponadto jest to 

idealne miejsce na umieszczenie 

wszystkich proporców zastępów oraz 

proporca drużyny, które to dodatkowo 

podnoszą walory estetyczne budowli. 

Zdjęcie 8 Drogowskazy 

 
Rzymianie budowali wszystkie swoje 

obozy według jednego planu sprawiało 

to, że każdy żołnierz znał idealnie każde 

miejsce obozowiska. W przypadku 

obozów harcerskich zastosowanie 
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takiego rozwiązania nie jest konieczne, a 

w dłuższym czasie mogłoby się okazać 

nudne. Dlatego drogowskazy takie mogą 

być przydatne. Oczywiście żaden z 

harcerzy nie zabłądzi na terenie 

obozowiska i drogowskazy te pełnić 

będą dla nich jedynie funkcje ozdobną , 

mimo to mogą się one okazać pomocne 

w dniu odwiedzin rodziców, bądź też 

przyjazdu innych gości. 

 

 
 
Zdjęcie 9 Dzwonnica 

 
Wymyślone przez nas urządzenie stało 

się absolutnym hitem zeszłorocznego 

obozu. Zasada jego działania jest prosta. 

Na początku obozu uczestnicy uczą się 

znaczenia kilku flag informujących jakie 

zajęcia będą zaraz prowadzone, jak 

należy się ubrać i  jakie przybory trzeba 

przygotować. Po opanowaniu tej 

najtrudniejszej części, zakomunikowanie 

obozowiczom ważnych informacji staje 

się prostsze. Ogranicza się bowiem do 

tego aby wywiesić właściwą flagę i 

zadzwonić przymocowanym do 

dzwonnicy dzwoneczkiem. Efekt jest 

wprost piorunujący. Nagle wszyscy 

odrywają się od swoich zajęć ciekawi, co 

zaraz nastąpi, a po 5 minutach cała 

drużyna stoi zwarta i gotowa do 

kolejnego zadania. 

 

 

 

 

 
 
Zdjęcie 10 Ozdoby obozowe 

 

To właśnie takie niepozorne konstrukcje 

decydować mogą o atmosferze obozu, 

pozwalają one harcerzom w bardzo 

łatwy sposób wczuć się w obraną rolę: 

czarodzieja czy też żołnierza. 
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Zabawa 
 
Jednymi z najbardziej lubianych przez harcerzy zajęć są 

zajęcia prowadzone na tzw. małpim gaju. Wszelkiego 

rodzaju zawody i konkurencje sprawnościowe SA 

potrafią w łatwy i ciekawy sposób urozmaicić zajęcia 

programowe. Wspomniany już małpi gaj jest miejscem, 

w którym znajduje się wiele konstrukcji linowych 

pozwalających na wspinanie się, podciąganie i 

przemieszczanie się z miejsca na miejsce nad i pod 

ziemią. Do najbardziej popularnych należą: 

 wszelkiego rodzaju pajęczyny zarówno pionowe i poziome 

 ścianki do wspinaczki z opon 

 płotki do skakania 

 miejsca do czołgania 

 mosty linowe 

  

Jednak po każdych choćby najciekawszych zajęciach harcerzom należy się chwila 

odpoczynku i wytchnienia. Pionierka obozowa umożliwia stworzenie miejsc odpoczynku, 

w których można znaleźć ławki i stoły, które pozwalają harcerzom na relaks w gronie 

przyjaciół oraz stwarzają możliwość napisania listu do rodziców czy przepisania 

piosenek. Umieszczenie w takich miejscach tablic z węzłami, strukturą lub innymi 

pomocami sprawia, że harcerze szybciej przyswajają sobie wiedzę i chętniej zaliczają 

stopnie i sprawności. Ogromną zaleta tak przygotowanych miejsc odpoczynku jest fakt, 

że przyciągają harcerzy, którzy chętnie w takich miejscach przebywają. Drużynowy 

nawet w chwilach wolnych od zajęć programowych ma wszystko na oku.  
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Kombajn 
 
 

Półki obozowe zwane również kombajnem 

są jednym z najbardziej podstawowych 

urządzeń obozowych znajdujących 

zastosowanie zarówno w namiotach 

mieszkalnych jak i magazynie, suszarni 

czy też świetlicy. Pozwalają one zachować 

porządek i schludny wygląd tych miejsc. 

Ich konstrukcja jest dość prosta jednak 

nawet w tym przypadku należy pamiętać o kilku zasadach: 

 

 kombajny powinny być zaprojektowany w taki sposób aby możliwe było jego 

zbudowanie bez użycia gwoździ, które mogą stanowić zagrożenie dla 

zakwaterowanych w namiocie harcerzy 

 w celu usztywnienia konstrukcji wszystkie nogi kombajnu powinny być wkopane 

 półki nie mogą dotykać namiotu, gdyż powoduje to przeciekanie namiotu oraz 

niszczeniu jego wewnętrznej powierzchni 

 należy również odciąć wszystkie odstające gałązki, które mogą stanowić zagrożenie 

dla harcerzy 

 

 

  

  

 
 
 
 

      Zdjęcie 11 Kombajny w namiocie kadry 

 
Większość kombajnów budowana jest według jednego schematu, a ich konstrukcja 

podstawowa jest identyczna. Z czasem jednak taka jednostajność staje się nieciekawa i 

zaczynamy poszukiwać nowych rozwiązań. Nie oznacza to jednak całkowitej zmiany 

koncepcji, a jedynie jej urozmaicenie.  
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Urozmaicenie to może przybierać różne 

postaci. Może to być ozdabianie półek 

rysunkami, stawianie drzwiczek niczym 

w szafkach. I choć może się to wydawać 

niezwykle trudne zapewniam, że tak nie 

jest. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 14 Kombajny magazynowe 

 
 Podobnie jak przy budowie 

pozostałych urządzeń obozowych, 

jedynym ograniczeniem w tej dziedzinie 

jest jedynie nasza kreatywność, 

kreatywność możliwości rozwiązań 

niemal nieskończone. 

Zdjęcie 12 Szafka z umywalką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 13 Kombajn na materiały 
programowe  
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