
Regulamin Ogniskowy 
 

Obowiązujący na wszystkich ogniskach obrzędowych 
Regulamin zachowania przy ognisku 

1. Na ognisku pojawiamy się w jednolitym umundurowaniu (drużyny) – w 
nakryciach głowy 

2. Tradycyjnie siedzimy w kręgu (nogi są poza kręgiem, w kręgu nic nie ma)  
3. Drużynowy siedzi po prawej stronie drużyny (drużyna "przy sznurze"). 
4. Musztra Ogniskowa (przychodzimy w szyku, robimy zwroty itp.) 
5. Osoba rozpalająca ognisko: 

1. rozpala 
2. staje na baczność 
3. schodzi kiedy kończymy śpiewać  

6. Kiedy kilka osób rozpala ognisko 
1. jedna osoba zapala zapałkę i od tej zapałki odpala się resztę 
2. patrz punkt 5. 

7. Kiedy ognisko się nie rozpala, układający ognisko pomaga je rozpalić. 
8. Po odśpiewaniu „Płonie Ognisko”, zdejmujemy nakrycia głowy (w drużynach 

jest ustalone gdzie trzyma się nakrycia głowy) 
9. Mianowania:  

1. Żagiew z ogniska - lekko żarząca się - dokonujemy mianowania: 
2. Osoby mianowane klękają na prawe kolano 
3. Osoba która mianuje wypowiada regułkę: „Mianuje Cię 

strażnikiem/strażniczką ognia, strzeż go, aby pozostał z nami do końca 
” i symbolicznie przykłada żagiew do obu barków Strażnika (bez 
dotykania, żeby nie pobrudzić i nie oparzyć Strażnika). 

4. Osoby już mianowane klaczą aż do ostatniej osoby, potem wstają 
razem. 

5. Ostatnia osoba odkłada pozostawiona mu żagiew do ogniska. 
6. Mianowani odchodzą razem, salutując do ogniska 
7. Strażnicy ognia za każdym razem dochodząc i odchodząc od ogniska 

odkładają drewno obok, stają na baczność i salutują, potem rękoma 
dokładają do ogniska. 

10. Na końcu ogniska : 

1. Osoba która gra na gitarze gra do końca potem wstaje 
2. Po odśpiewaniu zakładamy nakrycia głowy. 
3. W kręgu stajemy na spocznij  
4. „Rozwiązujemy krąg bez rozrywania rąk” 

1. Ognisko po spotkaniu: 
1. Strażnicy zostają do póki nie zagaszą ogniska 
2. Ognisko gasimy piaskiem lub woda przygotowana na początku ogniska 

przez organizatora 
3. Do obowiązku strażnika należy również posprzątanie rzeczy 

przyniesionych przez ludzi i odniesienie hydronetki lub kubła z 
piaskiem. 

Możliwe są dodatkowe obrzędy związane z tradycjami drużyn, jednak nie mogą one 
zmieniać zasadniczych założeń regulaminu ogniskowego. 


