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Wstęp 

Droga Wędrowniczko, Drogi Wędrowniku! 

Mając 15-16 lat wstępujesz do drużyny wędrowniczej. Mam nadzieję, że znajdziesz  

w niej grono oddanych przyjaciół, z którymi przyjdzie Ci przemierzać nieprzetarte dotąd 

szlaki, zdobywać nowe umiejętności, a przede wszystkim przeżyć najwspanialszą wędrówkę 

swojego życia w różnych jej aspektach. 

Jako wędrownik kieruj się przede wszystkim własnym sumieniem i dobrem drugiego 

człowieka. Dbaj nieustannie o swój ciągły rozwój. Każde Twoje działanie musi mieć swój cel, 

musi być użyteczne! 

PAMIĘTAJ !  Wędrownictwo ma wtedy tylko sens, gdy wchodzimy w nie całym 

sercem, całym sobą-bez przymusu… 

W niniejszym poradniku postaram się przybliżyć Ci czym jest wędrownictwo i jakie 

możliwości stawia przed Tobą. Dowiesz się co Nas wyróżnia od pozostałych pionów 

metodycznych, co to jest naramiennik i jak go można zdobyć oraz wiele informacji, które 

mogą być przydatne dla Ciebie na drodze, na którą właśnie wstępujesz. Nie jest ona łatwa  

i pewnie nie raz zdarzy Ci się upaść, ale podniesiesz się i pójdziesz dalej, bo na tym właśnie 

polega wędrownictwo… 

 

Powodzenia!  
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Rozdział I. PODSTAWY 

1.1 Zacznijmy od początku –czyli czym jest wędrownictwo 

Wędrownictwo to ruch młodzieży w wieku 16-25 lat oraz instruktorów, którzy 

podejmują zadania na poziomie wyczynu i pełnią służbę na rzecz społeczeństwa. To sposób 

życia, wędrówka w celu odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie, poznania  

i wykreowania własnego „ja”, a niekiedy walka o wyznawane przez Nas wartości i idee.  

To miejsce, z którego czerpiemy radość, wytchnienie i rozwój. Ale tez miejsce, któremu powinno się 

dawać swoje myśli i pracę. 

Początki ruchu sięgają lat 30-tych XX wieku, kiedy to wędrowniczki i wędrownicy 

pełnili służbę w ramach Szarych Szeregów. Oficjalnie najstarszą grupę wiekową jako 

wędrowników, zatwierdziła Rada Naczelna ZHP w 2003r. 

Obecnie ruch wędrowniczy to wspólnota wędrowników i kadry instruktorskiej, którą  

tworzą drużyny wędrownicze, kręgi instruktorskie i patrole wędrownicze działających  

w drużynach wielopoziomowych.  

Oznaczeniem naszej wspólnoty jest naramiennik zawierający symbol ruchu 

wędrowniczego – wędrowniczą watrę, a najważniejszym wyróżnieniem – lilijka 

wędrownicza. 

 

1.2 Nie IDEALNY wędrownik 

 

Na pewno zastanawiasz się dlaczego słowo „idealny” jest umieszczone w cudzysłowie?  

A czy na tym świecie są ludzie idealni? Nie, bo ideałów nie ma, ale… każdy człowiek dąży 

do ich osiągnięcia . Jaki więc powinien być ten „idealny” wędrownik? Czym powinien się 

charakteryzować? 

Zacznijmy od tego, że każdy człowiek jest inny, ma różne zainteresowania, upodobania,  

a więc każdy wędrownik jest też chodzącą indywidualnością. Mimo wszystko jest grupa cech, 

które moim zdaniem powinien mieć, a mianowicie: odwaga ( bo realizuje zadania  

na poziomie wyczynu), entuzjazm (bo tylko z nim można coś zdziałać), odpowiedzialność (bo 

inni liczą na mnie), altruista (bo wędrownik nie oczekuje niczego w zamian), stałe 

doskonalenie ( bo każdy dobrze wie, że nawet papier toaletowy się rozwija ), a przede 

wszystkim samodzielny (bo trochę głupio by było jeździć na wyjazdy z mamusią, która zrobi 

za nas wszystko ).   

Trudne? Może i tak, ale jak pisałam wędrownictwo to ciągła praca na sobą, a w razie 

potrzeby istnieje jeszcze dewiza wędrownicza i kodeks (opiszę je później), które wskazują 

właściwą drogę. 

Co nas wędrowników charakteryzuje? Przede wszystkim świadoma i stała SŁUŻBA podjęta 

na rzecz społeczeństwa (działanie na rzecz dzieci, osób starszych, zwierząt itp.), a także 

Naszej Organizacji poprzez pełnienie funkcji instruktorskich. Ma ona na celu ukształtowanie 

postawy aktywnego człowieka działającego bezinteresownie dla drugiej osoby. 

WYCZYN-czyli ambitne zadanie, którego realizacja łączy się z balansowaniem na granicy 

twoich możliwości, oczywiście z zachowaniem granic bezpieczeństwa (nikt nie będzie kazał 
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skakać Ci z samolotu bez spadochronu).Wyczyn powinien charakteryzować każde Twoje 

wędrownicze działanie, być krokiem naprzód. Ważne! Wyczyn to nie koniecznie zadanie 

sprawnościowe, 

SAMORZĄDNOŚĆ-bo w wędrownictwie każdy ma możliwość samodzielnego decydowania  

o sobie. Wędrownicy albo są już dorośli, albo zaraz będą, a na pewno tak się już czują. Musisz 

jednak pamiętać, że oprócz praw będziesz miał również obowiązki, a decydując się na 

wstąpienie do ZHP zobowiązany jesteś do przestrzegania zasad i przyjętych w organizacji 

praw. 

MISTRZOSTWO-każdy wędrownik powinien stać się  mistrzem w wybranej przez siebie 

dziedzinie. Często pasję zapoczątkowaną w harcerstwie przenosi na życie prywatne (np. 

wędrownik z drużyny o specjalności medycznej zostaje ratownikiem medycznym).  

W osiągnięciu tego mistrzostwa pomagają nam zadania zawarte w karcie próby na stopnie, 

sprawności czy znaki służb, jak również zdobywane uprawnienia państwowe, ale o tym 

później. No i oczywiście na koniec to od czego czerpiemy swoją nazwę czyli WĘDRÓWKA. 

Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o piesze przemierzanie kolejnych kilometrów, 

podczas których podziwia się piękne widoki, ale o wędrówkę w głąb siebie samego,  

po problemach czy zagadnieniach z wybranych dziedzin wiedzy (wędrówka intelektualna). 

Wędrówkę tą odbywamy w myśl zasady: „Wędrujemy przez świat, po problemach,  

do człowieka”. 

 

1.3 Zasady pracy wędrowniczej 

Wędrownicy chcą zmieniać świat na lepszy, ale wiedzą, że ulepszanie świata powinni 

zaczynać od samych siebie. Dlatego w swym działaniu kierują się trzema zasadami: pracy nad 

sobą, szukania miejsca w społeczeństwie i służby. 

Praca nad sobą to ciągłe doskonalenie się - praca nad charakterem, rozwój fizyczny, 

intelektualny i duchowy. Poszukiwanie w sobie i doskonalenie tego, co najlepsze  

i eliminowanie słabości.  

Szukanie miejsca w społeczeństwie związane jest bardzo ściśle z wchodzeniem w dorosłość. 

Każdy człowiek musi dla siebie znaleźć miejsce w społeczności, w której funkcjonuje. Musi 

odnaleźć się w różnych rolach: dziecka, ucznia, obywatela, a później pracownika czy 

rodzica. Podstawowym wyzwaniem dla młodego człowieka jest odnalezienie dziedziny,  

w której chciałby się rozwijać i w przyszłości podjąć 

pracę zawodową.  

Służba jest działaniem podejmowanym przez 

wszystkich harcerzy. Jednak wśród wędrowników 

odgrywa istotne znaczenie. Wędrownicy uczą się 

podejmowania odpowiedzialnej, stałej służby.  
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Rozdział II. IDEOLOGIA WĘDROWNICTWA 

Mówiąc o wędrownictwie, należy pamiętać, że jest ono nie odłączną częścią harcerstwa.  

Dla tego Nas wędrowników obowiązuje również przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia 

Harcerskiego. Pion wędrowniczy to nie żaden osobny twór, a jedynie uzupełnienie pionów 

niższych, które moim zdaniem jest niezbędne. Nie chce tutaj w jakikolwiek sposób 

krytykować idei jakie przekazywane są w pionie zuchowym, harcerskim czy starszo 

harcerskim. Uważam jednak, że dla wędrownika Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie jako 

drogowskazy to stanowczo za mało. Wędrownik potrzebuje czegoś więcej. Dlatego m.in. 

Nasze „drogowskazy” zostały powiększone o Dewizę Wędrowniczą i Kodeks, o których 

napiszę za chwilę.  

 

2.1 Prawo i Przyrzeczenie 

 

Są to największe i najważniejsze wartości dla każdego harcerza. Opisują ideał, do którego 

dążymy, odzwierciedlają zasady harcerskiego wychowania, czyli służbę, braterstwo oraz 

pracę nad sobą. Prawo, każdemu harcerzowi, daje ściśle określony kodeks postępowania, jest 

dla niego życiowym drogowskazem.  

Poniżej zamieszczam treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego zmodernizowanego dla 

potrzeb wędrowników. 

Przyrzeczenie Wędrownicze  

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być 

posłusznym Prawu Wędrowniczemu. 

Prawo Wędrownicze: 

Wędrownik jest zawsze gotów pełnić służbę w dobrej sprawie,  

nie opuści nikogo w potrzebie, chętniej daje niż bierze.  

 

Wędrownik Jest odważny i sprawiedliwy, mówi prawdę,  

wiernie dotrzymuje danego słowa, sumiennie spełnia swoje obowiązki.  

 

Wędrownik daje dobry przykład innym.  

 

Wędrownik kocha swoich najbliższych,  

z miłością buduje swój rodzinny dom,  

uczciwą pracą zarabia na jego utrzymanie.  

 

Wędrownik w każdym szanuje Człowieka,  

a za brata uważa każdego innego skauta,  

ma przyjaciół na całym świecie.  

 

Wędrownik chroni życie w każdej jego postaci,  

jest przyjacielem zwierząt i obrońcą przyrody.  

 

Wędrownik jest pogodny, ma silną wolę, nie zniechęca się, z uśmiechem pokonuje trudności. 
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Wędrownik wymaga od siebie więcej niż od innych, stale pracuje nad sobą eliminując wady 

 i rozwijając zalety charakteru.  

 

Wędrownik stale poszerza i doskonali swoją wiedzę i umiejętności, wszystko co robi, 

wykonuje najlepiej jak potrafi. Wędrownik jest wolny od nałogów pętających ducha i ciało, 

dba o własne zdrowie i sprawność
1
.  

 

2.2 Wędrownicza dewiza 

 

„Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”. 

W dewizie tej zawarty jest nakaz aktywności i służby. Jest ona zaproszeniem do pracy 

nad sobą, do szukania miejsca w społeczeństwie. 

Poniżej zamieszczam tekst dewizy wraz z opisem, który mam nadzieję pomoże zrozumieć Ci 

jej sens. 

Wyjdź w świat, zobacz - to zaproszenie u progu prawie dorosłego już życia do wędrówki po otaczającym 

nas świecie, to zachęta do określonej postawy, to namowa do stylu życia, to zapowiedź odkrywania  

i poznawania nieznanego, to stwarzanie sobie wielkiej szansy. Wędrowanie jest czynnością 

nieodzownie związaną z rodzajem ludzkim. Towarzyszy mu od zawsze. Wraz z wiekiem wędrowanie 

nabiera sensu i głębi. Głód poznawania inspiruje do wędrowania hen, poza kres horyzontu. Proces 

poznania opiera się na wrażeniach, spostrzeżeniach i wyobrażeniach. Przez obserwację uczymy się 

życia. Zauważamy piękno świata, złożoność zjawisk społecznych i ekonomicznych, sięgamy wzrokiem 

aż po horyzont.  

Wyjdź więc w świat, by poznawać wielopłaszczyznowo jego problemy, sprawy Europy, kraju, regionu, 

wspólnoty lokalnej. Wychodź w świat z szeroko otwartymi oczami i uszami, by jak najwięcej zobaczyć, 

poznać, zrozumieć i doświadczyć.  

Któż z nas choć raz nie doznał uczucia ciekawości? Czy pamiętasz, jak pociągała cię tajemniczość 

nieznanych i nieodkrytych miejsc, tych za ścianą najbliższego lasu, niedalekiego czy też dalszego 

wzniesienia, za linią horyzontu?  

Wychodź w świat, by nauczyć się spostrzegać, by rozwijać swoją wrażliwość na niezwykłość przyrody, 

by móc pojąć prawidła rządzące otaczającą nas rzeczywistością. Nie poznasz i nie zrozumiesz świata, 

jeżeli go nie zobaczysz, jeżeli nie wyjdziesz, by odkrywać jego piękno i tajemnice, by napełniać nim 

siebie.  

Nie ma możliwości poznania bez doświadczenia. Chcemy odnajdywać sens i cel życia oraz przeżywać 

je godnie i odpowiedzialnie, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Aby odnaleźć sens życia -

dobro, piękno i prawdę, aby je głosić, trzeba wyjść w świat - trzeba nieustannie wędrować. 

  

Pomyśl - Myślenie to czynność poznawcza ogólnych i istotnych cech rzeczy i zjawisk oraz stosunków - 

zależności między różnymi elementami rzeczywistości. Każda napotkana przez nas nowa sytuacja 

najczęściej i najlepiej mobilizuje do rozwiązywania napotkanych problemów, czyli w istocie do 

myślenia. Myślenie jest również ważnym elementem naszej świadomości i tożsamości. (...) Myślenie 

jest integralnie związane z całokształtem procesów psychicznych człowieka. Chyba nikt nie wyobraża 

                                                      
1
 Autorem powyższego tekstu jest Marek Gajdziński, a znalazł się on w broszurze "Metoda skautowa", 
Warszawa 1989. 
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sobie jakiegokolwiek postępu, rozwoju cywilizacji bez procesu myślenia. Bez tej umiejętności nie 

moglibyśmy poznawać i przekazywać zdobytej wiedzy i doświadczeń kolejnym pokoleniom. 

  

Myślenie to wielki dar - przywilej rodzaju „homo sapiens". W wieku wędrowniczym uświadamiamy 

sobie, co to znaczy umieć myśleć i jaką rolę myślenie spełnia w życiu człowieka, rodziny, 

społeczeństwa, narodu i cywilizacji. Myślenie jest kluczem do zdobywania wiedzy, a wiedza to klucz  

do poznawania świata. Przez myślenie możemy zrozumieć istotę otaczającego nas świata i zjawisk  

w nim zachodzących. Dzięki procesom myślenia możemy kreować swoje postawy, wpływać na swoje 

zachowania, projektować i podejmować różne formy aktywności, zadania, a tym samym odczuwać 

radość, satysfakcję z rozwiązania kolejnego napotkanego problemu. Przez doskonalenie procesów 

myślenia rozwijamy także nasz intelekt, staramy się zrozumieć swoje i innych zachowania, postawy, 

akceptować odmienność i indywidualność. Jest jasne, że wędrownictwo jest wielką lekcją myślenia. 

  

Pomóż, czyli działaj - któż z nas nie oczekiwał pomocy, któż z nas nie doświadczał pomocy? Przypomnij 

sobie, jakie to uczucie móc liczyć na czyjąś pomoc. Czy ty jesteś już gotów do niesienia pomocy każdemu, 

kto jej potrzebuje? Cecha gotowości niesienia bezinteresownej pomocy, czyli po prostu pełnienia 

harcerskiej służby, jest fundamentem metody wędrowniczej. Jest zaproszeniem do postawy otwartej 

głowy, serca i rąk wobec sygnałów, by podejmować służbę Bogu, Polsce i bliźnim, a tym samym 

zmieniać siebie i otaczającą rzeczywistość. By tak działać, powinniśmy znać: cel działania, realne 

warunki działania, środki stosowne do celu i warunków, w których przychodzi nam działać. 

  

Działanie zatem to zaplanowany układ czynności, tworzących pewną całość, nakierowanych na 

określony cel, wprowadzających pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. 

  

Działanie to ważny element wędrowniczej filozofii budowania harcerstwa czynu i przez czyn. 

Wędrownictwo jest działaniem przez konkrety dla konkretów. Nasze działanie powinno być sumą 

potrzeb samych wędrowników, otaczającej rzeczywistości, środowiska działania, a w nim w tym 

konkretnych ludzi. Musi wynikać ze zbudowanego przez samych wędrowników programu działania. 

Podejmowane przez wędrowniczki i wędrowników działanie w dalszej lub krótszej perspektywie musi 

prowadzić do wymiernego pozytywnego efektu w zakresie podejmowanych zadań. To probierz 

naszego rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego i fizycznego. 

  

Nasze wędrownicze działanie musi mieć konkretny cel, wymiar, sens i być w swej naturze dobre 

 i użyteczne. Upowszechniać ideę, organizować wędrownictwo, budować dobro, zmieniać siebie i świat 

na lepszy, pracować nad sobą, szukać i odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i pełnić służbę  

oto nasza wędrownicza dewiza. 

 Krzysztof Sikora, styczeń 2001 r. 
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2.3 Kodeks wędrowniczy 

Kodeks wędrowniczy jest rozwinięciem myśli zawartych w Prawie Harcerskim i tak, 

jak Prawo Harcerskie, powinien być stale obecny w życiu drużyny wędrowniczej, szczególnie 

zaś w ważnych dla wędrowników chwilach, takich - na przykład - jak przyjęcie do drużyny 

nowego wędrownika, wręczenie naramiennika wędrowniczego, czy też składanie 

Przyrzeczenia Harcerskiego. A oto treść Kodeksu Wędrowniczego: 

Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają 

prawdziwie harcerską postawę.  

Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, 

wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę.  

Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna.  

To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica 

współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, 

nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec 

wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie. 

Wędrownik - jest zawsze gotów nieść pomoc. 

Wędrownik - jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal 

na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym 

życiu, toczącym się zbyt wolno.  

Wędrownik - spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, 

czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją. Wędrownik zna 

radość trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania samotnie niewydeptanych 

ścieżek. 

Wędrownik - stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi 

miejsca, gdzie może być pożyteczny. Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte  

w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. 
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Rozdział III. TRZY STOPNIE WTAJEMNICZENIA 

WĘDROWNICZEGO  (Symbolika wędrownicza) 

3.1 Watra i Naramiennik wędrowniczy 

Symbolem wędrowników jest ognisko ułożone w sposób skautowy na tzw. długie 

palenie, a więc WATRA WĘDROWNICZA. Tworzą ją trzy skrzyżowane polana i znajdujące 

się nad nimi trzy płomienie.                                                  

Polana ogniska są związane z zasadami wędrowniczej pracy :  

- służbą na rzecz społeczeństwa i organizacji;  

- szukaniem swojego miejsca  

w społeczeństwie;  

- pracą nad sobą, czyli samodoskonalenie.  

Płomienie z kolei są symbolem dążenia  

ku doskonałości. Najmniejszy z nich 

utożsamia siłę ciała – dbałość o zdrowie  

i tężyznę fizyczną, średni płomień - siłę 

rozumu (dążenie do wiedzy i rozwijanie 

swojego intelektu), największy zaś - siłę ducha 

(czyli kształtowanie charakteru, dążenie do 

prawdy i Boga). 

 Ognisko zwykło się uważać za symbol ciepła,        

bliskości, więzi, domu, rodziny, wiedzy, energii.  

Wędrownicza watra jest elementem najważniejszego „znaku rozpoznawczego” 

wszystkich wędrowników – NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO. Naramiennik 

wędrowniczy jest noszony na lewym pagonie munduru. Jego zielone tło (dla wodniaków 

granatowe) ma przypominać, że owe dążenie do doskonałości odbywać się powinno na tle 

harcerskiego życia.. Naramiennik jest noszony przez wędrowników po przebyciu próby 

wędrowniczej. Noszony jest na lewym pagonie. To symbol wejścia do grupy i wyróżnia 

wędrowników pośród innych grup wiekowych, jest świadectwem harcerskiej dojrzałości  

i pracy nad sobą.    

3.1.1 Wymagania do zdobycia naramiennika : 

- jesteś członkiem ZHP (po Przyrzeczeniu Harcerskim),  

- znasz historię oraz główne założenia wędrownictwa,  

- dbasz o honor i rozwój swojego harcerskiego środowiska , 

- świadomie postępujesz zgodnie z zasadami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 

 oraz Kodeksu Wędrowników,  

- w wybranej przez siebie dziedzinie zainteresowań (specjalności) możesz się poszczycić 

osiągnięciami,  

- zrealizujesz zadania o charakterze wyczynu, 
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- dodatkowe wymagania postawione przez Radę Drużyny (np. w karcie próby możesz mieć 

zadanie związane z drużyną, do której przynależysz). 

3.1.2 Sposób przyznania: 

Naramiennik powinien być wręczony w sposób uroczysty i obrzędowy przy 

wędrowniczej watrze. Wręczany jest indywidualnie każdej harcerce i każdemu harcerzowi 

starszemu lub instruktorowi w obecności osób posiadających naramiennik.  

Przyznawany jest rozkazem przez drużynowego/ przełożonego posiadającego naramiennik. 

3.2  Jodełka wędrownicza 

Innym symbolem używanym w ruchu wędrowniczym BYŁA 

„jodełka wędrownicza”- oznaka ruchu wędrowniczego w ZHP 

wprowadzona uchwałą Rady Naczelnej ZHP w 1991 r.  Przez pewien czas 

była noszona przez harcerki i harcerzy, którzy chcieli zostać wędrownikami. 

Później oznaczała przynależność do Ruchu Programowo-Metodycznego 

„Wędrownictwo”. Wraz z rozwiązaniem ruchu, jodełka została również 

wycofana. 

3.3 Lilijka wędrownicza 

Lilijka wędrownicza jest odznaką honorową nadawaną instruktorom ZHP za zasługi 

dla ruchu wędrowniczego. Zostają nią wyróżnieni instruktorzy posiadających duży dorobek  

w dziedzinie upowszechniania i doskonalenia idei i metodyki wędrowniczej. Odznaka jest 

numerowana. 

3.2.1 Wymagania: 

-posiadany naramiennik wędrowniczy  

-posiadany stopień harcerki/harcerza Rzeczypospolitej i harcmistrza  

-praca na rzecz ruchu wędrowniczego  

-upowszechnianie idei i metodyki wędrowniczej  

3.2.2 Sposób przyznania: 

 

Lilijka wędrownicza jest wręczana instruktorom w sposób obrzędowy                                      

w trakcie ogólnopolskich zlotów Wędrownicza Watra lub podczas innych ważnych 

przedsięwzięć wędrowniczych przez Naczelnika ZHP. 
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Rozdział IV. REALIZACJA I SAMODOSKONALENIE  

 

Jak pisałam już wcześniej każdy wędrownik powinien nieustannie się rozwijać, 

pracować nad sobą i dążyć do osiągnięcia mistrzostwa w wybranej przez siebie dziedzinie. 

Aby pobudzić Nas do tego rozwoju stworzono instrumenty metodyczne, czyli narzędzia 

pracy, niejako bodźce, które mają za zadanie zmotywować Nas do pracy. 

 

Instrumentami metodycznymi wykorzystywanymi w grupie wędrowniczej są: próba 

wędrownicza, stopnie wędrownicze (harcerka orla i harcerz orli oraz harcerka 

Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej), uprawnienia, odznaki, sprawności 

mistrzowskie, znaki służb oraz pierwszy stopień instruktorski (przewodniczka/przewodnik). 

 

4.1 Próba wędrownicza 

 

 Jest nie odłącznym elementem wędrownictwa. Przechodzi ją każdy, niezależnie  

od tego, czy wcześniej był harcerzem ,czy też dopiero wstępując do drużyny wędrowniczej, 

stał się członkiem ZHP. Jej celem jest wdrożenie Cie w funkcjonowanie ruchu 

wędrowniczego, ale także drużyny, w której zamierzasz działać. 

Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją harcerską przygodę to Twoja próba wędrownicza 

zostanie poszerzona o próbę harcerza/harcerki. 

Próba wędrownicza powinna trwać nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Po zakończeniu próby otrzymujesz naramiennik wędrowniczy. 

 

4.2 Stopnie harcerskie 

 

W drużynie wędrowniczej zdobywane są stopnie wędrownicze: harcerki orlej  

i harcerza orlego oraz harcerki Rzeczypospolitej i harcerza Rzeczypospolitej. 

Przede wszystkim należy podkreślić tutaj, że są one zdobywane, a nie nadawane. Jaka 

w tym różnica? Taka, że aby zdobyć stopień trzeba włożyć w to trud, nie kiedy ogrom pracy  

i poświęcenia. Zdobycia stopnia to w pewien sposób ukoronowanie Naszej pracy nad sobą. 

Zadania na próbach na poszczególnych stopnia dostosowane są do potrzeb, wiedzy  

i umiejętności kandydata. To, co dla Ciebie wydaje się „bułką z masłem” innym może 

stwarzać problem. Dotyczą m.in. intensywnej pracy nad sobą i własnymi słabościami, służby 

na rzecz społeczeństwa. Decydując się na zdobywanie stopnia musisz mieć opiekuna,  

z którym rozpiszesz swoją próbę. Powinna to być osoba, która stanowi dla Ciebie wzór 

osobowy, a ponadto posiada odpowiedni stopień (w tym przypadku przynajmniej stopień 

Harcerki Rzeczypospolitej/ Harcerza Rzeczypospolitej). W drużynie często opiekunem próby 

staje się po prostu drużynowy, bądź osoby które posiadają już ten stopień. 

Poniżej znajdziesz przykładowe wymagania na stopień harcerki orlej/harcerza orlego: 
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Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry: 
 
Siła ciała 
1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej 
wytrzymałości fizycznej. 
2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu. 
 
Siła rozumu 
1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu. 
2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. 
Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go. 
3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura). 
4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia. 
 
Siła ducha 
1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie 
go bronić. 
2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego. 
3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. 
narodowych, wyznaniowych). 
4. Staram się żyć w harmonii z naturą. 
5. Pielęgnuję więzi rodzinne. 
6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując 
własny system wartości). 
7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości. 
8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. 
W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas. 
 
Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne 
podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska. 
Uwaga! Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku. 

 

 

4.3 Uprawnienia, odznaki i sprawności mistrzowskie 

Drużyna wędrownicza dzięki różnorodności podejmowanych zadań i zaangażowaniu 

jej członków jest miejscem, gdzie wędrownicy odkrywają swoje pasje i nabierają w nich 

swoistego rozpędu, gdyż ich zainteresowania znajdują zastosowanie w realnym działaniu  

i  dają możliwość zyskania uznania innych. Często wędrownicy podczas realizacji znaków 

służb czy zadań programowych zyskują umiejętności, które inni ćwiczą podczas drogich 

kursów. Z czasem, podejmując się różnych zadań poza harcerstwem, w naturalny sposób 

korzystamy ze zdobytych w drużynie umiejętności. Warto również zadbać o to, aby 

podejmowane przez Nas działania miały jakieś wartości i były przydatne w „cywilnym” 

życiu. Niestety wiele umiejętności zdobywanych przez Nas w harcerstwie, uznawane są tylko 

w obrębie Naszej organizacji. Należy więc dążyć do potwierdzania tych umiejętności 

dokumentami. I tak jeżeli np. interesujesz się turystyką możesz zrobić uprawnienia 

przewodnika PTTK. Jeśli pasjonują Cię wodne szaleństwa- patent żeglarza, sternika. 

Certyfikaty językowe, prawo jazdy różnych kategorii, czy np. Odznaka Ratownika ZHP. 

Możliwości jest wiele
2
.  

                                                      
2
 Więcej na ten temat możesz znaleźć na stronie internetowej Wydziału Specjalności Głównej Kwatery : 

http://specjalnosci.zhp.pl/ 
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Sprawności mistrzowskie są ukoronowaniem rozwoju harcerskiego. Dotyczą one dziedzin, 

w których wędrownicy nie mają możliwości zdobycia uprawnień państwowych bądź odznak 

specjalnościowych. Każda sprawność mistrzowska obejmuje wiedzę i umiejętności  

z dziedziny, której dotyczy na poziomie mistrzowskim oraz zadania dodatkowe ustalane dla 

każdej osoby zdobywającej sprawność z osobna. Takie zadania określa zdobywający 

sprawność w porozumieniu ze specjalistami w danym temacie oraz drużynowym. 

 

4.4 Znaki służb 

Znaki służb przede wszystkim uczą pracy w zespole, ale przygotowują również  

do pełnienia świadomej służby na rzecz społeczeństwa i ZHP. 

Obecnie możemy realizować 10 znaków: 

- znak służby dziecku, 

- znak służby gospodarce, 

- znak służby kulturze,                     

- znak służby nauce, 

- znak służby pamięci, 

- znak służby przyjaźni, 

- znak służby przyrodzie, 

- znak służby turystyce, 

- znak służby wspólnocie lokalnej, 

- znak służby zdrowiu. 

 

 

 

Znaki służb zdobywane są w zespole już istniejącym (np. zastępie) bądź specjalnie do 

tego celu powołanym- patrolu zadaniowym. Cały zespół opracowuje wspólnie plan działania 

oparty na programie znaków służb i rozpisuje zadania, które umieści w karcie znaku.  

Karta znaku powinna zawierać: nazwę zdobywanego znaku, imię i nazwisko osoby kierującej 

zespołem, listę członków grupy zdobywającej znak, program próby w formie planu 

operacyjnego (z określeniem osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań), 

czas trwania próby. Następnie zespół wraz z wypełnioną kartą kieruje się do rady drużyny, 

która otwiera próbę, oczywiście rozkazem drużynowego.  Po zrealizowaniu zadań zespół 

zbiera się by dokonać samooceny. Wszyscy decydują czy sprostali zadaniom i jeśli tak 

składają wniosek (wraz z dokumentacją swych działań w postaci np. zdjęć czy pisemnych 

sprawozdań) do rady drużyny. Oczywiście, jeżeli któryś z członków zespołu wyłączył się  

z jego pracy i nie realizował zadań, to nie znak nie zostanie mu przyznany (nie ma nic za 

darmo).  
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Poniżej zamieszczam przykładową kartę próby. 

 

 

 

4.5 Stopnie instruktorskie 

Część wędrowników decyduje się na pełnienie stałej służby  

w ZHP i wstępuje na drogę instruktorską .Dla tych wędrowników próba 

przewodnikowska jest bardzo ważnym bodźcem pobudzającym do 

doskonalenia się. Jest to jednak instrument tylko dla wybranych – tylko 

tych, którzy myślą o działalności wychowawczej w ramach ZHP. 

Zdobywanie tych stopni wiąże się z pełnieniem w organizacji funkcji 

instruktorskich.  
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Rozdział V. FUNKCJONOWANIE DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ 

5.1 Zorganizowanie do działania 

W drużynie wędrowniczej funkcjonuje system małych grup w postaci patroli  

i zastępów wędrowniczych. Każdy członek drużyny wędrowniczej odpowiada za pewien 

obszar drużyny. Zbiórki drużyny przeprowadzane są przez wszystkich członków drużyny. 

Każda drużyna wędrownicza powinna posiadać konstytucję drużyny, w której zawarty jest 

m.in.: sposób wybierania drużynowego, zasady powoływania i skład rady drużyny oraz 

podział kompetencji pomiędzy Radą Drużyny i drużynowym. Konstytucja jest zatwierdzana 

przez całą drużynę. W drużynie wędrowniczej działają różne organy demokracji: zbiórka 

konstytucyjna, rada drużyny, kapituła stopni. 

 

5.2 Rola drużynowego 

Drużynowy jest liderem i koordynatorem działań wszystkich członków drużyny. 

Motywuje ich do działania i wspiera w samorozwoju. 

Drużynowy jest „primus inter pares”- tzn. pierwszy wśród 

równych. Pozycja drużynowego zależy od jego autorytetu 

jako lidera grupy oraz zaufania, jakim został obdarzony 

przez członków drużyny. Formalnie jego miejsce w zespole 

określa konstytucja drużyny.  

5.3 Rola grupy rówieśniczej 

Wędrowniczki i wędrownicy tworzą w ramach 

organizacji wyróżniającą się grupę wiekową o dużym 

poczuciu tożsamości. Wiążąca dla tej grupy wiekowej jest 

idea wędrownictwa zawarta w Kodeksie Wędrowniczym 

oraz dewizie wędrowniczej i opisana poprzez symbol jakim 

jest “Wędrownicza Watra” umieszczona na naramienniku. 

Funkcjonowanie wszystkich tych elementów wzmacnia poczucie tożsamości i wskazuje, jakie 

wartości są najważniejsze dla wędrowników. Dzięki temu mają oni poczucie więzi z innymi 

wędrownikami i z całą organizacją. 

5.4 Charakterystyczne formy pracy 

W drużynach wędrowniczych charakterystyczne są formy pracy, które stwarzają 

możliwość osiągania mistrzostwa w wybranych dziedzinach, odnalezienia swojego miejsca  

w społeczeństwie i ugruntowania własnych przekonań, poglądów, systemu wartości. Są to 

głównie: wszelkie formy dyskusyjne (kuźnice, sesje popularnonaukowe, sejmiki, sąd nad... 

itp.), formy doskonalące (warsztaty, kursy), gry strategiczne i negocjacyjne czy wędrówka. 

Istotą wszelkich działań jest współpraca z innymi zespołami wędrowniczymi. 
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5.4.1 Wędrówka 

Najszybciej kojarzona ze słowem wędrownictwo jest wędrówka rozumiana w sensie 

fizycznym (choć oczywiście w metodyce wędrowniczej wymienia się jeszcze wędrówki 

intelektualne czy duchowe). Jest wiele różnych form wędrówek. Oto niektóre z nich: 

Rajd – to forma wędrówki, podczas 

której wspólne pokonywanie kilometrów, 

rywalizacja, borykanie się z trudnościami i 

wykonywanie zadań sprzyjają zacieśnianiu 

więzi między wędrownikami.   

Wyprawy – wyprawą może być 

obóz wędrowny (przy okazji dodam, że jest 

to najbardziej charakterystyczna forma 

obozu dla wędrowników) albo po prostu 

kilkudniowy „wypad”; różne mogą też być 

cele owej wyprawy (np. zdobycie szczytu, przejście konkretnego pasma górskiego lub szlaku, 

czy wreszcie odnalezienie i poznanie „pamiątek przeszłości” takich, jak: zamki, umocnienia 

obronne itp.).  

5.4.2 Formy dyskusyjne 

Zaletą tych form pracy jest fakt, że zmuszają one wędrownika do myślenia  

i formułowania własnych argumentów oraz ich doboru, a więc ułatwiają zrozumienie spraw                

i precyzowanie własnego stanowiska. 

Kuźnica – na „zbiórce-kuźnicy” wędrownicy wygłaszają własne przemyślenia, opinie 

na konkretny temat (podany przez osobę prowadzącą zbiórkę), co jednak ważne - o ile 

KAŻDY ma prawo wyrazić swoje zdanie, swoje myśli dotyczące tematu kuźnicy, o tyle 

NIKT podczas jej trwania nie może oceniać wypowiedzi kogoś innego, dyskutować,  

czy udzielać krytyki. Także prowadzący nie dokonuje podsumowania i nie ocenia, jedyne,  

co może uczynić, to zakończyć kuźnicę wcześniej przygotowanym i stosownym do chwili 

cytatem, czy piosenką.  

Sejmik – formę tę cechuje swoista oficjalność (chociażby przez to, że nie każdy może 

uczestniczyć w danym sejmiku wędrowniczym) i uroczystość, dowodem czego jest fakt,  

że sejmiki wędrownicze zwołuje się niezwykle rzadko (przykładowo sejmiki naszego 

namiestnictwa wędrowniczego w hufcu odbywają się zwykle raz do roku). Sejmiki dają 

możliwość wymiany doświadczeń i poglądów (bo najczęściej bierze w nich udział duża ilość 

różnych środowisk wędrowniczych), a tym samym rozwinięcia dyskusji na interesujące 

tematy. Efektem tego są nierzadko ustalenia wiążące pracę wędrowników na - przykładowo - 

najbliższy rok harcerski. 

Seminarium – przeznaczone jest dla wędrowników, którzy już posiadają pewną 

wiedzę na dany temat i chcą ją poszerzyć. Zazwyczaj seminarium otwiera referat 

wprowadzający do tematu, a po jego wygłoszeniu odbywa się dyskusja wszystkich 
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uczestników, podczas której mają oni okazję zaprezentować swoje poglądy na wybrany temat 

i zapoznać się ze zdaniem innych uczestników spotkania.  

Wszechnica – prowadzona jest przez doświadczone środowisko lub drużynę, które 

poradziły sobie w przeszłości z konkretnym problemem lub wyzwaniem i chcą się tym teraz 

podzielić z innymi środowiskami. Zwykle wszechnica odbywa się w formie sesji, na której 

różne środowiska prezentują alternatywne sposoby rozwiązań tego samego problemu. Samo 

spotkanie może odbywać w różnych miejscach i okolicznościach (np. podczas biwaku). Czas 

ich trwania zależy również od organizatorów wszechnicy. Sesja może trwać od kilku godzin 

do kilku dni. Najważniejszym jest jednak, aby uczestnicy nie brali udziału w suchym 

wykładzie „mądrych” instruktorów, ale, by stworzono im warunki do „przeżycia” ciekawego 

spotkania poprzez interaktywne zabawy oraz wymianę doświadczeń i przemyśleń. 

Sesja naukowa – jest sposobem zdobywania i porządkowania wiedzy oraz 

kształtowania poglądów na określony temat. Od innych form pracy wyróżnia się tym, że jej 

uczestnicy biorą udział w przygotowaniach (są odpowiedzialni za jeden z punktów programu 

sesji)  

Sąd nad problemem – jak wygląda przepis na formę pracy: „sąd nad problemem”? 

Otóż, potrzebować będziemy: kontrowersyjny temat, dwie strony dyskusyjne (obrońcę  

i oskarżyciela) i wreszcie autorytet (sędziego, w postaci np. drużynowego), w gestii którego 

leży prowadzenie dyskusji oraz podsumowanie rozprawy. „Sąd nad problemem” nie jest 

łatwy w przeprowadzeniu - wymaga starannych przygotowań (zarówno oskarżyciel, jak  

i obrońca muszą znać wcześniej temat i przygotować linię obrony bądź oskarżenia, a więc 

argumentację swojej strony). Zaletą natomiast jest fakt, że owa forma pracy przeznaczona 

może być dla większej liczby wędrowników (wtedy tworzy się z nich po prostu świadków). 

Mile widziani są również biegli sądowi, czyli eksperci z wybranej dziedziny.  

5.4.3 Formy doskonalące 

Warsztaty i kursy specjalnościowe – dają okazję do wzbogacenia wiedzy 

specjalistycznej w wybranej dziedzinie. Dzięki udziałowi w nich wędrownik ma możliwości 

zdobycia różnego rodzaju odznak i uprawnień. Kursy i warsztaty są organizowane przez 

inspektoraty specjalnościowe Głównej Kwatery ZHP oraz komend chorągwi (np. kurs 

ratownika medycznego organizowany jest przez HSR, czyli Harcerską Szkołę Ratownictwa). 

Poza tym można skorzystać z bogatej oferty 

szkoleń organizowanych przez instytucje  

i organizacje państwowe takie, jak PTTK, 

WOPR, PZŻ i inne. 

Warsztaty i kursy przygotowujące do 

funkcji – istnieje cały wachlarz możliwych do 

objęcia przez wędrownika funkcji - zaczynając od 

przybocznego, dalej drużynowego po funkcje na 

poziomie szczepu czy nawet hufca. Szkolenia 

mają dać wędrownikom niezbędną wiedzę i 

umiejętności do objęcia i pełnienia tych funkcji. 
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Szkolenia takie organizowane są głównie przez hufcowe zespoły kadry kształcącej.         

5.4.4 Formy obrzędowe 

„Ogniobranie” – celem 

ogniobrania jest refleksja nad 

wybranym problemem, a jest to po 

prostu rozbudowane ognisko z 

fabułą. W ogniobraniu duży nacisk 

kładzie się na efekty wizualne i 

dźwiękowe (najczęściej dźwięki 

gitary) dla stworzenia 

odpowiedniego nastroju,  

by uczestnicy mogli je przeżyć w 

szczególny sposób.  

Nadanie naramiennika 

wędrowniczego – to obrzęd 

związany z przyjęciem harcerza do grupy wędrowników (harcerz zamyka z wynikiem 

pozytywnym swoją próbę wędrowniczą i - co za tym idzie - otrzymuje naramiennik 

wędrowniczy). Nadaniu naramiennika towarzyszy zwykle bardzo mała liczba świadków 

(można ich policzyć na palcach jednej dłoni), a wszystko po to, by nie naruszyć wagi i mocy 

przeżycia. Najczęściej też powiązane jest  z odnowieniem Przyrzeczenia Harcerskiego. 

5.4.5 Gry strategiczne i negocjacyjne 

Gry negocjacyjne – w tego rodzaju gry angażuje się wszystkich uczestników, każdy 

też otrzymuje swoją rolę, z którą musi się podczas gry identyfikować. Gry negocjacyjne 

przede wszystkim uczą wędrowników pracować z ludźmi, którzy mają odmienne cele  

i zamierzenia. Uczą szukania rozwiązań, ale również zawierania kompromisów a czasami 

nawet sojuszy. Uczą, że nie zawsze „moje” rozwiązanie znaczy „lepsze” i że czasem warto po 

prostu ustąpić. 

Gry strategiczne – gry strategiczne mogą odbywać się i w harcówce (gry planszowe, 

RPG), i w terenie (tzw. gry wojenne), wspólną ich cechą jest konieczność planowania  

i przewidywania, czyli - ogólnie rzecz biorąc - myślenia strategicznego.  
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Zakończenie 

 

Zastanawiasz się może dlaczego temu poradnikowi dałam taki tytuł? Odpowiedź jest 

bardzo prosta. Wędrownictwo to ŚWIADOME harcerstwo.  

Mając osiem czy dwanaście lat inaczej postrzegamy świat, mamy inne podejście do 

życia i różnych spraw. Inaczej też podchodzimy do wyznawanych przez Nas idei harcerskich 

czy przeżyć związanych choćby z przyrzeczeniem. Harcerstwo w tym wieku opiera się 

głównie na zabawach czy grach. To etap gdzie głównie bierze się od innych.  

Wędrownictwo natomiast to czas kiedy to MY zaczynamy „dawać” siebie innym. 

Rozumiemy i czujemy bardziej. Podejmujemy świadome działania, mamy określone cele,  

do których niestrudzenie dążymy. Dostrzegamy problemy otaczającego Nas świata, którym 

staramy się zapobiec i sprostać. Baden-Powell powiedział : "Spróbujcie zostawić ten świat 

trochę lepszym, niż go zastaliście" i te właśnie słowa powinny być dla Nas wędrowników 

życiową dewizą. Co dzień pracuj nad sobą, staraj się być lepszym.  

Musisz też pamiętać, że wstępując na drogę wędrownictwa, będziesz nią kroczył do 

ostatnich swoich dni- wędrownikiem zostaje się na zawsze. Wszystkie rozmowy jakie 

odbędziesz, próby, które zrealizujesz, przygody jakie przeżyjesz czy ludzie, których będzie 

dane Ci poznać, zostaną z Tobą na zawsze. W Twoim umyśle i Twoim sercu… 

Nadal się wahasz? Ja z wędrownictwem jestem związana blisko 10 lat i nie żałuje ani 

jednego dnia. Gdybym miała cofnąć się w czasie na pewno weszłabym na tę drogę jeszcze 

raz. Nie czekaj więc i wyjdź w świat, zobacz, pomyśl i… zacznij działać jako wędrownik! 

 

 

 

Pwd. Anna Opalińska HR 


