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PRÓBA WĘDROWNICZA
 Ryszard Polaszewski

Kiedy do drużyny przychodzi nowa osoba, podejmuje próbę wędrowniczą. 
Przechodzi ją każdy, niezależnie od tego, czy wcześniej był harcerzem star-
szym, czy też dopiero wstępując do drużyny wędrowniczej, stał się człon-
kiem ZHP. 

 PO CO PRÓBA?
Celem próby jest przygotowanie nowej osoby do funkcjonowania w ruchu wę-

drowniczym w konkretnym zespole, jakim jest wybrana drużyna. Aby umożliwić 
działanie w grupie wędrowników, przede wszystkim trzeba jej pomóc zrozumieć 
zasady, jakimi rządzi się ruch wędrowniczy i zachęcić do działania zgodnego z nimi. 
Temu celowi służy pierwsza (główna) część próby, zawierająca zadania dotyczące 
historii wędrownictwa, idei wędrowniczej, służby i wyczynu. Ich realizacja pozwala 
zrozumieć miejsce wędrownika w organizacji.

Drugą część próby stanowią zadania związane ze specyfi ką danej drużyny wę-
drowniczej. Żeby stać się pełnoprawnym członkiem drużyny, należy poznać jej kon-
stytucję, obrzędy i zwyczaje oraz zdobyć podstawową wiedzę o bohaterze. 

Osoby, które swą przygodę z harcerstwem rozpoczynają na poziomie wędrow-
niczym, realizują dodatkowo trzecią część próby wędrowniczej. Składają się na 
nią zadania próby harcerza, których wykonanie umożliwia złożenie Przyrzeczenia 
Harcerskiego. W takim przypadku próba harcerza jest integralną częścią 
próby wędrowniczej. 

W wyniku tak przeprowadzonej próby wędrowniczej do 
zespołu dołącza osoba, która jest świadoma przynależności 
do wspólnoty wędrowniczej, a zarazem przygotowana do 
działania w drużynie, do której wstąpiła. 

 ZASADY PRZEPROWADZANIA PRÓBY 
Próba powinna być przeprowadzona w taki sposób, żeby 

sprawnie włączyć nową osobę do drużyny – tak, by szybko 
poczuła się pełnoprawnym wędrownikiem. 

Kiedy rozpocząć próbę wędrowniczą? W przypadku 
osoby przychodzącej do ZHP w wieku wędrowniczym spra-
wa jest oczywista. Należy otworzyć jej próbę wędrowniczą, 
kiedy zadeklaruje chęć wstąpienia do ZHP.  Taka próba będzie 
trwała dość długo (czyli np. pół roku), bo uzupełniona o pró-

Pamiętaj, że próba jest 
tylko wstępem do wę-
drowniczego życia! Nie ma 
ona wykazać, czy ktoś stał 
się super wędrownikiem, 
ale umożliwić świadome 
działanie w drużynie wę-
drowniczej. Po przebyciu 
próby czeka wędrownika 
zdobycie stopni: harcerki 
orlej/harcerza orlego oraz 
harcerki Rzeczypospolitej/
harcerza Rzeczypospolitej.
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bę harcerza ma za zadanie wprowadzić w „świat harcerstwa”.
Pewnie w ramach szczepu lub jakiegoś porozumienia stale 

współpracujecie z drużyną starszoharcerską, skąd przychodzą 
do was harcerze starsi. Decyzję o przejściu do drużyny wę-
drowniczej powinni oni podjąć przed ukończeniem ostatniej 
klasy gimnazjalnej. Wtedy próbę mogą otworzyć jeszcze przed 
wakacjami albo w czasie obozu letniego. Najpóźniej należy to 
zrobić we wrześniu, po rozpoczęciu działania w nowej druży-
nie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak układa się współ-
praca drużyny wędrowniczej z drużyną starszoharcerską i czy 
realizujecie wspólne przedsięwzięcia w czasie wakacji.

 PROGRAM PRÓBY
Członkowie drużyny muszą opracować wymagania próby, które będą obowiązy-

wać w waszym środowisku. Wymagania próby wędrowniczej są bowiem tworzone 
w konkretnej drużynie.

Przykładowe wymagania próby wędrowniczej:
1. Rozumiem, do czego zobowiązuje mnie Kodeks Wędrowniczy. 
2. Znam symbolikę wędrowniczej watry. 
3. Wykonałem przynajmniej jedno zadanie o charakterze wyczynu. 
4. Podjąłem się stałej służby na rzecz środowiska działania. 
5. Znam konstytucję drużyny wędrowniczej, do której należę, jej historię i boha-

tera. 

Najważniejszą częścią próby są wymagania 
związane ze specyfi ką wędrownictwa. Dzięki nim 
kandydat na wędrownika ma poznać idee służby 
i wyczynu, Kodeks Wędrowniczy, symbolikę wę-
drowniczą. Wszystko to pozwoli mu zrozumieć 
miejsce wędrownika w organizacji. Jeżeli zacho-
dzi taka potrzeba, wspólne wymagania tej części 
próby można wypracować w szczepie, ewentual-
nie w hufcu. Wymaga to jednak porozumienia się 
wszystkich drużyn wędrowniczych.

Próba wędrownicza wiąże się z przejściem do 
nowej drużyny, powinna zatem zawierać wymaga-
nia związane z konkretną drużyną wędrowniczą 
(konstytucja, historia, bohater). Zadania realizo-
wane w ramach próby wędrowniczej powinny 
stwarzać pole do samodoskonalenia i być w dużej 
części samodzielnie określane przez odbywające-

Współpraca z drużyną 
starszoharcerską jest 
ważna z punktu widzenia 
dobrego startu harcerzy 
starszych w życiu wędrow-
niczym. Dzięki codzienne-
mu współdziałaniu twojej 
drużyny i zaprzyjaźnionej 
drużyny starszoharcerskiej 
jej członkowie bez trudu 
zaaklimatyzują się w nowej 
grupie.  
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go próbę. Dzięki temu wędrownik będzie dobrze przygotowany do zdobywania 
stopnia harcerza orlego. 

 PRÓBA WĘDROWNICZA UZUPEŁNIONA O PRÓBĘ HARCERZA
Osoby wstępujące do ZHP po ukończeniu szesnastego roku życia uzupełnia-

ją próbę wędrowniczą o wymagania próby harcerki/harcerza. Realizacja tej próby 
umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o harcerstwie, niezbędnej do podjęcia 
świadomej decyzji o przynależności do ZHP. Zakończenie próby wędrowniczej po-
łączonej z próbą harcerki/harcerza jest jednoznaczne z dopuszczeniem do złożenia 
Przyrzeczenia Harcerskiego. 

Próba harcerki/harcerza 
1. Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego. 
2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie. 
3. Znam i rozumiem symbolikę krzyża harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafi ę 

wyjaśnić, do czego zobowiązuje harcerskie pozdrowienie „Czuwaj”. 
4. Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać. 
5. Kompletuję swój mundur harcerski. 
6. Systematycznie uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny. 
7. Wykonałam/em z zastępem (patrolem) przynajmniej jedno zadanie zespołowe 

(lub projekt). 
8. Znam nazwę drużyny, imię i nazwisko zastępowego i drużynowego i wiem, jak 

się z nimi skontaktować. 
Uwaga! Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Regulamin stopni harcerskich ZHP, 2003

 JAK PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ
Próbę w drużynie otwiera rada drużyny (lub wędrowniczy krąg rady). Możemy 

też powołać kapitułę odpowiedzialną za próby wędrownicze. Jednak kapituły przy-
datne do prowadzenia stopni wędrowniczych nie zawsze sprawdzają się w przy-
padku prób wędrowniczych – szczególnie, że próba jest elementem przyjęcia do 
drużyny, a o tym powinna decydować cała drużyna. Natomiast zupełnie kuriozalną 
sytuacją jest istnienie kapituły próby wędrowniczej na poziomie hufca. 

W przypadku próby wędrowniczej nie jest konieczne posiadanie opiekuna pró-
by. Jednak taki opiekun bardzo się przydaje, w szczególności w przypadku prób 
wędrowniczych osób wstępujących do ZHP. Posiadanie „osoby wprowadzającej” 
daje szansę na lepszą realizację próby oraz odciążenie w pracy drużynowego.

Problemem w wielu środowiskach jest budowanie próby wędrowniczej tak, jak-
by była ostatnią rzeczą, jaką wędrownik zrobi w życiu. Zadania typu: „wejdę na K2” 
(w tym miejscu można wstawić dowolny wielotysięcznik), „zdobędę uprawnienia” 
itp. powodują to, że próby wydłużają się w nieskończoność i zastępują zdobywa-
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nie stopni wędrowniczych. A przecież próba ma wprowadzać do życia wędrowni-
czego oraz przygotowywać do zdobywania stopnia harcerki orlej/harcerza orle-
go. Dopiero w próbach na stopnie wędrownicze zadania powinny być trudniejsze 
i bardziej czasochłonne. Dlatego zadania próby wędrowniczej powinny być możliwe 
do zrealizowania w ciągu najwyżej 6 miesięcy. Pamiętaj, że zbyt długa próba prze-
staje być motywatorem, a staje się kłopotliwym obowiązkiem, z którego trzeba się 
wywiązać.

 NARAMIENNIK WĘDROWNICZY
Po zakończeniu próby wędrowniczej harcerz zyskuje prawo noszenia na lewym 

pagonie munduru naramiennika wędrowniczego, który symbolizuje wejście do ze-
społu wędrowniczego i wyróżnia wędrowników spośród innych grup wiekowych 
(więcej o jego symbolice przeczytasz na s. 30). 

Po pomyślnym zakończeniu próby (decyzją rady drużyny lub wędrowniczego 
kręgu rady – zgodnie z postanowieniem konstytucji drużyny) naramiennik jest 
przyznawany rozkazem drużynowego. Takie prawo posiada każdy drużynowy wę-
drowniczy, bo naramiennik jest elementem składowym próby wędrowniczej (jako 
instrumentu metodycznego, którym posługuje sie drużynowy). 

Naramiennik należy wręczyć w sposób obrzędowy. Osobą, która to robi, po-
winien być instruktor wędrowniczy. Najlepiej oczywiście, aby był to drużynowy. 
W wyjątkowych przypadkach, gdy drużynowy nie jest instruktorem lub nie posiada 
naramiennika, o przeprowadzenie obrzędu należy poprosić innego instruktora za-
przyjaźnionego z drużyną. 

Nie ma obowiązującego scenariusza obrzędu wręczania naramiennika. Każde 
środowisko opracowuje własną obrzędowość. Czasami nawet w jednym środo-
wisku obrzędy będą różnić się w zależności od tego, w jakim czasie i miejscu się 
odbywają. Zawsze jednak obrzęd wręczania naramiennika odbywa się uroczyście, 
przy ogniu, w gronie wędrowników. Zwykle jest to obrzędowo rozpalone ognisko, 
czasami harcerski kominek. Nie robimy tego na apelu w obecności 300 osób ani nie 
wysyłamy naramiennika listem poleconym!

Tradycyjnym elementem tej uroczystości jest odczytanie tekstu 
Kodeksu Wędrowniczego. Zachęcam również do wprowadzenia do 
obrzędu nadania naramiennika odnowienia Przyrzeczenia Harcer-
skiego. Zwyczaj ten przywędrował do nas z ZHPpgK, gdzie jest sta-
łym elementem obrzędu przejścia do grona wędrowników.

W czasie wojny harcerzy rozwiało po różnych zakątkach świata, 
m.in.do Indii. Tam też w 1944 r. wprowadzono ciekawy zwyczaj  usta-
lono, że przy przejściu harcowników (czyli harcerzy do 1516 lat) do 
drużyn wędrowniczych i skautów będą oni odnawiać Przyrzeczenie.
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Moment zastanowienia się i ten, kto naprawdę gotów pełnić służbę harcerską, 
zostaje i Przyrzeczenie powtarza. Kto szedł tylko dlatego, że szli inni – odchodzi. 
Każdy mówi słowa Przyrzeczenia sam, głośno lub cicho, powoli lub pospiesznie. 
Sam. Nikt go nie prowadzi. Sam ma przecież pracować w harcerskiej gromadzie. 
Lekko drżały ręce przy podpisywaniu deklaracji: Ja... – rozumiem i doceniam zna-
czenie i konieczność pracy nad sobą w służbie...

Właśnie. Wędrownik to już nie tylko dziecko, które składa Harcerskie Przyrze-
czenie i które będzie prowadzone w harcerskiej gromadzie przez starszego brata 
– drużynowego. Wędrownik wie, dlaczego chce pozostać w harcerstwie, musi ro-
zumieć idee harcerstwa i swoje w nim zadania, musi wiedzieć, że powinnością jego 
jest stała praca – praca nad sobą w służbie ludziom i Ojczyźnie i praca dla ludzi, 
pomoc bliźnim, harcerska służba Polsce. 

Przyrzeczenie składa się raz w życiu. Ale inaczej się je rozumie i przeżywa, mając 
lat 11–12, a inaczej mając lat 15–16. Odnowienie Przyrzeczenia daje nowe siły do 
wytrwania w Prawie Harcerskim, w harcerskiej służbie. Jest też potwierdzeniem, 
że harcerz ma nadal szczerą wolę, że nadal przyrzeka całym życiem służyć. Od-
nowienie nie jest składaniem Przyrzeczenia, bo nikt od harcerza go nie odbiera. 
Harcerka, harcerz sam recytuje tekst w obecności swojej drużyny. Najlepiej – tylko 
w obecności drużyny. Przyrzeczenie, także odnowienie Przyrzeczenia jest sprawą 
bardzo intymną, to osobiste przeżycie. Dlatego przy Przyrzeczeniu nie może być 
miejsca dla ciekawych i obojętnych, dlatego ta chwila najczęściej następuje w gronie 
własnej drużyny.  W czasie obrzędu odnowienia Przyrzeczenia drużynowy zapytuje: 
Czy masz nadal szczerą wolę, czy nadal chcesz żyć po harcersku, wypełniać nasze 
Przyrzeczenie i Prawo? Jeśli harcerz odpowie, że tak, drużynowy wzywa go, by wo-
bec ognia lub sztandaru odnowił Przyrzeczenie. Po wypowiedzeniu słów roty, har-
cerz stwierdza: Na moim słowie polegajcie jak na Zawiszy. Teraz inaczej niż wtedy, 
gdy składał Przyrzeczenie,  to nie instruktor przekazuje mu najważniejszą dewizę 
harcerskiego życia – teraz sam deklaruje mówienie prawdy i życie w prawdzie. 
Deklaruje pełną odpowiedzialność za siebie. Po odnowieniu Przyrzeczenia przez 
każdego oddzielnie drużynowy dokonuje wtajemniczenia harcerzy w ich nowe pra-
wa i obowiązki – wygłasza krótką gawędę o tym, że jako wędrownicy mają pełnić 
służbę Ojczyźnie: społeczeństwu, innym ludziom, sobie samym. 

Stefan Wajda
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W drużynie wędrowniczej 
zdobywane są stopnie wę-
drownicze: harcerki orlej 
i harcerza orlego oraz 
harcerki Rzeczypospolitej 
i harcerza Rzeczypospo-
litej. Oczywiście harcerze 
starsi, którzy przyszli do 
twojej drużyny z otwartą 
próbą na stopień sama-
rytanki/ćwika powinni te 
próby dokończyć. Jednak 
po zdobyciu naramien-
nika wędrowniczego 
zdobywa się już stopnie 
harcerki orlej i harcerza 
orlego. Jeżeli istnieje taka 
potrzeba – próba powinna 
być poszerzona o wiedzę 
i umiejętności z poprzed-
nich stopni, których dana 
osoba nie zdobyła. 

STOPNIE WĘDROWNICZE
 Ryszard Polaszewski

Zdobywanie stopni wędrowniczych jest zaplanowaną i świadomą pracą nad 
sobą, aktywnym poszukiwaniem swojego miejsca w otaczającym świecie 
i świadomym podejmowaniem służby. Stopnie wędrownicze są zdobywane, 
a nie nadawane. Są nagrodą, ale nie za długość „trwania” w drużynie, lecz za 
osiągnięcie rezultatów w pracy nad sobą. 

 PODSTAWOWE INFORMACJE
Dla drużynowego system stopni jest bardzo ważnym narzędziem do stymulo-

wania rozwoju wędrownika i wspierania jego dążenia do wszechstronnego dosko-
nalenia samego siebie.  

Dla zachęcenia wędrownika do zdobywania stopni decydujące znaczenie ma 
przykład osobisty drużynowego. Trudno do zdobywania stopni przekonać wędrow-
ników w sytuacji własnych zaniedbań w tym zakresie. 

W regulaminie znajduje się zapis wymagań na stopień, 
który jest podstawą do indywidualnego opracowania pro-
gramu próby. Zdobywający stopień wędrownik robi to przy 
wsparciu opiekuna próby.

Opiekun próby odgrywa bardzo istotną rolę. Jego zadaniem 
jest wspieranie wędrownika w przygotowaniu się do zdobywania 
stopnia (pomoc w opracowaniu programu próby) i następnie 
w czasie próby (pomoc w dotarciu do materiałów, dokonywa-
nie oceny niektórych zadań, wskazówki dotyczące pracy nad 
sobą). Z reguły opiekunami prób na stopnie wędrownicze są 
drużynowi, przyboczni i wędrownicy posiadający już dany sto-
pień. Zgodnie z regulaminem: Planowanie i realizację prób na te 
stopnie wspiera opiekun próby. Może nim być harcerz w stopniu 
równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypad-
ku stopnia harcerki orlej/harcerza orlego w stopniu przewodnika, 
a w przypadku stopnia harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczy-
pospolitej minimum w stopniu podharcmistrza).

Zakończenie próby to ważny moment dla zdobywającego 
i opiekuna próby. Obydwaj powinni być przekonani, że wę-
drownik spełnia wymagania, jakie stawia przed nim idea dane-
go stopnia. Zamknięcia próby powinna dokonać rada drużyny 
lub kapituła stopnia, którą można powołać w drużynie wę-
drowniczej. 
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Przyznanie stopnia to wyjątkowa chwila w życiu wędrownika. 
Zostaje zakończony wielomiesięczny wysiłek i osiągnięty kolejny 
etap wtajemniczenia harcerskiego. Stopień przyznaje drużynowy na 
wniosek rady drużyny lub kapituły stopni i ogłasza to w swoim roz-
kazie. Dobrą tradycją wielu środowisk harcerskich jest uroczyste 
nadawanie stopnia, podkreślające jego wagę i zachęcające innych 
harcerzy do intensywniejszej pracy nad sobą. 

 ZDOBYWANIE STOPNIA HARCERKI ORLEJ/HARCERZA ORLEGO 
Idea stopnia harcerki orlej/harcerza orlego

Kierując się Prawem Harcerskim, buduje swój własny system wartości. Sam wy-
znacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybra-
nych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby. 

System stopni harcerskich ZHP, 2003

Harcerz orli poszukuje swojego miejsca w życiu i społeczeństwie. Chce być „kimś”, 
realizować swoje pasje życiowe, dążyć w nich do doskonałości, znajdować zadowole-
nie i radość w służbie innym i sobie. Harcerz orli to stopień wyjątkowy – wprowadzony 
w ZHP w okresie międzywojennym, zlikwidowany w 1949 r. i wreszcie przywrócony 

w 1981 r. 
Próba na stopień harcerza orlego mobilizuje do in-

tensywnej pracy nad sobą, nad własnym charakterem. 
Wymaga podjęcia dojrzałej służby na rzecz społeczeń-
stwa i własnego środowiska harcerskiego. Zobowiązu-
je do szukania własnego miejsca w społeczeństwie po-
przez dążenie do mistrzostwa w wybranej dziedzinie 
aktywności. Próba harcerza orlego jest wielkim kro-
kiem na drodze dojrzewania do dorosłości.

Stopień harcerza orlego powinien być zdobywany 
w wieku 1618 lat, po zakończeniu próby wędrowni-
czej. Zdobywający powinien sam stworzyć dla siebie 
program próby, zapewniający wszechstronny rozwój, 
zawierający zadania związane z pracą nad charakterem 
i budowaniem własnego systemu wartości. W ukła-
daniu programu próby „orlej” wędrownika wspiera 
opiekun próby (drużynowy, przyboczny lub po prostu 
inny wędrownik – starszy, o większym doświadczeniu). 
Zalecany czas trwania próby to 1218 miesięcy. 

Z całą pewnością stopień harcerza orlego jest zdo-
bywany w pełni samodzielnie. Opiekun próby pomaga 
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pokonać przeszkody, a nie ciągnie za rękę zdobywającego stopień. Formułowanie 
zadań próby powinno być samodzielnym wyborem harcerza rozpoczynającego 
zdobywanie stopnia. Najważniejszym wyznacznikiem próby „orlej” jest budowanie 
własnej osobowości – praca nad sobą. Mniejszą rolę odgrywa zdobywanie nowej 
wiedzy i umiejętności (istotne w stopniach przeznaczonych dla młodszych harce-
rzy).

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry: 
 Siła ciała

1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fi zyczną. Znam 
granice swojej wytrzymałości fi zycznej.
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 fi nansowymi. 
Opracowałam/em sposób sfi nansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizo-
wałam/em go.
3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (na-
uka 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. Potrafi ę 
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 wy-
borów 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 wyzna-
czony 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.
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Zdobywanie stopnia harcerza orlego jako pierwszego stopnia
Jeżeli wędrownik przed przyjściem do drużyny nie był harcerzem, to po zakoń-

czeniu próby wędrowniczej rozszerzonej o próbę harcerza składa Przyrzeczenie 
Harcerskie i przystępuje do zdobywania stopnia harcerza orlego. Jego próba jest 
jednak dodatkowo poszerzona o najważniejsze wymagania poprzednich stopni. 
O tym, jakie to wymagania, decyduje rada drużyny lub odpowiednia kapituła, otwie-
rająca próbę na stopień. Taka próba wymaga od harcerza więcej wysiłku niż próby 
tych, którzy zdobyli wcześniej stopień ćwika.

Dobierając zadania uzupełniające próbę harcerza orlego, należy wybrać z „niż-
szych” prób tylko te wymagania, których zrealizowanie będzie konieczne dla wła-
ściwego funkcjonowania wędrownika w harcerstwie i jego rozwoju harcerskiego. 
Trzeba pamiętać, że z racji wieku i życiowych doświadczeń wiele wymagań zreali-
zował on już w swoim „cywilnym” życiu. Wypada także wziąć pod uwagę możli-
wości czasowe wędrownika, by nie zahamować realizacji próby zbyt dużą liczbą 
czasochłonnych zadań. Taka próba nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy, gdyż 
przestanie spełniać rolę bodźca mobilizującego do pracy nad sobą. 

 PRÓBA HARCERKI/HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ 
Stopień harcerza Rzeczypospolitej ma świadczyć o społecznej dojrzałości jego 

posiadacza, a więc zdobywany powinien być między 18. a 21. rokiem życia. Wieńczy 
proces harcerskiego samodoskonalenia i pracy nad sobą. Jego posiadacze kończą 
swoją działalność w ZHP jako wędrownicy i albo odchodzą z organizacji, albo po-
zostają w niej jako kadra (instruktorzy lub starszyzna).

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim 
we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi ę godzić pełnione przeze mnie role, 
np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo 
w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. 
Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia. 

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y: 
 zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego, 
 wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące.
Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

 praca nad sobą, 
 służba,
 poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie.

Indywidualne zadania próby harcerki/harcerza Rzeczypospolitej harcerka/har-
cerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. 
W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdro-
wie i kondycję fi zyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach 
życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. 
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Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój po-
mysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna 
swoje prawa i obowiązki wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywią-
zywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim 
swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

System stopni harcerskich ZHP, 2003

 CO DALEJ?
Wędrownik ma możliwość zdobycia stopnia harcerki/harcerza Rzeczypospolitej 

w wieku 1921 lat. Co się później z nim dzieje? Po pierwsze może nadal działać 
w drużynie – będąc cennym jej członkiem, spełniając w niej różne odpowiedzialne 
funkcje i zadania (np. podejmując się roli opiekuna prób na stopnie harcerza orlego 
i harcerza Rzeczypospolitej). Jednak tkwienie w drużynie dwudziestokilkulatków 
na dłuższą metę nie ma racji bytu. Naturalną koleją rzeczy jest odejście z drużyny 
i zakończenie działalności w ramach ZHP. Ostatecznym takim momentem jest 
ukończenie 25 lat. 

Oczywiście, niektórzy z wędrowników pozostają w harcerstwie, ale już w innych 
rolach. Po pierwsze mogą wybrać drogę instruktorską i pozostać w ZHP jako kadra 
wychowawcza. Po drugie mogą zostać starszyzną i będąc nadal 
harcerzami, rozwijać się w ramach idei zawartych w Przyrzecze-
niu Harcerskim, równocześnie pełniąc służbę na rzecz organizacji. 
Wreszcie mogą pozostać członkami wspierającymi ZHP – działa-
czami. Wtedy, co prawda już bez mundurów, mogą zachować więź 
z organizacją i dalej działać na rzecz ZHP. 

Stopień harcerki/harcerza 
Rzeczypospolitej związa-
ny jest w ZHP z dużym 
prestiżem. Jest przez 
niektórych traktowany 
tak poważnie, że... nie 
jest w ogóle zdobywany. 
Wynika to często z nie-
zrozumienia idei stopnia. 
Harcerz Rzeczypospo-
litej nie jest harcerskim 
ideałem – osiągnięcie tego 
stopnia nie jest tożsame 
z wejściem do panteonu 
harcerskich świętych. 
Oznacza jedynie, że 
harcerz, który go zdobył, 
wszedł w dorosłość, zna-
lazł swoje miejsce 
w społeczeństwie i potrafi ł 
tego dokonać w zgodzie 
z harcerskimi ideałami. 



CZĘŚĆ V. ROZWÓJ WĘDROWNIKÓW

206

 ODBYWANIE PRÓBY W KAPITULE 
W ZHP stopnie wędrownicze mogą być zdobywane w kapitułach. Wykorzy-

stują one doświadczenia osób, które zdobyły już dany stopień i mogą służyć radą 
i pomocą w tym zakresie. Jest to sposób nie tylko na podniesienie poziomu prób, 
ale również na budowanie wędrowniczej samorządności. Spróbujmy przyjrzeć się 
funkcjonowaniu kapituł stopni wędrowniczych. 

Jak wyglądają kapituły od strony regulaminowej?
Celem pracy kapituły stopni wędrowniczych jest ułatwienie wędrownikowi 

przejścia próby na stopień HO lub HR. Kapituła otwiera, przeprowadza i ocenia 
próby na stopnie wędrownicze.

Zgodnie z obowiązującym systemem stopni harcerskich decyzje w sprawie za-
twierdzenia programu próby oraz o przyznaniu stopnia podejmują (...) w drużynie wę-
drowniczej – członkowie drużyny zgodnie z konstytucją drużyny. Oznacza to, że w kon-
stytucji drużyny wędrownicy decydują, czy stopnie będą im przyznawane przez 
radę drużyny, kapitułę działającą w drużynie czy też kapitułę zewnętrzną. Dalej 
w regulaminie możemy przeczytać, że do prowadzenia prób HO i HR (...) można po-
wołać kapitułę stopni przy drużynie, szczepie, związku drużyn lub hufcu. Oznacza to, że 
w miarę potrzeb i możliwości kadrowych można powoływać kapituły na różnym 
poziomie. Można np. powołać w drużynie lub szczepie kapitułę przyznającą stopień 
harcerza orlego, a równocześnie wędrownicy z tego środowiska stopień harcerza 
Rzeczypospolitej będą zdobywać w kapitule hufcowej. 

Istnienie kapituły przy komendzie hufca nie ogranicza pra-
wa drużyn wędrowniczych do posiadania własnej kapituły lub 
przyznawania stopni przez radę drużyny. To drużyna musi sa-
modzielnie zdecydować, kto będzie te stopnie przyznawał i nie 
należy odgórnie zmuszać jej do jakichś rozwiązań. Oczywiście, 
dobrze działająca kapituła hufcowa może przekonać wszyst-
kich wędrowników do zdobywania stopni właśnie z jej pomocą.

Kapitułę na dowolnym poziomie możemy utworzyć dopie-
ro wtedy, gdy mamy trzech posiadaczy danego stopnia, gdyż 
jak mówi regulamin: W skład kapituły mogą wchodzić tylko po-
siadający ten stopień harcerze i instruktorzy. Kapituła składa się 
przynajmniej z trzech członków. Dlatego też kapitułę stopnia HR 
najłatwiej utworzyć na poziomie hufca.

Regulamin określa, że kapituła zajmuje się zatwierdzeniem 
programu próby oraz podjęciem decyzji o przyznaniu stopnia. 
Równocześnie decyzje o otwarciu próby, zamknięciu i przyznaniu 
stopnia ogłasza drużynowy w rozkazie. Oznacza to, że kapitu-
ła opiniuje proponowany przez wędrownika program próby 
na stopień i wnioskuje do drużynowego o otwarcie próby 
w rozkazie. W czasie próby kapituła udziela wsparcia zdoby-

Czasami zauważa się 
przerost ambicji członków 
kapituł działających na 
poziomie hufca, którzy 
mają skłonności do utrud-
niania procesu zdobywa-
nia stopnia, wymyślają 
skomplikowane procedury 
itp. Pamiętaj, że kapituła 
hufcowa nie może uzurpo-
wać sobie prawa do bycia 
jedyną kapitułą w środo-
wisku. Powinna zyskać 
zwolenników zdobywania 
w niej stopni przez budo-
wanie swojego autorytetu, 
a nie za pomocą zabiegów 
administracyjnych.
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wającemu stopień lub jego opiekunowi, o ile takiej pomocy potrzebują. Na koniec 
dokonuje oceny próby, zamyka ją i wnioskuje o przyznanie stopnia przez drużyno-
wego. 

Ponadto szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określają członkowie kapituły, 
a zatwierdza komendant jednostki, przy której działa kapituła. Trudno zresztą byłoby 
określić uniwersalne zasady w sytuacji, gdy kapituła może działać zarówno przy 
12-osobowej drużynie, jak i przy 1200-osobowym hufcu. 

Kapituły stopni – w drużynie czy w hufcu?
Zasadniczo próby na stopnie powinny być realizowane w drużynach, gdzie zaj-

muje się nimi rada drużyny, wędrowniczy krąg rady lub kapituła utworzona w dru-
żynie (zgodnie z postanowieniami konstytucji drużyny). Otwarcie próby, zamknię-
cie i przyznanie stopnia ogłaszane jest rozkazem drużynowego. Dlatego hufcowe 
kapituły stopni należy tworzyć tylko wtedy, gdy nie ma w drużynach wystarczającej 
liczby osób posiadających odpowiedni stopień. 

Istnienie kapituły w hufcu z całą pewnością przyczynia się do propagowania 
stopni wędrowniczych. Często harcerze w drużynach nie wiedzą, jak przystąpić do 
próby, np. na stopień harcerza Rzeczypospolitej, szczególnie wtedy, gdy drużynowy 
takiego stopnia nie posiada. Hufcowa kapituła w tej sytuacji pomoże rozwiać roz-
maite wątpliwości. 


