ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
ORGANIZACJA HARCERZY

REGULAMIN WĘDROWNIKÓW
I SZCZEBLI WĘDROWNICZYCH

G£ÓWNA KWATERA HARCERZY
LONDYN 2006

Główna Kwatera Harcerzy 2006 rok

REGULAMIN WĘDROWNIKÓW
I SZCZEBLI WĘDROWNICZYCH
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.9 z dnia 1 września 1977 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 17 września 1979 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10 z dnia 8 grudnia 1991 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 10 lutego 1993 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10 z dnia 1 września 2006 roku.
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I. NAZWA.
1. Trzecia gałąź Organizacji Harcerzy nosi nazwę “Wędrownicy”. Nazwa ta jest stosowana na
pieczątkach i w oficjalnej korespondencji z władzami i organizacjami nie harcerskimi.
II. UCZESTNICY.
2. Członkiem gałęzi organizacyjnej wędrowników zostaje harcerz w wieku około 15 lat, co
zostaje stwierdzone rozkazem bezpośredniego przełożonego ewentualnie Hufcowego:
“Stwierdzam przejście Druha N.N. do wędrowników z dniem …….”
3. Przejście do gałęzi wędrowników może nastąpić w trakcie służby na życzenie kandydata za
zgodą Drużynowego lub na życzenie Drużynowego ze zgodą kandydata. W kwestiach
spornych decyduje Szczepowy.
4. Do jednostki wędrowników może być przyjęty nie harcerz, który ukończył 15 rok życia. Po
odbyciu okresu próbnego trzech miesięcy, z wynikiem dodatnim, składa próbę na młodzika i
przyrzeczenie. W pół roku po przyrzeczeniu może być dopuszczony do próby na
wywiadowcę i ćwika łącznie.
5. Nie później niż rok po przejściu do gałęzi wędrowników, następuje “obrzęd wtajemniczenia”
obejmujący odnowienie przyrzeczenia, właściwie - wtajemniczenie, nadanie naramiennika
wędrownika i wręczenie Regulaminu Wędrowników i Szczebli Wędrowniczych.
6. Wędrownicy pozostający na funkcjach w gromadach zuchów i drużynach harcerzy mają
prawo do udziału we wszystkich zajęciach i imprezach wędrowników swego Szczepu, Hufca
i Chorągwi, ale nie mają obowiązku.
7. Czasokres przynależności do wędrowników jest 15 do 21 lat.
8. Zaleca się, aby wędrownicy w wieku powyżej 21 lat byli zachęcani do wstępowania do
istniejących kręgów harcerskich lub kręgów starszoharcerskich, lub tworzyli nowe kręgi w
szczepie macierzystym, albo w Hufcu.
III. ORGANIZACJA.
9. Jednostką organizacyjną wędrowników jest Drużyna Wędrowników, nosząca tę samą
numerację, co macierzysta drużyna harcerzy. Wchodzi ona w skład Szczepu.
Minimalny stan drużyny przy zakładaniu jest 9 członków, 3 patrole po 3 wędrowników plus
drużynowy wędrowników.
W wypadku, gdy powstaje drużyna wędrowników z różnych drużyn harcerzy, wówczas
może być przyłączona do jednego ze Szczepów lub tworzyć drużynę wędrowników w Hufcu.
Decyzję podejmuje, Hufcowy, w porozumieniu z zainteresowanymi szczepami i drużynami.
Drużyna Wędrowników pracuje systemem patrolowym i sekcyjnym.
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Drużynom Wędrowników przysługuje prawo posiadania własnego buńczuka (drzewce
składane) po rocznym pomyślnym okresie pracy jako drużyna próbna i odbyciu przynajmniej
jednego obozu wędrownego.
Prawo posiadania buńczuka nadaje Komendant Chorągwi, który po rocznym pomyślnym
okresie próbnym przyjmuje drużynę do Z.H.P.
Na czele drużyny stoi drużynowy wędrowników, możliwie podharcmistrz, pożądane młody
harcmistrz.
Prawa i obowiązki drużynowego oraz organizację drużyny określa regulamin wewnętrzny “Regulamin Drużyny”.
10. Drużyny wędrownicze specjalizujące się:
W warunkach wybitnie odpowiednich i gwarantujących ciągłość pracy, Komendant
Chorągwi może powołać do życia drużyny wędrowników, specjalizujące się jako całość w
jednej dziedzinie,
np. żeglarskie, łącznościowe, lotnicze itp.
11. Zastęp wędrowników.
Zastęp wędrowników jest zastępczą jednostką organizacyjną wędrowników i może istnieć
przy drużynie harcerzy. Zastęp podlega bezpośrednio drużynowemu, posiada własny
program pracy i pozostaje pod nadzorem programowym namiestnika wędrowników hufca.
Drużynowy decyduje czy zastęp ma brać udział w zbiórkach drużyny.
12. Samodzielny Zastęp Wędrowników może powstać w miejscowości, gdzie nie istnieją
jednostki harcerskie. Podlega bezpośrednio Hufcowemu, pracuje jako zastęp wędrowników
przy drużynie.
13. Patrol.
Drużyna lub zastęp dzielą się na patrole, które składają się z trzech wędrowników –
najbliższych przyjaciół lub kolegów. Patrol jest jednostką dowolną, celem, której jest
ułatwienie administracyjne, oraz wzajemna samopomoc i kontrola w realizowaniu programu
pracy.
14. Sekcja
Sekcje tworzy kilku lub kilkunastu wędrowników w Szczepie / Hufcu, o tych samych
upodobaniach lub zainteresowaniach lub specjalizujących się w tej samej sprawności, na
przykład: sekcja sportowa, sekcja techniczna, sekcja pływacka, sekcja kolarska, sekcja
narciarska, sekcja motorowa, sekcja kuchmistrzowska, sekcja fotograficzna.
Sekcje mogą mieć charakter przejściowy i być organizowane na określony przeciąg czasu,
lub mieć charakter trwały np. sekcja sportowa.
15. Samotni wędrownicy, wędrujący w rozproszeniu, są to wędrownicy, w których rejonach
zamieszkania nie ma jednostek wędrowników. Należą oni jako członkowie
korespondencyjni, do najbliższej jednostki wędrowników, albo do jednostki wędrowników
Szczepu, który opuścili.
IV. ZAŁOŻENIA IDEOWO-PROGRAMOWE.
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16. Praca nad sobą.
a. Samowychowanie tj. poznanie siebie samego i świadoma dobrowolna praca nad własnym
charakterem.
b. Samokształcenie tj. praca nad przyswojeniem umiejętności praktycznych i teoretycznych
z różnych gałęzi nauk, jako uzupełnienie i pogłębienie programu szkoły.
c. Praca nad rozwojem i zdrowiem fizycznym.
Środki:
a. Stosowanie prawa harcerskiego w życiu codziennym w szerokiej i głębokiej interpretacji.
b. Praktyki religijne i czytanie Pisma Świętego.
c. Sumienność i samodzielność w pracy szkolnej.
d. Stopnie, sprawności wędrownicze.
e. Szczeble wędrownicze.
f. Wędrówki, obozy, złazy,
g. Higiena życia codziennego.
17. Szukanie miejsca w społeczeństwie.
Dążenie do zdobycia zawodu, stanowiska w zawodzie, szacunku i uznania środowiska.
Środki:
a. Wędrówki w mieście i na wsi w kraju zamieszkania i za granicą.
b. Wywiady społeczne i gospodarcze.
c. Udział w życiu towarzyskim.
d. Udział w akademiach, obchodach, uroczystościach.
e. Kursy zawodowe.
f. Czytanie książek popularno-naukowych.
18. Służba.
Szeroko pojęta służba Bogu, Polsce i bliźnim, oraz służba na rzecz Harcerstwa Polskiego.
Rzetelne wypełnianie obowiązków chrześcijańskich, rodzinnych, obywatelskich,
zawodowych, społecznych.
V. STOPNIE.
19. Tematem stopni harcerskich w gałęzi organizacyjnej wędrowników są wyższe stopnie
harcerskie - Harcerz Orli i Harcerz Rzeczypospolitej. Uzyskanie stopnia H.R. ma być
wynikiem dojrzałości obywatelskiej i przygotowania do życia w całej pełni
uświadomionego.
Harcerz przechodzący do wędrowników i niemający stopnia ćwika, odbywa próbę na ten
stopień w ciągu pierwszego roku.
VI. SPRAWNOŚCI.
20. Wymagania na sprawności są ujęte regulaminem wewnętrznym pt. “Sprawności Wędrowników”.
21. Wędrownik wybiera sprawności, które będzie zdobywał, według swoich zainteresowań i
możliwości.
Wybór sprawności, zgłasza swemu przełożonemu, po czym, po odpowiednim przygotowaniu
przystępuje do próby przed komisją działającą w Szczepie, Hufcu lub Chorągwi.

Główna Kwatera Harcerzy 2006 rok

22. Komisje są powoływane na wniosek Szczepowego, Hufcowego i Referenta Wędrowników
Komend Chorągwi przez Komendanta Chorągwi. Przewodniczącym komisji jest harcmistrz
lub podharcmistrz.
23. Sprawności wędrownicze są przyznawane rozkazem Hufcowego i wpisywane do książeczki
służbowej wędrownika. Sprawności też mogą być przyznawane na imprezach
wędrowniczych organizowanych przez Chorągiew, za zgodą Komendanta Chorągwi.
Sprawności III szczebla traktowane są poważnie. Próba jest prowadzona na wysokim
poziomie w wymagający sposób – nigdy zbiorowo.
Próba jest prowadzona przez rzeczoznawcę oraz instruktora z komisji na danym terenie. Do
próby dopuszcza przewodniczący komisji.
Wędrownik nosi sprawności na prawym ramieniu zamiast sprawności harcerzy.
Namiestnik wędrowników prowadzi rejestr przyznanych sprawności.
VII.

MUNDUR I ODZNAKI.

24. Harcerze wędrownicy noszą odznaki i mundur harcerski, określony regulaminem
wewnętrznym pt. “Regulamin Mundurowy”.
25. Wędrownikowi przysługuje prawo noszenia chusta wędrowniczej: chusta trójkątna, barwy
zielonej, odcień dowolny, ale jednolity w jednostce, bez obszywek i oznak na tyle.
Wędrownicy mogą nosić chustę macierzystej drużyny.
26. Naramienniki, barwy ciemno zielonej, z wyhaftowanym ogniskiem ułożonym prawidłowo w
gwiazdę, sposobem skautowym na długotrwałe palenie - wzór 8 Regulaminu Mundurowego.
Nosi się tylko jeden naramiennik po lewej stronie.
Trzy polana symbolizują trzy główne punkty pracy wędrowniczej: pracę nad sobą, szukanie
miejsca w społeczeństwie i służbę.
Trzy polana symbolizują: najniższy - zdrowie, średni- wiedzę, duży - charakter i siły
duchowe wznoszące się ku Bogu, które razem tworzą harmonijny rozwój osobowy.
Prawo noszenia naramiennika przysługuje wędrownikom po wtajemniczeniu, instruktorom
ze specjalnością instruktorską wędrowników, namiestnikom i referentom wędrowników
komend hufców i chorągwi.
27. Drużynowy drużyny wędrowników nosi czerwony sznur na lewym ramieniu. Przyboczny
drużyny wędrowników i zastępowy samodzielnego zastępu wędrowników noszą czerwony
sznur na szyji.

VIII. SZCZEBLE WĘDROWNICZE.
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Zasady ogólne.
28. Regulamin wprowadza 3 szczeble wędrownicze.
BRĄZOWA SZYSZKA
(Wędrownik „Łazik”)
SREBRNA SZYSZKA
(Wędrownik „Włóczęga”)
ZŁOTA SZYSZKA
(Wędrownik „Arcy-włuczęga”)
29. Zdobywanie szyszek jest jednym z podstawowych czynników wychowawczych w zakresie
samowychowania i samokształcenia wędrowników.
30. Szyszki reprezentują szczebel wyrobienia wędrowniczego i nie należy ich mylić ze
stopniami młodzieżowymi, które nadal stanowią zasadniczy program wychowania
harcerskiego.
31. Odznaki szyszek.
Szyszka Brązowa
Szyszka Srebrna
Szyszka Złota

- jest oryginalną szyszką noszoną w formie rozety –
suwaka na chuście harcerskiej.
- jak Brązowa - z tym, że posiadanie jej jest wąskim srebrnym
paskiem (2 mm szeroki maks) wyszyty na dolnej części brzegu
naramiennika wędrowniczego.
- jak Srebrna - z tym, że pasek na naramienniku
wędrowniczym jest złoty.

Wskazówki do przeprowadzania prób.
32. Ubiegający się o szyszkę wędrowniczą musi posiadać sprawności wędrownicze i mieć
zarejestrowaną obecność na kilkudniowych złazach wędrowników, lub na innych podobnych
spotkaniach, oraz musi się wykazać pracą dla Szczepu lub Ośrodka Parafialnego.
33. Próba na szyszkę jest przeprowadzana przez Komisję upoważnioną do tego przez
Komendanta Chorągwi.
34. Próba na szyszkę odbywa się w czasie wędrówki z biwakowaniem. Wędrówka musi się
odbyć w gronie patrolu lub z przynajmniej jednym partnerem. Samodzielne wędrowanie
przez indywidualnych wędrowników jest niedozwolone.
35. W czasie odbywania próby wędrownik przyrządza własne posiłki. /180 Nie wolno korzystać
z restauracji, kawiarni, barów itp.
36. Kopertę z trasą i instrukcjami otrzymuje patrol przed próbą z poleceniem otworzenia jej w
odpowiednim czasie i miejscu.
37. Po odbytej wędrówce, dziennik marszu i wywiady muszą być przekazane instruktorowi
odpowiedzialnemu za program.
38. Na podstawie pomyślnie odbytej próby i przełożonej dokumentacji wędrówek, szyszkę
przyznaje Komendant Chorągwi lub upoważniony przez Komendanta Chorągwi Hufcowy, o
ile wymagają tego warunki lokalne.
39. Zasadniczo wędrówkę odbywa się pieszo, ale Komendy Chorągwi mogą wprowadzić pewne
modyfikacje w programie prób, jeżeli wędrówka odbywa się kajakami, rowerami, na nartach
itp.
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Próba na Złotą Szyszkę powinna się odbyć tylko pieszo.

Brązowa Szyszka.
40. Warunki dopuszczenia do próby:
a. Posiada przynajmniej jedną sprawności wędrowniczą.
b. Brał udział w kilkudniowym złazie wędrowników.
c. Brał udział w innych spotkaniach wędrowników.
d. Zapoznał się z higieną i techniką marszu.
e. Posiada pełny ekwipunek polowy.
Program próby.
41. Przejdzie w pełnym ekwipunku polowym trasę 24/48 km drogami bocznymi, leśnymi lub
ścieżkami, wyznaczoną miejscowościami z przynajmniej jednym noclegiem pod namiotem i
gotowaniem posiłków. [albo przepłynie kajakiem trasę 30/60 km, lub przejedzie rowerem
110/180 km].
42. Prowadzi dziennik marszu, zapisując czas, dystans, gdzie jest, co robi oraz ciekawsze
spostrzeżenia i własne uwagi.
43. Przeprowadzi przynajmniej dwa wywiady na trasie w wyznaczonych miejscowościach.
A. Wywiad historyczno-kulturalny, np.
a. Kiedy miejscowość powstała i czemu, z czego był znana.
b. Sławni mieszkańcy w przeszłości.
c. Kościoły, zabytki historyczne i inne ciekawostki.
d. Szkic/obrazek lub plan ważnego lub ciekawego budynku.
B. Wywiad ekonomiczno-społeczny, np.
a. Plan miejscowości.
b. Środki komunikacji.
c. Zajęcia mieszkańców.
d. Zakłady pracy, przemysł, możliwości rozwoju.
e. Usługi publiczne /szpitale, poczta, policja/.
f. Inne ciekawostki.
Tematyka powyższa może być podzielona, ze względów praktycznych, na kilka
mniejszych wywiadów w różnych wyznaczonych miejscowościach.
Wywiad należy przeprowadzać raczej przez rozmowy z mieszkańcami lub z własnych
obserwacji, nie korzystając z miejscowych bibliotek lub t.p.

Srebrna Szyszka.
44. Warunki dopuszczenia.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Posiada przynajmniej 3 sprawności wędrownicze.
Brał udział w dwóch złazach wędrowniczych.
Odbył obóz wędrowny (minimum 5 dni).
Przedstawi szczegółowy dziennik jako dowód odbycia obozu.
Brał udział w innych spotkaniach wędrowniczych.
Posiada Brązową Szyszkę.

Program próby.
45. Przejdzie w pełnym ekwipunku polowym trasę 36/72 km drogami bocznymi, leśnymi
ścieżkami, wyznaczonymi miejscowościami, z przynajmniej dwoma noclegami pod
namiotem i gotowaniem posiłków, [albo przepłynie kajakiem 50/100 km, lub przejedzie
rowerem 160/270 km].
46. Prowadzi dziennik marszu zapisując czas, dystans, gdzie jest, co robi oraz ciekawsze
spostrzeżenia i własne uwagi.
47. Przeprowadzi przynajmniej trzy wywiady na trasie w wyznaczonych miejscowościach lub
okolicach.
A. Wywiad przyrodniczy:
a. Przedstawi opis z rysunkami napotkanych drzew, krzewów i kwiatów.
b. Przedstawi opis i rysunki napotkanych owadów, zwierząt i ptaków.
c. Przedstawi opis terenu.
B. Wywiad historyczny-kulturalny
C. Wywiad ekonomiczno-społeczny

Złota Szyszka.
48. Warunki dopuszczenia do próby.
a. Posiada przynajmniej 5 sprawności wędrowniczych.
b. Brał udział w 3 złazach wędrowniczych, w tym jeden złaz Chorągwiany.
c. Wziął udział, w co najmniej jednym obozie wędrownym (minimum 5 dni), pełniąc
odpowiedzialną funkcję.
d. Wziął udział, w co najmniej jednej wyprawie zagranicą (minimum 7 dni), lub w
dwutygodniowym obozie wędrownym w kraju zamieszkania, pełniąc odpowiedzialną
funkcję.
e. Przedstawi szczegółowy dziennik jako dowód odbycia wyprawy (pkt. D).
f. Brał udział w innych spotkaniach wędrowniczych.
g. Posiada Srebrną Szyszkę.
Program próby.
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49. Przejdzie w pełnym ekwipunku polowym trasę 54/104 km drogami bocznymi, leśnymi lub
ścieżkami, wyznaczonymi miejscowościami, z przynajmniej trzema noclegami pod
namiotem i gotowaniem posiłków. Część trasy powinna mieć miejsce w terenie trudnym,
dzikim, np. górzystym.
50. Prowadzi dziennik marszu, zapisując czas, dystans, gdzie jest, co robi oraz ciekawsze
spostrzeżenia i własne uwagi.
51. Przeprowadzi trzy wywiady na trasie w wyznaczonych miejscowościach lub okolicach.
a. Wywiad ekologiczno-przyrodniczy.
b. Wywiad historyczno-kulturalny.
c. Wywiad ekonomiczno-społeczny.
Wywiady na Złotą Szyszkę są bardzo obszerne lub też porównawcze n.p. na przestrzeni kilku
miejscowości.
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Wzory Kart Prób
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komenda Chorągwi Harcerzy w
Referat Wędrowników
PROTOKÓŁ PRÓBY
Na BRĄZOWĄ SZYSZKĘ – Wędrownik Łazik
Druh:
Data urodzenia:

Stopień:

Przydział służbowy:

Funkcja:

Sprawności wędrownicze : (min 1)

Brał udział w:
a. Złazie Wędrowników
Data:

Miejscowość:

b. Innych spotkaniach wędrowniczych
Data:

Miejscowość:

Stwierdzam spełnienie warunków i dopuszczam do próby na BRĄZOWĄ SZYSZKĘ
Data:
Podpis dopuszczającego
Próba
L.p.
1.

Wymagania
Marsz w pełnym ekwipunku 24/48 km [lub 30/60 km kajakiem, lub 110/180
km rowerem], z noclegiem pod namiotem i gotowaniem posiłków

2.

Opis trasy, uwagi i spostrzeżenia zapisane w dzienniku/logu

3.

Wywiad historyczno-kulturalny

4.

Wywiad ekonomiczno-spłeczny

Ocena

Data

Data rozpoczęcia próby:
Data zakończenia próby:
Do: KOMENDANTA CHORĄGWI HARCERZY
Na podstawie odbytej próby i przedłożonej dokumentacji wędrówek stawiam wniosek o przyznanie
Druhowi:

BRĄZOWEJ SZYSZKI

Data:
Podpis Przewodniczącego Komisji

Główna Kwatera Harcerzy 2006 rok

Podpis

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komenda Chorągwi Harcerzy w
Referat Wędrowników
PROTOKÓŁ PRÓBY
Na SREBRNĄ SZYSZKĘ – Wędrownik Włóczęga
Druh:
Data urodzenia:

Stopień:

Przydział służbowy:

Funkcja:

Sprawności wędrownicze : (min 1)

Brał udział w:
a. Złazie Wędrowników
Data:

Miejscowość:

Data:

Miejscowość:

b. Innych spotkaniach wędrowniczych
Data:

Miejscowość:

c. Obozie wędrownym (min 5 dni)
Data:

Marszruta:

Stwierdzam spełnienie warunków i dopuszczam do próby na SREBRNĄ SZYSZKĘ
Data:
Podpis dopuszczającego
Próba
L.p.
1.

Wymagania
Marsz w pełnym ekwipunku 36/72 km [lub 50/100 km kajakiem, lub
160/270 km rowerem], z noclegiem pod namiotem i gotowaniem posiłków

2.

Opis trasy, uwagi i spostrzeżenia zapisane w dzienniku/logu

3.

Dziennik/log obozu wędrownego

4.

Wywiad przyrodniczy

5.

Wywiad historyczno-kulturalny

6.

Wywiad ekonomiczno-spłeczny

Ocena

Data

Data rozpoczęcia próby:
Data zakończenia próby:
Do: KOMENDANTA CHORĄGWI HARCERZY
Na podstawie odbytej próby i przedłożonej dokumentacji wędrówek stawiam wniosek o przyznanie
Druhowi:

SREBRNEJ SZYSZKI

Data:
Podpis Przewodniczącego Komisji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Główna Kwatera Harcerzy 2006 rok

Podpis

Komenda Chorągwi Harcerzy w
Referat Wędrowników
PROTOKÓŁ PRÓBY
Na ZŁOTĄ SZYSZKĘ – Wędrownik Arcy-włóczęga
Druh:
Data urodzenia:

Stopień:

Przydział służbowy:

Funkcja:

Sprawności wędrownicze : (min 1)

Brał udział w:
a. Złazach Wędrowników w tym 1 Złazie Chorągwianym
Data:

Miejscowość:

Data:

Miejscowość:

Data:

Miejscowość:

b. Innych spotkaniach wędrowniczych
Data:

Miejscowość:

c. Obozie wędrownym (min 5 dni)
Data:

Marszruta:

Data:

Marszruta:

Stwierdzam spełnienie warunków i dopuszczam do próby na ZŁOTĄ SZYSZKĘ
Data:
Podpis dopuszczającego
Próba
L.p.
1.

Wymagania
Marsz w pełnym ekwipunku 54/104 km z trzema noclegami pod namiotem i
gotowaniem posiłków

2.

Opis trasy, uwagi i spostrzeżenia zapisane w dzienniku/logu

3.

Dziennik/log wyprawy zagranicznej

4.

Wywiad ekologiczno-przyrodniczy

5.

Wywiad historyczno-kulturalny

6.

Wywiad ekonomiczno-spłeczny

Ocena

Data

Data rozpoczęcia próby:
Data zakończenia próby:
Do: KOMENDANTA CHORĄGWI HARCERZY
Na podstawie odbytej próby i przedłożonej dokumentacji wędrówek stawiam wniosek o przyznanie
Druhowi:

SREBRNEJ SZYSZKI

Data:
Podpis Przewodniczącego Komisji

Główna Kwatera Harcerzy 2006 rok

Podpis

