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1. Jaka powinna być próba? 

Próba powinna być indywidualna – wędrownicy w ramach 

próby samodzielnie planują i realizują zadania. Planowanie  

i realizację próby wspiera opiekun próby (osoba posiadająca już 

naramiennik wędrowniczy).  

 

2. O czym pamiętać pisząc zadania do próby? 

Wszystkie zadania w próbie muszą: 

- Być precyzyjnie i prosto napisane, wskazujące na cel, który się 

chce poprzez nie osiągnąć, 

- Być mierzalne. Muszą mieć jasno przedstawione wskaźniki tej 

mierzalności, np. wskaźnik ilościowy (ilość kilometrów do 

przebycia, czas ćwiczeń każdego dnia), wskaźnik jakościowy 

(wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń pracy przy 

komputerze). 

- Być aktywny, osiągalny poprzez nasze działanie (są 

problemy/zadania, których nie da się rozwiązać/zrealizować, są 

też takie, które rozwiązują/realizują się same: „W okresie od 

września XXXX roku do czerwca XXXX roku zadania, które 

- Być realistyczny, jego cel musi być realny do wykonania  

z punktu widzenia materiałów potrzebnych do jego wykonania; 

indywidualnych możliwości osoby go wykonującej; środowiska  

w którym działamy. 

- Być określony w czasie, należy podać ramy czasowe potrzebne 

do wykonania postawionego sobie celu. 
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3. Czym jest Próba Wędrownicza? (Próba na naramiennik 

wędrowniczy) 

  Próba ta jest stałym elementem wejścia do grupy 

wędrowników. Każdy kto chce zostać wędrownikiem musi przez 

nią przejść. Celem próby jest uświadomienie zasad 

funkcjonowania w zespole wędrowniczym. 

 

4. Jak długo trwa próba wędrownicza? 

  Próba wędrownicza trwa od 2 do 6 miesięcy. 

 

5. Jakie są wymagania próby wędrowniczej? 

- Znajomość i rozumienie kodeksu, dewizy i symboliki 

wędrowniczej, 

- Dbanie o honor i rozwój swojego harcerskiego środowiska 

(podjęcie się przynajmniej jednego zadania o charakterze stałej 

służby), 

  - Wykonanie przynajmniej jednego zadania o charakterze 

wyczynu, 

 

6. Co to jest wyczyn? 

Wyczyn jest czymś, co stoi na granicy możliwości 

wędrownika, czyli sprawi trudność w wykonaniu, a po jego 

wykonaniu przebije pewną barierę.  

Niezależnie od wyniku wykonania zadania wzbogaci ono nas 

o pewne doświadczenie: satysfakcję z wykonanego wyzwania, lub 

poznanie swoich możliwości. 
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7. Dopiero wstąpiłem do ZHP i nie mam przyrzeczenia, czy 

podjąć się próby na naramiennik? 

Tak. Dla osób wstępujących do ZHP po ukończeniu 16stego 

roku życia próba wędrownicza jest uzupełniana o próbę 

harcerza/harcerki. 

Wymagania próby harcerki/harcerza: 

- Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego. 

- Znam i rozumiem Prawo Harcerskie. 

- Znam i rozumiem symbolike krzyża harcerskiego, lilijki  

i koniczynki. Potrafię wyjaśnić, do czego zobowiązuje 

harcerskie pozdrowienie „Czuwaj”. 

- Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać. 

- Kompletuje swój mundur harcerski. 

- Systematycznie uczestniczę w zbiórkach zastępu  

i drużyny. 

- Wykonałam/em z zastępem (patrolem) przynajmniej 

jedno zadanie zespołowe (lub projekt). 

- Znam nazwę drużyny, jej historię, obrzędowość  

i konstytucję. 

 

 

 

 

8. Jak oznaczamy na mundurze przejście próby wędrowniczej? 

Oficjalnym oznaczeniem zakończenia Próby Wędrowniczej 

jest naramiennik wędrowniczy nadawany w sposób obrzędowy 

(analogicznie jak krzyż harcerski i znaczek zucha). Naramiennik 

Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte  

w drużynie 
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Wędrowniczy noszony jest na lewym pagonie munduru. 

Członkowie ZHP chodzący w mundurach żeglarskich noszą patkę 

wędrowniczą zamiast patki noszonej na lewym ramieniu.  

 

 

 

9. Czym jest próba na Harcerza Orlego/Harcerkę Orlą? 

Jest kolejnym etapem w samodoskonaleniu się i rozwoju 

wędrownika, zaraz po przejściu próby wędrowniczej.  

 

10. Jak długo trwa próba HO? 

Zalecany okres próby to: 12-18 miesięcy 

 

11. Jakie są wymagania próby HO? 

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej 

watry. W próbie tej musi znaleźć się minimum jedno zadanie do 

każdego z poniższych pól doskonalenia: 

 

- Siły ciała  

czyli dbałość o swoje ciało nie tylko poprzez sport, czy 

zdrowy styl życia, ale także unikanie używek, które szkodzą 

organizmowi. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo 

Boga, więc powinien mieć szacunek do własnego ciała i dbać o ten 

dar należycie niczym o świątynie w której się przecież znajduje 

nasz duch... Jak to mówi przysłowie: „w zdrowym ciele zdrowy 

duch”. 
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- Siły rozumu 

czyli działanie wędrownika na rzecz poszerzania swojego 

rozumienia otaczającego świata jak np. szukanie w różnych 

materiałach, książkach, innych źródłach, które pozwolą dotrzeć 

do prawdy życiowej. 

- Siły ducha (charakteru) 

czyli cechy osobowe wędrownika: jego sposób bycia, 

kształtowania swojej świadomości, podejścia do życia 

codziennego, zmagania się z przeciwnościami losu, poszukiwania 

odpowiedzi na zadawane sobie pytania. 

 

 

 

12.  Mam 16 lat, dopiero wstąpiłem do ZHP; nie mam innych 

stopni harcerskich; zatrzymałam(Em) się na jednym z 

pierwszych stopni harcerskich; czy nadal mogę przystąpić do 

próby HO? 

Tak. W takiej sytuacji twoja próba musi być rozszerzona  

o wymagania z „brakujących” stopni harcerskich  

(należy jednak pamiętać, by wybrać te zadania, których 

zrealizowanie będzie niezbędne do normalnej pracy wędrownika 

w harcerstwie i dla jego harcerskiego rozwoju). 

 

13. Jak oznaczamy na mundurze stopień HO? 

  Oznaczany jedną gwiazdką na naramienniku (patce –  

w przypadku mundurów wodniackich) munduru, złotą lilijką  

i kręgiem i nabitymi na krzyżu harcerskim. 

Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte  

w drużynie 

http://harcerstwo.wikia.com/wiki/Lilijka?action=edit&redlink=1
http://harcerstwo.wikia.com/wiki/Kr%C4%85g_(Krzy%C5%BC_Harcerski)?action=edit&redlink=1
http://harcerstwo.wikia.com/wiki/Krzy%C5%BC_Harcerski?action=edit&redlink=1
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14. Czym jest próba na Harcerza/Harcerkę Rzeczypospolitej? 

  To kolejny, a zarazem ostatni stopień harcerskiego 

samodoskonalenia i rozwoju. 

 

15. Jak długo trwa próba HR? 

Zalecany czas trwania próby to: 12-24 miesiące. 

 

16. Jakie są wymagania próby HR? 

Wymagania stopnia HR wyznaczają polana wędrowniczej 

watry. W próbie tej musi znaleźć się minimum jedno zadanie do 

każdego z poniższych pól doskonalenia: 

- Służbę  

czyli czynną postawę wobec otoczenia, stałą gotowość do 

niesienia pomocy i świadczenia o pożyteczności harcerzy wśród 

innych ludzi. Każdy wędrownik poszukuje swojego stałego pola 

służby. Może to być hobby, wolontariat, forma aktywności 

zawodowej. Nie zapominajmy, że nie zależnie od wykonywanej 

pracy, jesteśmy malutkimi trybikami machiny, które spełniają 

swoje małe, ale ważne zadanie. 

- Szukanie swojego miejsca w społeczeństwie 

czyli próba znalezienia odpowiedniej dla siebie grupy 

społecznej, w której będziemy dobrze się czuli i mogli dążyć do 

rozwoju. Jest to także poszukiwanie miejsca, które umożliwi 

wykorzystywanie swoich umiejętności np. poprzez wybór szkoły 

kształcącej w kierunku odpowiadającym naszym predyspozycjom. 
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- Praca nad sobą 

czyli nieustanne dążenie do wyzbycia się swoich słabości i 

zwalczenia wad. Człowiek składa się nie tylko ze słabości i wad. 

Posiada także swoje pozytywne cechy, które powinien 

pielęgnować i rozwijać tak, aby mogły one być pożytkiem dla 

bliźnich. 

 

17. Jak oznaczamy na mundurze stopień HR? 

Oznaczany jest dwiema gwiazdkami na naramienniku (patce – 

w przypadku mundurów wodniackich) munduru, złotą lilijką, 

kręgiem i wieńcem nabitymi na krzyżu harcerskim. 

  

 

18.  Mam pytanie, na które nie znalazłam odpowiedzi, do 

kogo mam je skierować? 

Wszystkiego pytania i wątpliwości kierujcie na adres 

kapituły wędrowniczej: ksw@starachowice.zhp.pl 

 

 

Opracowała:  

pwd. Agata Barszcz HO 

agata.barszcz@zhp.net.pl 

Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte  

w drużynie 

mailto:ksw@starachowice.zhp.pl
mailto:agata.barszcz@zhp.net.pl

