
ZASADY ZDOBYWANIA NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO 

Co to jest naramiennik? 
Naramiennik wędrowniczy wyróżnia wędrowników i instruktorów pracujących z wędrownikami 
w Związku. Oznacza to, że tylko osoba powyżej 16 roku życia może pochwalić się naramiennikiem 
na lewym ramieniu munduru. 
Naramiennik zdobywa się poprzez próbę wędrowniczą a jej zakończenie i nadanie naramiennika 
wędrowniczego  jest symbolicznym wejściem do grupy i wyróżnia wędrowników spośród innych 
grup wiekowych w ZHP.  Jest to świadectwo pracy nad sobą, symbol harcerskiej dojrzałości oraz 
posiadania wiedzy dotyczącej metodyki wędrowniczej. Dopiero po otrzymaniu naramiennika 
 wędrowniczego powinno otwierać się stopnie wędrownicze: czyli Harcerkę/Harcerza Orlego 
i Harcerkę/Harcerza Rzeczypospolitej. 

Przykładowe wymagania próby wędrowniczej: 
- rozumiem do czego zobowiązuje mnie Kodeks Wędrowniczy; 
- znam symbolikę Wędrowniczej Watry; 
- wykonałam/em jedno (dwa, trzy…) zadania, mające charakter wyczynu; 
- podjąłem się stałej służby na rzecz środowiska działania (np. drużyna, klasa itp.);
- zadanie zespołowe* (jeśli drużyna otwiera wspólnie próbę)
- znam konstytucję drużyny wędrowniczej do której należę, jej historię i bohatera. 

Nadanie naramiennika 
Po zakończeniu próby następuje wręczenie naramiennika w obrzędowy sposób. Każde środowisko ma inne zasady 
nadawania naramiennika jednak zwyczajowo dzieje się to przy ogniu najczęściej podczas Wędrowniczej Watry. 

Wędrownicza Watra 
To najczęściej ognisko odbywające się w odludnym miejscu w którym uczestniczą tylko wędrownicy. Watra powinna 
trwać do świtu, a Strażnik Watry powinien zabrać jej część (kawałek drewna), który dorzuci do ognia następnej. 
Watrę rozpoczyna się śpiewając „Płonie ognisko” i mianuje Strażnika Watry (poważniejsza wersja Strażnika Ognia, 
odpowiada on za trwanie Watry do świtu, gasi ognisko). W nastrojowej atmosferze prowadzący opowiada gawędę  – 
przeznaczoną tylko dla wybranych, dorosłą, taką podczas której można pomyśleć nad sobą. 
Najważniejszym elementem Watry jest obrzęd nadania naramiennika. Bezpośrednio przed nim można przypomnieć 
wszystkim słowa Dewizy Wędrowniczej i Kodeksu Wędrowniczego. Potem następuje odczytanie rozkazu. Pada 

pytanie: 
„Czy masz szczerą wolę, 

czy nadal chcesz żyć po harcersku, 

wypełniać nasze Prawo i Przyrzeczenie ?”.

Jeśli harcerz odpowie, że tak – zostaje wezwany do odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego. Deklamuje je sam – 
ponieważ świadomie wstępuje w szeregi wędrowników, otrzymuje naramiennik. Każdy z kandydatów powinien 
kolejno odnawiać Przyrzeczenie. 
Później następuje czuwanie do rana, dyskusje na ważne dla wędrowników tematy… 

Ogólne wymagania próby wędrowniczej: 
- może otworzyć ją harcerka lub harcerz mająca min. 16 lat; 
- opiekunem próby może być tylko osoba posiadająca naramiennik, odpowiada za 
jakość przeprowadzonej próby, wnioskuje do przełożonego kandydata o zamknięcie 
próby, jest odpowiedzialny za zorganizowanie obrzędu nadania naramiennika, 
kandydat układa zadania próby wędrowniczej razem z opiekunem,; 
- próbę otwiera bezpośredni przełożony harcerza (np. drużynowy, komendant hufca); 
- próba nie powinna trwać dłużej niż 6 miesięcy 

UWAGA!!! 
Dla harcerzy wstępujących do harcerstwa po ukończeniu 16 roku życia próba 

wędrownicza uzupełniana jest o próbę harcerki/harcerza. Zakończenie próby 

połączone jest z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. 




