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WYJDŹ W ŚWIAT, ZOBACZ, 
POMYŚL, POMÓŻ,  

CZYLI DZIAŁAJ! 

Rozejrzyj się dookoła – doceń otaczający Cię świat 
Pomyśl co możesz zrobić, by zostawić ten świat lepszym 

Szukaj miejsca w którym możesz być pożyteczny 



Kodeks wędrowniczy jest dopełnieniem 

Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego dla 

wędrowników; zbiorem zasad, jakimi 

powinni się w życiu kierować 

wędrownicy. Jest opisem 

odpowiedzialnej,  wrażliwej i aktywnej 

postawy wobec ludzie i świata.  



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. 



Watra wędrownicza to symbol wszystkich 
wędrowników. Jest to ognisko ułożone w 
sposób skautowy na tzw. długie palenie. 

Tworzą ją trzy polana oraz trzy promienie nad 
nimi. Watra jest noszona przez wędrowników 

na lewym naramienniku munduru i 
symbolizuje życiową świadomą wędrówkę – 

zarówno intelektualną, jak i fizyczną. 















ŹRÓDŁA 
O Artykuł: Watra Wędrownicza na stronie 

pl.wikipedia.org 

O Poradnik dla kadry wędrowniczej 

„Niemała sztuka” pod redakcją  

hm. Ryszarda Polaszewskiego  

oraz Ewy Sidor 

O Prezentacja „Wędrownictwo w pigułce 

autorstwa Juliusza Lenika 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Watra_w%C4%99drownicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Watra_w%C4%99drownicza
https://slideplayer.pl/slide/803739/
https://slideplayer.pl/slide/803739/
https://slideplayer.pl/slide/803739/

