
© GK Harcerzy, Londyn 2020 
 

PRZYJACIEL CAŁEGO  

ŚWIATA „KIM”  

 

 

 

1. W swoich wędrówkach oddaje przyjacielskie usługi. 

Wykaże się stosowaniem obyczajów przyjaciela całego świata przy 
okazji wycieczek i innych akcji w społeczeństwie. 

2. Zaprzyjaźnia się z innymi. 

Wraz z zastępem spotkał się z zastępem innej drużyny harcerskiej. 
Odwiedził z zastępem zastęp innej drużyny, brał udział tam w pokazie, 
kominku lub innym ćwiczeniu. Urządził z zastępem pokazowe zajęcia 
harcerskie dla młodszych dzieci nie harcerzy np. akcja przy Polskiej 
Szkole. 

3. Jest przygotowany na przyjęcie gości w swym środowisku. 

Wykaże przygotowanie do oprowadzenia i ugoszczenia gości 
przybyłych do jego miejscowości. 

4. Okazuje swe zainteresowanie przyjaźnią ze skautami i harcerzami z 
innych krajów i organizacji. 

Wie, ile jest skautów na świecie oraz w kilku wybranych przez siebie 
krajach. Porówna z nimi harcerstwo. Zna życiorys Roberta Baden-
Powella. Wymienił przynajmniej raz list/ email ze skautem lub harcerzem 
z ZHR, ZHP w Polsce i przedstawi czego dowiedział się o tamtejszej 
organizacji. 

5. Okazuje swe zainteresowanie przyjaźnią międzynarodową. 

Przyczynił się do propagandy przyjaźni młodzieży różnych krajów. 
 
 
 
 
 
 

ZHP 

Chorągiew Harcerzy w .............................................................. 

Hufiec   ................................................................ 

Drużyna  ................................................................ 

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ „KIM” 

Dopuszczam druha ...............................................................do próby. 

Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia..................................... 

Czuwaj ! 

Data ..............................     ................................ 
                   podpis drużynowego        

Próba 

Zadanie Data Ocena Podpis Instruktora 

1 Wykaże się stosowaniem obyczajów 
przyjaciela całego świata przy okazji 
wycieczek i innych akcji w społeczeństwie. 

   

2. Wraz z zastępem spotkał się z zastępem 
innej drużyny harcerskiej. Odwiedził z 
zastępem zastęp innej drużyny, brał udział 
tam w pokazie, kominku lub innym ćwiczeniu. 
Urządził z zastępem pokazowe zajęcia 
harcerskie dla młodszych dzieci nie harcerzy 
np. akcja przy Polskiej Szkole. 

   

3. Wykaże przygotowanie do oprowadzenia i 
ugoszczenia gości przybyłych do jego 
miejscowości. 

   

4. Wie, ile jest skautów na świecie oraz w kilku 
wybranych przez siebie krajach. Porówna z 
nimi harcerstwo. Zna życiorys Roberta 
Baden-Powella. Wymienił przynajmniej raz 
list/ email ze skautem lub harcerzem z ZHR, 
ZHP w Polsce i przedstawi czego dowiedział 
się o tamtejszej organizacji. 

   

5. Przyczynił się do propagandy przyjaźni 
młodzieży różnych krajów. 

   

 

Sprawność przyznano Rozkazem Drużyny/Hufca L….  z dnia.................... 

Data ..............................    ........................................

                    podpis drużynowego        


