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ZNAWCA STULECIA 
HARCERSTWA 

                          

 
 
1. Wykaże się dobrą znajomością historii harcerstwa; poda krótką 

charakterystykę poszczególnych jej etapów; i wskaże w jaki sposób 
harcerstwo przyczyniło się do odrodzenia, rozwoju lub obrony 
Polski. Dowie się, jaką rolę odgrywało harcerstwo w różnych 
okresach historii Polski: 
   • Przed pierwszą wojną światową 
   • W latach 1914–1921 
   • W Polsce Niepodległej 
   • W czasie drugiej wojny światowej – w Polsce i na obczyźnie 
   • Pod rządami komunistów 
   • Na emigracji 
   • W latach „Solidarności” 
   • Po roku 1989 
Oraz opowie, jaki był wkład czołowych postaci ruchu harcerskiego 
w kształtowanie harcerstwa i jego dorobku. 

 
2. Przedstawi krótką historię harcerstwa na terenie kraju 

zamieszkania – jak i kiedy powstało, jaki był wkład harcerstwa w 
kształtowanie świadomości polskich korzeni wśród Polaków w 
drugim i trzecim pokoleniu. Zaleca się aby to było w formie albumu 
lub krótkiego filmu/video. 

 
3. Na podstawie przeczytanej książki oraz rozmów z uczestnikami 

wydarzeń lub historyków, napisze artykuł lub wygłosi gawędę na 
wybrany temat z zakresu historii harcerstwa. 

 
4. Przedstawi ozdobę obozową wykonaną przez siebie w spósób 

wierny tradycji harcerskich. Wyjaśni zasady tych tradycji. 
 
5. Zorganizuje lub bierze udział w organizacji kominka lub innej 

imprezy dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 
 

ZHP 

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

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

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

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ 

„Z N A W C A  S T U L E C I A  H A R C E R S T W A” 
Dopuszczam druha ...............................................................do próby. 

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

Czuwaj ! 

         ................................ 

                   Podpis rzeczoznawcy        

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

Próba 

Zadanie Data Ocena Podpis Instruktora 

1. Wykaże się dobrą znajomością 
historii harcerstwa 

   

2. Przedstawi krótką historię 
harcerstwa na terenie kraju 
zamieszkania 

   

3. Napisze artykuł lub wygłosi 
gawędę na wybrany temat z 
zakresu historii harcerstwa 

   

4. Przedstawi ozdobę obozową 
wykonaną przez siebie w spósób 
wierny tradycji harcerskich 

   

5. Zorganizuje lub bierze udział w 
organizacji kominka lub innej 
imprezy dla uczczenia stulecia 
powstania harcerstwa polskiego 

   

 

Sprawność przyznano Rozkazem Hufca  z dnia.................... 

      ................................ 

                    Podpis hufcowego        

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


