
Sprawność Jubileuszowa „Andrzej Małkowski – 100”

*
1. Zna najważniejsze wydarzenia z historii harcerstwa. 
2. Zna postać Andrzeja Małkowskiego – potrafi wymienić jego dokonania. 
3. Uczestniczył w obchodach 100-lecia harcerstwa (np. zlot chorągwi, zlot ZHR, zbiórka  

drużyny, imprezy towarzyszące). 
4. Zna symbolikę harcerską – potrafi przedstawić genezę i znaczenie: Prawa i Przyrzeczenia  

Harcerskiego, krzyża harcerskiego, zawołania „Czuwaj”, lilijki harcerskiej. 
**

1. Potrafi scharakteryzować poszczególne okresy historii harcerstwa. 
2. Zna najważniejsze postaci związane z historią harcerstwa – potrafi wymienić ich  

dokonania. 
3. Uczestniczył w obchodach 100-lecia harcerstwa (np. zlot chorągwi, zlot ZHR, zbiórka  

drużyny, imprezy towarzyszące). 
4. Przeprowadził zbiórkę zastępu poświęconą historii harcerstwa. 

***
1. Zna szczegółowo poszczególne okresy historii harcerstwa. 
2. Potrafi szczegółowo scharakteryzować sylwetki i dokonania instruktorów związanych z  

poszczególnymi okresami historii harcerstwa. 
3. Uczestniczył w obchodach 100-lecia harcerstwa na poziomie chorągwi, okręgu lub związku. 
4. Przeprowadził zbiórkę drużyny poświęconą historii harcerstwa. 

M
1. Przyczynił się do upowszechnienia wiedzy dotyczącej wybranego okresu historii harcerstwa  

(np. współtworzenie wystawy historycznej, artykuł prasowy, strona internetowa). 
2. Uczestniczył w przygotowaniu i/lub przeprowadzeniu obchodów 100-lecia harcerstwa na  

poziomie chorągwi, okręgu lub związku. 
3. Zorganizował dla grupy instruktorów spotkanie z instruktorem - weteranem harcerskim,  

związane z wybranym okresem historii harcerstwa. 



Regulamin zdobywania sprawności jubileuszowej „Andrzej Małkowski 100”

1. Zdobywanie sprawności jubileuszowej  „Andrzej Małkowski 100” podlega ogólnym 

wytycznym zdobywania sprawności, zawartym w regulaminie sprawności Organizacji 

Harcerzy ZHR, za wyjątkiem obowiązku wyszycia zdobytej sprawności.

2. Sprawność przyznaje bezpośredni przełożony swoim rozkazem.

3. Oznaczeniem zdobytej sprawności jest wyhaftowany krążek sprawności o średnicy 3 cm. 

(wzór w załączniku). Krążek sprawności należy przyszyć na mundurze, w ciągu trzech dni 

od daty zdobycia – w miejscu przeznaczonym na wyszywanie sprawności.

4. Sprawności przyznaje i krążki sprawności wydaje bezpośredni przełożony (drużynowy, 

hufcowy lub komendant chorągwi).

5. Na dwa tygodnie przed planowanym zdobyciem sprawności przez harcerza, drużynowy 

powinien wystąpić do hufcowego o przydzielenie odpowiedniej ilości sprawności (hufcowy 

występuje o przydzielenie sprawności do komendanta chorągwi).

6. Kopie rozkazów, w których przyznano sprawność należy niezwłocznie przekazać 

bezpośredniemu przełożonemu.

7. Sprawność została zatwierdzona do realizacji przez komendanta Małopolskiej Chorągwi 

Harcerzy ZHR rozkazem l. 2/2010/ZCh z dnia 22.05.2011. 

8. Okres zdobywania sprawności upływa 31.08.2012 roku.

Regulamin sprawności: phm. Paweł Lisowski HO

Projekt graficzny sprawności: hm. Ryszard Wcisło HR
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