
 
Druhno/Druhu!  
 Przed Tobą droga ważna dla każdego harcerza i każdej harcerki w drużynie – zdobycie lilijki 
harcerskiej. Oto zadania, punkty, dzięki którym może być Ci przyznana lilijka: 
- znam historię skautingu: kim był Robert Baden-Powell, jakie były okoliczności założenia przez niego 
skautingu, jaką książkę napisał, gdzie i kiedy odbył się obóz rozpoczynający dzieje skautingu, dlaczego 
założył skauting? 
- znam historię harcerstwa: wiem kiedy i kto założył harcerstwo (polski skauting), kim byli i czego 
dokonali w ruchu harcerskim: Andrzej i Olga Małkowscy, Aleksander Kamiński, Włodzimierz Wojkowski, 
Alek, Rudy, Zośka, wiem jaki kryptonim miał ZHP podczas II wojny światowej i jakie jest pochodzenie 
tego kryptonimu, na jakie grupy się dzielił, co się stało w harcerstwie w roku 1950 i 1956. Wiem, kiedy 
powróciliśmy do światowej organizacji skautowej po roku 1989.  
- znam symbolikę lilijki i Krzyża Harcerskiego 
- wiem o czym jest mowa w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Przyrzeczenie Harcerskie znam na 
pamięć 
- znam obrzędowość szczepu (nazwa, okrzyk, pieśń),drużyny (nazwa – i dlaczego taka, okrzyk, 
piosenka), zastępu (nazwa, piosenka, okrzyk, godło), wiem kto jest założył moją drużynę, znam datę 
powstania drużyny. Wiem kto jest drużynowym i komendantem szczepu. 
- wiem ogólnie co to jest WAGGGS i WOSM, znam ich symbolikę. 
- znam strukturę ZHP (drużyna, szczep hufiec itp.), oznaczenia funkcji ( szeregowy – szary sznur itp), 
stopnie harcerskie, instruktorskie 
- moje życie harcerskie nie przeszkadza mi w wypełnianiu obowiązków szkolnych i domowych 
- umiem śpiewać na pamięć:  Plonie ognisko, Hymn ZHP, modlitwę harcerską, Jest taki kraj (tylko 
melodia, tekst może być ze śpiewnika) 
- umiem wyznaczyć azymut, wiem, jak za pomocą przyrody znajdować kierunki świata 
- znam 3 podstawowe węzły i 2 szyfry 
- wiem kto jest patronem mojego Szczepu i Hufca, znam najważniejsze informacje o nich. Jestem w stanie 
wymienić, jakie ich cechy warto naśladować oraz co najbardziej można w nich cenić. 
 
CZUWAJ! 
Twoja drużynowa 
 
 


