PATRON
HARCERSTWA

ZHP
Chorągiew Harcerzy w ..............................................................
Hufiec

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

Drużyna

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

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
1. Zapozna się z życiorysem błogosławionego księdza phm.
Stefana Wincentego Frelichowskiego i potrafi wymienić
szczegóły z jego harcerskiego i kapłańskiego życia.
2. Zapozna się z treścią Dekretu podpisanego przez papieża
Jana Pawła II nadającego patrona polskiemu harcerstwu;
poda datę i miejsce jego odczytania.
3. Weźmie udział w harcerskiej imprezie dedykowanej patronowi
harcerstwa na przykład: zbiórka, akcja obozowa, kominek.
4. Weźmie udział w nabożeństwie lub innej uroczystości
religijnej ku czci patrona harcerstwa, bł. phm. Stefana
Wincentego Frelichowskiego.
5. Wyszuka i zanotuje trzy portale internetowe, na których znajdują
się treści związane z patronem harcerstwa i opisze w skrócie
znalezione tam informacje.
6. Potrafi opowiedzieć o hitlerowskich obozach koncentracyjnych
na przykład: gdzie były, dlaczego powstały, jakie były w nich
warunki.
7. Zorganizuje lub weźmie udział w niesieniu pomocy potrzebującym
na wzór błogosławionego druha patrona harcerstwa.
8. Zorganizuje i zaprezentuje sam lub z innymi dzieło ku czci
błogosławionego na przykład: kapliczka obozowa, plakat, gazetka
informacyjna, gra, piosenka, wiersz, kominek oraz odnajdzie
modlitwę do błogosławionego Stefana Frelichowskiego.

„P A T R O N H A R C E R S T W A”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
...............................
Podpis drużynowego

Data ..............................
Próba
Zadanie

Data

Ocena

Podpis Instruktora

1. Zapozna się z życiorysem
błogosławionego księdza
2. Zapozna się z treścią Dekretu
podpisanego przez papieża JPII
3. Weźmie udział w harcerskiej
dedykowanej patronowi
4. Weźmie udział w uroczystości
religijnej ku czci patrona
5. Wyszuka i zanotuje trzy
portale związane z patronem i
opisze w skrócie informacje
6. Potrafi opowiedzieć o
hitlerowskich obozach
koncentracyjnych
7. Weźmie udział w niesieniu
pomocy potrzebującym
8. Zorganizuje i zaprezentuje
dzieło ku czci patrona

Sprawność przyznano Rozkazem Drużyny/Hufca z dnia....................
...............................
Podpis drużynowego
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