Stefan Wincenty Frelichowski
(1913–1945) – harcerz, ksiądz, błogosławiony
Zajęcia na zbiórkę, pomysły na wycieczkę

Ćwiczenie 1: Mapa Polski
Zastęp dostaje mapę Polski z zaznaczonymi kropkami miastami. Niektóre miasta
są znane wszystkim (jak: Warszawa, Kraków itd) inne jak podane w hasłach są
związane z życiem Bł Wincentego. Zastęp musi odgadnąć hasła i zaznaczyć
wszystkie miasta na swojej mapie.
Odpowiedzi na numery/miasta:
1. Szczecin
2. Wejcherowo
3. Gdynia
4. Gdańsk
5. Pelplin
6. Chełmża
7. Bydgoszcz
8. Toruń
9. Poznań
10. Warszawa
11. Spała
12. Kraków
13. Wieliczka

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski
Wpiszcie przy odpowiednich kropkach nazwy miast , które znacie (Warszawa,
Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Szczecin) oraz tych które są związane z życiem
Bł Wincentego Frelichowskiego, posługując się wskazówkami:
• Bydgoszcz – na zachód od ostatniego dużego zakrętu Wisły przed morzem
• Chełmża- nad jeziorem na północ od Torunia
• Pelplin - +_ 50km na południe od Gdańska
• Spała- miasto nad Pilicą
• Toruń - +- 180 km wzdłuż Wisły na północ od Warszawy
• Wejherowo- +- 3 km na południe od Bałtyku
• Wieliczka – południowy wschód od Krakowa
•
•
•
•
•
•
•

W Bydgoszczy mieszkali rodzice Bł Wincentego
Urodził się w Chełmży
W Pelplinie był w seminarium kapłańskim
Do Spały pojechał z harcerzami na zlot 25 ZHP
W Toruniu pracował jako ksiądz i był Beatyfikowany
W Wejherowie był wikarym po wyświęceniu na księdza
Do Wieliczki jako drużynowy zabrał na wycieczkę krajoznawczą swoją
drużynę

Ćwiczenie 2: odgadywanie słow
Lista słów związanych z Błogosławionym.
Drużynowa ma przygotowane słowa związane z Błogosławionym. Jedna z zastępu
podchodzi do drużynowej i dowiaduje się pierwszego słowa które musi swojemu
zastepu bez słów przekazać - albo na migi albo narysować. Ta harcerka która
odgadnie idzie do drużynowej po nastepne słowo, które rysuje albo pokazuje na
migi. Wygrywa zastęp który pierwszy skończy i tym sposobem odszyfruje
wszystkie słowa.
Sugerowana lista słów(można dodać więcej) :
1. harcerz,
2. kajak,
3. pamietnik (diary),
4. przyrzeczenie harcerskie,
5. kosciół,
6. ministrant,
7. wycieczka,
8. zlot harcerski
9. drużynowy
10. podharcmistrz

Ćwiczenie 3
Każdy zastęp dostaje inne określenie osoby Bł Wincentego i ma się zastanowić
co przez to rozumieją i być przygotowanym do powiedzenia o tym podczas
wspólnej dyskusji:
1. Fajny chłopak
2. Zapalony harcerz,
3. Sumienny ministrant,
4. Wspaniały ksiądz,
5. Dobry towarzysz w obozie koncentracyjnym

Ćwiczenie 4
Każdy zastęp dostaje kartkę wzdłuż której wypisane jest hasło STEFAN
WINCENTY. Harcerki muszą wymyślić słowo zaczynające się na każdą literę.
Słowa muszą mięc coś związane z harcerstwem czy kapłaństwem.
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Ćwiczenie 5
Układanka wydarzeń i zdjęć – każdy zastęp dostaje zestaw wydarzeń i zdjęć z
życia błogosławionego – wzór z załącznika „Frelichowski – ważne daty zdjęcia”.

Różne inne pomysły:
Zorganizować wycieczkę lub inne zajęcia z drużyną:
1. Zorganizować uroczysty kominek dla zaproszonych gości z parafii aby
podzielić się życiem i przykładem bł. Stefana. Zaprosić księdza aby
opowiedział o swojej drodze do kapłaństwa. Urządzić uroczyste
nabożeństwo i modlitwy za duszę błogosławionego.
2. Wioślarską/kajakarska podczas której można przedstawić na
posterunkach różne ćwiczenia a dzień zakończyć ogniskiem na temat
błogosławionego.
3. Wycieczka do muzeum gdzie np. dowiedzą się harcerki trochę historii II
Wojny Światowej albo o obozach koncentracyjnych. Zakończyć dzień
kominkiem na temat błogosławionego.
4. Wycieczkę do museum gdzie harcerki dowiedzą się o astronomii – łączy
się z Kopernikiem i Toruniem – a Toruń to miasto gdzie bł Stefan służył
jako kapłan. Zakończyć dzień kominkiem na temat błogosławionego.
5. Wycieczka do museum nowoczesnej technologii – bł. Stefan lubiał słuchać
radia które było bardzo nowoczesne w tym czasie. Zakończyć dzień
kominkiem na temat błogosławionego.
6. Wycieczka do katedry lub innego mniej codziennego kościoła dla harcerek.
Zakończyć dzień kominkiem na temat błogosławionego.
7. Wycieczka na teren zorganizowanych zajęć typu wspinaczki podczas
której harcerki wyrabiają cechy odwagi i dzielności.
8. Wizyta w domu dziecka lub starszych osób gdzie można zrobić dobry
uczynek, zabawić rezydentów, pośpiewać razem z nimi.
9. Zastępami przygotować plakat o błogosławionym – można też mieć konkurs
miedzy zastępami na najlepszy plakat. Należy dopilnować żeby każda
harcerka w zastępie brała udział w przygotowaniu plakatu.

