Stefan Wincenty Frelichowski
(1913–1945) – harcerz, ksiądz, błogosławiony
Dyskusyjne ognisko Wędrowniczek albo Instruktorek
Cechy Frelichowskiego - jakie wprowadzamy w nasze życie i widzimy w sobie? Pomyślmy
praktycznie o przykładach - kiedy ktoś nam znany się tymi cechami wykazał. Każdy w
kręgu dzieli się przykładami, zadają pytania, komentują. Drużynowa/instruktorka nadaje
kierunek dyskusji. Co pewien czas śpiewamy piosenkę, dobraną na temat dyskusji która
w tym momencie się odbywa. Na przykład, ‘Polskie Kwiaty’ – miłość do Kraju, ‘Pałacyk
Mich’la’ – odwaga.
•

Miłość
o

Okazywana pomimo niewygód i przeciwności

o

Miłość bezinteresowna

o

Różne rodzaje miłości- kierować dyskusje żeby dotyczyć Agnieszkę -“Jak
cudownie i pięknie nęci mnie świat... Przyszłość uśmiecha się do mnie
promieniami tęczy, a prócz tego świat dał mi jeszcze poznać, czym jest
miłość. Miłość pierwsza, młodzieńcza. Nie miłość ciał, ale przyjaźń
duchowa. I smutno mi było, smutno Agnieszce. Serce się we mnie krajało,
gdy z płaczem mnie żegnała. Nie namawiała mnie do zostania, uszanowała
moją wolę. I ja jej nigdy nie zapomnę. „

•

Siła wiary
o

Coś nam kieruje, co jest ważniejsze niż my sami.

o

Przykłady, gdzie ktoś miał silne przekonanie, które doprowadził do czynu,
e.g. Solidarność- znali konsekwencje, ale pomimo tego wierzyli, że to co
robią jest konieczne dla Polski.

•

Wybrany cel
o

Rozróżnienie prawdy od kłamstwa, dobra od zła. Dyskutowac wspolczesny
zagadnienie do ktorego wedrowniczki odnosilyby sie. Np. ‘szkodliwe nalogi’

o

Prawo wyboru

o

Sumienie , "Najtrudniej byc porzadnym czlowiekiem, gdy nikt nie widzi"
(Stefam Mirowski)

•

•

Konsekwentność
o

Można na tej osobie polegać

o

Ta osoba nie zdradzi, nie zaprze się

Poświęcenie
o

Włożony wysiłek, pomimo niewygody, trudu, strachu, czy bólu


•

Czy to jest z poczuciem ciezkiego obowiazku, czy z wlasnej woli?

Niezależność
o

Prawda nie jest względna
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•

o

Samodzielne myślenie

o

Nie uleganie błędnym wpływom i namaganiu- jak to jest łatwo?

Jak możemy prowadzić nasze wlasne życie żeby zbliżyć sie do śp.
Frelichowskiego

Zakończenie:
Modlitwa, o duszę Bł Stefana Wincentego Frelichowskiego. Modlitwa z prośbami, które
każda uczestniczka wymienia po kolei, oparte na treści dyskusji.
Jego życie przebiegło w dramatyczny sposób, kończąc się największym poświęceniem.
My żyjemy w innych czasach, ale “My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec.

Mamy te same ideały! Nie musimy pięknie umierać. Ale czy umiemy pięknie żyć.” Stefan
Mirowski
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