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KROPLA BRATERSTWA

 
Drodzy druhny i druhowie! Serdecznie zapraszamy do aktywnego świętowania obchodów Dnia 
Myśli Braterskiej w Hufcu ZHP Pabianice. W tym roku nasze obchody mają nieco inny wymiar 
i skupiają się na pełnieniu służby. Oprócz zadań dla drużyn i gromad przygotowaliśmy 
propozycję dla każdego zucha, harcerza, harcerza starszego, wędrownika, członka 
starszyzny i instruktora. Zachęcamy do realizacji zaproponowanych przez nas sprawności 
i odznaki. 
 
Szczegóły akcji: 

1. Uczestnik wybiera sprawność/odznakę odpowiednią do jego wieku, którą chce 
realizować i zgłasza chęć realizacji drużynowemu lub komendantowi hufca. 

2. Próby na odznakę Harcerska Kropla Braterstwa można otwierać do końca stycznia. 
O terminie otwierania prób na sprawności decyduje drużynowy. 

3. Drużynowi do 17 lutego wysyłają na adres e-mail jan.kisielewicz@zhp.net.pl listę 
wszystkich przyznanych sprawności wg wzoru oraz sprawozdania-prezentacje 
z realizacji sprawności każdego realizującego próbę (w archiwum w formacie zip). 

4. Osoby realizujące próbę na odznakę Harcerska Kropla Braterstwa wysyłają 
sprawozdanie z realizacji próby do 17 lutego na adres e-mail 
jan.kisielewicz@zhp.net.pl. 

5. Próby na sprawności otwiera i zamyka rozkazem drużynowy. Próby na odznaki otwiera 
i zamyka rozkazem komendant hufca. Sprawności i odznaki zostaną wręczone podczas 
apelu z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

6. Zachęcamy do realizacji sprawności nie tylko w okresie obchodów Dnia Myśli 
Braterskiej. 

7. Liczymy że wielu z Nas w tym roku podejmie się wyzwania i spędzi Dzień Myśli 
Braterskiej w prawdziwie braterski sposób. Powodzenia! 

 
 

Komenda Hufca ZHP Pabianice 
 
  

mailto:jan.kisielewicz@zhp.net.pl
mailto:jan.kisielewicz@zhp.net.pl
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SPRAWNOŚĆ ZUCHOWA 

KROPELKA ŻYCIA

 

 
 

1. Wiem co to krew i z czego się składa. 
 
Krew to……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I składa się m.in. z: 

 

……………………………………          ………………………………        ……………………………………

 

2. Wiem gdzie w Pabianicach można honorowo oddać krew i jak nazywa się 

instytucja, która się tym zajmuje. 

 

nazwa instytucji                                                                       adres

 
 
 
 
 

Dane zucha 

Imię i nazwisko zucha  

Nazwa gromady  
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3. Wykonałem plakat dotyczący honorowego krwiodawstwa (na zbiórce gromady lub 

samodzielnie) i pokazałem drużynowej/drużynowemu. Plakat wisi przed 

harcówką lub w innym widocznym miejscu. 

………………………………… 

podpis drużynowego 

 

4. Przekonałem jedną osobę do honorowego oddawania krwi – napiszę kogo. 

Poszedłem razem z tą osobą do punktu krwiodawstwa i zrobiłem zdjęcie 

w chuście gromady. Zdjęcie dołączyłem do próby. 

 

kto:……………………………………………………     podpis:……………………………………………… 

 

Podpis zucha 

…………………………………………………………. 

 

Sprawność nadaje drużynowy decyzją Kręgu Rady. Sprawność zostanie wręczona podczas 

hufcowych obchodów Dnia Myśli Braterskiej. 
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SPRAWNOŚĆ ** (HARCERZE) 

ZNAWCA KRWIODAWSTWA

 

 
 

Zadania 

Opis zadania Termin wykonania Podpis drużynowego 

1. Przygotowałem prezentację/plakat 
/poster nt. krwi i jej roli 
w organizmie. 

  

2. Wyznaczyłem trasę do najbliższego 
punktu krwiodawstwa na mapie 
oraz wypisałem wymagania jakie 
musi spełniać krwiodawca. 

  

3. Zaprosiłem na zbiórkę zastępu lub 
drużyny honorowego krwiodawcę 
lub opowiedziałem o dawcy, 
którego znam. 

  

4. Namówiłem dwie osoby do 
oddawania krwi, wybrałem się 
z nimi do punktu krwiodawstwa 
i wykonałem zdjęcie w chuście 
drużyny. 

  

 

Realizacja próby 

 Data Liczba i nr rozkazu 

Otwarcie próby   

Zamknięcie próby   

 

Próbę otwiera i zamyka drużynowy. Do próby należy dołączyć prezentację (w dowolnej 

formie), która potwierdza realizację zadań (np. zawiera zdjęcia). Sprawność zostanie 

wręczona podczas hufcowych obchodów Dnia Myśli Braterskiej. 

 

 

Dane harcerza 

Imię i nazwisko  

Nazwa drużyny  
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SPRAWNOŚĆ *** (HS) 

POPULARYZATOR KRWIODAWSTWA

 

 
 

Zadania 

Opis zadania Termin wykonania Podpis drużynowego 

1. Przygotowałem prezentację/plakat 
/poster nt. krwi i jej roli 
w organizmie ORAZ chorób 
leczonych z wykorzystaniem krwi 
i sytuacji w których krew ratuje 
życie. 

  

2. Przygotowałem krótki 
film/animację nt. organizacji które 
zajmują się promocją 
krwiodawstwa i pobieraniem krwi. 

  

3. Wraz z zastępem udałem się do 
regionalnego centrum 
krwiodawstwa 

  

4. Namówiłem trzy osoby do 
oddawania krwi, wybrałem się z 
nimi do punktu krwiodawstwa i 
wykonałem zdjęcie w chuście 
drużyny. 

  

 

Realizacja próby 

 Data Liczba i nr rozkazu 

Otwarcie próby   

Zamknięcie próby   

 

Próbę otwiera i zamyka drużynowy. Do próby należy dołączyć prezentację (w dowolnej 

formie), która potwierdza realizację zadań (np. zawiera zdjęcia). Sprawność zostanie 

wręczona podczas hufcowych obchodów Dnia Myśli Braterskiej. 

 

Dane harcerza starszego 

Imię i nazwisko  

Nazwa drużyny  
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SPRAWNOŚĆ MISTRZOWSKA 

AMBASADOR KRWIODAWSTWA

 

 
 

Zadania 

Opis zadania Termin wykonania 
Podpis 
drużynowego 

1. Przygotowałem film/stronę 
internetową/prezentację w programie 
Prezi lub Sway nt. budowy tkanki krwi 
oraz jej wykorzystaniu w ratowaniu 
życia i zdrowia człowieka. 

  

2. Odnalazłem osobę, która otrzymała 
krew lub preparaty krwiopochodne, 
poznałem jej historię (np. 
przeprowadziłem wywiad) i 
opowiedziałem o niej w swoim 
środowisku działania. 

  

3. Poznałem jedną z pabianickich 
organizacji związanych z 
krwiodawstwem. Dowiedziałem się jak 
wygląda droga krwi od dawcy do biorcy. 

  

4. Zorganizowałem akcję promującą 
honorowe krwiodawstwo lub 
koordynowałem realizację sprawności 
związanych z krwiodawstwem 
w drużynie/gromadzie lub włączyłem 
się w organizację DMB związaną 
z krwiodawstwem. 

  

5. Oddałem honorowo krew, wykonałem 
zdjęcie w chuście drużyny i 
zarejestrowałem się na stronie: 
http://www.wekrwi.pl/ 
Jeśli nie mogę (jeszcze) oddawać krwi: 
zapoznałem się z kwestionariuszem 
dawcy i sprawdziłem czy spełniam 
wymagania. Przekonałem inną osobę do 
oddania krwi i udałem się z nią do 
punktu poboru krwi. 

  

Dane wędrownika 

Imię i nazwisko  

Nazwa drużyny  

http://www.wekrwi.pl/
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Realizacja próby 

 Data Liczba i nr rozkazu 

Otwarcie próby   

Zamknięcie próby   

 

Próbę otwiera i zamyka drużynowy. Do próby należy dołączyć prezentację (w dowolnej 

formie), która potwierdza realizację zadań (np. zawiera zdjęcia). Sprawność zostanie 

wręczona podczas hufcowych obchodów Dnia Myśli Braterskiej. 
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ODZNAKA 

HARCERSKA KROPLA BRATERSTWA

 

 
 

Zadania 

Opis zadania Termin wykonania Potwierdzenie 

1. Co najmniej dwukrotnie, honorowo 
oddałem krew, w tym raz w okresie DMB 
i wykonałem zdjęcie w mundurze. 
Zarejestrowałem się na stronie: 
http://www.wekrwi.pl/  

  

2. Zachęciłem minimum dwie osoby do 
oddania krwi. 

  

3. Wykazałem się znajomością znaczenia 
krwiodawstwa dla zdrowia i życia ludzi. 
Zaprezentowałem zdobyte informacje 
w dowolnej formie (np. napisałem 
artykuł, przygotowałem konspekt 
zbiórki, prowadziłem fanpage). 

  

4. Zorganizowałem akcję promującą 
honorowe krwiodawstwo. 
Przykładowe akcje: przeprowadzenie zbiórki 

drużyny/szczepu; zorganizowanie lekcji tematycznej 
w szkole, spotkania na uczelni; wykonanie gazetki 
w szkole; zorganizowanie akcji poboru krwi; 
zorganizowanie spotkania z krwiodawcą lub wyjścia do 
centrum krwiodawstwa. 

  

 

Realizacja próby 

 Data Liczba i nr rozkazu 

Otwarcie próby   

Zamknięcie próby   
 

Próbę otwiera i zamyka komendant hufca. Do próby należy dołączyć prezentację 

(w dowolnej formie), która potwierdza realizację zadań (np. zawiera zdjęcia). Odznaka 

zostanie wręczona podczas hufcowych obchodów Dnia Myśli Braterskiej (jeśli realizujący próbę nie 

będzie w stanie zamknąć próby do Dnia Myśli Braterskiej, np. ze względu na problem z realizacją zadania 1, odznaka może 

zostać przyznana w późniejszym terminie). 

Dane wędrownika/członka starszyzny/instruktora 

Imię i nazwisko  

Nazwa drużyny/kręgu  

http://www.wekrwi.pl/

