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SYGNA£

Myœleliœcie kiedyœ, by zorganizowaæ w Dniu Myœli Braterskiej coœ
innego ni¿ powa¿ny kominek o braterstwie? Jeœli nie, pomyœlcie o tym.
Mo¿e w tym roku harcerki i harcerze z waszych dru¿yn, zamiast siedzieæ bezczynnie i s³uchaj¹c gawêdy, spêdz¹ czas na bardziej aktywnym zg³êbieniu idei DMB?

W Dniu Myœli Braterskiej wysy³ajmy do wszystkich ludzi Sygna³
Dobrej Myœli!
Czy myœleliœcie kiedyœ o tym,
jak rzadko siê uœmiechamy? Jak
rzadko uœmiechaj¹ siê do siebie ludzie na ulicy?
Mo¿e pamiêtacie jedn¹ z czêœci
„Je¿ycjady” Ma³gorzaty Musierowicz, w której bohaterowie zak³adaj¹ grupê Eksperymentalnego
Sygna³u Dobra? Kilkoro m³odych
ludzi, chodz¹c po ulicach, uœmiecha siê do innych. Co robi¹ inni?
Najpierw dziwnie siê przygl¹daj¹
i szukaj¹ wokó³ osoby, do której
skierowany jest uœmiech. Potem
jednak sami te¿ siê uœmiechaj¹,
a gdy ju¿ uœmiech zagoœci na twarzach, ciê¿ko siê go pozbyæ, wiêc
zostaje i zara¿a innych!
Dlaczego nie naœladowaæ tego
pomys³u? Mo¿e w³aœnie Dzieñ
Myœli Braterskiej stanie siê okazj¹
do rozes³ania Sygna³u Dobrej Myœli? Sygna³u, który jest szybszy ni¿
s³owa i czyny. Uœmiechasz siê i od
razu masz efekt. Ktoœ te¿ siê do ciebie uœmiecha. Proste, prawda?
Wybierzmy siê wiêc w Dzieñ
Myœli Braterskiej na spacer po miejskim deptaku. Uœmiechajmy siê do
wszystkich. A ka¿demu, kto odwzajemni uœmiech, dajmy ma³y prezencik – kartonik z lilijk¹ – logiem
ZHP i krótkim opisem, czym dla
nas jest Dzieñ Myœli Braterskiej.
Kto wie, mo¿e uœmiech ju¿ im zostanie i teraz oni bêd¹ wysy³aæ Sygna³ Dobrej Myœli?
KK

· Wiecie czym jest braterstwo? „S³ownik jêzyka polskiego PWN” podaje
tak¹ definicjê: „uczucia braterskie, przyjaŸñ, solidarnoœæ, kole¿eñstwo”.
Skoro tak, to znaczy, ¿e jest to dzieñ dla naszych przyjació³ i kolegów!
Zorganizujcie spotkanie z nimi lub wybierzcie siê razem na wycieczkê
za miasto.
· Dzieñ Myœli Braterskiej to dzieñ urodzin Olave i Roberta Baden-Powellów. Wyprawcie im urodziny, zaproœcie goœci: znajomych instruktorów, kolegów ze szko³y, rodziców. Niech to bêd¹ urodziny z rozmachem
– takie z tortem i tañcami. Pewnie chcielibyœcie, aby wam ktoœ zorganizowa³ urodzinow¹ niespodziankê? Zróbcie wiêc j¹ wszystkim tym, których zaprosicie.
· Zorganizujcie wspólnie z zaprzyjaŸnionymi dru¿ynami mecz halowej
pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki albo inny turniej sportowy. Tego
dnia szczególnie zwróæcie uwagê na zasady fair-play! Podkreœlcie, ¿e
tak w³aœnie powinny odbywaæ siê ka¿de rozgrywki sportowe.
· Zorganizujcie grê terenow¹ dziêki, której harcerki i harcerze poznaj¹
specyfikê piêciu regionów skautowych. W pobliskim parku rozstawcie
piêæ punktów kontrolnych, ka¿dy z nich bêdzie symbolem jednego z regionów. Na ka¿dym punkcie harcerki i harcerze wykonaj¹ zadania zwi¹zane z danym regionem.
· Jeœli macie zupe³nie m³oda dru¿ynê, Dzieñ Myœli Braterskiej bêdzie
dobrym momentem na wprowadzenie harcerek i harcerzy w wiedzê na
temat rodziny skautowej. Na zbiórce mo¿ecie wykorzystaæ analogie do
w³asnych rodzin. Harcerki i harcerze mieliby wykonaæ drzewo genealogiczne przyk³adowej rodziny, a nastêpnie „odkryæ”, ¿e skauting to
te¿ rodzina, równie wielopokoleniowa, tak¿e zró¿nicowana i tylko jej
cz³onkowie mówi¹ w ró¿nych jêzykach.
· Pewnie robicie czasem zdjêcia? A mo¿e przegl¹daliœcie kiedyœ te, które
znajduj¹ siê w Galerii foto.zhp.org.pl? Jeœli macie zbiory wspania³ych
fotografii, które pasuj¹ do has³a „Myœli dobrej woli” lub w³aœnie teraz
przysz³o wam do g³owy, by zaj¹æ siê fotografowaniem, to koniecznie
zg³oœcie siê do konkursu na najlepsz¹ fotografiê, organizowanego przez
Wydzia³ Programowy GK ZHP. Szczegó³owe zasady konkursu znajdziecie na stronie www.program.zhp.org.pl.
· Pamiêtajcie o przyjacio³ach, kolegach, znajomych, zaprzyjaŸnionych
dru¿ynach – wyœlijcie im koniecznie kartkê, SMS-a, list, e-maila z ¿yczeniami i z³ot¹ myœl¹ wybran¹ specjalnie dla nich!
KK
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Amicus certus in re incerta cernitur.
(Przyjaciela pewnego
poznaje siê
w sytuacji niepewnej.)
Cyceron

Braterstwo jest tym,
co wyró¿nia cz³owieka,
zwierzêta znaj¹
tylko mi³oœæ.
¯eby znaleŸæ braci,
muszê odwo³aæ siê
do cz³owieka.
Jean Giraudoux

Jedyny sposób,
aby samemu
mieæ przyjació³,
to samemu
byæ przyjacielem.
Ralph Waldo Emerson

Kto szuka przyjaciela
bez wad,
pozostanie
bez przyjaciela.
przys³owie wschodnie

Dwojgu jest lepiej
ni¿ jednemu,
poniewa¿ razem mog¹
pracowaæ skuteczniej.
Jeœli jeden z nich
upadnie, drugi
mo¿e go podnieœæ.
Pismo Œwiête,
Ksiêga Koheleta 4,9-10a

Czasami wystarcza jeden promieñ s³oñca.
Jedno mi³e s³owo. Jedno pozdrowienie.
Jedna pieszczota. Jeden uœmiech.
Potrzeba tak ma³o, by uszczêœliwiæ tych,
którzy znajduj¹ siê obok nas.
A wiêc dlaczego tego nie robimy?
Bruno Ferrero

Powiedz mi, kto s¹ twoi przyjaciele,
a powiem ci, kim jesteœ. Od tej zasady
historia zna jeden wyj¹tek: Judasz,
którego znajomoœciom nie mo¿na nic zarzuciæ.
Ernest Hemingway

Znaæ kogoœ tu czy tam, z kim ³¹czy nas
niæ porozumienia mimo odleg³oœci
lub niewypowiedzianych myœli
– to mo¿e zmieniæ ziemiê w ogród.
Johann Wolfgang Goethe
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