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Wprowadzenie
Braterstwo i przyjaźń trzeba pielęgnować.
Tylko wtedy nie są pustymi słowami, kiedy się je daje, a nie o nich mówi.

Tradycyjnie, 22 lutego 2009 roku, będziemy obchodzić Dzień Myśli Braterskiej.
Spotkamy się - w gronie gromady, druŜyny, szczepu czy całej społeczności hufca po to, by ten dzień spędzić wspólnie, dzieląc się serdecznymi myślami, zastanowić
nad zgodnością własnego postępowania z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
Spotkamy po to, by przypomnieć historię i ideę tego szczególnego - dla skautek
i skautów na całym świecie – dnia. Tym razem okazja do świętowania będzie tym
większa, Ŝe 2009 rok został ogłoszony przez Główną Kwaterę ZHP Rokiem
BRATERSTWA. Jest to zarazem drugi rok naszych przygotowań do obchodów
100-lecia Harcerstwa, których uwieńczeniem będzie zlot w 2010 roku w Krakowie.
Warto przypomnieć, Ŝe 23 lutego obchodzimy Wspomnienie Patrona Harcerzy
Polskich, bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Dlatego w opracowaniu
zawarty został takŜe materiał przybliŜający harcerzom sylwetkę naszego Patrona.
Materiał, który otrzymujecie, wspiera realizację propozycji programowej
Chorągwi Łódzkiej ZHP na lata 2008-2010 „W blasku lilijki”, w ramach modułu
IDEAŁY. Napiszcie, w jaki sposób w Waszym środowisku przebiegł Dzień Myśli
Braterskiej. Czekamy na Wasze raporty do 31 marca 2009 roku. Przesyłajcie
je na adres: Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP, 90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 19
z dopiskiem „Dzień Myśli Braterskiej” lub pocztą elektroniczną na adres:
program@lodzka.zhp.pl.

Miłej lektury
hm. Marcin Binasiak
Zastępca Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP
ds. programu i pracy z kadrą
pwd. Joanna Lipińska
Kierownik Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego
Chorągwi Łódzkiej ZHP
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Idea i historia Dnia Myśli Braterskiej
22 lutego 1857 roku urodził się Robert Baden-Powell – angielski generał,
załoŜyciel skautingu i Naczelny Skaut Świata. Dokładnie 32 lata później, 22 lutego
1889 roku, przyszła na świat Olave St Clair Soames, późniejsza Ŝona gen. R. Baden–
Powella, Naczelna Skautka Świata. Obie postacie wywarły nieoceniony wpływ
na powstanie i kierunki rozwoju ruchu skautowego na świecie. Na ich cześć dzień
22 lutego został - w 1926 roku, podczas IV Międzynarodowej Konferencji Skautek
i Przewodniczek, odbywającej się w USA - ogłoszony Dniem Myśli Braterskiej.
Początkowo było to święto wyłącznie skautek, jednak skauci szybko dołączyli do
świętowania tego szczególnego dnia.
Na siódmej konferencji światowej, odbywającej się w roku 1932 w Polsce
stwierdzono, Ŝe skautki i przewodniczki powinny nie tylko myśleć, ale i działać
na rzecz swojego ruchu poprzez zbieranie pieniędzy, które pomogą realizować
szczytne cele powołanej w 1928 roku WAGGGS. Utworzono specjalny fundusz,
nazwany
Funduszem
Dnia
Myśli
Braterskiej
(Thinking
Day
Fund)
i wprowadzono oficjalną nazwę 22 lutego — Dzień Myśli (Thinking Day), który
w Polsce przyjęło się nazywać Dniem Myśli Braterskiej.
Od tego czasu wszystkie skautki i przewodniczki w dniu 22 lutego pamiętają
i myślą o swoich koleŜankach w innych krajach. Natomiast kaŜda organizacja
naleŜąca do WAGGGS ma moralny obowiązek choćby niewielką sumą wesprzeć
działania światowego stowarzyszenia. Zebrane pieniądze – stanowiące dzisiaj ponad
10% budŜetu WAGGGS - pomagają w finansowaniu programów, kursów
instruktorskich, publikacji, materiałów pomocniczych dla róŜnego rodzaju szkoleń,
zwłaszcza w regionach biednych i zaniedbanych, w obozach uchodźców, na
obszarach dotkniętych przez susze, powodzie i wojny. Pieniądze te pomagają
kształcić kadrę instruktorską, której zadaniem jest rozwijanie skautingu, docieranie
z jego ofertą do najdalszych zakątków świata. Znaczenie inicjatyw podejmowanych
z okazji Dnia Myśli potwierdza fakt, Ŝe konferencja światowa WAGGGS w roku 1999
zmieniła nazwę święta na Światowy Dzień Myśli Braterskiej (World Thinking Day).
W 2009 roku WAGGGS zaproponowała, by hasłem Dnia Myśli Braterskiej było
motto: „we can stop the spread of AIDS, malaria and other diseases” – „moŜemy
zatrzymać rozprzestrzenianie się AIDS, malarii i innych chorób”. Skautki na całym
świecie będą więc m.in. dowiadywać się o chorobach zagraŜających setkom tysięcy
ludzi na Ziemi, zbierać pieniądze przeznaczone na pomoc chorym cierpiącym
z powodu AIDS i malarii, ale takŜe uczyć się, jak zapobiegać zakaŜeniu wirusami
wywołującymi te schorzenia.
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Wspomnienie Patrona Harcerstwa Polskiego,
bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Niech się stanie dla was patronem, nauczycielem szlachetności
i orędownikiem pokoju i pojednania…
Jan Paweł II, Toruń, 07 czerwca 1999 roku

20 września 2002 r. Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów
zatwierdziła „błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera
i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem”.
Stefan Wincentego Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w ChełmŜy.
Swoją formację chrześcijańską wyniósł z domu rodzinnego. W 1923 roku wstąpił
do DruŜyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, a w 1931 roku został jej
druŜynowym. Harcerska słuŜba ukształtowała jego charakter i wpłynęła
na osobowość. Tam uczył się słuŜyć ludziom i Bogu oraz poświęcać dla Ojczyzny.
W seminarium był przewodniczącym kręgu starszoharcerskiego i sprawował opiekę
nad druŜynami w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1937 roku
i od tego czasu pełnił funkcję kapelana harcerskiego. W 1938 roku został
wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu.
Tutaj równieŜ pełnił funkcję kapelana - Pomorskiej Chorągwi Harcerzy. Realizował
to, czego pragnął w seminarium – poświęcał się pracy wychowawczej z młodzieŜą.
Dnia 17 września 1939 roku Druh Wicek został aresztowany. Przeszedł przez
wiele obozów koncentracyjnych, aŜ wreszcie trafił do Dachau. Niósł współwięźniom
pociechę. Od chorych zaraził się durem plamistym i zmarł 23 lutego 1945 roku.
Jego śmierć poruszyła nawet władze obozu, które zezwoliły na wystawienie zwłok
na widok współwięźniów. Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski od 2003 roku
jest Patronem harcerskiej rodziny.
Oto fragment pamiętnika Druha Wicka (o roli druŜynowego – 16 stycznia 1930
roku):
…Czuję bowiem, Ŝe harcerstwo to jednak ma idealne zasady i idee. Aby je
poprowadzić i wpoić, trzeba je wpierw dobrze posiadać, tego mi brak. Wprawdzie
staram się o to, aby je osiągnąć, ale nie wiem, kiedy będę je miał. A pchać
druŜyny, aby wegetowały, nie chcę, a na wyŜyny jej nie dostanę. Oto przyczyna,
dla której niechętnie przyjmuję druŜynowego.
Ja bym miał program dla podniesienia druŜyny, ale na to potrzeba trzech
dobrych lat. W pierwszym trzeba przygotować do stopni i wycieczki w okolicę.
W wakacje porozsyłać ile tylko moŜna na kursy lub obozy innych druŜyn, aby się
przetarli. W drugim roku to samo, ale więcej gawęd i pogłębiać ducha
harcerskiego, i wyćwiczyć sobie dobrego harcerza jako obywatela. W lato
na obozy. W trzecim jako zastępowych pousadzać, a resztę znów tak samo
i dopiero w trzecim roku urządzić własny, dobry obóz. Obecna praca w druŜynie
to pierwszy rok. Gdyby tak szło dalej, to jest nadzieja, Ŝe druŜyna stanie się
prawdziwą druŜyną harcerską spełniającą swoją powinność względem harcerstwa

Chorągiew Łódzka ZHP im. Aleksandra Kamińskiego

Dzień Myśli Braterskiej 2009
W blasku lilijki - IDEAŁY

i Ojczyzny. A taka druŜyna dawałaby swym członkom coś więcej, niŜ samą karność
i trochę wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz dawałaby mu pełne wychowanie
obywatela znającego dobrze swojej obowiązki dla ojczyzny.
Ja sam wierzę mocno, Ŝe państwo, którego wszyscy obywatele byliby
harcerzami byłoby najpotęŜniejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie
szczególnie ma takie środki, pomoce, Ŝe kto przejdzie przez jego szkołę to jest
typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A juŜ najdziwniejszą, ale najlepszą
jest idea harcerstwa: wychowanie młodzieŜy - przez młodzieŜ. I ja sam, jak tylko
będę mógł, co tak BoŜe, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego
pracować i go popierać nie przestanę. Czuwaj!
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Propozycje dla gromad zuchowych
Nauka piosenki
Bratnie słowo
Bratnie słowo sobie dajem, śe pomagać będziem wzajem,
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!
W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dniach pogody i w dniach cienia,
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!
Bacz, by bratnie słowo dane
Było zawsze dotrzymane.
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

Kolorowanka
Pokolorujcie obrazki i powiedzcie co mają wszystkie one ze sobą wspólnego.
KaŜde dziecko dostaje inny obrazek przedstawiający przyjaciół.

Kto to jest przyjaciel?
Spróbujcie wymienić jak najwięcej cech dobrego przyjaciela i przy okazji
wytłumaczyć znaczenie słowa BRATERSTWO.

Co nas łączy?
KaŜdy zuch dostaje kartkę, na której ma namalować swoje oczy, ulubione
zwierzątko, ulubiony sport i ulubioną potrawę. Kiedy wszystko zostanie juŜ
namalowane, dzieci zaczynają chodzić po sali i szukać innych osób, które mają
na swojej kartce taki sam kolor oczu, zwierzątko itd. Jeśli znajdą takiego zucha,
podpisuje się on przy danej cesze. Zabawa kończy się, kiedy kaŜdy znajdzie chociaŜ
po jednym dziecku, z którym dzieli swoje upodobania.
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Propozycje dla druŜyn harcerskich
Gawęda
List poŜegnalny gen. Roberta Baden-Powella do skautów na całym świecie.
Drodzy skauci!
JeŜeli kiedykolwiek zdarzyło się Wam widzieć sztukę „Piotruś Pan”, zapewne
pamiętacie przywódcę piratów, który zwykł wygłaszać mowę poŜegnalną, gdyŜ
obawiał się, Ŝe w chwili śmierci moŜe nie zdąŜyć. Podobnie jest ze mną i - chociaŜ
jeszcze nie umieram - bardzo moŜliwe, Ŝe stanie się to w najbliŜszych dniach.
Pragnę więc przesłać Wam kilka słów na do widzenia. Pamiętajcie! Zwracam się
do Was po raz ostatni, przemyślcie więc uwaŜnie te słowa.
śycie moje nie mogło być szczęśliwsze. Chciałbym, aby kaŜdy z Was doświadczył
w swoim Ŝyciu tyle szczęścia. Wierzę, iŜ Bóg przysłał nas na ten wesoły świat,
byśmy cieszyli się Ŝyciem i byli szczęśliwi. Szczęście nie oblicza się miarą
pieniądza, nie gwarantuje go sukces w Ŝyciu zawodowym, ani tym bardziej
oddawanie się przyjemnościom. Do szczęścia zbliŜy Was utrzymywanie ciała
w zdrowiu i krzepkości w młodym wieku, tak, by w wieku dojrzałym mogło Wam
słuŜyć i dawać radość.
Obserwacja przyrody ukaŜe Wam, jak piękny i pełen zadziwiających zjawisk
świat Bóg stworzył dla naszej radości. Cieszcie się tym, co macie i zróbcie z tego
najlepszy uŜytek. Zawsze patrzcie na pozytywną stronę rzeczy zamiast na tę
ciemną.
Lecz prawdziwe szczęście moŜna osiągnąć poprzez dzielenie się nim z innymi.
Spróbujcie zostawić ten świat choć trochę lepszym niŜ go zastaliście. A kiedy
i na Was przyjdzie czas, będziecie mogli umrzeć szczęśliwi, wiedząc, Ŝe Wasz czas
nie został zmarnowany i daliście z siebie wszystko. Czuwajcie, bądźcie gotowi Ŝyć
w szczęściu i zejść z tego świata szczęśliwymi; bądźcie zawsze wierni
Przyrzeczeniu Skautowemu, gdy juŜ staniecie się dorosłymi. Niech Bóg Wam w tym
dopomoŜe!
Wasz przyjaciel,
Robert Baden-Powell

Domino
Gra polega na łączeniu takich samych elementów. Prowadzący staje w środku koła
i mówi: „Jestem pierwszym elementem domina. Proszę do siebie kogoś, kto tak jak
ja…” (np. lubi wesołe piosenki, chodzi po górach, często się uśmiecha itd.).
Kto pierwszy chwyci prowadzącego za rękę wygrywa i teraz on zaprasza kogoś
o podobnych upodobaniach. Ostatnia osoba zamyka krąg i łączy wszystkich.
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Skauci na świecie
MoŜe uda Wam się przygotować prezentację multimedialną dotyczącą skautingu
na świecie?

Puzzle
Zastępy dostają do ułoŜenia puzzle z logo róŜnych organizacji skautowych świata.
Kiedy juŜ skończą układanie, dostają krótką informację o danej organizacji
i o skautingu w tym kraju. Po chwili przygotowania, mają opowiedzieć reszcie
druŜyny to, czego się dowiedzieli.

Zabawy skautowe z róŜnych stron świata
(moŜna nimi przeplatać inne elementy zbiórki)1

Hasło
(gra pochodzi z Belgii)

Harcerze stają jeden za drugim, wzdłuŜ jednej linii. Ostatnia osoba w rzędzie
wymyśla słowo. Swoimi palcami „pisze” pierwszą literę tego słowa na plecach
osoby przed nią. Druga osoba wtedy podobnie „podaje literę dalej”.
AŜ do momentu, kiedy litera przejdzie przez cały rząd. KaŜda litera przechodzi
tą samą drogą. Osoba na początku rzędu mówi, co to jest za słowo. MoŜna grać
zastępami, na czas.
Czy mnie kochasz?
(opis gry znaleziono na stronie internetowej skautów z Kanady)

Harcerze są rozstawieni wzdłuŜ ścian sali. Pośrodku sali znajdują się dwaj gracze:
jedna osoba jest goniącym, a druga ucieka. Harcerz, który ucieka, pyta
poszczególnych graczy spod ściany: „Czy mnie kochasz?”. Jeśli osoba odpowie
„tak”, role zamieniają się - ten kto gonił, ucieka i na odwrót.
Chwytanie mioteł
(gra pochodzi z Brazylii)

Gracze stają w kole i kaŜda osoba dostaje numer. Jeden z grających staje w środku
koła, trzymając miotłę. Wzywa jakiś numer i puszcza miotłę. Gracz, którego numer
został wypowiedziany, musi podbiec i złapać miotłę zanim upadnie ona
na podłogę. Jeśli złapie miotłę, zastępuje gracza w środku koła. Jeśli nie złapie,
odpada z gry. Gra toczy się dalej tą samą drogą, lecz jeśli gracz ze środka koła
wywoła numer, który juŜ odpadł, wtedy sam odpada i to miejsce musi zająć ktoś
inny. Gra kończy się, kiedy zostanie tylko jeden gracz.
Szkice robocze
(gra pochodzi z Francji)

Prowadzący ma kartę dla kaŜdej osoby z jej imieniem. Tasuje i rozdaje karty, tak,
Ŝe kaŜdy ma jedną, ale nie „swoją”. KaŜdy gracz opisuje na karcie osobę, której
imię otrzymał. Kiedy wszyscy skończą, prowadzący zbiera karty i zaczyna czytać
opis bez imienia. KaŜdy, kto myśli, Ŝe wie o kogo chodzi moŜe powiedzieć, ale
prowadzący czyta, aŜ do momentu, kiedy padnie poprawna odpowiedź. Gra toczy
się, aŜ do chwili, kiedy wszystkie karty zostaną odczytane.
1

Wszystkie gry (poza „Czy mnie kochasz?”) opisano na podstawie „Skautowych gier i przepisów”, wydanych przez WAGGGS.
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Związek Skautów Kanadyjskich (L’Association des Scouts
du Canada) - organizacja powstała w 1907 roku, jej misją
jest wychowanie młodych ludzi na odpowiedzialnych,
samodzielnych,
Ŝyjących
swymi
przekonaniami
i tworzących swą kulturę. Skauci mogą starać się
o zdobycie „drewnianej odznaki”. „Sois prêt” oznacza
„bądź gotów”, czyli Czuwaj!

Skauci z WybrzeŜa Kości Słoniowej (Les Eclaireurs Neutres
de Cote d’Ivoire) – organizacja powstała w 2007 roku.
Jej misją jest wychowanie pokolenia mieszkańców WybrzeŜa
Kości Słoniowej gotowego do pełnienia waŜnych ról
w społeczeństwie wyniszczonym przez wojny i choroby.
Opiera swe metody na grze i zaufaniu. Podobnie jak
w Polsce, są 4 piony (odpowiadające polskim zuchom,
harcerzom, harcerzom starszym i wędrownikom).

Japońska Organizacja Skautowa (Scout Association
of Japan) – największa organizacja skautowa w Japonii.
Powstała w 1922 roku, ale dopiero w 1995 r. stała się
koedukacyjna (wcześniej mogli do niej naleŜeć tylko
chłopcy). „Czuwaj” po japońsku to „Sonae-yo Tsuneni”.
Mundury mają róŜny kolor w zaleŜności od wieku i pionu,
do którego naleŜy skaut.
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Propozycje dla druŜyn starszoharcerskich
Gawęda o historii Dnia Myśli Braterskiej
(MoŜecie wykorzystać informacje zawarte w rozdziale „Idea i historia Dnia Myśli Braterskiej”)

Braterstwo słuŜby
Podzielcie podany niŜej fragment „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego
na tyle części, Ŝeby kaŜdy harcerz dostał krótki fragment do przeczytania.
Po przeczytaniu zastanówcie się wspólnie na czym polega braterstwo i jak (czy)
realizują je harcerze nawzajem. Wnioski zapisujcie na bieŜąco na arkuszu papieru
pakowego, a na koniec podsumujcie.
Popołudnie 22 marca 1943 roku spędził Rudy ze swym najbliŜszym przyjacielem.
Skończyli przygotowania do przenoszenia duŜego magazynu materiałów
wybuchowych, brali udział w dyskusji na temat podjętej w owym czasie przez
Szare
Szeregi
akcji
stworzenia
porozumienia
międzyorganizacyjnego
konspiracyjnych organizacji młodzieŜowych i teraz szli do domów. Rudy
odprowadzał Zośkę. Rozmawiali o sprawie ostatnio bardzo ich obchodzącej:
o formowaniu osobowości przez wzajemne oddziaływanie; analizowali dodatnie
i ujemne wpływy, jakie na siebie wywierają. ZbliŜała się godzina policyjna, trzeba
się było rozstać. Rudy był bardzo oŜywiony i pogodny.
- Nie mam teraz Ŝadnych zmartwień - mówił do przyjaciela. - Choćbym nawet
chciał, nie mam. Teraz ty musisz się zacząć czymś martwić. Wieczorem przed snem
Zośka zatelefonował do Rudego. W ostatnich miesiącach czuli się ze sobą
wyjątkowo dobrze, zgadzali się w poglądach na świat, na wypadki, na ludzi.
Pasjonowały ich te same prace, te same zadania. Zapatrzeni byli obaj w te same
rzeczy nieuchwytne a tak waŜne, Ŝe malały wobec nich wszystkie inne problemy
Ŝycia. Wymiana najbłahszych zdań sprawiała im przyjemność. Zośka telefonował
bez Ŝadnego powodu - ot tak, Ŝeby powiedzieć dobranoc. Rudy. LeŜał juŜ w łóŜku
i na bosaka przybiegł do telefonu. - Dobranoc! - odpowiedział przyjacielowi.
23 marca o godzinie czwartej minut trzydzieści rano do mieszkania Rudego
weszło sześciu ludzi. Sześciu Niemców umundurowanych i po cywilnemu, czterech
innych pozostało na zewnątrz. Ci, co weszli, trzymali w pogotowiu maszynowe
pistolety (…).
Jakakolwiek próba oporu lub ucieczki była niemoŜliwa. Po krótkiej rewizji
zabrano Rudego i jego ojca na Pawiak (…) Rudy został aresztowany o świcie,
a juŜ około godziny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjaciele.
Byli poruszeni w najwyŜszym stopniu. Los uderzył w kogoś specjalnie im bliskiego.
Czuli wzburzenie i pustkę, jakby się coś urwało, skończyło, uleciało. W oczach
niejednego z tych młodych męŜczyzn, które w ciągu ostatnich miesięcy i lat
widziały juŜ wiele groźnych obrazów - błyszczały łzy. Uczucie rozpaczy i pustki pod
wpływem jednej myśli zmieniło się nagle w uczucie nadziei. Jeszcze nie koniec!
Jeszcze jest szansa, przecieŜ moŜna odbić Rudego! Odbić moŜna - odbić trzeba!
Zośka głośno wypowiada to, co czują wszyscy. - Odbijemy! Odbijemy jeszcze dziś!
(…).
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Nareszcie pozytywna i waŜna wiadomość od Wesołego: Będzie jechał przez
miasto! Z wiadomością tą wpada naczelnik Szarych Szeregów, Nowak - harcmistrz
Florian Marciniak (…). Karetka więzienna ma przejeŜdŜać Bielańską około godziny
piątej po południu. Jest tylko trzy godziny czasu. Nie wolno zmarnować Ŝadnej
minuty (…) Wreszcie na zakręcie ukazuje się charakterystyczna sylwetka duŜego
niemieckiego auta więziennego, krytej budy marki Renault. Dłonie zwierają się
na butelkach, na granatach i na kolbach pistoletów (…). Z chodnika wyskakują
przed auto młodzi ludzie; szkło tłuczonych butelek pryska znad maski samochodu
objętej w jednej chwili płomieniem. Płomień z szybkością błyskawicy ogarnia
szoferkę. Szofer instynktownie naciska hamulec, auto zatoczywszy krzywy łuk,
posuwa się wolno koło arkad Arsenału Warszawskiego (…).
Po paru minutach na jezdni tuŜ koło więźniarki, leŜą trzy postacie w mundurach
niemieckich, jeden z leŜących pali się (…). Słoń otwiera płonące drzwiczki szoferki
- nikogo. Ktoś inny „szarpie płótno z tyłu wozu i ściąga trupa konwojentagestapowca. Alek otwiera tył więźniarki. Oniemiali w pierwszej chwili więźniowie
rzucają się teraz gwałtownie ku wyjściu, gniotąc leŜącego na noszach, na pół
przytomnego młodego człowieka. Dopiero gdy cała grupa dwudziestu pięciu cudem
wyzwolonych więźniów wywaliła się z wozu, ukazuje się wypełzający
na czworakach przez ławki Rudy. - Jest! Jest! - wrzeszczy ucieszony głos.
- Jest Rudy!

Cechy
KaŜdy próbuje znaleźć cechę wspólną łączącą trzy osoby z grupy. Kto taką
znajdzie, wówczas wywołuje dane osoby na środek. Pozostali muszą odgadnąć, jaka
to cecha.

Kartki
Przygotujcie kartki okolicznościowe dla innych druŜyn ze szczepu lub hufca
(moŜecie teŜ wykorzystać myśli o braterstwie z końca propozycji).

Program WAGGGS na Dzień Myśli Braterskiej 2009
Krótko opowiedzcie o programie WAGGGS dotyczącym uświadamiania skautek
o zagroŜeniach niesionych przez epidemie AIDS, malarii i innych zakaźnych chorób
na świecie. Szczegółowe materiały pomocnicze (zawierające przykłady zabaw
i gier, a takŜe informacje o chorobach zakaźnych) dostępne są na stronie
www.program.zhp.pl.
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Propozycje dla druŜyn wędrowniczych
Gawęda
Do przygotowania gawędy wykorzystajcie fragment pamiętnika bł. phm. Stefana
Wincentego Frelichowskiego (zawarty na str. 4), zastanówcie się jak harcerze teraz
mogą naśladować naszego Patrona.

Refleksja nad poezją
Podzielcie między siebie poniŜsze wiersze i odczytajcie je na głos (moŜecie
przygotować świece, puścić w tle spokojną, relaksacyjną muzykę):

Przyjaciel
jest twoim zaspokojonym pragnieniem
Jest polem, które obsiewasz z miłością
i z którego zbierasz modlitwę dziękczynną
On twoją mocą i schronieniem;
odczuwając głód uciekasz się do niego
i szukasz go by zaznać ukojenia.
Gdy on się zwierza,
otwórz przed nim swą duszę.
Kiedy on milczy,
niech twoje serce nie przestaje go słuchać,
poniewaŜ w przyjaźni
kaŜda myśl, pragnienie, nadzieja
budzi się w ciszy, a jest dzielona w radości.
A kiedy Ŝegnasz przyjaciela,
nie smuć się, poniewaŜ jego nieobecność
pozwoli ci zrozumieć,
co najbardziej w nim kochasz.
I niechaj przyjaźń nie będzie niczym innym,
jak wzajemnym odkrywaniem skarbów ducha.
Dzielcie między siebie radość,
przyjazne uśmiechy i gesty dobroci,
poniewaŜ w oŜywczej rosie małych rzeczy
serce odkrywa swój poranek
i doznaje umocnienia.
Gibran Kahlil Gibran
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Świątynie przyjaźni
trzeba wznosić nieustanie
Upada ona i rozbija się na kawałki
jeśli kaŜdego poranka nie
rozpoczyna się pracy na nowo.
Za kaŜdym razem, gdy wstaje słońce
trzeba darzyć przyjaciela,
nową miłością, patrzeć na niego
ze świeŜą uwagą przebaczać mu
z nową wyrozumiałością
aby dotrzymać mu kroku
trzeba się przemieniać
naleŜy otworzyć okna duszy
by powiew wiatru usunął
kurz utartych przyzwyczajeń.
Autor nieznany

Przyjaźń to największy skarb, który jest ukryty na dnie serca
przyjaźń to niewidzialna nić, która łączy ludzi
przyjaźń to pokój duszy, który daje poczucie potrzeby
przyjaźń to rozległa przestrzeń, która prowadzi do jedności
przyjaźń to wartość, której nie da się wycenić
przyjaźń to przygoda, która jest nasączona odpowiedzialnością.
BoŜe spraw aby moja przyjaźń taką była.
ks. Piotr A. Faliński

Jesteś przyjacielem, poniewaŜ jesteś węzłem, który łączy, ale nie zniewala.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś podmuchem, który uspokaja. lecz nie usypia.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś bratem, który poprawia, lecz nie upokarza.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś wzrokiem, który śledzi, lecz nie osądza.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś ręką, która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś oazą, która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś sercem, które kocha, lecz nie zmusza.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś czułością, która chroni, lecz nie podporządkowuje.
Przyjacielem, poniewaŜ jesteś obrazem Boga - właśnie dlatego.
Helena Oshiro

Po odczytaniu wierszy podzielcie się swoimi refleksjami i zastanówcie
nad prawdziwością następujących stwierdzeń:
• prawdziwy przyjaciel jest tylko jeden
• prawdziwy przyjaciel zawsze mówi prawdę
• prawdziwy przyjaciel zrobi dla Ciebie wszystko, nawet jeśli będzie to
nieuczciwe
• prawdziwa przyjaźń przetrwa wiele lat
• prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
• prawdziwy przyjaciel jest identyczny jak Ty
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Bo wszyscy harcerze…
Zaproście na zbiórkę druŜynę z ZHR i porozmawiajcie o tym, co Was łączy,
o Waszych planach na przyszłość i o tym, co robicie na bieŜąco.

Spotkanie ze skautami
Przed zbiórką kaŜdy wędrownik nich spróbuje nawiązać kontakt z druŜyną skautową
z jakiegoś obcego kraju. Dowiedzcie się czegoś o ich zwyczajach, prawie
skautowym, działaniach i o tym, jak świętują Dzień Myśli Braterskiej. Na zbiórce
przedstawcie sobie nawzajem informacje, które zdobyliście. Być moŜe będzie to
początek dłuŜszej współpracy w ramach tzw. druŜyn bliźniaczych?

Lubię Cię, bo…
Na plecy uczestnicy przyklejają kartki z napisem: „Lubię Cię, bo…”. Następnie
przechodząc, anonimowo wpisują na kartki własne opinie. Zaznaczamy,
Ŝe informacje mają dotyczyć tylko dobrych cech. Ćwiczenie trwa tak długo,
aŜ wszyscy otrzymają informacje na swój temat. Następnie kaŜdy odczytuje zdania
ze swojej kartki. Kto chce, czyta głośno. Rozmawiamy o tym, jakie odczucia
wzbudziło to ćwiczenie.
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Myśli o braterstwie
NaleŜysz do wielkiej bratniej gromady. W dniu braterstwa ze wszystkich stron
świata biegną myśli do wspólnego ogniska. Niech rozgrzeje wielki płomień
Braterstwa Człowieczego i niech obejmie świat.
Nie uwaŜaj Ŝadnego dobrego uczynku za tak mało waŜny, Ŝeby nie warto było go
spełnić, ani Ŝadnego złego uczynku za tak mało znaczący, Ŝeby moŜna było sobie
na niego pozwolić.
Dopóki nie zdobędziemy się na mały dobry uczynek, dopóty nie stać nas będzie
na większy.
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoŜy, kiedy się ją dzieli.
O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować z kimś, kogo się zna, do kogo ma się
zaufanie, pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc krąg ludzi
zaprzyjaźnionych — i nam, i im będzie łatwiej Ŝyć…
hm. Stefan Mirowski
W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch
na ciemnym tle…
Lady Olave Baden—Powell
Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały
w pryzmacie codziennego Ŝycia.
hm. RP Jadwiga Falkowska
W języku instruktorskim „czuwaj” znaczy: nie daj się wyprzedzać w poczynaniach
pięknych i dobrych.
hm. Maria Uklejska
Nie wolno rezygnować z najwyŜszych wymagań ani obniŜać poziomu ideowego
na korzyść popularności.
hm. Jadwiga Wierzbiańska
Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów,
odpowiedzialność, porządek, konsekwencja.
hm. Stefan Mirowski
Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyŜsze ideały, lecz o to, aby były one
naprawdę wysokie.
Robert Baden-Powell
Być wychowawcą — znaczy: dawać, słuŜyć, pomagać, inspirować (…).
hm. Aleksander Kamiński
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Jedyna wolność — to zwycięŜyć siebie.
Fiodor Dostojewski
ZwycięŜyć i osiąść na laurach to klęska, być zwycięŜonym i nie ulec to zwycięstwo.
Józef Piłsudski
Kto raz zrozumie człowieka w sobie, ten zrozumie wszystkich ludzi.
autor nieznany
Czasami trzeba zamilknąć, aby być wysłuchanym.
Stanisław Jerzy Lec
Cztery warunki szczęścia: Ŝycie w przyrodzie, miłość drugiego człowieka,
oderwanie od wszystkich ambicji, twórczość.
Edgar A. Poe
W braterskim kręgu bratnich dłoni jest zawsze iskra przyjaźni.
Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.
Søren Kierkegaard
Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność.
Konfucjusz
Z szybkim upływem czasu naleŜy walczyć prędkim korzystaniem z niego, i spiesznie
czerpać niby z rwącego potoku, który nie będzie płynął wiecznie.
Lucjusz Anneusz Seneka
Nawet by walczyć o prawa jednostki trzeba się zbić w gromadę.
Tadeusz Kotarbiński
Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po kaŜdym
upadku dźwignąć się i stanąć na nogi.
przysłowie chińskie
Nawet największe
i niedostrzegalną.
Ivo Andrić

pustynie

mają

swoją

wiosnę,

choćby

najkrótszą

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, Ŝe potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie
geniusz, potęgę i magię.
Johann Wolfgang von Goethe
Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. (…) To lepsze,
niŜ gdybyś miał lekkomyślnie przeŜywać swoją własną młodość i gubić wielki skarb,
wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, a którym jesteś ty sam.
Karol Wojtyła
Podziwiać naleŜy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
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Zajrzyj w siebie! W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli
potrafisz je odszukać.
Marek Aureliusz
Jeśli będziesz krzyczał, wielu cię usłyszy; jeśli będziesz mówił cicho wielu cię
zrozumie.
Andrzej Majewski
Moje serce obawia się cierpień. Powiedz mu, Ŝe strach przed cierpieniem jest
straszniejszy niŜ samo cierpienie. I Ŝe Ŝadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało
po swoje marzenia, bo kaŜda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem
i z Wiecznością.
Paulo Coelho
Tylko Ŝycie poświęcone innym warte jest przeŜycia.
Albert Einstein
Nie moŜna Ŝyć na próbę, nie moŜna kochać na próbę.
Jan Paweł II
śycie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś, co jest poza
nami. Śmierć ogrodnika w niczym nie zagraŜa drzewu. Ale jeśli drzewo będzie
zagroŜone, ogrodnik umiera dwukrotnie.
Antoine de Saint—Exupery
CzymŜe jest Ŝycie, jeśli nie ustawiczną moŜliwością popełniania błędów.
Jalu Kurek
Musisz Ŝyć dla innych, jeśli chcesz Ŝyć z poŜytkiem dla siebie.
Seneka Młodszy
Bo miłość to bycie do dyspozycji, to gotowość do tego, by usłuŜyć, pomóc, przydać
się, zaopiekować się. To chęć bycia potrzebnym.
Mieczysław Maliński
Całe nasze Ŝycie jest jak kamień rzucony w wodę. Nigdy nie wiemy, jakie kręgi
zatoczymy naszym upadkiem, czyją śmierć spowodujemy i kogo uzdrowimy.
Ile niepokoju wzniecimy dokoła siebie, ile katarakt zdejmiemy ze ślepych rzek.
Roman Brandstaetter
Być człowiekiem znaczy: kaŜdego dnia starać się być lepszym.
Friedrich Dessauer
Choć mało kto jest Cezarem, to jednak kaŜdy raz w Ŝyciu stoi przed swoim
Rubikonem.
Christian Ernst Bentzel-Sternau
Bądź iskierką światła dla świata, który jest twoim otoczeniem.
Helmut Thielicke
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Być człowiekiem znaczy być odpowiedzialnym.
Antoine de Saint—Exupéry
Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać - to najlepsza filozofia.
Jan Bosko
Podstawą istnienia jest braterstwo, pomoc wzajemna.
Edward Abramowski
Przez braterstwo skautów do braterstwa narodów – oto dewiza poczynań
skautowych.
hm. Antoni Olbromski
Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym
świecie.
Robert Baden –Powell
Kto szuka przyjaciela bez wad, pozostanie bez przyjaciela.
przysłowie wschodnie
Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.
Mikołaj Gogol
Czym jest przyjaźń? To jedna dusza, mieszkająca w dwóch ciałach.
Arystoteles
Dla cierpiącego fizycznie potrzebny jest lekarz, dla cierpiącego psychicznie przyjaciel.
Menander
Jeśli wszyscy moi przyjaciele chcieliby skoczyć z mostu ja nie skoczyłbym razem
z nimi. Byłbym na dole Ŝeby ich złapać.
autor nieznany
Braterstwo skautowe stwarza szczególną moŜliwość dialogu pomiędzy ludźmi
mówiącymi róŜnymi językami, wyznającymi róŜne religie, naleŜącymi
do odmiennych kultur. Niesienie ideałów skautowych młodym ludziom, często
oddalonym od Chrystusa i Kościoła, to wielka praca na rzecz ewangelizacji, a takŜe
na rzecz pokoju i współpracy pomiędzy ludźmi. Podziwiam pracę wszystkich
skautów i instruktorów, którzy podejmują ten trud, którzy chcą spotykać się
ze swoimi młodymi rówieśnikami w duchu ekumenizmu, dialogu i szacunku
dla innych.
Jan Paweł II
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