
 

 

 

 

 

  

 
 

Dzień Myśli Braterskiej 2017 – propozycje działań 
 

Dzień Myśli Braterskiej to wyjątkowe święto przyjaźni. Uświadamia 
ono możliwości, jakie drzemią w milionach skautów rozproszonych 
po całym świecie. Pokazuje siłę, jaką jest nasze braterstwo.  
 
Poniżej znajdziecie kilka pomysłów, które możecie wykorzystać do 
świętowania tego Dnia w waszych gromadach, drużynach, szczepach 
i hufcach. Radujcie się skautingiem i jednocześnie nie zapomnijcie 
o jego celu - „spróbujcie zostawić ten świat choć trochę lepszym niż 
go zastaliście”.  
 
Życzę Wam dobrego i mądrego Dnia Myśli Braterskiej. 
 

Czuwaj! 
 

phm. Anna Bróż 
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej  

członkini ds. programu 
 
 
 
 
 
 
 

 



Siła w różnorodności! 
Propozycja programowa „Każdy inny, wszyscy równi” 

 
Ludzie boją się inności. A najbardziej tego, o czym wiedzą bardzo 
mało. Dlatego otwórzcie na świat głowy swoich podopiecznych. 
Sięgnijcie po zaktualizowaną propozycję programową „Każdy inny, 
wszyscy równi”, która kształtuje postawy otwartości, tolerancji 
i zrozumienia dla drugiego człowieka, dostarcza rzetelnej 
i kompletnej wiedzy o tym, co aktualnie dzieje się na świecie.  
 
To podręcznik wychowania międzykulturowego, który pozwala 
przełamać stereotypy, pozbyć się uprzedzeń, odkrywać bogactwo 
różnorodności i prowadzić dialog społeczny. 
 
Propozycja programowa jest skierowana do wszystkich pionów 
metodycznych, dostępna w wersji elektronicznej w Centralnym 
Banku Pomysłów:  
http://cbp.zhp.pl/propozycje/kazdy-inny-wszyscy-rowni/ 
 

W każdym zobacz bliźniego 
 Pomoc dla Syrii  

Ponieważ „skaut jest przyjacielem wszystkich”, a „harcerz w każdym 
widzi bliźniego”, z okazji Dnia Myśli Braterskiej warto pomyśleć 
o ludziach, którzy zmuszeni są żyć w nieludzkich warunkach.  

„Harcerze dla Syrii” to zbiórka pieniędzy na rzecz ludności 
ewakuowanej z oblężonego Aleppo. W ten sposób ZHP włączyło się 
w zbiórkę funduszy organizowaną przez Polską Akcją Humanitarną. 
Pieniądze możecie wpłacić indywidualnie oraz zachęcać do tego 
swoje drużyny. Możecie również przygotować zbiórkę na temat 
uchodźców i wspólnie ze swoimi podopiecznymi podjąć inne 
braterskie działania na rzecz potrzebujących.  
 
Razem ze swoimi środowiskami możecie też zaangażować się 
w projekt Caritas „Rodzina rodzinie”. To działanie idealnie wpisuje się 
w metodę harcerską – mimo odległości nie jest anonimowe, bo 
skierowane do konkretnych osób. Uczy odpowiedzialności, bo jest 

http://cbp.zhp.pl/propozycje/kazdy-inny-wszyscy-rowni/


służbą długofalową. Na czym polega? Na 6-miesięcznym finansowym 
wspieraniu jednej syryjskiej rodziny przez polską rodzinę lub inną 
wspólnotę (np. hufiec lub szczep).  
 
Na stronie Caritas zamieszczone są historie rodzin potrzebujących 
wsparcia. Sami możecie wybrać rodzinę i zdecydować jaką kwotę 
przeznaczycie na pomoc dla niej. W ten sposób, wspólnie ze swoim 
środowiskiem, podarujcie komuś pół roku życia. Pierwszym hufcem, 
który zaangażował się w ten projekt był Hufiec Podhalański im. 
Kurierów Tatrzańskich. Czy wasz będzie następny? 
 
Informacje jak włączyć się do akcji „Harcerze dla Syrii” znajdziecie na 
stronie ZHP:  
https://zhp.pl/2017/harcerze-dla-syrii-wlacz-sie-do-pomocy/ 
 
Szczegóły akcji „Rodzina rodzinie” są dostępne na stronie Caritas: 
http://rodzinarodzinie.caritas.pl/ 

Rzetelne informacje, dane i statystyki na temat konfliktu w Syrii 
znajdziecie na stronie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej: 
http://pcpm.org.pl/pliki2015/2016/04/SYRIA_Informator_full.pdf 
 

Co jest potrzebne, by zmienić świat? 
Propozycja programowa „Światozmieniacze. Cel: dobro” 

 
Jeśli zgodnie z ideą Roberta Baden-Powella chcecie zostawić świat 
lepszym niż go zastaliście, pora wziąć sprawy w swoje ręce! 
 
„Światozmieniacze. Cel: dobro” to propozycja programowa, która 
zmienia rzeczywistość. To lekcja edukacji globalnej, która buduje 
wrażliwość na problemy społeczne i uczy jak na nie reagować. To 
zbiór historii, które inspirują do działania na rzecz świata i swojego 
środowiska. 
 
Realizując zadania propozycji możecie zdobyć specjalne plakietki 
światozmieniaczy i zrobić coś dobrego dla miejsca, w którym żyjecie. 
Macie na to czas do maja 2017.   
 

https://zhp.pl/2017/harcerze-dla-syrii-wlacz-sie-do-pomocy/
http://rodzinarodzinie.caritas.pl/
http://pcpm.org.pl/pliki2015/2016/04/SYRIA_Informator_full.pdf


Propozycja programowa jest skierowana do wszystkich pionów 
metodycznych, dostępna w wersji elektronicznej w Centralnym 
Banku Pomysłów:  
http://cbp.zhp.pl/propozycje/swiatozmieniacze-cel-dobro/ 
 

DMB niestandardowo 
Propozycja Zespołu Programowego Hufca ZHP Białystok 

 
Jeśli szukacie pomysłu na nieszablonową zbiórkę z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej, bo waszym harcerzom znudziły się kominki i pogadanki, 
koniecznie zajrzyjcie do broszury przygotowanej przez Zespół 
Programowy Hufca ZHP Białystok. Zawiera ona konspekty, pomysły 
i materiały do wykorzystania przy tworzeniu własnych zbiórek, akcji, 
zajęć, a nawet prezentów. Znajdziecie w niej rzeczy kreatywne 
i oryginalne. Łączcie i miksujcie je do woli! 
 
Propozycja programowa skierowana do wszystkich pionów 
metodycznych, dostępna w wersji elektronicznej w Centralnym 
Banku Pomysłów:  
http://cbp.zhp.pl/propozycje/dmb-dzien-mysli-braterskiej/ 
 

Lokalnie i dla najmłodszych 
Konkurs Plastyczny „Zuchy świata” 

 
Wszyscy wiemy, że nie ważny jest kolor skóry, kraj zamieszkania, 
wyznanie czy język w którym mówimy. Najważniejsze jest to, że 
wszyscy jesteśmy skautami, że tak samo potrafimy się bawić, wszyscy 
chętnie poznajemy świat i dbamy oto, by ludziom żyło się lepiej. 
W tym dniu warto pokazać zuchom, że są częścią różnorodnej 
rodziny skautowej. Okazją do poznania tej wspólnoty może być 
chorągwiany konkurs plastyczny.  
 
Konkurs dedykowany jest zuchom należącym do gromad zuchowych 
oraz drużyn wielopoziomowych działających na terenie Dolnego 
Śląska. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Chorągwi:  
http://dolnoslaska.zhp.pl/2017/02/03/konkurs-plastyczny-zuchy-
swiata/ 
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