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ROK 2009 – ROKIEM BRATERSTWA

Druhno drużynowa! Druhu drużynowy!
Za nami pierwszy etap trzyletnich przygotowań do 100-lecia harcerstwa, który wyzna-

czył nam rok poświęcony pracy nad sobą. W ubiegłym roku stawialiśmy sobie wyzwania, pra-
cowaliśmy nad sobą, pokonywaliśmy swoje słabości. Jednym słowem – staraliśmy się osiągać 
szczyty. Czy nam się to udało? Myślę, że każdy, kto w 2008 roku podjął się tej trudnej pracy 
– pracy nad sobą – sam najlepiej może ocenić jej efekty.

W 2009 roku przechodzimy do następnego etapu, który kryje się pod hasłem „Brater-
stwo”. Naszym celem jest teraz wzmacnianie wspólnoty w zastępach, drużynach, hufcach, 
chorągwiach i całej organizacji, a także wyjście na zewnątrz – do rodzin, szkół, środowisk lo-
kalnych. Tak, abyśmy w grudniu 2009 roku odczuwali wspólnotę wszystkich, którzy należą do 
ZHP i żeby z zewnątrz było widać, że harcerki i harcerze są otwarci i uczynni, chętnie wycią-
gają dłoń zarówno do wspólnej zabawy, jak i do pomocy innym.

Czym jest braterstwo? To jedna z zasad harcerskiego wychowania. Obok pracy nad sobą 
i służby – jest ważnym składnikiem przepisu na dobre harcerstwo. Braterstwo powinno być 
widoczne w każdym naszym działaniu. Jego znaczenie powinno być szersze niż słownikowe 
defi nicje koleżeństwa czy przyjaźni. Harcerskie braterstwo to wyciągnięcie dłoni do każde-
go człowieka – nieważne, skąd pochodzi, w jakim mówi języku, czy jest bogaty czy biedny, ja-
ką wyznaje religię, czy jest ładny czy brzydki, młody czy stary… 

Harcerz w każdym widzi bliźniego… Czy rzeczywiście tak jest? Czy z braterstwem spo-
tykamy się w każdej drużynie, hufcu, chorągwi, Głównej Kwaterze – w każdym zespole in-
struktorskim? Czy większa wiedza, doświadczenie, a nawet zwykła złośliwość nie popychają 
nas czasami do niesprawiedliwej krytyki – ot tak, żeby tylko ukłuć? Czy zawsze nasza krytyka 
jest konstruktywna? Czy nie plotkujemy za plecami innych?  Czy potrafi my zgodnie współ-
pracować? Takich pytań można zadać dużo więcej.

Niech realizacja zadań w roku „Braterstwa” będzie dla nas wszystkich poszukiwaniem od-
powiedzi na te pytania i świadomym budowaniem pozytywnych relacji z innymi. 

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik 

Związku Harcerstwa Polskiego
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BRATERSKIE DZIAŁANIE

Jak powinno przejawiać się braterstwo i od kogo zacząć braterskie działanie? Najlepiej od 
osób najbliższych, którym dajemy bratnie słowo, żegnając się na zakończenie każdej zbiór-
ki. Zacznijmy od tych, którzy są najbliżej i roznośmy nasze braterstwo od zastępów poprzez 
drużyny, szczepy, hufce, chorągwie... Od kolegów z klasy poprzez szkoły, osiedla, miasta...

Rok „Braterstwa” może być impulsem do nawiązania albo polepszenia współpracy ze 
szkołą, w której działa gromada lub drużyna. To okazja, aby w naszych działaniach uwzględnić 
takie treści i formy, które zainteresują także tych, którzy do ZHP nie należą, które pokażą im, 
czym jest harcerstwo, a może w konsekwencji – zachęcą do wstąpienia do drużyny. 

Zadbajmy też o dobre kontakty z nauczycielami i dyrekcją szkoły, pokażmy im, co ro-
bimy, zaproponujmy współpracę przy realizacji różnych szkolnych przedsięwzięć. Pa-
miętajmy o rodzicach zuchów i harcerzy. Możemy zaprosić ich na zbiórki, wtajemniczyć 
w nasze zamierzenia wychowawcze, wspólnie obchodzić ważne dla drużyny chwile. W rezul-
tacie takiego postępowania gromada czy drużyna z pewnością zyska sojuszników, będzie mo-
gła liczyć na dobrą współpracę i pomoc w razie potrzeby.

Propozycja „Braterstwo” podzielona została na pięć etapów:
  14.12–22.02 – nasze podwórko – zastęp, rodzina, przyjaciele (wzmocnienie systemu ma-
łych grup, zadania wykonywane w zastępach; wzmocnienie więzi z rodziną – zaniesienie 
Betlejemskiego Światła Pokoju do domów rodzinnych, zdobywanie sprawności wymaga-
jących współpracy z rodziną),

 22.02–22.05 – nasze osiedle – drużyna, klasa, podwórko, świetlica (biwaki drużyn, reali-
zacja projektów w najbliższym środowisku, otwarcie na szkołę),

 22.05–23.08 – nasze miasto – wspólnota drużyn w szczepach, hufcach, namiestnictwach, 
szkołach (udział w Zlocie Drużynowych, obozy, zloty hufców),

 23.08–31.10 – nasz kraj – nawiązanie kontaktu z innymi drużynami w Polsce, także z in-
nych organizacji harcerskich (wspólne zbiórki, biwaki, bank drużyn, które mają takie same 
nazwy, numery, tych samych bohaterów),

 31.10–BŚP 2009 – nasz świat – nawiązanie skautowych kontaktów i przyjaźni (brater-
skie kartki, wymiana międzynarodowa).
Zachęcamy do zapoznania się z pomysłami przedstawionymi w tej broszurze.  Aby wzmoc-

nić realizację poszczególnych etapów na stronie www.braterstwo.zhp.pl zamieszczane 
będą zadania oraz materiały do wykorzystania (pomysły na zbiórki, gry, itp.). Dzięki stronie 
internetowej będzie można nawiązać kontakt z inną drużyną, wymienić informacje o organi-
zowanych rajdach, znaleźć ciekawe miejsce na biwak.

Na zakończenie roku „Braterstwa” drużyny uczestniczące w realizacji tej propozycji pro-
gramowej otrzymają drugą część plakietki na 100-lecie harcerstwa. 

hm. Emilia Kulczyk
kierownik Wydziału Programowego 

Głównej Kwatery ZHP
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W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruchiepewności
błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle. na ciem

p y p pp y pp
Olave Baden-Powellwell

POSŁANNICTWEM MOIM JEST ROZPRZE ZEENNNIAAAN
PRZYJAŹNI I BRATERSTWA NA CAŁYM ŚW EEECCCII

JJ

Baden-Powell 
JJ

Przez braterstwo skautów do braterstwa narodówww
poczynań skautowych. Antoni Olbromski   

  POWIEDZ MI, KIM SĄ TTTWTW
CIELE, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ. OD TEJ ZASAAADADAD

, Ą

ZNA JEDEN WYJĄTEK: JUDASZ, KTÓREGO ZNAJNAJAJ
, , J J

NIE MOŻNA NIC ZARZUCIĆ. 
J JĄ JJĄ J

Ernest Hemingway
Bardzo powinny być nam pode rzarz

MOŻNA NIC ZARZUCIĆ. OŻNA NIC ZARZUCIĆ. Ernest Hemingway  e
d

 

przyjaciół, kiedy padają na naszą kor ć. śćyśćy
  Bardzo powinny być nam pode  Bardzo powinny być nam pode zaa
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Zapytałam swoje zuchy, czym jest braterstwo. Otrzymałam różne odpowiedzi, jednak 
„brat z żoną” i „miłość do rodzeństwa” pojawiały się najczęściej. Zapytałam też, czy 

można żywić braterskie uczucia w stosunku do obcych osób. Zuchy odpowiedziały, że nie. 
Braterstwo w ich wyobrażeniu zarezerwowane zostało dla kontaktów z bliskimi, tymi, któ-
rych kochają. Jednak braterstwo posiada znaczenie szersze. „Przez braterstwo skautów do 
braterstwa narodów – oto dewiza poczynań skautowych” – przypominamy słowa hm.  An-
toniego Olbromskiego. Ważne jest więc, aby pokazać zuchom, czym może być braterstwo, 
aby wprowadzić do ich słownika świadome używanie tego słowa.

Kształtowanie poczucia braterstwa najlepiej zacząć od własnego podwórka. Dlatego war-
to budować poczucie przynależności do gromady zuchowej. Dziecku w wieku zuchowym 
przynależność daje poczucie bezpieczeństwa, wyjątkowości i siły. Dobrze jest wzmacniać to 
poczucie, aby uruchomić u zucha prosty mechanizm skojarzeń – muszę zadbać o kogoś tak, 
jak o siebie. 

Dla tych, którzy nie wiedzą, jak włączyć braterstwo do zwykłej pracy gromady i tych, któ-
rzy szukają nowych pomysłów, źródłem inspiracji w tym roku może być zabawa w Ambasa-
dę Przyjaźni, podczas której proponujemy działania w pięciu obszarach braterstwa. Pozna-
nie każdego z nich możecie odnotowywać w legitymacjach ambasadorów przyjaźni. Zbiórki, 
na których bawicie się w Ambasadę Przyjaźni, możecie włączyć do cyklu sprawnościowego 
„ambasador przyjaźni”  lub realizować je, niezależnie od zdobywania sprawności, w ciągu ca-
łego roku. Zadania realizowane podczas zabawy w Ambasadę Przyjaźni wykorzystajcie też 
w próbach na gwiazdki waszych zuchów.

Przedstawione propozycje nakreślają tylko zagadnienia, z którymi powinniście zmierzyć 
się w roku „Braterstwa”, sposób ich realizacji zależy od waszych możliwości i pomysłowości.

Wyślijcie meldunek o rozpoczęciu pracy w Ambasadzie Przyjaźni na adres zuchy@zhp.pl, 
podając nazwę gromady i hufi ec, w którym działacie.

phm.  Aleksandra Wodzyńska

 Zuchy potrzebują czytelnych em-
blematów oznaczających członków ich 
grupy. Nie jest możliwe, aby cała gromada 
chodziła codziennie w mundurach zucho-
wych, czym więc można je zastąpić?
 Koszulki gromady. Najtaniej jest samo-

dzielnie namalować na nich znak groma-
dy farbami do tkanin, dobrym pomysłem 
jest naszycie plakietki, oczywiście można 
też zlecić nadruk lub haft profesjonalnej 
fi rmie.

 Szaliki lub chustki gromady (chustka 
na głowę latem lub na szyję jesienią, szalik 
na zimę). Jeśli będą jednakowe dla wszyst-
kich, nie muszą być specjalnie ozdabiane. 
Jednak jeśli każdemu zuchowi wyszyjemy 
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jego inicjały oraz wręczymy szaliki pod-
czas uroczystego spotkania, nabiorą wy-
jątkowego znaczenia.

 Buttony z napisem. Dzieciaki często 
noszą buttony przypięte do plecaków, 
czapek i kieszeni. Jeśli będą odblaskowe 
(np. z napisem „Jestem zuchem” lub zna-
kiem gromady), mogą zostać popularny-
mi gadżetami.

 Smycze, kubki, naklejki na zeszyty, 
okładki do książek, zakładki, przywieszki 
do telefonów, wspólnie nagrana piosenka 
ustawiona jako dzwonek w telefonie.

 Warto podjąć też różne działania 
służące integracji gromady:
 Akcje na terenie szkoły, np. dzień mundu-

rowy (organizowany razem z drużyną har-
cerską).

 Wspólne oglądanie fi lmu w deszczowe po-
południe albo wypad na rowery lub rolki.

 Utworzenie siatki pomocy w gromadzie, 

PRZEPIS NA PIZZĘ 

Wymieszać i odstawić na 15 min 2 szklan-
ki mąki, 20 g drożdży, ¾ szklanki letniej wody. 
Po kwadransie dodać 6 łyżek oleju i formo-
wać placki pizzy na blasze. Po posmarowaniu 
cienką warstwą koncentratu pomidorowego 
każdy układa na pizzy ulubione dodatki. Pizza 
piecze się ok. 15 min.

czyli ustalenie mistrzowskiej dziedziny 
każdego zucha. Poszukajcie wspólnie te-
go, co każdy robi najlepiej. Może to być 
przyszywanie guzików, dodawanie w słup-
ku, składanie origami – ważne, by każdy 
był w czymś najlepszy. Jeśli zuchy dostaną 
kartki z wypisanymi imionami mistrzów, 
będą wiedziały, do kogo trzeba zgłosić się 
w razie jakiegoś problemu.

 Aktualizowanie tablicy gromady, tak aby 
były na niej zawsze zdjęcia wszystkich zu-
chów z gromady, nawet tych, które były 
na zbiórce pierwszy raz.

 Wysyłanie z kolonii listów do zuchów, 
które zostały w domu. Można także przy-
wieźć im pamiątki, np. ciekawą szyszkę, 
łódkę z kory lub jakąś inną kolonijną maj-
sterkę.

 Przygotowanie kartki z życzeniami szyb-
kiego powrotu do zdrowia dla zucha, 
który akurat choruje. Może inne zuchy 
pożyczą mu ciekawe książki do czytania? 

Trzeba zadbać, aby później książki wróci-
ły do właścicieli.

 Składanie życzeń urodzinowych każdemu 
zuchowi z gromady, wręczanie drobnego 
upominku (może to być np. zestaw kolo-
rowych plastrów, płyta z piosenkami na-
grana specjalnie dla jubilata, świeca ozdo-
biona przez pozostałe zuchy, życzenia na-
grane na płycie, koszulka z podpisami po-
zostałych zuchów lub ze zdjęciem groma-
dy).

 Wprowadzenie charakterystycznego po-
witania członków gromady.

 Spotkanie u drużynowego i wspólne przy-
rządzanie pizzy. Dobrze jest ustalić wcze-
śniej, kto co przynosi.

 Każdy drużynowy powinien pa-
miętać o tym, że:
 Żaden zuch nie może być wyróżniany – 

ani pozytywnie, ani negatywnie.
 Dobrze jest pytać zuchy, co słychać, co 

wesołego i smutnego wydarzyło się dane-
go dnia, pamiętać, jak ma na imię rodzeń-
stwo każdego zucha, jak nazywają się psy, 
koty, pluszaki zuchów, jakie są ich ulubio-
ne w tym miesiącu gry. Zuchy będą chcia-
ły z tobą być, jeśli będą czuły, że są dla cie-
bie ważne.

.
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1. Zaprzyjaźnij się ze sobą
 Masz prawo jeść to, co lubisz. Sporządź listę ulubionych dań i poproś domowników, aby po-

jawiały się one na waszym stole częściej.
 Codziennie znajdź chwilę na samotność. Przez kilka minut zastanów się, czy tego dnia oka-

załeś komuś przyjaźń, czy nie powinieneś kogoś za coś przeprosić.
 Każdego ranka przed wyjściem z domu stań przed lustrem i powiedz głośno: „Jestem am-

basadorem przyjaźni”.
 Zadbaj o siebie: nie obgryzaj paznokci, noś czyste ubrania, myj zęby, gimnastykuj się, co-

dziennie przeczytaj kilka stron ulubionej książki.
 Określ, ile czasu dziennie będziesz spędzać przed komputerem i przestrzegaj tego.

4. Zaprzyjaźnij się z inną gromadą
 Zorganizujcie wspólną zabawę z inną gro-

madą.
 Wykonajcie kartkę świąteczną lub na 

Dzień Myśli Braterskiej i wyślijcie ją do 
innej gromady.

 Pojedźcie na biwak lub wycieczkę z inną 
gromadą.

 Wykonajcie upominek dla zuchów z innej 
gromady na Dzień Dziecka lub mikołajki.

 Znajdźcie w internecie gromadę zucho-
wą z innego miasta lub drużynę skautów 
w waszym wieku z innego kraju. Napisz-
cie do nich.

3. Zaprzyjaźnij się ze swoją gromadą
 Pierwszy przedstaw się nowemu zucho-

wi w gromadzie.
 W kręgu rady mów szczerze o przykro-
ściach, które ktoś ci wyrządził.

 Wspólnie z innymi zuchami wykonaj ka-
lendarz z zaznaczonymi urodzinami zu-
chów i kadry gromady. Pamiętaj o życze-
niach.

 Zaproś do siebie zucha, z którym do tej 
pory rzadko rozmawiałeś podczas zbiórek.

 Zapamiętaj imiona wszystkich zuchów ze 
swojej gromady.

5. Zaprzyjaźnij się ze światem
 Ułóżcie listę sposobów dbania o środo-

wisko. Powieście ją w widocznym miejscu 
w zuchówce. Weźcie udział w „Sprząta-
niu świata”.

 Dowiedzcie się, czym jest tolerancja. Zor-
ganizujcie konkurs plastyczny dla innych 
gromad lub uczniów waszej szkoły pt. „In-
ny nie znaczy gorszy”.

 Nakręćcie fi lm lub nagrajcie piosenkę pt. 
„Ambasador przyjaźni to ja”.

 Rozdajcie dyplomy ambasadorów przy-
jaźni dorosłym (rodzicom, nauczycielom), 
którzy – waszym zdaniem – na nie zasłu-
gują.

 Przygotujcie folder reklamujący waszą 
miejscowość.

ZUCHOWY ROK BRATERSTWA

2. Zaprzyjaźnij się z bliskimi
 Poproś o pomoc kogoś starszego i razem 

przygotujcie rodzinny posiłek.
 Spędź z rodzicami cały weekend. Zapla-

nuj wspólną rozrywkę, np. grę planszową, 
wyjście do kina, teatru czy na wystawę.

 Wykonaj album swojej rodziny (jeśli nie 
masz zdjęć dalekich krewnych, narysuj ich).

 Wykonaj drobny upominek dla któregoś 
członka swojej rodziny.

 Jeśli masz rodzeństwo, znajdź zajęcie, któ-
re systematycznie możecie razem wyko-
nywać.

 Wraz z gromadą zorganizuj Dzień Matki, 
Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka 
lub Dzień Dziecka.
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* ZZZOiT – zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy 
i tajemnice.
** Czcionką pochyłą wyróżniono proponowaną 
narrację drużynowego.

żynowy i przyboczny rozciągają koc tak, aby 
grupy nie widziały się nawzajem. Obie stro-
ny wybierają kolejno przedstawicieli, którzy 
zbliżają się do zasłony. Kiedy dwa zuchy od-
dzielone są od siebie tylko kocem, zasłona 
opada. Należy jak najszybciej wypowiedzieć 
imię zucha stojącego na przeciwko. Ten, kto 
miał słabszy refl eks, dołącza do dotychcza-
sowych rywali. Gra trwa tak długo, aż każdy 
zuch weźmie w niej udział. 

Żeby znaleźć w kimś pozytywne cechy, mu-
simy go najpierw zauważyć. Sprawdźmy, czy je-
steście uważnymi obserwatorami.

Spostrzegawczość. Drużynowy lub przy-
boczny informuje o cechach charakteru, wy-
glądu czy zachowania któregoś zucha. Powin-
ny to być cechy znane zuchom w gromadzie. 
Dobrze jest stopniować informacje, np. za-
cząć od: „Ma dziś błękitne gumki do włosów” 
i przejść do cech charakteru lub upodobań, 
np.: „Lubi śpiewać”. Zadaniem pozostałych 
zuchów jest podbiec do osoby, której doty-
czy wygłoszone stwierdzenie.

Bardzo dobrze się spisaliście. Przed wami te-
raz trudne zadanie – szukanie dobrych cech.

Szukanie dobrych cech. Każdemu zu-
chowi należy przyczepić do pleców kartkę 
oraz wręczyć mazak, którym ma napisać lub 
narysować innym coś miłego na kartkach 
umieszczonych na ich plecach. Trzeba pod-
kreślić, że musi to być coś pozytywnego!

Jeśli ktoś chce, może nam przeczytać, czego 
dowiedział się o sobie. 

ZZZOiT*
Obrzędowe powitanie gromady.

GAWĘDA
Tuż za drzwiami waszych domów stoi nie-

zwykły budynek. Często zmienia kolor, raz jest 
błękitny jak wiosenne niebo, raz soczyście zie-
lony jak trawa, potrafi  rozgrzać czerwienią, ale 
bywa też czarny jak asfalt. Ten budynek to am-
basada. Może widzieliście kiedyś w Warszawie 
ambasady różnych państw. Każda z nich repre-
zentuje swój kraj, stara się pokazywać go z jak 
najlepszej strony – takie są przecież zadania am-
basady.  Jednak ta nowa ambasada nie jest zwią-
zana z żadnym państwem. Jest Ambasadą Przy-
jaźni. Im więcej przyjaźni okazuje się na świecie 
danego dnia, tym ładniejszy kolor mają jej ściany. 
W wigilię Bożego Narodzenia, kiedy ludzie skła-
dają sobie szczere życzenia, na jej murach poja-
wiają się nawet kwiatki! 

Nie jest łatwa praca ambasadora przyjaź-
ni. Codziennie szuka możliwości okazania ko-
muś serdeczności, braterskich uczuć, sympatii czy 
udzielenia pomocy. Stara się zwalczyć w sobie 
niechęć do innych ludzi, lenistwo i nieufność. Szu-
ka nowych przyjaźni i dba o istniejące.

Czy potrafi cie być ambasadorami przyjaźni? 
Spróbujmy poszukać dobrych stron innych osób. 
Najpierw jednak musimy dobrze się poznać**.

GRY I ĆWICZENIA
Kojarzenie imion. Gromada zostaje po-

dzielona na dwie części. Pomiędzy nimi dru-

Na zbiórce zuchy dowiadują się, czym jest Ambasada Przyjaź-
ni i po przejściu krótkiego sprawdzianu zostają ambasadorami.

ZBIÓRKA 1. PRZYJĘCIE DO PRACY W AMBASADZIE
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Zaśpiewam wam teraz fragment piosen-
ki, która może stać się hymnem ambasadorów 
przyjaźni.

PIOSENKI I PLĄSY
Zuchy uczą się refrenu piosenki:

Pod naszym niebem, na naszej ziemi, 
W tym domu, który zbudujemy sami,
Nigdy nie braknie nam siebie, 
Nigdy nie braknie nam siebie.

Sprawdziliśmy się w szukaniu w sobie sympatii 
dla innych osób i możemy już stać się ambasado-
rami przyjaźni. W związku z tym mamy prawo 
używać specjalnych legitymacji ambasadorskich.

MAJSTERKA
Do legitymacji potrzebne są zdjęcia. Jeśli 

na zbiórce mamy aparat fotografi czny, każdy 
zrobi zdjęcie zuchowi, który siedzi obok. Je-
śli nie, zuchy mogą narysować swoje portre-
ty. Na następnej zbiórce wydrukowane foto-
grafi e lub rysunki wkleją do legitymacji.

KRĄG RADY
Przypominamy, co znaczy punkt prawa zu-

cha, który mówi, że wszystkim jest z zuchem 
dobrze.

ZZZOiT
Pożegnanie:

Drużynowy: Nieście przyjaźń w świat!
Zuchy: Ambasador to jest chwat!

ZADANIE MIĘDZYZBIÓRKOWE
Na następną zbiórkę każdy zuch ma przy-

nieść małe lusterko.

ZBIÓRKA 2. KAŻDY ZUCH PRZYJAŹNI SIĘ ZE SOBĄ SAMYM

ZZZOiT
Ambasadorzy witają się, podając sobie dło-

nie i odpowiadają na pytania drużynowego:
Drużynowy: Czy ambasadorka Zosia przy-

była na spotkanie?
Zuch: Tak, jestem.
Drużynowy: Czy ambasador Kuba przybył 

na spotkanie?

Zuchy: Nie, jest chory – itd.
Drużynowy:  Ambasador to jest chwat!
Zuchy: Przyjaźń niósł przez świat!

GAWĘDA
W pewnej miejscowości mieszkał chłopiec. 

Miał tyle lat, ile wy. Mieszkał z rodzicami, miał 
ciocie i wujków, babcie i dziadków. Mimo to nie 

Zuchy zaczynają przyjaźń ze światem od siebie samych. 
Uwaga! Drużynowy powinien zorientować się wcześniej, czy 
w gromadzie są zuchy z rodzin dysfunkcyjnych, w których zani-
ża się wartość dziecka. W takich przypadkach niewłaściwe po-
prowadzenie tej zbiórki może, zamiast wartości korygujących, 
przynieść dziecku krzywdę.
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był szczęśliwy. Zdarzało się bowiem, że nie do-
stawał z klasówek szóstek i nie zawsze pani 
nauczycielka była zadowolona z jego zachowa-
nia. Słyszał wtedy, że nic nie jest wart, jest głupi 
i nic dobrego z niego nie wyrośnie. Zawsze spra-
wiało mu to ogromną przykrość i długo płakał 
w kącie za każdym razem, kiedy słyszał o sobie 
takie rzeczy. Po jakimś czasie uwierzył, że na-
prawdę taki jest.

Pewnego razu w szkole odbywały się za-
wody sportowe. Nasz bohater bardzo do-
brze radził sobie w biegach krótkodystanso-
wych, ale nie chciał brać udziału w zawodach. 
Mówił, że nie ma szans, bo jest beznadziejny 
i nie warto, żeby zajmował miejsce komuś inne-
mu. Rozmowę tę przypadkiem podsłuchał Pom-
ponik. (Pomponiki to małe, puszyste stworki, któ-
re biegają po świecie i nigdy nie wiadomo, gdzie 
właśnie są). Pomponik, który przysiadł chłopcu 
na ramieniu, pomyślał, że żadne dziecko nie po-
winno tak o sobie myśleć. Postanowił sprawdzić, 
czy naprawdę chłopiec jest taki zły. Od tego dnia, 
kiedy tylko chłopiec zrobił coś dobrze, a zdarza-
ło się to bardzo często, szeptał mu na ucho: „To 
było świetne”, „Pobiegłeś najszybciej”, „Naryso-
wałeś śliczny rysunek”, „Jako jedyny pomogłeś 
tej pani pozbierać rozsypane monety na ulicy”. 
Zawsze wtedy chłopiec uśmiechał się do siebie. 
Zrozumiał, że jest w nim wiele dobrych cech.

Należy bezwzględnie doceniać swoje dobre 
strony. Czasem mogą być one ukryte przed in-
nymi. Spróbujcie pomyśleć o czymś, czego inni 
ludzie o was nie wiedzą. Niech nie będą to naj-
skrytsze tajemnice, ale coś, czym możecie się 
podzielić ze wszystkimi w gromadzie.

GRY I ĆWICZENIA
Szybka rundka. Każdy mówi coś, cze-

go do tej pory inni o nim nie wiedzieli. Dru-
żynowy powinien zacząć, aby ośmielić grupę. 
Może przedstawić swoją ulubioną książkę, 
wspomnienie z dzieciństwa itp.

Jaką cechę swojego charakteru szczególnie 
lubi każdy z was?

Kalambury. Drużynowy prosi zuchy, aby 
pokazały lub narysowały swoją ulubioną ce-
chę charakteru. Później wszyscy oglądają 
swoje rysunki i odgadują, jakie cechy zostały 
na nich przedstawione.

Lubicie w sobie rozmaite cechy. Dzięki temu, 
że jesteście tak różni, jesteśmy ciekawą grupą. 
Czy pamiętacie hymn ambasadorów?

PIOSENKI I PLĄSY
Zuchy powtarzają refren piosenki.

Zuch Kuba Nowak

z Gromady Zuchowej

„Wesołe Promyki”

jest 

ambasadorem przyjaźni.

Legitymacja upoważnia 

do okazywania pomocy

i radości.

GRO
M

A
D

A 

ZU
CHOWA W

ESO
ŁE PROMYKI 

Legitymacja ważna zawsze i wszędzie.
Łódź, 2009 rok.
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Może się zdarzyć, że nie będzie w pobliżu ni-
kogo, z kim lubicie się bawić. Dobrze by było, że-
byście się wtedy nie nudzili. W szóstkach ułóżcie 
listę rzeczy, które można w takiej sytuacji robić. 
Zapominamy o komputerze! 

PRACA W SZÓSTKACH
Zuchy układają listę ciekawych zajęć.

TEATRZYK SAMORODNY
Każda szóstka pokazuje trzy najciekaw-

sze, jej zdaniem, czynności.

Na pewno już nikt z was nie będzie się nu-
dził, kiedy zostanie sam w domu. Czy pamiętali-
ście o przyniesieniu na dzisiejszą zbiórkę swoich 
legitymacji? Oto wasze zdjęcia, które robiliście 
tydzień temu – należy je wkleić do legitymacji 
ambasadorów przyjaźni. 

MAJSTERKA
Zuchy wklejają zdjęcia do legitymacji am-

basadorów.
Wyjmijcie teraz przyniesione lusterka. Obej-

rzyjcie się w nich. 

ZBIÓRKA 3. ZAPRZYJAŹNIAMY SIĘ Z BLISKIMI 

GRY I ĆWICZENIA
Każdy zuch szuka wygodnego miejsca do 

siedzenia i wyjmuje przyniesione na zbiórkę 
lusterko. Drużynowy wprowadzając spokoj-
niejszą atmosferę, prosi, aby zuchy pokazały 
swojemu odbiciu minę złości, radości, zadu-
my i różne inne miny (wiele dzieci nie wie, jak 
wygląda, kiedy np. uśmiecha się). Po oswoje-
niu swojego odbicia w lustrze każdy będzie 
mógł powiedzieć sobie, za co się lubi. To mo-
gą być zupełnie inne cechy niż te, które wy-
mieniono na początku. Nie trzeba mówić 
o nich głośno. 

KRĄG RADY
Należy uświadomić zuchom, że lubić sie-

bie, to m.in. dbać o własne ciało – np. nie ob-
gryzać paznokci, troszczyć się o schludny 
wygląd.

ZZZOiT
Pożegnanie.
Drużynowy: Nieście przyjaźń w świat!
Zuchy: Ambasador to jest chwat!

Na zbiórkę warto zaprosić osoby bliskie zuchom – np. rodzi-
ców, dziadków, rodzeństwo. Podany niżej pomysł został przed-
stawiony w książce L. Bzowskiej, R. Kownackiej, M. Lorek,  A. So-
wińskiej Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka (wyd. II, Kraków 
2005). Może być dowolnie modyfi kowany i dostosowywany do 
obecności różnych gości.

Przed zbiórką należy przeprowadzić wywiad dotyczący 
imion rodziców, dziadków czy rodzeństwa zuchów. Można też 
zgromadzić zdjęcia rodzinne kilkorga dzieci i nagrać opowieści 
zuchów na temat członków ich rodzin. Wcześniej warto przy-
gotować z zuchami poczęstunek: torciki z wafl i, dżemu i bitej 
śmietany, sałatkę owocową lub tosty (wszystko zależy od po-
mysłu i możliwości).
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ZZZOiT
Ambasadorzy witają się, podając sobie dło-

nie i odpowiadają na pytania drużynowego:
Drużynowy: Czy ambasadorka Hiacynta 

przybyła na spotkanie?
Zuch: Tak, jestem.
Drużynowy: Czy ambasador Franciszek 

przybył na spotkanie?
Zuchy: Nie, jest chory – itd.
Drużynowy: Ambasador to jest chwat!
Zuchy: Przyjaźń niósł przez świat!

GAWĘDA
Do długo oczekiwanego spotkania z naszymi 

gośćmi poprowadzą nas dzisiaj kolorowe kartki 
z numerami. Z drugiej strony każdej kartki znaj-
dują się zadania przedstawione w postaci sym-
boli. Zbliżą nas one krok po kroku do spotkania 
z naszymi bliskimi i wspólnego świętowania. Są 
jednak nieuporządkowane i musimy je ułożyć 
we właściwej kolejności.

GRY I ĆWICZENIA
Najmłodsze zuchy podają w czasie zbiórki 

kartki w odpowiednich kolorach.

Pierwszy rysunek zapowiada, że zuchy przed-
stawią artystyczną część zbiórki. (Odsłonięcie 
kartki nr 1 – występy artystyczne zuchów).

PIOSENKI I PLĄSY
Zuchy mogą zaprezentować zestaw wier-

szy, piosenek, popisów tanecznych. Zbiórka 
nie powinna jednak zmienić się w konkurs 
recytatorski!

Czas na kolejny punkt programu. (Odsło-
nięcie kartki nr 2 – zagadkowe opowieści).

GRY I ĆWICZENIA
Wszyscy słuchają kilku nagranych opo-

wiadań zuchów o członkach ich rodzin. Roz-
poznane przez rodziny opowiadające zuchy 
zajmują miejsca przy swoich bliskich.

Kolejny rysunek zapowiada, że czekają nas 
następne zagadki. (Odsłonięcie kartki nr 3 – 
zagadki różne).

Czyja to rodzina? Drużynowy czyta 
imiona członków rodzin zuchów. Zuch, któ-
ry rozpozna swoich bliskich, podnosi rękę. 
(Imiona rodziców, rodzeństwa, dziadków po-
chodzą z wcześniejszego wywiadu).

Czyje to zdjęcie? Drużynowy pokazuje 
zuchom kilka zdjęć, na których są członko-
wie ich rodzin. Zuchy starają się rozpoznać 
swoich krewnych.

Czy to moja babcia, a może mój dzia-
dek? Drużynowy opisuje kolejno kilka  osób – 
babć i dziadków. Zuchy rozpoznają, o kogo 
chodzi. Podobną zabawę można przeprowa-
dzić w przypadku rodziców czy rodzeństwa.

To mój wnuk, moja wnuczka! Zuchy 
odwracają się tyłem do dziadków. Wybra-
na babcia lub dziadek opisuje głośno swoje-
go wnuka lub wnuczkę. Kto rozpozna swoją 
babcię lub dziadka, podnosi rękę do góry.

Pod kocem. Kilka zuchów leży na dywa-
nie przykrytych kocem, spod którego wy-
suwają tylko części swojego ciała. Zadaniem 
dziadków (rodziców) jest rozpoznanie swo-
jego wnuka bądź wnuczki (syna lub córki).

Zapraszamy na wspólny poczęstunek. (Od-
słonięcie kartki nr 4 – poczęstunek).

2

4

3

1
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KRĄG RADY
Każdy może powiedzieć coś od siebie, 

również goście.

ZZZOiT
Pożegnanie:
Drużynowy: Nieście przyjaźń w świat!
Zuchy: Ambasador to jest chwat!

ZBIÓRKA 4. ZAPRZYJAŹNIAMY SIĘ Z INNĄ GROMADĄ

ZZZOiT
Ambasadorzy witają się, podając sobie dło-

nie i odpowiadają na pytania drużynowego:
Drużynowy: Czy ambasadorka Róża przy-

była na spotkanie?
Zuch: Tak, jestem.
Drużynowy: Czy ambasador Klemens 

przybył na spotkanie?
Zuchy: Nie, jest chory – itd.
Drużynowy: Ambasador to jest chwat!
Zuchy: Przyjaźń niósł przez świat!

GAWĘDA 
Na morzu rozszalała się straszna burza. 

Ostre podmuchy lodowatego wiatru przeszywały 
wodę. Orały dno morskie, wyrzucając z niego na 
wiele metrów od brzegu małe zwierzątka. Gdy 
burza minęła, woda uspokoiła się i cofnęła. Te-
raz plaża była pokryta błotem, w którym zwijały 
się tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża wy-
dawała się zabarwiona na różowo. Zjawisko to 
przyciągnęło wielu zaciekawionych ludzi. Przy-
jechały nawet ekipy telewizyjne, aby sfi lmować 

plażę pokrytą rozgwiazdami. Zwierzątka stop-
niowo nieruchomiały. Umierały. 

W tłumie stał chłopiec, trzymając za rękę oj-
ca. Zasmuconymi oczami wpatrywał się w roz-
gwiazdy. W pewnym momencie puścił rękę ojca, 
zdjął buty i skarpetki i pobiegł na plażę. Pochy-
lił się i podniósł trzy zwierzątka. Szybko zaniósł 
je do wody, potem biegiem wrócił i znów zbie-
rał rozgwiazdy. Zza cementowej balustrady jakiś 
mężczyzna zawołał:

– Co robisz, chłopczyku?
– Wrzucam do morza rozgwiazdy. Inaczej 

zginą na plaży – odpowiedział chłopiec.
– Morze wyrzuciło tysiące rozgwiazd, nie mo-

żesz uratować ich wszystkich. Jest ich zbyt wiele! 
– zawołał mężczyzna. – Leżą na wszystkich pla-
żach! Nic na to nie poradzisz.

Chłopiec pochylił się, by wziąć do ręki jesz-
cze jedną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, 
powiedział:

– A jednak uratowałem życie tej rozgwiazdy.
Mężczyzna milczał, potem pochylił się, zdjął 

buty i skarpety i zszedł na plażę. Zaczął zbie-

Okazji do spotkań z innymi gromadami może być wiele: bal 
u króla Maćka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Lataw-
ca, wyjście do teatru czy na koncert, wyjazd na biwak, sadze-
nie drzew, rajd, ognisko, kominek, Dzień Myśli Braterskiej, ko-
lonie, wigilia, zuchowy sylwester… Byłoby dobrze, gdyby takie 
spotkania nie zawierały elementów rywalizacji między obie-
ma gromadami. 
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rać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Za chwi-
lę zrobiły to samo dwie dziewczyny. Było ich już 
czworo – wrzucających rozgwiazdy do wody. Po 
paru minutach było ich pięćdziesięcioro, potem 
sto, dwieście, tysiące osób, które zbierały i zano-
siły rozgwiazdy do wody.

Jak widzicie, pojedynczo nie można wiele 
zdziałać, ale kiedy otrzymacie pomoc, czasem 
nawet od obcych ludzi i połączy was wspólny 
cel, możecie przenosić razem góry. Warto więc 
zdobywać przyjaciół i nawiązywać kontakty 
z innymi ludźmi. Dzisiaj mamy taką szansę. 

Na zbiórce mamy specjalnych gości – Groma-
dę Zuchową „O Pięknej Nazwie”. Zapewne jeste-
ście bardzo ciekawi, kim są i czym się zajmują.

PIOSENKI I PLĄSY
Cześć, hej, cześć, OK. To taniec, któ-

ry pozwoli przyjrzeć się sobie wzajemnie 
bez skrępowania. Zuchy ustawiają się w krę-
gu tak, aby każdy znalazł się między zucha-
mi z innej gromady. Odliczają do dwóch. 
„Jedynki” obracają się w prawo, „dwójki” 
w lewo, co powoduje, że zuchy stają w pa-
rach, twarzami do siebie. Wszyscy recytują 
słowa, wykonując jednocześnie opisane ruchy.

Cześć (podanie sobie prawych dłoni).
Hej (przybicie „piątki”).
Cześć (powtórne podanie dłoni).
O’key (przybicie „piątki” obiema dłońmi).
W prawo (każdy wykonuje krok w swoją 

prawą stronę, można klasnąć).
W lewo (każdy wykonuje krok w lewo, dalej 

niż pozycja wyjściowa, również z klaśnięciem).
Raz, dwa, trzy (w trzech krokach, mijając po 

swojej prawej stronie partnera, każdy zuch idzie 
do następnego, który stoi odwrócony w jego stro-
nę – ten etap powtarza się tak długo, aż każ-
dy przywita się ze wszystkimi zuchami z innej 
gromady).

Jak widzicie, wasze mundury nie różnią się 
prawie od siebie. Inne kolory chust znaczą tyl-

ko tyle, że należycie do innych gromad zucho-
wych. Przekonajmy się teraz, czym różnią się na-
sze gromady.

MAJSTERKA
Zuchy wykonują plakaty przedstawiają-

ce ich gromady. Uwzględniają na nich swoje 
imiona, nazwy szóstek, barwy gromady, miej-
sca, gdzie były na koloniach i biwakach, zdo-
byte sprawności itd. Następnie każda groma-
da prezentuje swój plakat.

Jest wiele drobiazgów, które różnią nasze gro-
mady, ale nie one są najważniejsze. Najważniej-
sze jest to, że wszyscy jesteście zuchami. Dzięki 
temu świetnie dogadacie się podczas wspólne-
go zadania. W woreczku są przygotowane ob-
razki w czterech kolorach. Każdy z was wylosuje 
jeden obrazek, a następnie poszuka innych zu-
chów, które mają obrazek w takim samym ko-
lorze. Trzeba to zrobić w następujący sposób – 
jeśli ktoś wylosował obrazek brązowy, to szuka 
innych zuchów, wymieniając głośno różne brązo-
we przedmioty. (W ten sposób gromady zo-
stają  podzielone  na cztery zespoły).

Zuchy są niezwykle pomysłowe. Wierzę, że nie 
sprawi wam kłopotu wybudowanie ze swoich po-
staci rozmaitych maszyn.
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GRY I ĆWICZENIA
Zuchy budują ze swoich sylwetek i de-

monstrują innym: 
 maszynę do robienia przyjaźni,
 maszynę do zdobywania przyjaciół,
 taśmociąg uśmiechu,
 gilgotacz nadzwyczajny.

Wasze maszyny pokazały, że potrafi cie świet-
nie porozumieć się. Życzę wam, aby tak było za-
wsze. Czasem, kiedy spotykacie nową osobę, 
musicie przebić się przez mur jej niechęci. Ale 
zuchy przecież tak łatwo nie poddają się, praw-
da? Proszę teraz dwie dzielne osoby. Zawiążę 
im oczy. Pozostałe zuchy zbudują z siebie dwa 
tory przeszkód. Na końcu tych torów będą sta-
li pomocnicy, którzy pomogą dwójce odważnych 
przez nie przejść. 

Przechodzenie przez dżunglę. Zada-
niem dwójki zuchów jest przejście z zawiąza-
nymi oczami przez kłębowisko rąk i nóg. Po-
mocnicy mogą doradzać kierunek poruszania 
się, sygnalizować, kiedy podnieść i opuścić no-
gi itd. Zuch z zawiązanymi oczami i pomocnik 
powinni być z różnych gromad. Można prze-
prowadzić dwie lub trzy rundy zabawy.

W kolejnej zabawie też musicie wykazać się 
umiejętnością współpracy. Każdy łapie za ucho 
chusty animacyjnej. Na jej środku jest otwór, 
w który powinna wpaść piłeczka do tenisa, któ-
rą rzucam na chustę. 

Golf. Piłka do tenisa powinna wpaść do 
otworu w chuście animacyjnej. Zuchy szyb-
ko zrozumieją, że aby osiągnąć sukces, trzeba 
współpracować oraz umawiać się na wspól-
ne działanie. 

Tylko dzięki pracy w grupie udało się wam 
osiągnąć cel. Zaśpiewajmy teraz hymn ambasa-
dorów przyjaźni.

PIOSENKI I PLĄSY
Zuchy śpiewają poznaną piosenkę.

KRĄG RADY
Można porozmawiać o obawie związanej 

z  zaprzyjaźnianiem się z innymi ludźmi.

ZZZOiT
Pożegnanie.
Drużynowy: Nieście przyjaźń w świat!
Zuchy: Ambasador to jest chwat!

ZBIÓRKA 5. ZAPRZYJAŹNIAMY SIĘ Z CAŁYM ŚWIATEM

ZZZOiT
Ambasadorzy witają się, podając sobie 

dłonie i odpowiadają na pytania drużynowe-
go:

Drużynowy: Czy ambasador Marian przy-
był na spotkanie?

Zuch: Tak, jestem.
Drużynowy: Czy ambasadorka Klemen-

tyna przybyła na spotkanie?
Zuchy: Nie, jest chora – itd.
Drużynowy: Ambasador to jest chwat!
Zuchy: Przyjaźń niósł przez świat!

Po zbiórce zuchy powinny rozumieć, że od ich życzliwości, 
troski o środowisko i innych ludzi wiele zależy. Że codzien-
ne zachowania, takie jak mówienie „dzień dobry”, uśmiech, 
wyrzucenie papierka do kosza – świadczą o ich przyjaźni dla 
świata.
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GAWĘDA
Była kiedyś dziewczynka, która miała pro-

blem ze światem. Nie była dobrą koleżanką ani 
dobrą córką, ani dobrą sąsiadką, ani dobrym zu-
chem. Często obrażała się, a właściwie cały czas 
była na kogoś lub na coś obrażona. Nie pozwala-
ła innym dzieciom bawić się swoimi zabawkami, 
nie słuchała rodziców i robiła to, na co tylko mia-
ła ochotę. Właziła nawet na chore i słabe drzewa 
i śmiała się, kiedy łamała gałąź. Wiedziała, że 
ma to wpływ na świat – zawsze, kiedy robiła 
coś takiego, padał deszcz, na niebie pojawiały 
się chmury, znad morza nadchodziła mgła. Słoń-
ce przedzierało się jedynie wtedy, kiedy zasnę-
ła w czasie dnia! Jak możecie się domyśleć, nie 
miała przyjaciół ani nawet koleżanek. Była sama 
i udawała, że jej z tym dobrze.

Kiedyś jej rodzice postanowili wyjechać na 
wakacje. Wsiedli z córką do samochodu i ruszy-
li. Podczas drogi dziewczynka zainteresowała się 
światem i zapomniała się na coś obrazić. Podzi-
wiała wielkie góry na horyzoncie, jeziora i łąki. 
Podobało jej się to wszystko. Jednak kiedy mama 
podała jej kanapkę, dziewczynka wykrzywiła bu-
zię i z niezadowoleniem wykrzyczała: 

– Co mi dajesz? Nie możesz zapamiętać, że 
nienawidzę żółtego sera?!

Niebo zrobiło się w tej chwili stalowoszare. 
Już nie było widać ani gór, ani łąk. Dziewczyna 
zdenerwowała się: 

– Głupie góry! Natychmiast się pokażcie!
Zatęskniła do widoku szerokiego horyzontu, 

piękna czystego nieba.
–  A co tam, zaryzykuję – zdecydowała. 
Odezwała się grzecznie:
– Mamo, czy mogę prosić o ogórka kiszone-

go do tej kanapki? Żółty ser będzie mi wtedy le-
piej smakował. 

Mama podała jej ogórek, a dziewczynka za-
częła go ze smakiem zjadać. Granat chmur zła-
godniał, burza odeszła. Dziewczynka poprosiła 
mamę o coś do picia i wypiła gorzką herbatę, 
krzywiąc się, ale bez słowa. Niebo zrobiło się nie-
bieskie, a góry na horyzoncie całkiem widoczne.

– A więc tak to działa. Jeśli chcę widzieć świat 
taki, jaki on naprawdę jest, muszę zacząć my-
śleć o innych, a nie tylko o sobie – zrozumiała 
dziewczynka. 

Od tego dnia wiele się zmieniło. Słońce poja-
wiało się na niebie bardzo często. Pamiętajcie, 
że kiedy nie wszystkim jest z wami, zuchami, 
dobrze, nie widzicie wyraźnie świata, bo zasła-
nia wam go mgła.

Rozejrzyjcie się, wokół was wiszą plansze, na 
których wypisane są nazwy osób i przedmio-
tów. Zastanówcie się i zapiszcie na odpowied-
niej planszy, co trzeba zrobić, żeby tym wszyst-
kim ludziom, zwierzętom i rzeczom było z wami 
dobrze. 

GRY I ĆWICZENIA
Na planszach zapisane są następujące ha-

sła: rodzice, kolega z ławki, nauczycielka, ulu-
biona zabawka, kwiatek w doniczce, trawnik 
w parku, woda na świecie, dywan.

Wasze pomysły są bardzo trafne. Pamiętaj-
cie, jak ważne jest to, aby wszystkim było dobrze. 
Wtedy będzie nam radośniej. A kiedy jest weso-
ło, zuchy tańczą. Nauczę was nowego tańca.

rodzice

KOT MRUCZEK

kolega z klasy

NAUCZYCIELKA
rybka w akwarium

WODA NA ŚWIECIE

BRAT

książka

Wszystkim jest z nami dobrze
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PIOSENKI I PLĄSY
Zuchy stoją w kole i rozpoczynają nastę-

pujący pląs: 

Do przodu prawą rękę daj,
Do tyłu prawą rękę daj,
Do przodu prawą rękę daj i potrząśnij nią,
Bo przy ługi bugi bugi trzeba ładnie kręcić 

się (obrót w miejscu),
No i klaskać trzeba też: raz, dwa, trzy 

(klaszczemy trzy razy w ręce).
Ługi bugi (łapiemy się za ręce, podchodzimy 

do środka wszyscy razem), 
ole! (podskok),
Ługi bugi (cofanie się),
ole! (podskok).
I od nowa zaczynamy taniec ten.
(Podobnie postępujemy w przypadku lewej 

ręki, prawej nogi, lewej nogi).

Kiedy jest wesoło, zuchy również śpiewają, 
najlepiej o uśmiechu.

Pogoda na uśmiech 
G            D                   e      H7               
Patrz na kalendarz, lato znów 
C                              D         G
spotkać się z nami ma ochotę. 
Słońce przygrzewa, zmienia świat, 
maluje twarze w piegi złote. 

C                        D                      G
Chodźmy na długi spacer w  aleje. 
Nawet gdy spadnie letni deszcz, 
C                                          G
spod parasola się roześmiejesz. 
C                                     D
Jaka pogoda? Jaka? Już wiesz?

G                        C   (DG)        DGAD
Pogoda na uśmiech (uśmiech),
Pogoda na humor,
Na piegi,

C      e                  D                   Gfi sA
Na biegi przez park.
Pogoda na lody, 
Pogoda na kino, 
G     D  C   G                         DAGfi s
Pogoda na łąkę, 
C      D        G                               GAD
Pogoda na żart. 

Spójrz na przechodniów, każdy z nich
zza okularów ciemnych zerka.
Słońce zaprasza wszystkich dziś,
w opalonego chce grać berka.
Nawet ponurak się roześmieje,
kiedy zatańczy zielony liść.
Do wszystkich ludzi lato się śmieje,
ty też na spacer możesz iść.

(piosenka zespołu „Fasolki”)

ZWIAD
Szóstki udają się na zwiad. Zuchy prze-

szukują wyznaczony teren, np. ogród przed 
szkołą, boisko, budynek szkolny. Wyszuku-
ją rzeczy i sprawy, które mogą zmienić, aby 
wszystkim było w szkole przyjemniej. Po po-
wrocie każda szóstka zaznacza na planie to, 
co może i chce zrobić. Następnie zuchy pre-
zentują wyniki zwiadu. Podsumowanie zwia-
du polega na wybraniu tego, co zuchy zrobią 
i opracowaniu planu realizacji.

KRĄG RADY
Drużynowy przypomina, że wszystkim 

powinno być dobrze, nie tylko innym z zu-
chami, ale i zuchom z innymi ludźmi, dlate-
go warto szczerze mówić, kiedy ktoś spra-
wia nam przykrość.

ZZZOiT
Pożegnanie:
Drużynowy: Nieście przyjaźń w świat!
Zuchy:  Ambasador to jest chwat!

B
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Jesteśmy istotami społecznymi – w dzieciństwie, we wczesnej młodości i jako dorośli od-
czuwamy naturalną potrzebę obcowania z innymi. Najlepiej czujemy się wśród życzliwych 

i przyjaznych ludzi, każdy z nas pragnie mieć kogoś, kogo mógłby określić mianem kolegi, 
przyjaciela, bratniej duszy.

Braterstwo to ogół serdecznych uczuć opartych na szczero-
ści i braku wyrachowania. Takie stosunki międzyludzkie można 
obserwować zarówno w przypadku koleżeństwa, jak i przyjaź-
ni. Pojęcia te określają podstawowe zasady współżycia ludzi ze 
sobą, oparte na wzajemnej sympatii, pomocy i szacunku.

Powstaniu przyjaźni sprzyjają nie tylko wspólne sprawy czy zainteresowania, ale tak-
że dążenie do osiągnięcia wspólnych celów, realizacja wspólnych zadań. Przyjaźń obejmu-
je zbliżenie psychiczne, wnikliwą wzajemną znajomość, zaufanie, zrozumienie i przywiązanie. 
Charakteryzuje się głębszymi związkami między dwiema osobami niż koleżeństwo. Jednak 
koleżeństwo często bywa pierwszym stopniem przyjaźni. Porównując obydwa pojęcia pod 
względem pojemności znaczeniowej, można dojść do wniosku, że koleżeństwo jest pojęciem 
znacznie szerszym od przyjaźni – choćby dlatego, że jest wiele osób, które możemy nazwać 
koleżankami i kolegami, a przyjaciela mamy zazwyczaj jednego. O ile w ogóle go mamy…

Koleżeństwo – rozumiane jako dobre, życzliwe stosunki, wzajemna pomoc, uczynność – jest 
istotną sprawą w życiu każdego młodego człowieka, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa 
i akceptacji. Dlatego ważna jest obserwacja zachowań harcerek i harcerzy oraz odpowied-
nie reagowanie w razie niepokojących sytuacji. Drużynowy powinien dobrze orientować się 
w etapach rozwoju społecznego dzieci i młodzieży. Ważne jest, aby umiał odczytywać za-
chowanie swoich podopiecznych wobec reszty grupy oraz odpowiednio i we właściwym 
momencie reagować – tzn. podjąć decyzję, co należy korygować, jak stymulować rozwój 
mocnych stron harcerek i harcerzy, a nawet – jak budować długoterminowe strategie wy-
chowawcze.

Zbiórki, biwaki, zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, a także zadania zespołowe są 
dobrą okazją do kształcenia wrażliwości harcerzy na drugiego człowieka. Rok „Braterstwa” 
skłania, aby w szczególny sposób przyjrzeć się naszej pracy wychowawczej – warto zrobić 
jej szczegółową analizę, postawić sobie nowe cele i zadbać o to, aby w planach pracy znalazły 

się formy uświadamiające członkom drużyny potrze-
by własnej grupy oraz środowiska zewnętrznego. Może 
skorzystacie przy tej okazji z przedstawionych na na-
stępnych stronach pomysłów na braterskie zbiórki.

hm. Elżbieta Czapara
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DRUŻYNA PIERŚCIENIA

CEL
 Ukazanie znaczenia braterstwa oraz przyjaźni w naszym życiu.

ZAMIERZENIA
Po zakończeniu zbiórki uczestnicy będą:

 znali zalety pracy zespołowej, 
 wiedzieli, o czym należy pamiętać w pracy zespołowej,
 wiedzieli więcej o sobie jako grupie rówieśników.

MATERIAŁY
Kartki, długopisy, nożyczki, materiały do wykonania pierścieni (ko-

lorowe rzemyki, cienkie linki, kawałki kory i skóry), kolorowe gaze-
ty, taśma klejąca.

1. ŁĄCZYMY SIĘ W PARY
Po obrzędowym rozpoczęciu zbiórki każ-

dy zapisuje swoje imię na kartce i wrzuca 
do przygotowanego pojemnika. Następnie 
uczestnicy losują pary, które podczas zbiórki 
będą wspólnie pracować.

2. WYKONUJEMY PIERŚCIENIE 
DO CHUST

Drużynowy pokazuje rozmaite metody 
oraz materiały, z których można zrobić pier-
ścień, ale proponuje harcerzom, aby wymy-
ślili swój niepowtarzalny projekt. Następnie 
każdy uczestnik zbiórki wykonuje pierścień 
dla wylosowanego partnera. Na znak brater-
stwa uczestnicy noszą pierścienie do końca 
zbiórki (można także nosić je przez cały rok 
2009). 

3. DWIE WIEŻE
Zadanie polega na zbudowaniu dwóch 

wież przez dwie pary równocześnie. Każda 
para otrzymuje 30 zrolowanych kolorowych 
gazet (można je zrolować przed zbiórką) i ta-
śmę klejącą. W zależności od potrzeb można 
przecinać rulony, aby uzyskać potrzebną dłu-
gość. W tym zadaniu należy oceniać współ-

pracę, pomysłowość w budowaniu wież oraz 
czas, w jakim pary je zbudują.

4. POWRÓT KRÓLA – KONKURENCJE 
SPORTOWE I WYCZYNOWE

 Rzut piłkami do celu. Jedna osoba 
z zasłoniętymi oczami rzuca piłkami, a dru-
ga podpowiada: dalej, bliżej, w lewo, w prawo, 
mocniej itp. Duże pudło, do którego należy 
trafi ć, umieszczone jest w odległości 2 m od 
osoby rzucającej. Każda para ma jeden rzut 
próbny oraz pięć rzutów punktowanych.

 Braterski bieg. Uczestnicy tworzą 
pary, stają bokiem do siebie i związują sobie 
chustami nogi w kostkach. Zadanie polega na 
dotarciu do oznaczonego miejsca i powro-
cie na start. Dwie pary biegną równocześnie. 
Konkurencja odbywa się na czas.

 Bieg z zawiązanymi oczami. Jed-
na osoba biegnie z zawiązanymi oczami, dru-
ga porusza się za nią i za pomocą klepnię-
cia w lewe lub prawe ramię daje znak, gdzie 
należy skręcić. Znakiem przyspieszenia jest 
ruch wkręcania wykonany na plecach, a zna-
kiem zatrzymania – klepnięcie w czubek gło-
wy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że klepnię-
cia mają być delikatne. Trasa jest wyznaczona 
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między naturalnymi przeszkodami (drzewa) 
lub stojącymi osobami. Podczas zabawy obo-
wiązuje zakaz używania słów. Konkurencja 
odbywa się na czas.

5. TO JUŻ KONIEC,  A MOŻE POCZĄTEK…
Siedząc w kręgu, każdy może odpowie-

dzieć na pytania:
 Które zadanie było dla ciebie najtrudniej-

sze, a które najłatwiejsze i dlaczego?
 Jak ci się pracowało w parze?
 Kiedy potrzebna jest praca zespołowa?

Na zakończenie zbiórki uczestnicy wy-
myślają okrzyk, który ma charakteryzować 
Drużynę Pierścienia.

W POSZUKIWANIU BRATERSTWA

CEL
 Poszukiwanie postaw braterskich w otaczającym świecie oraz 

w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

ZAMIERZENIA
Po zakończeniu zbiórki uczestnicy będą:

 znali przykłady braterstwa ukazane w literaturze oraz występują-
ce w życiu codziennym,

 wiedzieli, czym są zadania zespołowe, znali zasady ich wykonywania.

MATERIAŁY
Kartki, długopisy, mapa dla każdej grupy, kartony, klej, taśma klejąca, 

papier kolorowy, sznurówki, wstążki, druciki, koperty z zadaniami.

1. WPROWADZENIE
Po obrzędowym rozpoczęciu zbiórki dru-

żynowy wyjaśnia, jaki jest temat i cel gry oraz 
na czym polegają zadania zastępów. Każdy 
z nich ma zaprezentować wybraną postawę, 
która pokazuje, czym jest braterstwo. Po-
mocne w tym mogą być informacje zdobyte 
podczas gry. Zastępy dostają mapy i  udają się 
na swój pierwszy punkt (zaczynają z różnych 

miejsc). Na mapie jest zaznaczony przebieg 
trasy i kolejność odwiedzania punktów.

2. GRA
W każdym punkcie na trasie gry uczestni-

cy znajdują kopertę podpisaną nazwą zastępu. 
Koperta zawiera potrzebne materiały i opis 
zadania.  Uwaga! W punktach znajdują się tyl-
ko materiały, niepotrzebne są osoby do po-
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jest osób w zastępie i każda część ma w jakiś 
sposób odzwierciedlać daną osobę (do dys-
pozycji zastępów jest karton, klej, taśma kle-
jąca, papier kolorowy, sznurki, wstążki, dru-
ciki).

3. PODSUMOWANIE
Wszyscy siadają w kręgu. Każdy zastęp 

przedstawia wybrany przez siebie przykład 
braterstwa oraz zebraną podczas gry doku-
mentację na temat braterstwa.

4. ZAKOŃCZENIE
Drużynowy podsumowuje grę, zbiórka 

kończy się obrzędowo w kręgu.

ZAŁĄCZNIK 1

Każdy z was ma rozwiązać krótki test. Wy-
nik testu wyznacza dostęp do odpowiedniej 
koperty. 

Sprawdźcie, do jakich kopert uzyskaliście 
dostęp, a następnie znajdźcie te koperty i wyj-
mijcie z nich po jednym komplecie informacji 
(pozostałe przeznaczone są dla innych uczest-
ników gry). Te informacje pomogą wam w re-
alizacji zadania zastępu.

1. Jeśli jesteś:
a) chłopcem – przejdź do polecenia nr 2,
b) dziewczynką – przejdź do polecenia nr 3.
 2. Jeżeli chodzisz do:
a) klasy IV – otwórz kopertę z lilijką,
b) klasy V – otwórz kopertę z koniczynką,
c) klasy VI – otwórz kopertę z logo ZHP.
 3. Jeżeli chodzisz do:
a) klasy IV – otwórz kopertę z krzyżem har-

cerskim,
b) klasy V – otwórz kopertę z symbolem 

WOSM,
c) klasy VI – otwórz kopertę z gwiazdką.

mocy. Wszystkie punkty powinny być wyraź-
nie widoczne (celem gry nie jest sprawdzenie 
umiejętności poruszania się z mapą w tere-
nie).

 Punkt 1: „Poszukiwanie brater-
stwa w literaturze”. Tu znajdują się nastę-
pujące materiały: test (który każdy uczestnik 
ma rozwiązać indywidualnie) oraz sześć ko-
pert z różnymi oznaczeniami. 

Wynik testu będzie charakteryzował daną 
osobę (płeć, wiek) i umożliwi dostęp do od-
powiedniej koperty. Klucz do uzyskania wła-
ściwych informacji może być następujący:
 koperta z lilijką (IV klasa – chłopcy): A. Ka-

miński, Kamienie na szaniec,
 koperta z krzyżem harcerskim (IV klasa – 

dziewczynki): M. Kownacka, Plastusiowy pa-
miętnik,

 koperta z symbolem WOSM (V klasa – 
chłopcy): F. Molnar, Chłopcy z Placu Broni,

 koperta z symbolem WAGGGS (V klasa 
– dziewczynki): H. Sienkiewicz, W pustyni 
i w puszczy,

 koperta z logo ZHP (VI klasa – chłopcy): 
D. Defoe, Przypadki Robinsona Kruzoe,

 koperta z gwiazdką (VI klasa – dziewczyn-
ki): L. M. Montgomery, Ania z Zielonego 
Wzgórza.

 Punkt 2: „Poszukiwanie brater-
stwa w historii”. Uczestnicy rozwiązu-
ją krzyżówkę, rebus, uzupełniankę, układają 
puzzle (załącznik 2). Z haseł będą wynikały 
oznaczenia kopert, w których znajdują się in-
formacje na temat Szarych Szeregów.

 Punkt 3: „Poszukiwanie brater-
stwa w społeczeństwie”. Zadaniem 
uczestników jest przeprowadzenie ankiety 
wśród spotkanych osób (załącznik 3).

 Punkt 4:  „Poszukiwanie braters-
twa w sobie”. Zadaniem harcerzy jest wy-
konanie na kartonie dużego węzła płaskiego, 
który jest symbolem braterstwa (załącznik 4).  
Węzeł powinien być złożony z tylu części, ile 



24 BRATERSTW0

ZAŁĄCZNIK 2a
Rozwiąż rebus:

Materiały znajdują się w kopercie z... (hasło z rebusu).

wy ! (knik = żem)
  fa 12 zł  (na=rskim)

ZAŁĄCZNIK 2b

Rozwiąż krzyżówkę:

1. Imię twórcy skautingu.
2. Harcerz jest zawsze... (8 punkt prawa harcerskiego).
3. Drugi stopień harcerski (męski).
4. Pierwszy stopień harcerski (żeński).
5. Pierwszy stopień harcerski (męski).
6. Wieniec laurowy na krzyżu harcerskim symbolizuje...
7. Robert...-Powell.
8. Litera N na ramieniu lilijki oznacza...

Materiały znajdują się w kopercie z… (hasło z krzyżówki)

O N

1

2

3

4

5

6

7

8

O B E R TR
YD

I A
C ZI
Z ID
Y C
NE
K AU
Ą

O

Y
N
O
Z
D
A

G

T
Ł

O
M

P

HCO

A
N

B

D
K
K
I

O
A

Ę S

C

T

A

O

K

W

W

W

W

WW
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ZAŁĄCZNIK 3
Waszym zadaniem jest przeprowadzić ankie-

tę wśród napotkanych dziesięciu osób. Zapiszcie 
odpowiedzi na pytania, gdyż mogą być pomocne 
w wykonaniu głównego zadania tej gry.

Pytania do ankiety: 
1. Czym, zdaniem Pana/Pani, jest braterstwo?
2. Czy może Pani/ Pan podać przykład postawy 

braterskiej?
3. Czy braterstwo jest widoczne we współcze-

snym społeczeństwie?

ZAŁĄCZNIK 4

Waszym zadaniem jest wykonanie na kar-
tonie dużego węzła płaskiego (symbolu bra-
terstwa). Węzeł ma składać się z tylu części, 
ile jest osób w grupie. Każda osoba powin-
na wykonać jeden fragment. Możecie do te-
go wykorzystać materiały papiernicze, któ-
re znajdują się w torbie oraz wszystko to, co 
znajdziecie dookoła. Materiały są wspólne dla 
wszystkich grup, więc używajcie ich rozsądnie.ZAŁĄCZNIK 2d

ZAŁĄCZNIK 2c

Uzupełnij zdania:

Krzyż harcerski zaprojektował ks. Kazi-
mierz ........... (1)

Drugi stopień harcerski żeński to .............
....................(2)

Mam szczerą ....(3) całym życiem pełnić 
służbę Bogu i Polsce, nieść .....(4) pomoc bliź-
nim i być posłusznym/posłuszną prawu har-
cerskiemu.  

Światowy zlot skautingu to ........(5)
Autor Kamieni na szaniec to Aleksander 

........(6)

Materiały znajdują się w kopercie 
z …. (hasło z uzupełnianki)

Hasło: 1 litera (1), 5 litera (2), 3 lite-
ra (3), 4 litera (6), 1 litera (5), 1 litera (6), 
6 litera (4)  

się w
Materiały 

znajdują 

 kopercie z symbolem WOSM
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ŚWIATA PRZYRODY

CELE
 Zwrócenie uwagi na problem niszczenia środowiska naturalnego.
 Szerzenie proekologicznego stylu życia.

ZAMIERZENIA
Po zakończeniu zbiórki uczestnicy będą znali:

 bogactwo życia na Ziemi (gatunki i występowanie zwierząt),
 problemy zagrażające przyrodzie i sposoby zapobiegania im, 
 sposoby dbania na co dzień o przyrodę.

MATERIAŁY
Szare i zielone kartki (w kształcie dłoni), konturowa mapa świata, 

20 zdjęć zwierząt zamieszkujących różne środowiska na kuli ziem-
skiej, kartki z narysowanymi tropami zwierząt, ekologiczne torby 
uszyte w ramach zadania przedzbiórkowego, farby do tkanin, pędz-
le i pojemniki na wodę. 

1. JAKIM ZWIERZĘCIEM JESTEM?
Każdy uczestnik ma przyczepione na ple-

cach zdjęcie zwierzęcia. Za pomocą pytań 
zadawanych innym ma dowiedzieć się, jakie 
to zwierzę oraz określić, gdzie ono wystę-
puje na kuli ziemskiej. Ten, kto zgadnie, siada 
w kręgu na miejscu, gdzie leży koperta z na-
zwą odpowiedniego zwierzęcia. W kopercie 
znajdują się trzy informacje o tym zwierzę-
ciu (tylko jedna jest zgodna z prawdą). Każdy 
uczestnik kolejno wskazuje, która informacja 
z jego koperty jest prawdziwa. Po prawidło-
wej odpowiedzi przykleja fotografi ę zwie-
rzęcia na mapie świata.

2. TROPAMI ZWIERZĄT W POLSCE
Drużynowy pokazuje każdemu zastępowi 

kartkę z innym śladem zwierzęcia żyjącego 
na terytorium Polski, które należy wytropić. 
Zastęp ma zapamiętać ten ślad i rozpocząć 
poszukiwanie. Na trasach poszukiwań co ja-
kiś czas pojawiają się kartki ze śladami in-
nych zwierząt, ale zastęp ma podążać tylko 
za przypisanym mu tropem. Natrafi a rów-

nież na informacje o tym, co je, gdzie żyje 
oraz jak wygląda poszukiwane zwierzę. Każ-
dy zastęp stara się zapamiętać jak najwięcej. 
Zastępy docierają do miejsca, gdzie czeka 
drużynowy i zaprasza wszystkich do udzia-
łu w kwizie. Pytania kwizu dotyczą tropio-
nych zwierząt. 
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3. ODDZIAŁYWANIE CZŁOWIEKA 
NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Każ-
da z nich dostaje zdjęcia przedstawiające de-
wastacyjną działalność człowieka, nagłów-
ki artykułów o klęskach ekologicznych, dane 
z raportów organizacji ekologicznych oraz 
materiały o proekologicznych inwestycjach 
i innych działaniach, które wpływają pozy-
tywnie na stan środowiska. Na szarych kart-

MÓWIĘ, SŁUCHAM, MIGAM – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

CEL
 Poznanie podstaw komunikacji interpersonalnej oraz elementów 

języka migowego.

ZAMIERZENIA
Po zakończeniu zbiórki uczestnicy będą:

 znali podstawy komunikacji interpersonalnej,
 wiedzieli, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna,
 znali kilka podstawowych znaków w języku migowym.

MATERIAŁY
Kredki, szpilki, małe karteczki, kartki do notowania, rysunki emo-

tikonów, opaski z nazwami zwierząt.

kach w kształcie dłoni każda grupa wypisuje 
to, co źle wpływa na przyrodę, a na zielonych 
to, co wpływa dobrze. Na końcu wszyscy 
układają z szarych i zielonych dłoni drzewo. 
W ten sposób powstaje drzewo, które część 
listków ma zdrowych, a część chorych.

4. EKOLOGICZNA TORBA NA ZAKUPY
Każdy dostaje ekologiczną torbę i maluje 

na niej swój własny znak.
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1. OBRZĘDOWE ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI

2. NASZE SAMOPOCZUCIE
Każdy wybiera wzór emotikonu obrazu-

jącego jego samopoczucie, rysuje go na kar-
teczce, którą podpisuje swoim imieniem 
i przypina do ubrania.

3. WPROWADZENIE DO TEMATU
W swobodnej rozmowie drużynowy wy-

jaśnia stwierdzenie: 
Komunikacja to nie tylko słowa. 
W gestach i mimice także treść się chowa.

4. ZROZUMIAŁY KOD JEST PODSTAWĄ 
DOBREJ KOMUNIKACJI

 Łamacze języka. Uczestnicy starają 
się poprawnie przeczytać krótkie wierszyki 
zawierające trudny do wypowiedzenia tekst.

 Kfyrlejka. Uczestnicy układają rozsy-
panki wyrazowe w różnych gwarach.

5. KOMUNIKACJA JEDNOBIEGUNOWA 
I DWUBIEGUNOWA

 Zwierzaki. Wybrana osoba otrzymu-
je opaskę z nazwą zwierzęcia. Nie wie, ja-
kie to zwierzę, ponieważ napis widoczny jest 
jedynie dla pozostałych uczestników. Zadaje 
pytania zamknięte, dzięki którym będzie mo-
gła rozpoznać, o jakie zwierzę chodzi.

 Labirynt. Uczestnicy zajęć dobierają 
się w pary, osoba A otrzymuje kartkę z na-
rysowanym labiryntem. Jej zadaniem jest po-
prowadzenie osoby B, która z zamkniętymi 
oczami ma narysować drogę przez labirynt. 
Osoba B nie może zadawać pytań, natomiast 
osoba A polecenia wypowiada tylko raz.

 Kwadraty. Wybrana osoba otrzymu-
je kartkę z zestawem narysowanych kwadra-
tów. Jej zadaniem jest określenie położenia 
tych fi gur – tak, by pozostali uczestnicy mo-
gli je narysować na swoich kartkach. Wska-
zówki podaje się tylko raz i nie można zada-
wać pytań.

 Stworek. Jeden z uczestników otrzy-
muje rysunek stworka, musi opisać go pozo-
stałym uczestnikom, których zadaniem jest 
narysowanie takiego samego stworka. Opis 
poszczególnych części rysunku podany mo-
że być tylko raz.

6. KOMUNIKACJA WERBALNA 
I NIEWERBALNA

 Niema drużyna. Uczestnicy ustawia-
ją się wg wzrostu, wieku, koloru włosów itp., 
posługując się komunikacją niewerbalną.

 Plemię wita plemię. Uczestnicy 
dzielą się na cztery grupy, z których każda wy-
myśla nazwę swojego plemienia i ustala swój 
znak. Następnie posługując się wskazanymi 
gestami, pozdrawia jedno z plemion, które 
z kolei pozdrawia kolejne itd.

 Mycie żyrafy. Kilku uczestników od-
chodzi na chwilę, by nie słyszeć ustaleń grupy, 
która zostaje zapoznana z niewerbalnym opi-
sem jakiejś czynności, np. mycia żyrafy. Jedna 
z osób wraca do grupy, przygląda się pokazo-
wi ustalonej czynności, a następnie przedsta-
wia ją kolejnej osobie.

7. CO NAM PRZESZKADZA – BARIERY 
KOMUNIKACYJNE

Zadaniem harcerzy jest odnalezienie kar-
tek z zapisanymi barierami komunikacyjnymi 
i omówienie tego, co przeszkadza ludziom 
skutecznie porozumiewać się.

8. PODSTAWOWE ZNAKI W JĘZYKU MI-
GOWYM

Uczestnicy zbiórki poznają alfabet w języ-
ku migowym.
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9. TRAMWAJ – ĆWICZENIE
Uczestnicy siedzą parami naprzeciwko 

siebie, zadaniem każdej pary jest przedsta-
wienie się w języku migowym, podanie wie-
ku, miejsca zamieszkania itp.

10. PODSUMOWANIE I OBRZĘDOWE 
ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI

BRATERSTWO W ŚWIECIE MITOLOGII

CELE
 Uświadomienie uczestnikom, czym jest braterstwo.
 Nauka współpracy i wzajemnego zaufania w grupie.

ZAMIERZENIA
Po zakończeniu zbiórki uczestnicy będą:

 wiedzieli, czym jest braterstwo,
 rozumieli, jak ważna jest współpraca i zaufanie w grupie.

UWAGI
 Gra ma charakter sprawnościowy.
 Każdy zastęp dostaje mapę z zaznaczoną trasą lub trasa jest ozna-

czona znakami patrolowymi.
 Punkty są charakterystyczne, z daleka widoczne w terenie; w każ-

dym z nich znajdują się koperty (po jednej dla każdej grupy) z opi-
sem zadania, które należy wykonać (załączniki).

 Zastęp musi wykonywać zadania, trzymając kłodę według ustalo-
nych zasad (każda osoba z zastępu musi przez cały czas dotykać 
jej przynajmniej jedną ręką).

 Przed ostatnim punktem pozornie przypadkowo pojawia się oso-
ba, która próbuje przekonać zastęp do oddania kłody.

1. OBRZĘDOWE ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI
Drużynowy przedstawia zasady gry, dzieli 

uczestników na cztery grupy (można wyko-
rzystać podział na zastępy). 

Każda grupa dostaje potrzebne materiały: 
kłodę (kawałek drewna), kartki do notowa-
nia, długopis i mapę z zaznaczoną trasą. Na-

leży pamiętać, żeby w każdej grupie było tyle 
samo osób, mniej więcej tak samo spraw-
nych fi zycznie. 

2. GRA
Liczy się przede wszystkim dokładność wy-

konywanych zadań.
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 Syzyf. Zadanie uczestników polega na 
pchaniu „wielkiego kamienia” (pniaka) wy-
znaczoną taśmami trasą (pętla), aby pomóc 
Syzyfowi wykonać jego pracę. Każda grupa 
otrzymuje opis zadania (załącznik 1), pniak, 
taśmę lub sznurek.

 Prometeusz. Zadaniem uczestni-
ków jest zrobienie trzech strzał z otrzyma-
nych materiałów i zestrzelenie wielkiego sę-
pa, który wyjada wątrobę Prometeuszowi. 
Każda grupa otrzymuje w tym punkcie opis 
zadania (załącznik 2), sznurek, taśmę klejącą, 
materiały na łuk i strzały. Punkt musi znajdo-
wać się przy drzewie, na którego gałęzi (na 
wys. ok. 160 cm) wisi sęp (kukiełka).

 Ikar. Uczestnicy przenoszą kłodę po 
torze przeszkód wyznaczonym taśmami lub 
sznurkiem (załącznik 3).

 Atlas. Wszystkie grupy łączą swoje si-
ły, a następnie wspólnie pomagają Atlasowi 
(drużynowemu) podtrzymywać świat za po-
mocą czterech kłód (załącznik 4).

3. PODSUMOWANIE GRY

4. OBRZĘDOWE ZAKOŃCZENIE 
ZBIÓRKI

ZAŁĄCZNIK 1

Syzyf był królem Koryntu. To on założył 
miasto i uczynił je bogatym, wybrawszy miej-
sce na port tak dogodne, że można w nim by-
ło pobierać daninę od wszystkich statków 
płynących ze wschodu i z zachodu. Syzyf był 
ulubieńcem bogów, często zapraszanym na 
uczty olimpijskie. Jego największą wadą było 
zamiłowanie do plotek. Zawsze po powrocie 
z Olimpu rozgadywał, o czym się tam mówiło.

Pewnego razu rozgłosił pewien sekret 
Dzeusa. Rozgniewany władca bogów posłał 
bożka śmierci Tanatosa, by ten uśmiercił Sy-
zyfa. Syzyf urządził zasadzkę na Tanatosa i za-
kuł go w piwnicy. Odtąd ludzie przestali umie-
rać, więc Hades poszedł ze skargą do Dzeusa. 
Ten wysłał Aresa, by uwolnił boga śmierci. Po 
jego uwolnieniu pierwszy zmarł Syzyf, lecz ko-
nając, nakazał żonie, by nie chowała jego cia-
ła. Ponieważ nie pogrzebano ciała, dusza nie 
mogła wejść do państwa cieni. Syzyf błąkał się 
nad brzegiem Styksu, błagając, aby pozwolono 
mu wrócić do żywych i ukarać niedbałą żonę. 
Wreszcie uzyskał na to zgodę – i nie wrócił 
już do świata umarłych. Żył bardzo długo, aż 
wreszcie bogowie przypomnieli sobie o nim 
i wyznaczyli mu karę. Miał wnieść wielki ka-
mień na stromą i wysoką górę. Ilekroć był pra-
wie na szczycie, kamień wyrywał się i pracę na-
leżało zacząć od nowa.

Waszym zadaniem jest pchać pniak wyzna-
czoną trasą. Pomożecie w ten sposób Syzyfo-
wi, gdyż sam nie ma już tyle siły. Pniak musi 
przebyć całą trasę i znaleźć się w tym samym 
miejscu, z którego wystartowaliście.
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ZAŁĄCZNIK 2

Prometeusz to tytan, który stworzył czło-
wieka. Ulepił go z gliny pomieszanej ze łzami. 
Duszę dał mu z ognia boskiego, którego parę 
iskier ukradł z rydwanu Słońca. 

Człowiek był bardzo słaby, bezbronny wo-
bec przyrody. Prometeusz widząc to, ponow-
nie zakradł się do wielkiego spichlerza ognia 
niebieskiego i przyniósł ludziom jego pierw-
sze zarzewie. Od tego wydarzenia w siedzi-
bach ludzkich zapłonęły ogniska zapewniające 
ciepło i odstraszające drapieżniki. Nie podo-
bało się to Dzeusowi i postanowił ukarać lu-
dzi. Kazał stworzyć Pandorę, kobietę cudow-
nej urody. Pandora, wyposażona w glinianą 
beczkę, trafi ła przed chatę Prometeusza. Ten 
zwietrzył podstęp i odprawił kobietę, ale nie-
podejrzewający podstępu brat Prometeusza – 
Epimteusz, ożenił się z nią. 

Prometeusz ostrzegał przed otworze-
niem beczki, lecz Pandora nakłoniła Epim-
teusza, by ją otworzył. Z beczki wylecia-
ły na świat smutki, troski, nędze i choroby. 
Prometeusz chciał się odpłacić podstępem 
za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie 
części: mięso owinięte skórą i kości nakryte 
tłuszczem. Pokazał je Dzeusowi: „Którą część 
weźmiesz, będzie odtąd bogom poświęcana”. 
Dzeus wybrał część z tłuszczem na wierzchu. 
Kiedy przekonał się, że pod spodem są kości, 
kazał przykuć Prometeusza do skały Kaukazu. 
Za karę, że oszukał Dzeusa, codziennie zgłod-
niały sęp wyjadał mu wątrobę, która wciąż od-
rastała.

Waszym  zadaniem jest zrobienie z otrzy-
manych materiałów trzech strzał. Następnie 
każdy, rzucając strzałę, próbuje trafi ć w serce 
sępa (każdy ma trzy rzuty). Rzucacie, stojąc 
w wyznaczonym punkcie. Im więcej razy trafi -
cie, tym lepiej – sęp będzie miał mniej siły, że-
by atakować Prometeusza.

ZAŁĄCZNIK 4

Poniższa informacja będzie zapisana na elemen-
tach puzzli:

Brawo! Dotarliście do końca wędrów-
ki przez niebezpieczny, magiczny świat mito-
logiczny. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście 
o kłodzie, gdyż właśnie teraz będzie wam ona bar-
dzo potrzebna.

ZAŁĄCZNIK 3

Dedal (Ateńczyk) był mistrzem w wielu 
sztukach. Zamawiano u niego posągi bogów 
i bohaterów. Zaprojektował labirynt, dokonał 
innych wynalazków. Mieszkając na Krecie, De-
dal bardzo tęsknił za ojczyzną i usilnie prosił 
o pozwolenie wyjazdu, lecz król nie zgadzał 
się na to. Dedal znał tajemnice państwowe, 
a taki człowiek za granicą mógł stać się nie-
bezpieczny. 

Wreszcie Dedal wymyślił plan ucieczki. 
Z ptasich piór sklejonych woskiem sporzą-
dził olbrzymie skrzydła, dla siebie i swojego 
syna, Ikara. Przytwierdził skrzydła do ramion, 
a zanim ruszyli w drogę, rzekł do syna: „Pa-
miętaj, żebyś zawsze latał środkiem, między 
morzem a niebem. Nie wolno ci zbyt wyso-
ko szybować, gdyż gorąco promieni słonecz-
nych roztopi wosk, który spaja skrzydła i nie 
zlatuj zbyt nisko, aby wilgocią wody nie nasią-
kły pióra”.

Dedal wyleciał pierwszy i wskazywał syno-
wi drogę. Ikar wystartował trochę za późno 
i nie wiedział dokładnie, którędy ma lecieć.

Waszym zadaniem jest poprowadzenie 
Ikara wyznaczoną trasą. Każdy z was najpierw 
zrobi sobie skrzydła, a następnie wszyscy ra-
zem (pamiętając o trzymaniu „kłody”) poleci-
cie wyznaczonym torem przeszkód, a za wami 
Ikar – i dzięki temu nie zginie.

B
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Każdy przeżywał zapewne różne konfl ikty i skrycie tłumił swoje rozterki. Każdy miał 
wątpliwości i szukał własnego rozwiązania, choć ktoś już wskazał to najprostsze. Wresz-

cie każdy pragnął iść i szedł własną drogą, która tak często łączyła się z drogą najbliższych 
kumpli lub przyjaciółek od serca. I choć popełniliśmy po drodze tyle błędów, że trudno so-
bie wyobrazić, choć wiele razy gubiliśmy się, to jednak cało i bezpiecznie dotarliśmy do obo-
zu przed zachodem słońca – szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej. Skąd brało się zadowo-
lenie, nawet jeśli nie wszystko wyszło tak, jak miało wyjść? Skąd satysfakcja, która zwyciężała 
zmęczenie? Odpowiedź jest prosta. 

Działaliśmy samodzielnie i samodzielnie decydowaliśmy, co i dlaczego jest ważne. I to by-
ło najistotniejsze – możliwość podejmowania decyzji. Projektowania, co, jak, kiedy i kto wy-
kona. Sami decydowaliśmy, kto załatwi sprawę biletów, kto odwiedzi komendanta hufca, kto 
zaprosi przewodników beskidzkich, a kto przygotuje spotkanie z rodzicami i jak doprowadzi 
do tego, by zgodzili się aktywnie pomóc. Wiedzieliśmy, że inicjatywa i siła sprawcza należą do 
nas i że od naszej pomysłowości, a przede wszystkim wytrwałości zależy sukces.

Braterstwo w drużynie starszoharcerskiej tworzy się dzięki wspólnemu działaniu, które 
ma przynieść realizację upragnionego, bo samodzielnie określonego celu. Widzicie z pewno-
ścią, jak powstają marzenia i jak harcerki i harcerze poszukują sposobów, by po zbiórce czy 
weekendowym wyjeździe być o krok bliżej ich spełnienia. Jasne, że widzicie też, jak wiele ma-
rzeń ginie w codziennym pośpiechu i planie pracy zastępu czy drużyny, ale to przecież natu-
ralne konsekwencje poszukiwania.

Przed nami rok braterstwa – umacniania, a może dopiero tworzenia wspólnoty, jaką jest 
drużyna. Oddajemy w wasze ręce materiał, którego celem jest zainspirowanie drużynowych 
starszoharcerskich, wykorzystanie potencjału kadr drużyn, a przede wszystkim rozwinięcie 
świadomości harcerzy gimnazjalistów w działaniach pozwalających lepiej zrozumieć ideę bra-
terstwa. Proponowane działania mogą też stać się okazją do sprawdzania własnych sił, do-
świadczania i przeżywania każdej zbiórki.

phm. Piotr Pieniak
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BRATERSTWO W OBIEKTYWIE

1. Prezentacja fotografi i analogowej i cyfro-
wej (warto przygotować po dziesięć przykła-
dów) wydrukowanej na papierze fotografi cz-
nym. Omówienie różnic i możliwości.

2. Omówienie podstawowych zagadnień:
 kompozycja kadru (jeden i dwa punkty 

zbiegu, kompozycja trójkątna, diagonalna), 
 plany (pierwszy, drugi, panorama, daleki, 

ogólny, portret, zbliżenie).

3. Uczestnicy w zastępach (grupach) pre-
cyzują temat fotografi i, komponują kadr i sta-
ją w pierwszym planie. Ustawiają się wg po-
znanych zasad kompozycji. 

4. Zastępy otrzymują zadanie – zrobić 
zdjęcia, na których znajdą się elementy przy-
pominające kształtem litery, z których będzie 
można ułożyć słowo „braterstwo”.

5. Zgranie zdjęć do komputera i wybór 
najlepszych fotografi i z literami.

6. Prezentacja możliwości programów do 
obróbki fotografi i, czyli jak z żaby uczynić 
księżniczkę obiektywu.

7. Prezentacja dorobku zdjęciowego za-
stępów (przy muzyce) oraz omówienie naj-
ciekawszych zdjęć.

8. Dyskusja „Co to znaczy, że tytuł jest 
dobry” – prezentacje zdjęć z krótkimi anali-
zami i refl eksjami harcerzy.

9. Ogłoszenie wyników konkursu – na-
grodą jest umieszczenie najlepszych zdjęć 
„liter” w galerii na stronie internetowej dru-
żyny oraz w gazetce hufca.

CELE
 Zaznajomienie uczestników z podstawami fotografi i cyfrowej.
 Wprowadzenie do tematyki braterstwa.

ZAŁOŻENIA
Po zajęciach uczestnicy będą:

 wiedzieli, czym fotografi a cyfrowa różni się od analogowej,
 znali darmowe programy do obróbki zdjęć cyfrowych,
 potrafi li dostrzegać braterstwo w życiu codziennym,
 potrafi li dobierać tytuł do zdjęcia.

MATERIAŁY
Aparaty cyfrowe (jeden dla każdego zastępu), komputer (najle-

piej laptop) z czytnikiem kart pamięci, rzutnik, głośniki komputero-
we, drukarka, oprogramowanie: Gimp, Photoshop,  ACDSee.

PROPOZYCJE DLA HARCERZY STARSZYCH
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CELE
 Przedstawienie korzyści wynikających z respektowania praw 

i obowiązków szkolnych.
 Ukazanie właściwych relacji na płaszczyznach: uczeń – nauczyciel, 

uczeń – uczeń.
 Uświadomienie potrzeby własnego rozwoju.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach uczestnicy będą:

 znali swoje prawa i obowiązki, a także umieli odwołać się do Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka,

 wiedzieli o korzyściach płynących z właściwych relacji z nauczycie-
lami i kolegami ze szkoły,

 potrafi li zareagować na niesprawiedliwe zachowania w swoim 
otoczeniu,

 rozumieli znaczenie punktu prawa harcerskiego: „Harcerz w każ-
dym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”.

MATERIAŁY
Mazaki, arkusze szarego papieru, kartki do notowania, klej do pa-

pieru, nożyczki, plakaty zawierające fragmenty Europejskiej Konwen-
cji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, fragment Konstytucji RP 
dotyczący nauki – wszystko w kolorowej, miłej dla oka formie.

 Co by było, gdyby nikogo nie obchodziły 
uczucia innych?

2. WYSŁUCHAJ MNIE
Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna 

osoba z każdej pary będzie mówiła na do-
wolny temat, natomiast druga ma za zadanie 
słuchać jej z jak największą uwagą. Uczest-
nicy decydują w parach, kto będzie mówić. 
Na sygnał mówcy rozpoczynają swoją wy-
powiedź. Po 2 min prowadzący przerywa 
im i prosi osoby, które słuchały, o powtórze-
nie dwóch ostatnich zdań wypowiedzianych 
przez partnera. Prośba ta często okazuje się 
dużym zaskoczeniem i niewiele osób jest 
w stanie powtórzyć dokładnie te zdania. Te-
raz osoby w parach zamieniają się rolami. Po-

FAIR PLAY W SZKOLE – SZKOŁA MARZEŃ

1. JAK SIĘ CZUJESZ? 
Zabawa uświadamia uczestnikom, że 

wrażliwość na uczucia innych stanowi pod-
stawę przestrzegania praw przysługujących 
każdemu człowiekowi. 

Dwie osoby oddalają się od kręgu. W tym 
czasie pozostali uczestnicy umawiają się, ja-
kie uczucie przedstawią (np. szczęście, złość, 
rozczarowanie, znudzenie, podekscytowa-
nie, samotność). Dwójka obserwatorów mu-
si odgadnąć, o jakie uczucia chodzi. Zabawę 
można powtórzyć kilka razy.  

Następnie podczas rozmowy o tym, jak 
można poznać uczucia innych, drużynowy 
pyta: 
 Czy warto wiedzieć, jak czują się ludzie 

wokół nas? Jeśli tak, to dlaczego?



37PROPOZYCJE DLA HARCERZY STARSZYCH

nownie należy po 2 min przerwać wypowie-
dzi. Prawdopodobnie osoby słuchające były 
tym razem znacznie bardziej skoncentrowa-
ne. Prowadzący prosi je o powtórzenie trzech 
ostatnich zdań. Na zakończenie uczestnicy 
odpowiadają na pytania:
 Czy byłeś w stanie zapamiętać zdania, 

o które chodziło w ćwiczeniu?
 Czy łatwiej było odtworzyć je za drugim 

razem? Dlaczego?
 Czy zrobiłeś coś, by łatwiej było ci słuchać?
 Co przeszkadzało ci w słuchaniu?
 Dlaczego ważne jest słuchanie innych? 
 Co zyskujemy, słuchając się nawzajem?
 Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, 

gdy nikt cię nie słuchał? 
 Jak czujesz się, gdy twoje wypowiedzi są 

ignorowane? 
 Czy zgadzasz się z opinią, że można do-

skonalić umiejętność słuchania poprzez 
praktykę?

3. SZKOŁA MARZEŃ
Na połączonych dwóch dużych arkuszach 

szarego papieru drużynowy przed zbiórką 
wykonał schematyczny rysunek przedstawia-
jący budynek szkoły. Zadanie polega na stwo-
rzeniu idealnej szkoły. Uczestnicy w dwóch 
grupach przygotowują: 

 kodeks ucznia, czyli zbiór praw i obowiąz-
ków, który układają, biorąc pod uwagę 
prawa człowieka i prawa dziecka, 

 portret idealnego ucznia,
 portret idealnego nauczyciela,
 kolaż „Szkoła marzeń”, czyli wizerunek 

idealnej, bezproblemowej szkoły (z wyko-
rzystaniem zdjęć i wycinków z gazet),

 scenki sytuacyjne – na przygotowanych 
przed zbiórką kartkach zostały opisane 
lub narysowane scenki rozgrywające się 
w szkole (zachowania negatywne, jak np. 
ściąganie, oszukiwanie nauczyciela, waga-
ry, bójki, kłótnie, a także pozytywne, np. 
pomoc kolegom w nauce, obrona słab-
szych w konfl iktach, uczestnictwo w kół-
kach zainteresowań). Uczestnicy wybiera-
ją i przedstawiają zachowania, które chcie-
liby widzieć w szkole marzeń. Każda gru-
pa prezentuje i uzasadnia dokonane przez 
siebie wybory,

 hasła promujące konkretne postawy i za-
chowania asertywne wobec sytuacji ła-
miących przyjęte w szkole zasady.

4. ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA
Siedząc w kręgu, uczestnicy zbierają  wnio-

ski i przemyślenia.
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SKĄPY JAK SZKOT – ILE PRAWDY JEST W STEREOTYPACH?

CEL
Przedstawienie uczestnikom mechanizmów powstawania i działa-

nia stereotypów.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach uczestnicy będą:

 znali stereotypy dotyczące narodów, grup społecznych itp.,
 potrafi li ocenić prawdziwość rozpowszechnianych stereotypów,
 potrafi li wytłumaczyć pojęcie i mechanizm działania stereotypu in-

nym osobom.

MATERIAŁY
Duży arkusz szarego papieru, kartki do notowania, mazaki, kartki 

z nazwami narodów, duże konturowe mapy świata.

1. WPROWADZENIE 
Drużynowy zwołuje uczestników do krę-

gu i przedstawia temat zbiórki.

2. ZABAWA RUCHOWA 
Każdy uczestnik otrzymuje kartkę z na-

zwą mieszkańca jakiegoś kraju. Następnie 
wszyscy wstają i poszukują osoby, której 
przypisano taką samą narodowość. Można 
w dowolny sposób próbować się odnaleźć, 
ale nie wolno używać słów ani pokazywać 
sobie kartek. Pary, które się odnalazły, siadają 
z boku, czekając na zakończenie zabawy.

3. WRAŻENIA Z ZABAWY
Drużynowy kolejno pyta wszystkie pary, 

jaki reprezentowały naród, w jaki sposób od-
nalazły się i czy było to dla nich łatwe.

4. KOGO DOTYCZY STEREOTYP? 
Drużynowy na przemian prezentuje zastę-

pom stereotypy, a uczestnicy starają się od-
powiedzieć, jakiego narodu (grupy, zawodu)  
stereotyp dotyczy. Zwycięża zastęp, który 
poda więcej prawidłowych odpowiedzi. Ste-
reotypy zostają zapisane na arkuszu papieru.

5. DYSKUSJA – NASZE DOŚWIADCZENIA 
Uczestnicy wymieniają się swoimi do-

świadczeniami z wakacji za granicą, spotkań 
z obcokrajowcami lub wyznawcami różnych 
religii, a także informacjami na temat naro-
dów, kultur czy grup zawodowych. Prowa-
dzący może zainicjować rozmowę, dzieląc 
się swoimi doświadczeniami.

6. PRACA W ZASTĘPACH
Każdy zastęp otrzymuje konturową mapę 

świata. Następnie drużynowy informuje, że 
wkrótce Ziemię odwiedzą przybysze z innej 
planety, ale najpierw proszą o przygotowanie 
przewodnika w postaci mapy świata z zazna-
czonymi symbolami kojarzonymi z określo-
nymi terytoriami (kontynenty, kraje). Zastę-
py przygotowują i przedstawiają swoje mapy. 
Drużynowy zwraca uwagę na odmienności 
i podobieństwa w ich rysunkach.

7. CO TO JEST STEREOTYP? 
Każdy zastęp formułuje defi nicję ste-

reotypu, którą zapisuje na odwrocie swojej 
mapy.
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ZAŁĄCZNIK 2

Pytania i odpowiedzi do kwizu o ste-
reotypach

1. Stereotyp (naród): Są fl egmatyczni, poważ-
ni i aroganccy. W ich kraju ciągle pada i jest mgła.

Odpowiedź: Anglicy.
2. Stereotyp (naród): Panują u nich srogie zi-

my i są biedni. Piją dużo alkoholu.
Odpowiedź: Rosjanie.
3. Stereotyp (naród): Mówią niezwykle dużo 

i szybko, są bardzo towarzyscy. Jedzą spaghetti 
oraz pizzę.

Odpowiedź: Włosi.
4. Stereotyp (naród): Nie znają obcych języ-

ków, ale mają bardzo wysoką kulturę. Jedzą ba-
gietki i sery.

Odpowiedź: Francuzi.
5. Stereotyp (naród): Punktualni, dobrze zor-

ganizowani, ale strasznie nudni.
Odpowiedź: Niemcy.
6. Stereotyp (naród): Dumni, gościnni, umie-

jący kombinować. Piją dużo alkoholu.
Odpowiedź: Polacy.
7. Stereotyp (grupa): Podobno są głupsze.
Odpowiedź: blondynki.
8. Stereotyp (naród): Żyją w domach z papie-

ru, chodzą obwieszeni aparatami fotografi cznymi.
Odpowiedź: Japończycy.
9. Stereotyp (naród): Chodzą w kiltach, żyją 

w zamkach nad jeziorami, są niewiarygodnie skąpi.
Odpowiedź: Szkoci.
10. Stereotyp (naród): Noszą turbany, miesz-

kają w namiotach na pustyni.
Odpowiedź: Arabowie (Irakijczycy, Persowie).
11. Stereotyp (naród): Leniwi, katolicy, mają 

duży temperament.
Odpowiedź: Hiszpanie.
12. Stereotyp (naród): Mają najlepszy styl ży-

cia. Nic nie wiedzą o Europie.
Odpowiedź: Amerykanie.
13. Stereotyp (naród): Naród wysokich blon-

dynów o niebieskich oczach, żeglarzy i rybaków.
Odpowiedź: Norwegowie lub Szwedzi.

8. PODSUMOWANIE – CZY STEREOTY-
PY SĄ DOBRE CZY ZŁE

Zastępy odczytują swoje defi nicje, ustala-
ją punkty zbieżne i rozbieżne, starają się wy-
pracować wspólną odpowiedź i ustalić, czy 
stereotyp jest zjawiskiem pozytywnym czy 
negatywnym.

ZAŁĄCZNIK 1

Stereotypy
(materiał dla prowadzącego)
Otaczające nas środowisko jest zbyt rozległe, 

zbyt skomplikowane i zbyt szybko się zmienia, 
abyśmy mogli je dokładnie poznać. Nie zostali-
śmy wyposażeni w umiejętność ogarniania tylu 
niuansów, odmian i kombinacji. Musimy zbudo-
wać sobie prostszy model, z którym jesteśmy 
w  stanie się uporać. Takim modelem jest ste-
reotyp. Nauka nazywa go konstrukcją my-
ślową zawierającą pewien element poznaw-
czy, co mówi nam tyle, że stereotyp nie 
bierze się tylko z naszej wyobraźni, ale bu-
duje go też to, co widzieliśmy, co słyszeli-
śmy i co wiemy na dany temat. Praktycz-
nie jest to pewien obraz, który staje nam 
przed oczami, gdy tylko usłyszymy o kimś lub 
o czymś. To takie myślowe przyzwyczajenie: 
kiedy słyszymy Francuz, to od razu widzimy 
gościa zajadającego ślimaki, kiedy słyszymy 
Brazylia, widzimy plażę i opalonych facetów 
radośnie kopiących futbolówkę, kiedy słyszy-
my harcerz – widzimy chłopaka przeprowa-
dzającego staruszkę przez jezdnię...

Jeżeli stereotyp jest pozytywny, lepiej na-
stawiamy się np. do przedstawiciela innego na-
rodu, bo wiemy, że napotkany Meksykanin coś 
zaśpiewa i poda pyszną tortillę. Gorzej, jeże-
li stereotyp jest negatywny – wtedy będziemy 
np. unikać jak ognia spotkania z przedstawicie-
lem świata arabskiego z obawy przed samo-
bójczym atakiem na nasze życie.
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14. Stereotyp (naród): Są niezwykle punktu-
alni i precyzyjni. Robią najlepsze zegarki.

Odpowiedź: Szwajcarzy.
15. Stereotyp (rasa): Mają wrodzone poczu-

cie rytmu.
Odpowiedź: Murzyni.
16. Stereotyp (naród): Roztańczeni, wszyscy 

grają w piłkę nożną.
Odpowiedź: Brazylijczycy.
17. Stereotyp (naród): Noszą mundurki i sło-

miane kapelusze. Jedzą głównie ryż.
Odpowiedź: Chińczycy.
18. Stereotyp (zawód): Uważają, że wiedzą 

wszystko, są zakłamani, zarabiają mnóstwo pienię-
dzy na ludzkiej krzywdzie.

Odpowiedź: prawnicy.
19. Stereotyp (grupa): Ludzie, którzy noszą 

drogie garnitury i nie liczy się dla nich nic oprócz 
kariery, pracy i pieniędzy.

Odpowiedź: yuppie.
20. Stereotyp (grupa): Ubierają się na czarno, 

noszą długie włosy, słuchają głośnej muzyki.
Odpowiedź: metale.
21. Stereotyp (grupa): Biegają w mundurkach 

po lasach, przeprowadzają staruszki przez jezdnię, 
mają od sześciu do szesnastu lat.

Odpowiedź: harcerze (skauci).
22. Stereotyp (naród): Niscy, wąsaci, noszą 

sombrera.
Odpowiedź: Meksykanie.
23. Stereotyp (rasa): Strzelają z łuków, cho-

dzą prawie nadzy, malują skórę farbami.
Odpowiedź: Indianie.
24. Stereotyp (grupa): Mało inteligentni, no-

szą ubrania w paski, krótkie włosy i drogie ko-
mórki.

Odpowiedź: Dresiarze.
25. Stereotyp (naród): Czczą krowy, dobrze 

tańczą, chodzą w sandałach.
Odpowiedź: Hindusi.
26. Stereotyp (religia): Golą głowy, chodzą 

w kimonach, palą kadzidła przed siedzącym po-
sążkiem.

Odpowiedź: buddyści.

27. Stereotyp (zawód): Są nudni, bezbarw-
ni i niemili, ciągle siedzą przy książkach i ucisza-
ją innych.

Odpowiedź: bibliotekarze.
28. Stereotyp (zawód): Mają dużo tatuaży, 

noszą grube swetry, palą fajki, śpią w hamakach.
Odpowiedź: marynarze.
29. Stereotyp (zawód): Są roztargnieni, pra-

cują w nowoczesnych laboratoriach nad tajnymi 
projektami.

Odpowiedź: naukowcy.
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PRZYJAŹŃ DAWNIEJ I DZIŚ

CEL
 Porównanie postaw przyjaciół w różnym wieku, różnej płci i żyją-

cych w innych czasach, wskazanie podobieństw i różnic między ni-
mi oraz ponadczasowych wartości braterstwa.

ZAMIERZENIA
Po skończonych zajęciach uczestnicy będą: 

 znali postacie z książek A. Kamińskiego (Kamienie na szaniec, Naro-
dziny dzielności, „Zośka” i „Parasol”) oraz ich życiowe postawy,

 umieli opisać podobieństwa i różnice w postrzeganiu przyjaźni 
przez osoby w różnym wieku oraz odmiennej płci w przeszłości 
i współcześnie,

 umieli spojrzeć z refl eksją na swoją postawę wobec przyjaciół,
 odczuwali wspólnotę członków ZHP.

MATERIAŁY
Kwestionariusze ankiety „Prawdziwy przyjaciel”, fragmenty ksią-

żek A. Kamińskiego, długopisy.

1. ROZPOCZĘCIE 
Uczestnicy zbiórki witają się „metodą 

kciuka” (kolejno wymieniają swoją najwięk-
szą zaletę i chwytają kciuk osoby stojącej 
przed nimi, tworząc krąg).

2. PRAWDZIWY PRZYJACIEL – ZWIAD
Zastępy (lub specjalnie utworzone grupy) 

otrzymują po pięć arkuszy ankiety (załącz-
nik 1). Poszczególnym zastępom zostają przy-
dzielone grupy wiekowe odpowiadające zu-
chom, harcerzom, harcerzom starszym i wę-
drownikom. W ciągu 15 min należy znaleźć 
pięć osób z danego przedziału wiekowego 
i nakłonić do odpowiedzi na pytania z ankiety. 
Jeśli czas się skończy, należy przerwać zadanie 
i powrócić na miejsce zbiórki.

3. PODSUMOWANIE ANKIETY
Zastępy prezentują zebrane odpowie-

dzi. Drużynowy inicjuje rozmowę na temat 
wspólnych elementów wypowiedzi oraz wy-

stępujących w nich różnic (ze względu na 
wiek i płeć).

4. ZAUFANIE – ZABAWA
Uczestnicy stają w kręgu, dotykając się ra-

mionami. Jedna osoba znajduje się w środ-
ku i ma dać grupie dowód zaufania poprzez 
sztywne oparcie się o siedzących w krę-
gu. Ogniwa kręgu „podają” sobie osobę ze 
środka, przechylając ją na różne strony i dba-
jąc przy tym, aby nie upadła. Jeśli osoba ze 
środka stchórzy i ugnie kolana, przewróci 
się. Wymienia się wtedy z osobą, obok któ-
rej upadła. Po wykonaniu zadania prowadzą-
cy pyta, jak się czuli uczestnicy, znajdując się 
w środku kręgu, a jak jako członkowie grupy 
podtrzymującej osobę ze środka.

5. DYSKUSJA NA PODSTAWIE SCENEK – 
GRANICE ODDANIA W PRZYJAŹNI

Ośmiu ochotników kolejno przedstawia 
krótkie scenki. Dostają kartki z nakreśloną 
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sytuacją, ale to od nich zależy, jak się zacho-
wają w jej fi nale. Po każdej scence następuje 
krótka dyskusja.

 Scenka I (3 osoby). Dwaj harcerze 
(Adam i Wojtek) dostali zadanie wywiesze-
nia na leśnej drodze tabliczek informujących, 
gdzie znajduje się obozowisko. Adam wyko-
nał swoje zadanie, a Wojtek poszedł na ja-
gody i nie zrobił tego, co do niego należało. 
Wojtek zwierzył się przyjacielowi, że nie wy-
konał polecenia i poprosił, aby Adam go krył. 
Obaj mają zdać drużynowemu relacje z wy-
konywanej pracy, Adam musi podjąć decyzję: 
powiedzieć prawdę czy chronić przyjaciela.

Prowadzący zadaje uczestnikom następu-
jące pytanie: Czy kryłbyś przyjaciela, gdyby 
ten nie wykonał swojego zadania?

 Scenka II (2 osoby). Spotykają się dwie 
koleżanki ze szkoły podstawowej (Patrycja 
i Marzena), obie są w ostatniej klasie gimna-
zjum i nie widziały się 3 lata, bo Marzena wy-
prowadziła się na drugi koniec Polski. Pod-
czas rozmowy okazuje się, że Marzena pali 
papierosy i pije alkohol, namawia też Patry-
cję do wyjścia na dyskotekę dla studentów. 
Patrycja musi zdecydować, co zrobić, wie, 
że zachowanie przyjaciółki nie jest zgodne 
z prawem harcerskim i na pewno nie spodo-
bałoby się jej rodzicom.

Uczestnicy odpowiadają na pytanie: Wo-
bec jakiego przewinienia uznałbyś, że twój 
przyjaciel nie jest godny zaufania i sympatii?

 Scenka III (3 osoby). Bartek (uczeń 
1 klasy gimnazjum) został pobity przez osie-
dlowych chuliganów, jednak nie chciał ze 
wstydu nikomu o tym mówić. Wobec uległo-
ści Barka sytuacje wymuszeń i pobić zaczę-
ły się powtarzać. Po pewnym czasie Bartek 
zwierzył się ze swojej tajemnicy Michałowi, 
ale poprosił, aby przyjaciel nie mówił o tym 
nikomu więcej. Michał musi zdecydować, czy 
powie o sytuacji rodzicom Bartka lub na-
uczycielce, która właśnie podeszła do niego 
i pyta, czym się tak martwi.

Uczestnicy starają się odpowiedzieć na 
pytanie: Czy wyjawiłbyś tajemnice swojego 
przyjaciela, gdybyś wiedział, że w ten sposób 
możesz mu pomóc?

6. PASTERZ I OWCA – ZABAWA 
Harcerze dobierają się w pary. Jedna oso-

ba zamyka oczy i gra rolę owcy, druga staje 
za jej plecami i gra rolę pasterza. Zadaniem 
pasterza jest oprowadzenie owcy po miej-
scu, gdzie odbywają się zajęcia – bez użycia 
słów. Po chwili następuje zamiana ról. Po wy-
konaniu ćwiczenia drużynowy pyta uczestni-
ków, jak się czuli jako „owce” i „pasterze”.

7. PRACA Z TEKSTEM I ROZMOWA 
– POSTAWY PRZYJACIÓŁ 
 W KSIĄŻKACH A. KAMIŃSKIEGO

Prowadzący rozdaje harcerzom kilka frag-
mentów z książek A. Kamińskiego i prosi, 
aby znaleźli w tekstach postawy przyjaciół, 
z którymi się utożsamiają.  W podsumo-
waniu każdy ma szansę przedstawić swoje 
wnioski i spostrzeżenia odnośnie do przyjaź-
ni w trudnych czasach wojny oraz w warun-
kach współczesnego życia.

8. PIRAMIDA – ĆWICZENIE
Zastępy mają za zadanie stworzyć pirami-

dy, w których każda część będzie potrzebna, 
a cała konstrukcja będzie zachwycała pięknem 
i stabilnością. Po wykonaniu zadań prowadzą-
cy pyta poszczególne osoby, jak się czuły jako 
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część wspólnoty oraz jak przebiegała współ-
praca w zastępach. Później zaprasza wszyst-
kich do kręgu, przypominając na zakończenie 
o znaczeniu harcerskiej wspólnoty.

9. OBRZĘDOWE ZAKOŃCZENIE

RELIGIE ŚWIATA

CEL
 Zapoznanie z wielkimi religiami współczesnego świata: chrześci-

jaństwem, islamem, buddyzmem, hinduizmem, judaizmem.

ZAŁOŻENIA
Po zbiórce uczestnicy będą:

 znali podstawową terminologię religioznawczą,
 znali zasady wiary, obrzędów i zwyczajów różnych religii, 
 rozumieli ideę ekumenizmu,
 świadomi zagrożeń ze strony sekt.

MATERIAŁY
Plansze z informacjami o poszczególnych religiach, prezentacja 

Power-point, teksty do poszczególnych etapów zajęć, papier i przy-
bory do pisania, lista pytań (kwiz), nagrody, samoprzylepne karteczki.

UWAGI
W zależności od miejsca odbywania zbiórki i innych możliwości 

zbiórkę można wzbogacić o zwiad (wyprawy harcerzy do miejsc kul-
tu religijnego) lub zaprosić na nią religioznawcę.

ZAŁĄCZNIK 1

Ankieta „Prawdziwy przyjaciel”
Płeć:
Grupa wiekowa:
1. Wymień pięć cech, które cenisz u innych 

ludzi.
2. Wymień pięć cech, których nie toleru-

jesz u innych ludzi.
3. Opisz krótko swojego przyjaciela (swo-

ją przyjaciółkę).
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1. WPROWADZENIE
Rozpoczęcie zbiórki i podział na pięć grup 

(można np. zaproponować losowanie za po-
mocą żetonów z symbolami poszczególnych 
religii).

2. PRACA W GRUPACH:
 każda grupa, odpowiednio do wylosowa-

nego symbolu, otrzymuje kartę zawiera-
jącą podstawowe informacje o danej reli-
gii, następnie zapoznaje się z nimi i przygo-
towuje się do przedstawienia ich na forum 
(5–10 min),

 każda grupa po kolei przedstawia „swo-
ją” religię,

 przerywnik – gra na spostrzegawczość, 
najlepiej związana z tematyką zajęć, może 
to być np. „Religijna mapa świata”.

3. PREZENTACJA I PRACA W GRUPACH:
 prowadzący dokonuje prezentacji zwycza-

jów i obrzędów różnych religii,
 grupy, na podstawie uzyskanych wcześniej 

informacji, z rozsypanych zdań opisują-
cych różne obrzędy wybierają występują-
ce w „ich” religiach i po skompletowaniu 
przedstawiają na forum, 

 przerywnik – gra ruchowa związana z te-
matyką zajęć. 

4. EKUMENIZM – DYSKUSJA I GRA:
 gra w skojarzenia na temat ekumenizmu,
 krótka dyskusja o hasłach rzuconych pod-

czas gry,
 gra terenowa polegająca na poszukiwaniu 

przez grupy ukrytych wcześniej w promie-
niu 20 m kartek z cytatami z tekstów Ja-
na Pawła II, a także z artykułów autorstwa 
publicystów protestanckich i judaistycz-
nych wyjaśniających ideę ekumeniczną,

 przedstawienie przez grupy znalezionych 
cytatów. 

5. SEKTY – DYSKUSJA:
 „słoneczko” z hasłem przewodnim „Czym 

jest sekta?”, 
 odczytanie karteczek, uzupełnienie infor-

macji przez prowadzącego, 
 informacja o tym, jak rozpoznać werbow-

nika sekty, gdzie szukać pomocy.

6. KWIZ
Każda grupa losuje kilka pytań (wg załącz-

nika 1) i odpowiada na nie. 

7. ZAKOŃCZENIE:
 podsumowanie wyników kwizu i nagro-

dzenie najlepszej grupy, 
 obrzędowe zakończenie zbiórki.
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14. Hinduizm powstał w…
15. Podaj defi nicję religii.
16. Co to jest politeizm?
17. Jak rozumiesz stwierdzenie, że religia 

jest ponownym wybieraniem?
18. Wymień wielkie religie świata.
19. Jak dzielą się religie ze względu na zasięg 

występowania?
20. Świętą księgą żydów jest…
21. Kahały to…
22. Inne nazwy islamu to…
23. Wymień dwa symbole judaizmu.
24. Kto jest twórcą islamu?
25. Muezin to…
26. Islam powstał w…
27. Kim był Gautama?
28. W jakiej religii wierzy się w reinkarnację?

LITERATURA
 A. Bronk, Nauka wobec religii, Lublin 1996.
 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, 

t. I–III, Warszawa 1988–1995.
 T. Margul, Sto lat nauki o religiach świata, War-

szawa 1964.

ZBIÓRKA „TROCHĘ TEATRALNA”

CEL
 Wzbudzenie wśród uczestników poczucia braterstwa i zaufania.

ZAMIERZENIE 
 Po zajęciach uczestnicy będą mieli podstawę wspólnych doświad-

czeń do samodzielnej refl eksji nad własnym miejscem w grupie 
i miejscem w niej innych osób.

MATERIAŁY
Materace lub koce, odtwarzacz płyt CD z dobrym nagłośnieniem, 

dwie opaski do zawiązywania oczu, świeczki i podstawki z kartonu.

ZAŁĄCZNIK 1

Przykładowe pytania do kwizu
1. Od jakich wyrazów pochodzi słowo re-

ligia?
2. Co to jest monoteizm?
3. Co to znaczy, że religia wiąże i spaja?
4. Wymień elementy każdej religii.
5. Świętą księgą islamu jest…
6. Rabini to…
7. Inne nazwy judaizmu to…
8. Wymień dwa zwyczaje żydowskie.
9. Co wiesz na temat modlitwy u muzuł-

manów?
10. Świątynia u muzułmanów to…
11. Co to jest reinkarnacja?
12. Stan wyciszenia, wyzwolenia w buddy-

zmie to…
13. Co znaczy wyraz „Budda”?
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1. ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI
Prowadzący prosi wszystkich o znalezie-

nie sobie w kręgu wygodnego miejsca (oso-
by siedzące obok siebie nie mogą się stykać 
i trącać). Następnie prosi, aby nie przeszka-
dzać innym, najlepiej w ogóle nie używać 
słów podczas zajęć. Uczestnicy dobierają się 
w pary. 

Po wprowadzeniu rozlega się towarzyszą-
ca zajęciom muzyka gitarowa.

2. ĆWICZENIA W PARACH I TRÓJKACH
Należy stosować zmiany prowadzących 

w grupach, aby każdy mógł wystąpić we 
wszystkich rolach.

 Lustro. Uczestnicy starają się powta-
rzać ruchy swoich partnerów tak, jakby byli 
ich lustrzanym odbiciem.

 Magiczna ręka. Jedna osoba z pary 
„prowadzi” ciało drugiej tak, jakby trzymała 
nitki marionetki.

 Rzeźby i rzeźbiarze. Jeden z partne-
rów układa „plastyczne” ciało drugiego.

 Piórka. Pary starają się utrzymać piór-
ko w powietrzu wyłącznie za pomocą swo-
ich oddechów.

Po ćwiczeniach wszyscy siadają w kręgu 
i każdy może powiedzieć tylko jedno słowo 
o tym, co czuł podczas ćwiczeń, co teraz czu-
je i o czym myśli. Nie należy nikogo zmuszać 
do wypowiedzi.

3. ĆWICZENIA W DWÓCH GRUPACH
 Serce dzwonu. Uczestnicy siadają 

w kręgu ze stopami skierowanymi do środ-
ka. Jedna osoba (proponujemy na początek 
kogoś lekkiego) wchodzi do wewnątrz i sta-
je po środku, zaś pozostałe możliwie cia-
sno ściskają jej stopy i nogi do wysokości 
łydek. Siedzący w kręgu wyciągają przed sie-
bie ręce (przygotowują się do łapania). Oso-
ba będąca wahadłem zamyka oczy i krzyżu-
je dłonie na piersiach, następnie bezwładnie 
opada na oczekujące dłonie osób siedzących 

B
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w kręgu. Kolejnym krokiem jest odbijanie 
wahadła w kręgu.

 Unoszenie liścia. Jedna osoba kła-
dzie się na kocu lub materacu, a pozostałe 
klękają wokół i wyłącznie przy użyciu swo-
ich palców wskazujących starają się podnieść 
ją do góry. Po ćwiczeniach wszyscy siadają 
w kręgu i każdy może powiedzieć najwyżej 
trzy słowa o tym, co czuł podczas ćwiczeń, 
co czuje teraz albo o czym teraz myśli.

4. WSPÓŁPRACA CAŁEJ DRUŻYNY
 Zwężanie kręgu wokół jednej oso-

by. Ochotnikowi zawiązujemy oczy. Grupa 
otacza go kręgiem i cicho mrucząc, powoli 
zawęża krąg. Ćwiczenie przerywa osoba ze 
środka kręgu.

 Bieg na ścianę. Grupa staje w jed-
nym końcu sali. Ochotnik ma zawiązane oczy 
i biegnie w kierunku drugiego końca sali, 
reszta grupy asekuruje biegnącego.

5. PODSUMOWANIE
W kręgu następuje swobodna wymiana 

zdań na temat zajęć przeprowadzonych na 
zbiórce, a przede wszystkim emocji towarzy-
szących ćwiczeniom.

6. ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI
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Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka, zwierzęta znają tylko miłość. Żeby znaleźć braci, mu-
szę odwołać się do człowieka.

Jean Giraudoux
Słowa francuskiego dramaturga każą nam spojrzeć na braterstwo przez pryzmat czło-
wieka. Braterstwo nas wyróżnia – braterstwo wyróżnia mnie, człowieka! Taki splot 

uczuć, emocji i zamiarów jest właściwy tylko człowiekowi! Również każde słowo wędrowni-
czej dewizy odnosi się do człowieka, jest do człowieka skierowane.

Wyjdź w świat. Wychodzę, aby szukać, pomóc, być bratem. Wychodzę, aby znaleźć braci. 
Zobacz. Kieruję swój wzrok dalej niż robiłem to dotychczas. Widzę innych ludzi. Żebym 

mógł znaleźć brata, żebym mógł odwołać się do człowieka, muszę go najpierw dostrzec.
Pomyśl. Swoją myślą ogarniam innych ludzi. Myślę, więc jestem! Myśl pozwala mi szukać 

braci, odwołać się do innego człowieka, dzięki niej mogę być bratem. 
Pomóż. Pomagam swoją myślą, rękami, słowami, swoim milczeniem. Dobrego pomocni-

ka poznasz po tym, że go nie widać. Pomagam memu bratu w stawaniu się sobą – przekazuję 
mu dobre uczucia, słowa, milczenie… Robię swoje i wędruję dalej. Oddaję część siebie, zmie-
niam coś w sobie – pozwalam, aby mój brat mnie kształtował. Sam biorę część mojego brata, 
zmieniam coś w nim – on pozwala, abym go kształtował. Działam. Wędruję…

Do kogo najtrudniej jest wyciągnąć braterską dłoń? Może do człowieka, którego codzien-
nie widzę w lustrze? Nie będziesz bratem dla innego człowieka, nie znajdziesz brata w innym 
człowieku – dopóki nie będziesz bratem dla samego siebie! 

Bratem dla siebie można być dopiero wtedy, gdy pozna się samego siebie  i poczuje swo-
ją wartość. To jest klucz do akceptacji samego siebie i innych ludzi – poznaj swoją wartość, 
pielęgnuj to, co jest w tobie dobre, a wyrzuć to, co złe! Ktoś, kto ma niskie poczucie warto-
ści, będzie szukał tego, co jest słabsze lub tego, kto jest słabszy…

phm. Paweł Chmielewski
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POLACY ZA GRANICĄ – JAK JEST NAPRAWDĘ?

CEL
 Zapoznanie uczestników zajęć z tym, co zyskuje się, a co traci, wy-

jeżdżając do pracy lub szkoły za granicę.

ZAMIERZENIA 
Po zajęciach uczestnicy będą:

 znali realia funkcjonowania Polaków za granicą,
 umieli określić, jak powinny wyglądać relacje Polonii z ojczyzną 

i krajem pobytu.

MATERIAŁY
Duża mapa Europy naklejona na styropianie, kolorowe pineski, 

wycinki z gazet, wydruki z internetu dotyczące funkcjonowania Polo-
nii na świecie, kartki z napisami: „tak”, „nie”, „nie wiem”, kartka z py-
taniami do dyskusji, długopisy, mała piłeczka, teksty życiorysu „oskar-
żonego” oraz tezy dla obrony i oskarżenia, młoteczek sędziego.

1. WPROWADZENIE
Prowadzący prosi o zaznaczenie na ma-

pie Europy miejsc poza granicami kraju, któ-
re uczestnicy odwiedzili turystycznie lub za-
robkowo. Osoby, które nigdy nie opuszczały 
Polski, mogą zaznaczyć najpiękniejsze, ich 
zdaniem, miejsca w Europie.

2. DYSKUSJA „TAK – NIE – NIE WIEM” 
(OCENA RELACJI: 
OJCZYZNA – EMIGRANT)

Miejsce zajęć zostaje podzielone na trzy 
sektory (tak, nie, nie wiem). Prowadzący czy-
ta przygotowane wcześniej pytania (załącz-
nik 1) i poddaje je ocenie uczestników zbiór-
ki, którzy mogą się z nimi zgodzić, nie zgodzić 
lub nie zajmować stanowiska. Po każdej run-
dzie prowadzący prosi kilka osób o umoty-
wowanie swojego wyboru. 

3. SĄD NAD POGLĄDEM – PRZYGOTO-
WANIE OBRONY I OSKARŻENIA

Prowadzący wybiera jedną z osób, które 
ostatnie ćwiczenie zakończyły na polu „nie 

wiem”. Osoba ta będzie grała rolę oskarżo-
nego, któremu postawiony został następują-
cy zarzut: „Wyjeżdżając na dłuższy czas za 
granicę, działał na swoją niekorzyść”.

„Oskarżony” zapoznaje się z krótkim ży-
ciorysem (załącznik 2) i gra wyznaczoną rolę 
podczas procesu. Wszystkie pozostałe oso-
by, które po zakończeniu pierwszej dyskusji 
zajęły miejsca na polu „nie wiem”, zostają ła-
wą przysięgłych, która po zaprezentowaniu 
argumentów obu stron wyda wyrok. Pro-
wadzący zbiórkę zostaje sędzią i dba o pra-
widłowy przebieg procesu. Osoby siedzące 
na polu „tak” to obrona, natomiast siedzące 
po stronie „nie” – oskarżenie. Obrona wy-
biera swojego przedstawiciela –  adwokata, 
a oskarżenie – prokuratora. Obie strony 
mogą powoływać ze swego składu świad-
ków, w ramach sytuacji nakreślonej w życio-
rysie „oskarżonego”. W swojej pracy mogą, 
ale nie muszą sugerować się podaną przez 
sędziego listą kwestii do poruszenia (załącz-
nik 3), a także wycinkami z gazet i cytatami 
z internetu przedstawiającymi realia życia 
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Polonii. Po 20–30 min na przygotowanie na-
stępuje przerywnik.

4. PRZERYWNIK
Drużynowy proponuje krótką zabawę ru-

chową. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy 
mają do wykonania trzy konkurencje spor-
towe. Wygrywa drużyna, która pierwsza po-
prawnie wykona zadanie:
 podawanie sobie piłeczki w rzędzie ponad 

głowami,
 stworzenie „potwora” o sześciu kończy-

nach (konkurencja na czas),
 przeprawa przez rzekę (odcinek o szero-

kości 1 m) wszystkich członków drużyny.

5. SĄD NAD POGLĄDEM
Po ruchowej przerwie rozpoczyna się 

rozprawa. Oskarżonego najpierw przesłu-
chuje prokurator, a następnie adwokat. Obie 
strony powołują swoich świadków oraz oka-
zują dowody. 

Po wyczerpaniu materiałów następu-
ją mowy końcowe oraz przerwa dla ławy 
przysięgłych. Przysięgli ogłaszają wyrok wraz 
z uzasadnieniem, natomiast sędzia orzeka 
o ewentualnym wymiarze kary.

6. ZAKOŃCZENIE
Uczestnicy po kolei przedstawiają swoje 

wnioski w formie jednego zdania, po czym 
następuje obrzędowe zakończenie zbiórki.

ZAŁĄCZNIK 1
1. Czy wyjeżdżający za granicę Polacy są coś 

winni swojej Ojczyźnie? 
2. Czy pozostający w kraju rodacy mają prawo 

domagać się konkretnego zachowania od emigra-
cji w kraju ich pobytu? 

3. Czy wyjeżdżający za granicę mają prawo do-
magać się jakiegokolwiek wsparcia od państwa 
polskiego? 

4. Czy pozostający w kraju Polacy zyskują coś 
wskutek wyjazdu innych? 

5. Czy państwo powinno coś robić, aby zaha-
mować emigrację? 

6. Czy przebywając całe życie poza krajem, 
można pozostać patriotą? 

7. Czy przebywający na stałe za granicą Polacy 
powinni demonstrować swoją odrębność? 

8. Czy wyjazd młodzieży za granicę jest dla niej 
w ostatecznym rozrachunku korzystny?

ZAŁĄCZNIK 3

Kwestie proponowane do poruszenia 
przez obronę i oskarżenie:

 poziom szkolnictwa wyższego w Polsce 
oraz Wielkiej Brytanii,

 wysokość zarobków w Polsce i Wielkiej 
Brytanii,

 dostęp do służby zdrowia, pomocy spo-
łecznej itp. w obu krajach,

 tożsamość kulturowo-narodowa,
 wszechstronny rozwój (duchowy, intelektu-

alny, emocjonalny, fi zyczny, społeczny),
 odpowiedzialność za swoje obowiązki.

ZAŁĄCZNIK 2

Życiorys oskarżonego
Skończył dobre liceum w Toruniu z bardzo 

dobrymi wynikami i dostał się na studia (hi-
storia). Po roku studiów wyjechał do Wielkiej 
Brytanii, aby pracować podczas wakacji jako 
barman w pubie. Pod koniec wakacji postano-
wił zostać tam na stałe, gdyż takich zarobków, 
jakie ma w Londynie, nie uzyska w Polsce. Mo-
że też podjąć tu studia. Mieszka, co prawda, 
w bardzo złych warunkach, ale jest młody i nie 
potrzebuje wiele. W Polsce pozostawił rodzi-
nę i przyjaciół, a także ukochaną drużynę har-
cerską, której jest drużynowym.
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JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY MÓWILI – JAK MÓWIĆ, ŻEBY SŁUCHALI

CEL
 Przekazanie informacji przygotowujących do publicznego wystą-

pienia oraz aktywnego słuchania.

ZAMIERZENIA
Po zbiórce uczestnicy będą:
 znali zasady wypowiedzi istotne podczas publicznych wystąpień,
 umieli podążać za tokiem wypowiedzi rozmówcy.

MATERIAŁY
Kartki do notowania, arkusze szarego papieru, długopisy, fl ipchart 

(lub miejsce do przyklejenia szarego papieru).

1. WPROWADZENIE
Przedstawienie zasad słuchania ze zrozu-

mieniem oraz wystąpień publicznych (wg za-
łącznika 1).

2. ĆWICZENIA 
 Wywiad na zadany temat. Uczest-

nicy dobierają się w pary. Ich zadaniem bę-
dzie poprowadzenie rozmowy na wcześniej 
ustalony temat (np. hobby, plany na przy-
szłość). Celem tego ćwiczenia jest:
 po stronie pytającego: nabycie umiejętno-
ści uzyskania konkretnej informacji – ce-
lu rozmowy,

 po stronie odpowiadającego: nabycie 
umiejętności podążania za tokiem wypo-
wiedzi. 

 Konferencja prasowa. Uczestnicy 
zostają podzieleni na cztery 5-osobowe gru-
py. Przedstawiciel każdego zespołu losuje te-
mat wystąpienia, jakie zespół ma przygoto-
wać oraz przedstawić. Czas prezentacji nie 
może być dłuższy niż 5 min, czas na przygo-
towanie to 25 min. W tym czasie członko-
wie innych zespołów uważnie słuchają, no-
tują swoje spostrzeżenia i stwierdzają, czy 
wystąpienie ich przekonało. Prezentacje oce-
nia też prowadzący (drużynowy). 

ZAŁĄCZNIK 1  
 Aktywnie słuchając: 

 dajemy rozmówcy odczuć naszą akceptację oraz 
chęć zrozumienia go, 

 zachęcamy drugą osobę do mówienia,
 pomagamy mówiącemu w samodzielnym zna-

lezieniu rozwiązania,
 zapobiegamy za wczesnemu wyciąganiu wnio-

sków.
 Jeśli chcesz być dobrym słuchaczem, 

zadbaj o to, by:
 utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą,
 okazywać zainteresowanie,
 zachęcać do kontynuowania wypowiedzi,
 dopytywać o szczegóły i kolejne informacje 

(wymaga to wyczucia i delikatności),
 regularnie streszczać usłyszane informacje,
 pomijać własne spostrzeżenia, opinie, dezapro-

batę,
 okazywać cierpliwość – akceptować pauzy, 

dzięki którym mówiący szuka odpowiednich 
sformułowań.
Podczas rozmowy staraj się informować roz-

mówcę, że usłyszałeś i zrozumiałeś to, co mówił. 
Zrozumienie problemu możesz okazać werbalnie 
i niewerbalnie.

 Werbalne techniki aktywnego słu-
chania: 
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 parafrazowanie – powtórzenie własnymi sło-
wami tego, co powiedział rozmówca, ale odda-
nie sensu i klimatu nadanego im przez mówią-
cego. W parafrazowaniu nie należy interpreto-
wać tego, co się usłyszało,

 klaryfi kacja – prośba o wyjaśnienie, gdy nie 
możemy zrozumieć wypowiedzi. Czasem też 
w wypowiedzi pojawia się wiele wątków – 
prosimy wtedy o wybranie jednego,

 zadawanie pytań – należy unikać tzw. pytań 
zamkniętych, czyli takich, na które udziela się 
odpowiedzi: „tak” lub „nie”. Pytania otwarte 
dają możliwość zaproszenia lub nie na teryto-
rium naszego rozmówcy. To ważne, by poczuł 
się panem swojej prywatności,

 odzwierciedlanie uczuć – im bliższe sercu 
uczucie, tym trudniej się je wyraża. Należy po-
móc mówiącemu w uświadomieniu tych uczuć, 
które wyraża się nieświadomie,

 dzielenie się własnymi uczuciami – bar-
dzo często pomocne może być opowiada-
nie drugiej osobie o swoich doświadczeniach, 
przeżyciach, uczuciach. Taka otwartość buduje 
atmosferę wzajemnego zaufania.

ZAŁĄCZNIK 2 

Tematy wystąpień
 Sytuacja 1

 Przemawiający: rzecznik ZHP.
 Audytorium: media.
 Przyczyna: Zjazd ZHP usunął 10. punkt pra-

wa harcerskiego.
 Cel: wyjaśnić dziennikarzom przyczynę usu-

nięcia 10. punktu prawa harcerskiego. 
 Termin i miejsce wystąpienia: konferencja 

prasowa zaraz po zakończeniu zjazdu.
 Sytuacja 2

 Przemawiający: drużynowy drużyny wę-
drowniczej.

 Audytorium: radni gminy.
 Przyczyna: drużyna chce zorganizować 
świetlicę środowiskową. 

 Cel: przekonanie rady gminy o potrzebie 
utworzenia świetlicy i przeznaczenia na nią 
środków z budżetu gminy.

 Termin i miejsce wystąpienia: sesja rady 
gminy.

 Sytuacja 3
 Przemawiający: kandydat na drużynowego 

drużyny wędrowniczej.
 Audytorium: harcerze z drużyny.
 Przyczyna: masz plan tygodniowego wyjaz-

du z drużyną do Rumunii, w góry.
 Cel: przekonanie wędrowników do tego 

pomysłu i głosowania na ciebie.
 Termin i miejsce wystąpienia: zbiórka kon-

stytucyjna.
 Sytuacja 4

 Przemawiający: drużynowy drużyny wę-
drowniczej.

 Audytorium: wędrownicy z twojej drużyny.
 Przyczyna: patrol, który prowadziłeś, zajął 

ostatnie miejsce w ogólnopolskim rajdzie.
 Cel: podtrzymanie na duchu.
 Termin i miejsce wystąpienia: po ogłoszeniu 

wyników rywalizacji na trasie rajdu.
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MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE

CEL
 Zapoznanie z mniejszościami narodowymi w Polsce.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach uczestnicy będą znali:

 rozmieszczenie mniejszości narodowych w Polsce,
 historię powstania (imigracji) wybranej mniejszości.

MATERIAŁY
Kartki do notowania, mazaki, informacje o mniejszościach (załącz-

niki), szary papier.

1. WPROWADZENIE
Uczestnicy dzielą się na pięć grup, pro-

wadzący odczytuje odezwę władcy państwa. 
Każda grupa wybiera sobie mniejszość na-
rodową (Białorusini, Litwini, Tatarzy, Słowa-
cy, Czesi) i prezentuje (mimiką, scenkami, 
rysunkiem) swoją grupę etniczną. Na przy-
gotowanie ma 10 min.

4. ZDOBĄDŹ INFORMACJE 
– GRA I DYSKUSJA

Gra polega na zdobyciu przez poszczegól-
ne grupy wiedzy na temat swojej mniejszo-
ści narodowej. Każda grupa może uzyskać na 
ten temat pięć informacji. Jednak informacje 
nie będą wydawane darmo. Można je uzyskać 
za wykonanie polecenia, czyli udział w dysku-
sji na temat mniejszości narodowych w Pol-
sce.

7. ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI W KRĘGU

ZAŁĄCZNIK 1

Drodzy rodacy!
Napływa do nas coraz więcej osób róż-

nych narodowości. Musimy sobie z tym po-
radzić, bo mimo tego, że mamy inne pocho-
dzenie, inną przeszłość – łączy nas jedno: kraj, 
w którym żyjemy. Postarajmy się poznać sie-
bie nawzajem i zaprzyjaźnić się. Stwórzmy na-
sze państwo jako wielką wspólnotę, w której 
będą panowały: braterstwo, tolerancja i sza-
cunek. Nie zwlekajmy, tylko zacznijmy działać, 
bo czas szybko płynie i im szybciej podejmie-
my współdziałanie, tym w przyszłości będzie 
nam łatwiej!
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ZAŁĄCZNIK 2
Informacje o mniejszościach narodo-

wych

 Białorusini
1. Stanowią najliczniejszą mniejszość na Podla-

siu. W gminie Orla Białorusini to 75% mieszkań-
ców, a w gminie Bielsk Podlaski – 50%.

2. W okresie powojennym nastąpiły istotne 
zmiany w społecznej sytuacji Białorusinów, głów-
nie w następstwie migracji do miast i możliwości 
zdobywania wykształcenia. Jednakże przeważającą 
ich część nadal stanowi ludność wiejska.

3. Od 1956 r. działa Białoruskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne, corocznie jest wydawa-
ny „Kalendarz Białoruski”, ukazują się tomiki po-
ezji i prozy miejscowych białoruskich twórców, są 
organizowane wystawy sztuki ludowej i festiwale 
amatorskich zespołów artystycznych.

4. Od 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim 
działa katedra fi lologii białoruskiej, zagadnieniami 
historii, literatury, językoznawstwa białoruskiego 
oraz stosunków polsko-białoruskich zajmują się 
naukowcy na kilku polskich uczelniach i w Pol-
skiej Akademii Nauk.

5. W 1988 r. po kilkuletniej nieformalnej dzia-
łalności zostało zarejestrowane Białoruskie Zrze-
szenie Studentów. W lutym 1990 r. powstało Bia-
łoruskie Zjednoczenie Demokratyczne. 

 Litwini
1. W liczbie 10–12 tys. skupiają się na Suwalsz-

czyźnie, głównie w gminach Sejny (40% ludności) 
i Puńsk (80% ludności) oraz w Sypliszkach i Su-
wałkach.

2. W Polsce działa pięć organizacji zrzeszają-
cych osoby narodowości litewskiej, największa 
i najstarsza to Stowarzyszenie Litwinów w Pol-
sce. Funkcjonują także Stowarzyszenie Św. Ka-
zimierza i Stowarzyszenie Wspólnota Litwinów 
w Polsce, Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Et-
nicznej i Młodzieży Litewskiej w Polsce.

3. W woj. podlaskim działa Dom Kultury Li-
tewskiej w Puńsku. W gminie Puńsk znajduje się 

pięć litewskich szkół podstawowych oraz jedyne 
w Polsce litewskie liceum ogólnokształcące, nato-
miast w gminie Sejny są dwie litewskie szkoły pod-
stawowe, a w wielu miejscowościach funkcjonują 
szkoły z nadobowiązkowym językiem litewskim.

4. Litwini od 1960 r. wydają pismo „Ausra”, ma-
ją również swoje audycje w Polskim Radiu oraz 
w regionalnej telewizji białostockiej.

5. W Domu Kultury Litewskiej działa chór 
„Dzukija” i kapela ludowa „Klumpë”, a także ze-
spół choreografi czny „Jotva”.

 Tatarzy
1. Tatarzy pojawili się na Podlasiu w XV wie-

ku, zamieszkali w okolicach Sokółki i Krynek, sta-
nowili najbardziej na zachód wysuniętą społecz-
ność tatarską.

2. Obecnie w Polsce żyją 4 tys. Tatarów, 
w tym 1800 osób pochodzenia tatarskiego w sa-
mym Białymstoku. Na terenie woj. białostockiego 
działają trzy gminy tatarskie: w Białymstoku, Bo-
honikach i Kruszynianach.

3. Przewodniczącym Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP jest 
Tomasz Miśkiewicz.

4. W 1992 r. powstał Związek Tatarów Polskich.
5. Głównym celem działań Związku Tatarów 

Polskich jest przypomnienie społeczności o jej 
tradycjach i związkach z Rzeczpospolitą.

 Ukraińcy
1. Ukraińcy to mniejszość narodowa liczą-

ca ok. 200–300 tys. osób. W wyniku akcji „Wi-
sła” przeprowadzonej w 1947 r. w Polsce przez 
ówczesne władze komunistyczne ludność ukraiń-
ska zamieszkująca tereny południowo-wschodniej 
Polski została wysiedlona z tych ziem.

2. W efekcie wysiedleń największe skupiska 
mniejszości ukraińskiej znajdują się na terenach 
województw: warmińsko-mazurskiego, zachod-
niopomorskiego i dolnośląskiego. Części Ukraiń-
ców udało się uniknąć przesiedlenia z rodzimych 
terenów, a niektórym z nich pozwolono na po-
wrót w 1956 r.
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3. Mniejszość ukraińska posiada swoich przed-
stawicieli we władzach samorządowych, głównie 
w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie na różnych 
szczeblach zasiada ok. 50 radnych pochodzenia 
ukraińskiego. 

5. Największe imprezy kulturalne tej mniejszo-
ści to Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie oraz 
Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu. Najważ-
niejszy w Polsce ukraiński tytuł prasowy to tygo-
dnik „Nasze Słowo”. 

6. Główne organizacje ukraińskie w naszym 
kraju to Związek Ukraińców w Polsce i Związek 
Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej.

 Słowacy
1. Słowacy to mniejszość narodowa licząca 

w Polsce 10–20 tys. osób, zajmująca tradycyjnie 
teren Spisza i Orawy.

2. Liczba uczniów pobierających naukę słowac-
kiego jako języka mniejszości wciąż spada. Obec-
nie uczy się go ok. 350 uczniów w 16 szkołach.

3. W naszym kraju działa Towarzystwo Słowa-
ków w Polsce.

4. Najważniejszy tytuł prasowy mniejszości 
słowackiej to miesięcznik  „Život”.

5. Największe imprezy kulturalne to Dzień Kul-
tury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej i Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych w Krempachach.

 Czesi
1. Czesi to mniejszość narodowa licząca około 

3 tys. osób, która zamieszkuje głównie rejon Ko-
tliny Kłodzkiej, Lubelszczyznę i miejscowość Ze-
lów w woj. łódzkim.

2. Przodkowie mniejszości czeskiej przybyli do 
Polski między XVI a XVIII w.

3. Czesi przybyli do Polski to głównie ewange-
licy, którzy uciekali z Czech w wyniku prześlado-
wań na tle religijnym.

4. Obecnie mieszkający w Polsce Czesi to 
nadal w większości ewangelicy.

5. Główne organizacje to Klub Czeski przy To-
warzystwie Słowaków w Polsce i Towarzystwo 
Słowaków w Polsce.

ZAŁĄCZNIK 3
Informacje do dyskusji
W 1990 r. podczas spotkania w Kopenhadze 

rozszerzono dokument z 1975 r., wymieniając, ja-
kie prawa mają mniejszości. 

Mają one prawo do ochrony i rozwoju etnicz-
nej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamości 
poprzez własne organizacje, stowarzyszenia i in-
stytucje oświatowe, kulturalne i religijne, a także 
prawo do wyznawania i praktykowania swojej re-
ligii oraz prawo do udziału w życiu publicznym. 
Dopiero w 1992 r. Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych przyjęło Deklarację o Pra-
wach Osób Należących do Mniejszości Narodo-
wych, Etnicznych, Religijnych i Językowych. 

W 1994 r. Rada Europy przyjęła konwencję 
o ochronie mniejszości narodowych w Unii Euro-
pejskiej. Ważną rolę w ochronie mniejszości mają 
też międzypaństwowe umowy dwustronne. Pol-
ska takie traktaty podpisała z Niemcami, Estonią, 
Łotwą, Litwą, Czechami, Słowacją, Rumunią, Rosją, 
Białorusią, Ukrainą i Węgrami. 

Mniejszości narodowe w Polsce nie posiadają 
określonego statusu prawnego, tzn. nie mają usta-
wowego aktu prawnego regulującego ich prawa 
oraz obowiązki.

Ustawa o prawach mniejszości narodowych 
powinna:

 określać, jakich obywateli polskich uważa się za 
mniejszość narodową lub etniczną,

 wyraźnie wskazywać na prawo mniejszości do 
kultywowania swojej odrębności kulturowej 
oraz na obowiązki państwa w tym zakresie 
wobec mniejszości,

 określać zasady używania imion i nazwisk 
narodowych oraz zasady obowiązującej 
w tym zakresie pisowni w dokumentach,

 określać prawa mniejszości narodowej i obo-
wiązki państwa w dziedzinie ochrony dóbr kul-
tury narodowej i miejsc godnych upamiętnienia,

 regulować kwestię reprezentacji grupy naro-
dowej w organach samorządowych i przedsta-
wicielskich.
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JAK NAUCZYĆ SIĘ PRACY W GRUPIE?

CELE
 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
 Nauka współpracy w grupie.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach uczestnicy będą:

 wiedzieli, jak budować bezpieczeństwo i zaufanie w grupie,
 wiedzieli, dlaczego ważna jest świadomość ról, jakie mogą przyj-

mować i przypisywać innym osobom w grupie,
 bardziej świadomi siebie i swojego funkcjonowania w grupie,
 potrafi li efektywniej współpracować w grupie.

MATERIAŁY
Odtwarzacz CD, atlasy świata, długopisy, duży blok, mały blok, 

zszywacz, karton 60 cm x 90 cm, mazaki.

1. ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI

2. ZWIERZĄTKA
Uczestnicy zabawy stają w kręgu. Jed-

na osoba staje w środku. Jej zadaniem bę-
dzie wydawanie poleceń. Należy je wydawać 
losowo, tzn. osoba w środku ma zamknięte 
oczy, obraca się kilka razy i wskazuje kogoś 
z kręgu. Polecenie wykonywane jest jedno-
cześnie przez wskazaną osobę i sąsiadów 
stojących po jej obu stronach. Na początku 
zabawy prowadzący umawia się z uczestnika-
mi, jakie polecenia można wydawać i jak na-
leży je wykonywać, np.:

 Słoń. Wskazana osoba (środkowa) 
wyciąga złożone ręce do przodu tak, jakby 
to była trąba słonia, natomiast osoby stojące 
po jej bokach tworzą ze swoich rąk olbrzy-
mie uszy słonia.

 Małpa. Wskazana osoba wyciąga pra-
wą rękę tak, jakby trzymała banana, osoby 
stojące po bokach naśladują drapanie się po 
pośladkach (osoba z lewej strony drapie się 
po lewym pośladku, natomiast osoba z pra-
wej strony drapie się po prawym).

 Kangur. Wskazana osoba robi obręcz 
z własnych rąk przed sobą, osoby po jej bo-
kach wkładają do tej obręczy zamknięte 
w pięści ręce (obręcz to torba kangura, 
a pięści – główki małych kangurzątek).

 Żaba. Osoba w środku przykłada rę-
ce do oczu (jakby patrzyła przez lornetkę), 
osoby po bokach machają nogami i rękami 
– jak żaba (osoba z lewej – lewą ręką i nogą, 
osoba z prawej – prawą ręką i nogą).
Żyrafa. Osoba wskazana podnosi ręce 

do góry, osoby z boku robią różki z dwóch 
palców (wskazującego i środkowego).

Nosorożec. Osoba w środku przykłada 
obie pięści do nosa z palcami wskazującymi 
sterczącymi do góry, osoby po bokach przy-
kładają po jednej ręce zwiniętej w pięść, do-
rabiając uszy nosorożcowi.

Królik. Osoba w środku macha ręką z ty-
łu jak ogonkiem, osoby po bokach dorabiają  
króliczkowi uszy z otwartych dłoni.

Zabawa polega na tym, że wszystkie pole-
cenia wykonuje się natychmiast. Jeżeli któraś 
z trzech osób pomyli się w konstruowaniu 
wskazanej fi gury, wchodzi do środka. 
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3. BUDOWANIE POCZUCIA BEZPIE-
CZEŃSTWA I ZAUFANIA W GRUPIE

Można zrealizować jedno z przedstawio-
nych dalej ćwiczeń:

 Zatłoczony autobus. Uczestnicy 
ustawiają się w dwóch szeregach – twarzami 
do siebie, w niewielkiej odległości. Pierwsza 
osoba ma za zadanie przedostać się między 
szeregami, wyobrażając sobie, że przecho-
dzi na koniec zatłoczonego autobusu. Osoby 
w szeregach nie utrudniają zbytnio, ale i nie 
ułatwiają ćwiczącemu zadania. W ten sposób 
przechodzą kolejno wszyscy uczestnicy. Po-
tem omawiają swoje wrażenia.

Pojęcia bezpieczeństwo i zaufanie przeni-
kają się wzajemnie i uzupełniają. Bezpieczeń-
stwo wzmacnia zaufanie do grupy, przy czym 
jednej osobie w grupie można ufać bardziej, 
a innej mniej. Odczuwając bezpieczeństwo 
oraz zaufanie, można przejść przez zatłoczo-
ny autobus spokojnie i pewnie. 

 Moje terytorium. Uczestnicy two-
rzą duży krąg. Jedna osoba stoi w środku 
i zamyka oczy. Na znak prowadzącego wszy-
scy jak najmniejszymi krokami (głośno tu-
piąc) ruszają do środka, w stronę stoją-
cej osoby. Osoba w środku daje znak ręką 
(lub mówi: stop), kiedy uzna, że zbliżające się 
osoby są już dostatecznie blisko. Następnie 
otwiera oczy i sprawdza, w jakiej odległości 
od niej stoją pozostali uczestnicy. W trakcie 
ćwiczenia nie powinno się rozmawiać, żeby 
nie zagłuszać tupania. Na koniec warto omó-
wić to, co wydarzyło się w trakcie ćwiczenia. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy ma 
własną przestrzeń psychologiczną.

 Wejście do kręgu. Uczestnicy stoją 
blisko siebie w kręgu i chwytają się pod rę-
ce. Jedna z osób jest poza kręgiem. Jej za-
daniem jest dostać się do kręgu w dowol-
ny sposób. Sposoby mogą być różne, np. siłą, 
prośbą, groźbą, szantażem, przekupstwem, 
sprytem. Uczestnicy stojący w kręgu milczą 
i starają się zachowywać w miarę naturalnie. 

Jeśli ktoś uzna, że został przekonany, wpusz-
cza osobę do kręgu. Zadanie to mogą wy-
konywać wszyscy uczestnicy grupy po kolei. 
Na koniec powinno się omówić ćwiczenie, 
szczególnie chodzi o emocje, jakie towarzy-
szyły poszczególnym uczestnikom, gdy wcho-
dzili do kręgu i kiedy w kręgu już stali. 
Ćwiczenie obrazowo pokazuje, że może 

być trudno dostać się do grupy.

4. GRUPOWA WSPÓŁPRACA I GRUPO-
WE PODEJMOWANIE DECYZJI

Można zrealizować jedno z prezentowa-
nych dalej ćwiczeń:

 Rowerowa wyprawa. Uczestnicy 
dzielą się na 5-osobowe grupy. Ich zadaniem 
jest przygotowanie wspólnej wyprawy rowe-
rowej dookoła świata. W tym celu mają:
 przypisać sobie role, które będą pełnić 

podczas wyprawy,
 ustalić, co trzeba zabrać ze sobą,
 opracować trasę wyprawy (na podstawie 

atlasu),
 ustalić przewidywany termin wyjazdu i po-

wrotu, ewentualnie dłuższe postoje na 
zwiedzanie itd.

 Tratwa ratunkowa. Uczestnicy dzie-
lą się na dwa zespoły. Prowadzący kładzie na 
podłodze po jednym kartonie dla zespołu 
i wyjaśnia, że przedstawia on tratwę ratun-
kową. Wszyscy członkowie zespołu mają 
zmieścić się na tratwie, stojąc na niej przy-
najmniej jedną nogą i wytrzymać w tej po-
zycji przez 30 s. Każdy zespół ma 3 min na 
przygotowanie.

 Grupowe chodzenie. Uczestnicy 
dzielą się na dwa zespoły. Członkowie każde-
go tworzą krąg, obejmując partnerów w ta-
lii. Stopy muszą być złączone, nie można ode-
rwać własnej stopy od stopy sąsiada. Grupa 
próbuje przemieścić się do przodu bez ro-
zerwania kręgu i odrywania stóp od stóp są-
siadów.
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5. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE RÓL 
PRZYJMOWANYCH W GRUPIE

Uczestnicy dzielą się na dwie grupy (można 
wykorzystać tradycyjne odliczanie do dwóch). 
„Jedynki” biorą udział w ćwiczeniu „Statek”, 
zaś „dwójki” pełnią tu role obserwatorów. 
W ćwiczeniu „Opaska na głowie” nastę-
puje zamiana („jedynki” są obserwatorami, 
a „dwójki” aktywnymi uczestnikami).

 Statek – jakie role sami przyj-
mujemy. Uczestnicy wypisują na arkuszu 
wszystkie znane im role, jakie można pełnić 
na statku (kapitan, pierwszy ofi cer, sternik, 
kucharz, lekarz, steward, majtek). Następ-
nie wyobrażają sobie, że za dwa dni wyruszą 
statkiem w daleki rejs. Będą tworzyć załogę 
tego statku, więc muszą się dobrze przygo-
tować i rozdzielić role. 

Zadaniem uczestników jest tak dobrać 
funkcje na statku, aby wszystkim one odpo-
wiadały (konieczna jest zgoda całej grupy) 
i współgrały z osobowością, predyspozycjami 
i zainteresowaniami poszczególnych osób.

Uczestnicy zastanawiają się też, co wezmą 
ze sobą w daleki rejs (chodzi o najpotrzeb-
niejsze rzeczy). Później następuje omówie-
nie zabawy:
 Jak czułem się w roli, którą obrałem (lub 

którą mi przydzielono)?
 Zabiegałem o jakąś rolę czy została mi 

przydzielona?
 Czy zmieniłbym coś w ustaleniach – jeśli 

tak, to co?
 Dlaczego ważne jest, by każdy był świado-

my ról, jakie może przyjmować?
 Jak zespół dochodził do wspólnych roz-

wiązań?
 Jak oceniasz współpracę w grupie?

Obserwatorzy dzielą się uwagami doty-
czącymi ról przyjmowanych przez członków 
grupy, a ci z kolei ustosunkowują się do uwag 
obserwatorów. Prowadzący pyta, czy uwagi 
obserwatorów były trafne i czy role zaob-
serwowane przez nich w ćwiczeniu są zgod-

ne z rolami, które zwykle przyjmują w sytu-
acjach życiowych.

 Opaska na głowie – jakie role 
przypisują nam inni. Na opasce znajdują 
się informacje opisujące zachowania w gru-
pie oraz sposoby reagowania na nie, np.: 
 szef – zgadzaj się ze mną,
 introwertyk – wyciągaj ode mnie wszystko,
 ekspert – konsultuj się ze mną,
 komediant – śmiej się ze mnie,
 dewiant – jestem inny,
 kozioł ofi arny – obwiniaj mnie,
 jestem delikatny – traktuj mnie łagodnie,
 moje zdanie się nie liczy – ośmieszaj 

mnie.
Uczestnicy siadają w kole, opaski leżą na 

podłodze, tak by umieszczone na nich napisy 
nie były widoczne. Każdy wybiera jedną opa-
skę i zakłada ją, nie patrząc na napis. Prowa-
dzący zachęca siedzących w kole graczy do 
rozmowy na wskazany temat, uczestnicy ma-
ją traktować innych tak, jak sugerują to napi-
sy na opaskach. Osoby pełniące role obser-
watorów zapisują swoje spostrzeżenia. Po 
pewnym czasie uczestnicy mówią, jakie uczu-
cia towarzyszyły im w związku z określonym 
stosunkiem graczy do nich. Gracze zgadują, 
co jest napisane na opaskach. Obserwatorzy 
relacjonują swoje spostrzeżenia. 

Konieczne jest podsumowanie ćwiczenia 
(wymagało ono od uczestników, aby odnosi-
li się do innych w negatywny sposób). Waż-
ne, aby ćwiczeniu towarzyszyła refl eksja nad 
własnym zachowaniem. Pomocne będą na-
stępujące pytania:
 Jak czuje się człowiek w roli, którą przypi-

sują mu inni?
 Czy podczas dyskusji czuliście się swo-

bodnie?
 W jaki sposób inni członkowie odnosili się 

do was i jakie uczucia to wywoływało?
 Czy czuliście się swobodnie, traktując in-

ne osoby z grupy według etykiet na ich 
opaskach?
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Ćwiczenie ukazuje negatywne role w ce-
lu uświadomienia uczestnikom, że czasami 
przypisujemy komuś etykietkę, która deter-
minuje sposób odnoszenia się do tej osoby.

6. BARIERY KOMUNIKACYJNE
 Żargon. Uczestnicy zbiórki dzielą się 

na 4-osobowe zespoły w następujący spo-
sób: prowadzący rozdaje im kartki z opisem 
różnych czynności: zapadanie w wygodny fo-
tel, chodzenie tam i z powrotem, siedzenie 
na skraju biurka, stanie w odprężonej pozy-
cji, stanie z zaciśniętymi pięściami. Uczestni-
cy odgrywają swoje czynności, szukając osób, 
które pokazują taką samą czynność. Tworzą 
z nimi grupy. Jedna osoba z każdego zespołu 
przyjmuje funkcję obserwatora. Obserwato-
rzy odchodzą na bok, aby nie słyszeć instruk-
cji udzielanych pozostałym uczestnikom.

Prowadzący informuje uczestników, że ich 
zadaniem jest rozmowa na wybrany temat, 
np. „Jak spędziłem weekend” czy „Jaki chciał-
bym mieć samochód”. Podczas rozmowy 
3–4 kluczowe słowa należy zastąpić jakimiś 
nieistniejącymi, niemającymi znaczenia wyra-
zami. Uczestnicy otrzymują 5 min na przy-
gotowanie. Mogą zapisać wymyślone przez 
siebie słowa, aby łatwiej było je sobie przy-
pomnieć w razie potrzeby. Rozmowa będzie 
prowadzona w obecności obserwatorów, 
których nie należy wtajemniczać w znacze-
nie wymyślonych słów.

Obserwatorzy wracają do grupy. Prowa-
dzący informuje ich, że powinni włączyć się 
do rozmów w swoich zespołach. Na rozmo-
wy przeznacza się 10 min. Na zakończenie 
można zapytać uczestników:
 Czy obserwatorom udało się włączyć do 

rozmów?
 Czy obserwatorzy wyglądali na sfrustro-

wanych, kiedy nie potrafi li włączyć się do 
rozmowy?

 Co może utrudniać proces komunikowa-
nia się?

 Jakie bariery mogą występować w komu-
nikacji?

 Jaki był cel tego ćwiczenia?
Zauważmy, że niezrozumiałe słowa stwa-

rzają bariery komunikacyjne, natomiast po-
sługiwanie się wspólnym słownictwem sprzy-
ja poczuciu tożsamości grupowej.

7. ZABAWNY ŻYCIORYS 
Prowadzący dzieli grupę na kilkuosobo-

we zespoły. Każdy uczestnik dostaje kartkę 
i zapisuje na niej początek swojego życiorysu 
(3–5 zdań). Następnie składa kartkę tak, żeby 
było widoczne tylko ostatnie zdanie. Kart-
kę podaje osobie siedzącej po stronie pra-
wej, która pisze kolejne 3–5 zdań, nawiązując 
do treści przeczytanego zdania. Kiedy kart-
ka wróci do właściciela, dopisuje on krótkie 
zakończenie i następuje głośne odczytanie 
powstałych w ten sposób zabawnych życio-
rysów. Ćwiczenie ma pomóc prowadzące-
mu zakończyć pracę w grupie i sformułować 
wnioski. 

Każdy w grupie ma własny, niepowtarzal-
ny życiorys. Grupę tworzą osoby o różnej 
przeszłości, mające rozmaite doświadcze-
nia. Sztuką jest stworzyć spójną grupę, któ-
ra umie ze sobą współpracować i cieszyć się-
swoją różnorodnością. 
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Znowu zbliża się Dzień Myśli Braterskiej i zastanawiam się, jak wiele z was, skautek, pa-
mięta, co znaczy i czym jest ta data. Większość wie zapewne, że upamiętnia ona uro-

dziny założyciela skautingu i moje. W tym dniu wszystkie skautki na całym świecie powinny 
myśleć głęboko i z wdzięcznością o tym, czym jest dla nas Ruch oraz powinny zrobić coś, co 
pomoże wypełnić jego misję. Nasze skrzydlate myśli przelatują od jednego kraju do drugie-
go, daleko, daleko, ponad siedmioma morzami. Wraz z powiększaniem się naszych szeregów, 
uczucie przyjaźni rozszerza się. W pełnym kłopotów świecie, w którym dzisiaj żyjemy, nasze 
myśli dobrej woli mają nieocenioną wartość.

Przesłanie Naczelnej Skautki Świata Olave Baden-Powell
na Dzień Myśli Braterskiej

ZADANIA NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

 WĘZEŁ PRZYJAŹNI 
(FRIENDSHIP KNOT)

Ta kokarda symbolizuje więzi wszystkich 
zrzeszonych w WAGGGS i przypomina, że 
trzeba dzielić się przyjaźnią. Cztery koń-
cówki kokardy przedstawiają przyrzecze-
nie, prawo, misję i służbę innym. Cztery krat-
ki szachownicy symbolizują cztery światowe 
ośrodki WAGGGS. 

Do zrobienia kokardy będą potrzebne 
dwie wstążki w dwóch kolorach, o długości 
10–15 cm oraz agrafka lub szpilka (do przy-
mocowania jej np. do ubrania).

Takie kokardy można zrobić ze wstążek 
w barwach swojego środowiska, a następnie 
w Dniu Myśli Braterskiej rozdawać je harcer-
kom i harcerzom z innych drużyn. Podobny 
węzeł można też zawiązać na końcach chusty.

1 2 3

4 5
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 IMPREZA U ROBERTA I OLAVE
Przygotujcie obchody Dnia Myśli Brater-

skiej w formie imprezy urodzinowej. Warto 
zaangażować w to całe zastępy i zrealizować 
wszystko jako zadanie zespołowe. Na ta-
ką imprezę trzeba przygotować i rozdać lub 
rozesłać zaproszenia, zaplanować i wykonać 
wystrój sali (harcówki), opracować program 
(konkursy, zadania, nagrody), a także przygo-
tować smaczny poczęstunek.

 CO NAS ŁĄCZY?
Jeśli macie w swoim otoczeniu znajo-

mych, którzy są innej narodowości, inne-
go wyznania, mają inny kolor skóry – zapro-
ście ich na zbiórkę. Przygotujcie zadania do 
wykonania w zastępach, do pracy w zespo-
łach włączcie również gości. Porozmawiaj-
cie na koniec o tym, co was różni, a co łączy 
z zaproszonymi osobami. Nie zapomnijcie 
podziękować gościom za przybycie, np. wrę-
czając pamiątkę symbolizującą braterstwo 
(może to być kolaż – węzeł płaski wyko-
nany z kawałka liny i przyklejony do kartki 
z podziękowaniem).

 CIASTKA Z NIESPODZIANKĄ
Na tydzień przed Dniem Myśli Braterskiej 

zastępy otrzymują przepis na kruche ciast-
ka. Przygotowują je, wkładając do każdego 
karteczkę z cytatem dotyczącym przyjaźni. 
Każdy zastęp ma przygotować tyle ciastek, 
aby wystarczyło dla wszystkich uczestników 
zbiórki. Kształt i ewentualne dodatki (kakao, 
orzechy) lub ozdobienie ciastek (polewa, lu-
kier) zależy od inwencji członków zastępu.

.
 PALCEM PO MAPIE
Podczas zbiórek poprzedzających Dzień 

Myśli Braterskiej warto bliżej poznać histo-
rię, kulturę i zwyczaje innych narodów. Ta-
kie zbiórki są dobrą okazją do uaktywnie-
nia zastępów. Na jednej zbiórce wybieracie 
np. 5 państw, które chcecie wspólnie po-

znać. Pierwszą zbiórkę tego rodzaju przy-
gotowuje drużynowy (np. o Wielkiej Bry-
tanii), aby pokazać, jakich ciekawostek 
szukamy na temat wybranych państw. Na 
kolejne zbiórki każdy zastęp przygotowuje 
informacje, konkursy, gry, zabawy itp. z jed-
nej dziedziny (zwyczaje, ciekawe miejsca, sław-
ni ludzie, języki) dotyczące wybranego pań-
stwa. Warto przygotować też informacje 
o organizacjach skautowych w prezentowa-
nych krajach.

PRZEPIS NA 30 CIASTECZEK

Składniki: 25 dag mąki pszennej, 8 dag cu-
kru, 3 jajka, 2 łyżki oleju, szczypta soli, 1/2 to-
rebki cukru waniliowego (0,8 dag).

Mąkę przesiać, dodać cukier, cukier wani-
liowy, sól, jajka oraz olej i zagnieść ciasto (po-
winno być dość twarde). Następnie rozwałko-
wać je i pociąć na kwadraty. Na  kwadratach 
umieścić zwinięte w rulon paski papieru z sen-
tencjami. Zlepić rogi (boki kwadratów), for-
mując piramidkę. Blachę wyłożyć papierem do 
pieczenia. Ułożyć na niej ciasteczka, piec 20 min 
w temperaturze 180˚C na złoty kolor.
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 WĘZEŁEK
Tydzień przed Dniem Myśli Braterskiej 

przypomnijcie na zbiórce o zwyczaju zawią-
zywania przez harcerzy na chuście od mun-
duru węzełka, który ma przypominać o speł-
nieniu dobrego uczynku każdego dnia. Po 
wykonaniu zadania można węzełek rozwią-
zać. Aby nie był to tylko jednorazowy uczy-
nek, niech każdy od dnia zbiórki do DMB za-
pisuje (np. na specjalnej kartce wręczonej 
przez drużynowego) wszystkie dobre uczyn-
ki, które wykona w tym czasie. Kartki z zapi-
sanymi uczynkami można przynieść na spo-
tkanie w DMB.

 PŁOMIEŃ BRATERSTWA
Każda osoba siedząca w kręgu zapala za-

pałkę i mówi o braterstwie – tak długo, jak 
płonie zapałka. Gdy zgaśnie, głos zabiera ko-
lejna osoba. Pokazujemy w ten sposób, że je-
den człowiek ma mniej czasu i możliwości, 
niż cały zespół – bo ogień przyjaźni dodaje 
siły i płonie dłużej niż pojedyncza iskra.

OPOWIEŚCI NIE TYLKO NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

 HISTORIA O MAŁPCE I POTWORZE 
Pewnego dnia mama małpa poprosiła cór-

kę, by poszła nad jezioro po wodę. Małpka 
wyruszyła ochoczo, ale po drodze spotka-
ła małego lwa. Lew nastraszył ją, że w jezio-
rze żyje potwór. Trzeba iść do niego z wielką 
pałką i robić groźne miny. Małpka posłucha-
ła lwa. Znalazła grubą gałąź i – strojąc strasz-
liwe grymasy – pochyliła się nad tafl ą jeziora. 
Zobaczyła okropnie wykrzywionego potwo-
ra z ogromnym kijem. Z krzykiem uciekła do 
mamy. Kiedy następnym razem szła nad je-
zioro, mama poradziła jej, żeby uśmiechnę-
ła się do potwora. Małpka posłuchała mamy. 
Stanęła uśmiechnięta na brzegu i... potwór 
też uśmiechnął się do niej.
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 BAJKA O CIEPŁYM I PUCHATYM
W pewnym mieście wszyscy byli zdro-

wi i szczęśliwi. Każdy z mieszkańców roz-
dawał innym coś, czego coraz więcej przy-
bywało. Wszyscy swobodnie obdarowywali 
się ciepłym i puchatym, wiedząc, że nigdy go 
nie zabraknie. Matki dawały ciepłe i puchate 
dzieciom, kiedy wracały do domu; żony i mę-
żowie wręczali je sobie po powrocie z pracy, 
nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na 
ulicy i w sklepie, znajomi przy każdym spo-
tkaniu, nawet szef w pracy nierzadko sięgał 
do swojego woreczka z ciepłym i puchatym. 
Nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczę-
ście i radość mieszkały we wszystkich rodzi-
nach.

Pewnego dnia do miasta sprowadziła się 
zła czarownica, która żyła ze sprzedawania 
ludziom leków i zaklęć przeciw różnym cho-
robom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, 
że nic tu nie zarobi, więc postanowiła dzia-
łać. Poszła do pewnej kobiety i w najgłębszej 
tajemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowa-
ła zbytnio swoim ciepłym i puchatym, bo się 
skończy i żeby uprzedziła o tym swoich bli-
skich. Kobieta schowała swój woreczek głę-

AMBASADOR PRZYJAŹNI

SPRAWNOŚĆ ZUCHOWA ZDOBYWA-
NA ZESPOŁOWO

1. Zorganizowaliśmy spotkanie przyjaźni 
z cudzoziemcami, skautami z innych krajów.

2. Urządziliśmy akcję zarobkową dla po-
trzebujących dzieci z innych krajów (wyko-
nanie papeterii, pamiątek).

3. Urządziliśmy Dzień Polski, na który za-
prosiliśmy naszych zagranicznych rówieśni-
ków.

4. Zorganizowaliśmy zebranie UNICEF-u, 
uczestniczyliśmy w debatach, podjęliśmy pew-
ne postanowienia i decyzje. Najważniejsze 

boko na dno szafy i do tego samego namó-
wiła męża i dzieci. Stopniowo wiadomość 
rozeszła się po całym mieście, ludzie po-
ukrywali ciepłe i puchate. Wkrótce zaczęły 
się tam szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz 
więcej ludzi umierało.

Czarownica najpierw cieszyła się bardzo: 
drzwi jej domu nie zamykały się. Lecz wkrót-
ce wyszło na jaw, że jej specyfi ki nie pomaga-
ją i ludzie przychodzili do niej coraz rzadziej. 
Zaczęła więc sprzedawać zimne i kolczaste, 
co trochę pomagało. Ludzie już nie umie-
rali tak szybko, jednak ich życie toczyło się 
wśród chorób i nieszczęść. I byłoby tak mo-
że do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała 
pewna kobieta, która nie znała argumentów 
czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami 
zaczęła całymi garściami obdzielać ciepłym 
i puchatym. Ludzie najpierw dziwili się i na-
wet nie chcieli przyjmować – bali się, że bę-
dą musieli oddać.  Ale kto by tam upilnował 
dzieci! Brały, cieszyły się i wkrótce – jak daw-
niej – zaczęły rozdawać ciepłe i puchate.

Jeszcze nie wiemy, czym się skończy ta 
bajka. Jak będzie dalej, zależy od ciebie. 

z nich przekazaliśmy do Polskiego Komite-
tu UNICEF-u.

5. Ułożyliśmy własną deklarację praw 
dziecka.

6. Zorganizowaliśmy turniej gier z róż-
nych krajów.

7. Zorganizowa-
liśmy „Bal u amba-
sadora”.

8. Byliśmy amba-
sadorami przyjaźni 
w szkole i na osie-
dlu.
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BRATERSKA DŁOŃ *
1. Wie, kim jest osoba, którą określa się 

mianem „bratnia dusza”.
2. Zna i przedstawił w dowolnej formie 

przykłady braterskiego zachowania z życia 
codziennego.

3. Zna i stosuje harcerski zwyczaj zawią-
zywania węzełka na chuście. Przedstawił na 
zbiórce swoje dobre uczynki z całego tygo-
dnia.

4.  W swoim środowisku brał udział 
w uroczystości związanej z Dniem Myśli Bra-
terskiej.

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE „BRATERSKA DŁOŃ”

ZNAK SŁUŻBY PRZYJAŹNI

Twórca skautingu Robert Baden-Powell 
pozostawił nam do wypełnienia ważne za-
danie: „Szukajcie przyjaciół… Rozszerzajcie 
przyjaźń i pokój na świecie”. Harcerstwo jest 
częścią światowego skautingu. Właśnie przez 
skautowe braterstwo i wzajemne poznanie 
chcemy szerzyć pokój na świecie. Stwarza 
to narodom możliwość dzielenia się swoim 
dorobkiem. Poznanie innych kultur pozwoli 
nam na twórcze i pokojowe współistnienie. 

Służba przyjaźni to otwarcie na świat. Dzi-
siaj błyskawicznie jesteśmy informowani o naj-
ważniejszych wydarzeniach w różnych zakąt-
kach naszej planety. Ziemia stała się globalną 
wioską. 

Poznajemy więc swoich bliższych i dal-
szych sąsiadów – tych z państw graniczących 
z Polską i pozostałych krajów europejskich 
oraz tych z innych kontynentów. Poszerzaj-
cie swoją wiedzę o życiu ich mieszkańców. 

Zaczerpnijcie z wartości niesionych przez 
ich kulturę. Poznajcie ich historię i trady-
cje. Odkryjcie smak przyjaźni – wzajemnego 
zrozumienia, poszanowania odrębności, tole-
rancji, wzajemnego czerpania z dorobku na-
szych społeczeństw.

Przyjaźni należy szukać także blisko, wo-
kół siebie. Coraz mniej w nas życzliwości, 
uśmiechu i bezinteresownej pomocy. W na-
tłoku codziennych zajęć brakuje czasu, by 
zrobić coś, co przyniesie innym ciepło i życz-
liwość. Przyjaźń wszystkim kojarzy się z po-
czuciem bycia potrzebnym, ze świadomością, 
że jest ktoś, kto o nas myśli i pamięta. 

Szukajcie przyjaciół! 
Oto idea tego znaku służby: przez otwar-

cie się na świat – szerzyć pokój, nieść przy-
jaźń, wzajemne zrozumienie i poznanie. 
Przez harcerstwo i skauting – rozwijać przy-
jaźń młodych ludzi i całych narodów. Nieść 

BRATERSKA DŁOŃ **
1. Wziął udział w realizacji projektu zwią-

zanego z programem „Braterstwo”.
2. Czynnie włączył się w przygotowanie 

obchodów Dnia Myśli Braterskiej w druży-
nie lub szczepie.

3. W czasie zbiórki przedstawił, co to zna-
czy braterstwo i jak przejawia się ono w co-
dziennym życiu.

4. Przygotował informacje do gazetki szkol-
nej lub hufcowej na temat postaci, która za-
sługuje na uwagę ze względu na braterskie 
odnoszenie się do innych.

5. Wziął udział w realizacji projektu na 
rzecz społeczności lokalnej – klasy, szkoły, 
osiedla, domu kultury itp.
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 organizując w szkole lub w miejscu za-
mieszkania różne działania upowszechnia-
jące ideę Dnia Myśli Braterskiej,

 szukając przyjaciół w innych drużynach, 
organizując wspólne wędrówki i obozy, 
podejmując wspólne zadania programo-
we, społeczne, kulturalne,

 nawiązując współpracę drużyny z wybraną 
organizacją społeczną lub instytucją, po-
dejmując wspólnie ważne dla całej spo-
łeczności działania,

 organizując koło przyjaciół harcerstwa 
wśród rodziców, szukając sojuszników 
harcerstwa w swoim środowisku, organi-
zując wspólnie z dorosłymi pracę na rzecz 
waszych społeczności lokalnych,

 udzielając pomocy osobom potrzebują-
cym szczególnej troski i opieki,

 uczestnicząc w corocznym przekazywaniu 
Betlejemskiego Światła Pokoju,

 organizując wigilię lub Wielkanoc dla sa-
motnych i potrzebujących pomocy. 

innym radość i ciepło. Na tym właśnie pole-
ga służba przyjaźni. 

Wypełniać tę wędrowniczą służbę i zdo-
być znak można np.:
 uczestnicząc w programie skautowym 

„Europa dla Ciebie” przez organiza-
cję tzw. Eurokroków w Polsce lub udział 
w Eurokrokach za granicą (informacje 
znajdziecie u pełnomocnika komendanta 
chorągwi ds. zagranicznych),

 nawiązując współpracę ze skautami z in-
nych krajów, szukając wśród nich partne-
rów dla swojej drużyny,

 nawiązując współpracę z polskimi druży-
nami harcerskimi działającymi za granicą,

 nawiązując kontakty z Polakami na Wscho-
dzie i organizując akcje pomocy dla pol-
skich szkół na Wschodzie, np. zbiera-
nie polskich podręczników i książek, po-
mocy i przyborów szkolnych (wcześniej 
skontaktujcie się z Zespołem GK ZHP ds. 
Współpracy z Polskim Harcerstwem za 
Granicą),

 pełniąc rolę gospodarzy (opiekunów) dru-
żyny skautowej lub innych gości zagra-
nicznych podczas kursów, zlotów i innych 
przedsięwzięć,

 organizując zbiórki i konkursy populary-
zujące wiedzę na temat innych krajów 
oraz regionów świata,

 podejmując bliższe lub dalsze wypra-
wy w poszukiwaniu przyjaciół – do in-
nych regionów Polski wspólnie z za-
przyjaźnionymi drużynami harcer-
skimi, do innych krajów – razem 
z partnerskimi drużynami skautowymi,

 odwiedzając ośrodki skautowe i włączając 
się w realizowane tam programy,

 poznając podczas wędrówek ludzi, kultu-
rę, tradycje i realia codziennego życia,

 podejmując współpracę drużyny z innymi 
stowarzyszeniami dzieci i młodzieży, or-
ganizując wspólne przedsięwzięcia z mło-
dzieżą niezrzeszoną,
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BRATERSTWO I WSPÓŁPRACA W GRUPIE – ĆWICZENIA, ZABAWY, GRY

 PRZYJAZNA DŁOŃ
Materiały: kolorowe kartki, pisaki, szary 

papier, klej, nożyczki.
Każdy uczestnik odrysowuje swoją prawą 

dłoń na kolorowej kartce, a następnie wyci-
na rysunek. Na jednej stronie zapisuje imię 
swojego przyjaciela (lub kolegi), a po drugiej 
– cechy, za które go lubi i ceni. Siedząc w krę-
gu, chętne osoby czytają, jakie cechy w swo-
im przyjacielu lubią najbardziej. Następnie na 
szarym papierze uczestnicy ćwiczenia rysu-
ją kontur drzewa, do którego przyklejają wy-
cięte dłonie, tak aby widoczne były zapisa-
ne cechy. 

Przyjacielskie drzewo powieszone w har-
cówce będzie przypominać o tych, których 
lubimy.

 CIESZĘ SIĘ, ŻE JESTEŚ MOIM KOLEGĄ
Materiały: kartki kolorowego papieru, dłu-

gopisy.
Na górze kartki każdy wypisuje swoje 

imię. Następnie podaje ją w prawo. Zadanie 
polega na uzupełnieniu przez następną oso-
bę zdania: Cieszę się, że jesteś moim kole-
gą, ponieważ… Imię na górze kartki podpo-
wiada, o kim mamy napisać. Po uzupełnieniu 
zaginamy kartkę tak, aby ukryć swoją odpo-
wiedź (imię pozostaje widoczne) i podaje-
my dalej w prawo. Zabawa toczy się do mo-
mentu, aż kartki wrócą do swoich właścicieli. 
Każdy cicho czyta odpowiedzi. 

Taką kartkę można później schować do 
kieszeni munduru i czytać wtedy, gdy dopad-
nie nas zły nastrój.

 MÓJ DOBRY KOLEGA
Siedząc w kręgu, uczestnicy uzupełniają 

zdania: 
– Mój dobry kolega to…
– Mogę na niego liczyć, ponieważ…

 DOBRY I ZŁY KOLEGA
Materiały: szary papier dla każdego zastę-

pu, pisaki, kredki, kolorowe gazety.
Każdy zastęp przygotowuje portrety wy-

myślonych kolegów: dobrego i złego, które 
następnie prezentuje na forum.

 WYŚCIG Z PIŁKĄ
Dzielimy uczestników na zespoły o jedna-

kowej, parzystej liczbie zawodników. Zazna-
czamy linię startu i odległą o 15–20 m linię 
mety. Zespoły ustawiają się na linii startu pa-
rami. Każda para obejmuje się w pasie i wkła-
da między głowy piłkę, mocno przyciskając 
ją, aby nie wypadła. Na sygnał pary rozpo-
czynają bieg. Starają się jak najszybciej dobiec 
do mety, nie gubiąc piłki. Powrót z linii me-
ty następuje w ten sam sposób. W przypad-
ku zgubienia piłki należy po nią wrócić do 
miejsca, gdzie upadła i stamtąd kontynuować 
bieg. Wygrywa zespół, którego pary szybciej 
ukończą wyścig.

 WYŚCIG KRABÓW
Należy wyznaczyć linię startu i półmetka. 

Uczestnicy dobierają się w pary, zwracają się 
do siebie plecami i biorą pod ręce. Na sygnał 
prowadzącego pary rozpoczynają bieg. Je-
den zawodnik biegnie przodem, drugi tyłem. 
Przez cały czas zawodnicy mają splecione rę-
ce. Na półmetku następuje zamiana – zawod-
nik, który biegł tyłem, teraz biegnie przodem. 
Sposób poruszania nie jest określony, można 
np. pokonywać dystans podskokami w przy-
siadzie. Wygrywa para, która najszybciej po-
kona trasę.

 MARSZOBIEG NA SYGNAŁ
Zabawę najlepiej przeprowadzić w lesie 

o gęstym poszyciu. Uczestnicy dobierają się 
w pary, które rozstawiamy na obwodzie koła 
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o promieniu ok. 250 kroków. W środku ko-
ła stoi drużynowy, który co 15–20 s daje sy-
gnał gwizdkiem. 

Zadanie polega na ustaleniu, skąd do-
chodzi sygnał i jak najszybszym odnalezie-
niu ukrytego w lesie drużynowego. Osoby 
w parach muszą być ze sobą połączone, np. 
linką lub sznurkiem. Aby utrudnić zadanie, 
drużynowy może zmieniać miejsce położenia.

 CYTATY
Materiały: książki znane uczestnikom, ko-

perty z zaszyfrowanymi wskazówkami doty-
czącymi słów, które należy znaleźć w książ-
kach, mazaki i szary papier.

W grze uczestniczą zastępy, które wysyła-
ją przedstawicieli do prowadzącego ćwicze-
nie – ten ogłasza, że kopertę ze wskazówka-
mi może odebrać osoba z zespołu, która… 
i tu następuje możliwość wskazania własnych 
kategorii, np.: urodziła się najbliżej 10 paź-
dziernika, mieszka w pobliżu wymienionej uli-
cy, ma różową koszulkę z myszką Miki itd. 

Zastępy wyłaniają kolejnych odbierają-
cych koperty, rozszyfrowują wskazówki, po 
czym znajdują w książkach wskazane słowa 
i zapisują je na swoim arkuszu szarego pa-
pieru. Na koniec samodzielnie układają z za-
pisanych słów hasło promujące braterstwo 
lub przyjaźń.

 WLEPKI
Materiały: szary papier (arkusz dla każde-

go uczestnika), mazaki, kolorowe gazety, klej, 
nożyczki.

Na arkuszu papieru każdy uczestnik ry-
suje kontur sylwetki – tak, aby można go by-
ło wypełniać. Następnie dzieli rysunek na pół 
– prawa połowa to plusy, a lewa – minusy. 
W prawym górnym rogu każdy podpisuje ry-
sunek – narysowana postać od tego momen-
tu staje się nim samym. 

Pozostali uczestnicy wklejają w obrę-
bie sylwetki obrazek lub słowo (wycię-

te z czasopisma) oznaczające zaletę lub 
wadę danej osoby (każdy każdemu plus 
i minus). Ćwiczenie kończy się indywidualnym 
podsumowaniem: uczestnicy podchodzą do 
swoich postaci i starają się wyciągnąć wnioski 
z wypełnionych części – dobrych i złych.

 NIEDZIELNY OBIAD
Materiały: szary papier, mazaki, notat-

ki z informacjami na temat różnych kultur 
i zwyczajów związanych ze spożywaniem po-
siłków.

Każdy otrzymuje rysunek stołu i krze-
seł. Ma za zadanie nakryć do stołu zgodnie 
z wymogami kulturowymi danej społeczno-
ści oraz wyszukać jej charakterystyczne po-
trawy.

 U „PRADY”
Materiały: niepotrzebne rzeczy znalezione 

w szafi e, resztki tkanin itp., muzyka kulturo-
wa (np. celtycka, indyjska, aborygeńska, chiń-
ska, indiańska), igły, nici, nożyczki.

Przyniesione przez zastępy ubrania i ma-
teriały trafi ają na środek harcówki. Następu-
je losowanie kultur – zastępy otrzymują ma-
teriały, które można wykorzystać w strojach 
i elementach charakterystycznych dla danej 
społeczności. 
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Potem projektują ubiory – wg informacji 
zamieszczonych w opisach kultur, po czym 
realizują swoje projekty. Na koniec przedsta-
wiają je innym i wskazują szczegóły charakte-
rystyczne dla danej kultury.

 Z BLIŹNIM SIĘ MOŻNA ZABLIŹNIĆ
Materiały: szary papier, samoprzylepne 

karteczki, długopisy, mazaki.
Każdy uczestnik wypisuje swoje trzy naj-

lepsze cechy, po czym układa je w słonecz-
ko wokół słowa „przyjaciel” (któremu nadał 
konkretne imię). Następnie wypisuje swoje 
trzy wady i układa je w słoneczko wokół sło-
wa „nieprzyjaciel”. 

Rozpoczynamy dyskusję:
 Czy można zmienić nieprzyjaciół w przy-

jaciół?
 Jak dobieramy sobie przyjaciół?

 WYŚCIGI NARCIARSKIE
Materiały: deski i sznurki.
Zespoły stają na deskach. Pierwsza i ostat-

nia osoba trzymają w rękach sznurki przywią-
zane do desek i zespół próbuje przemieszczać 
się wyznaczoną trasą. Wygrywa grupa, która 
pierwsza dotrze do mety.

POMYSŁY NA DZIAŁANIA W ROKU BRATERSTWA

 WĘZEŁ PŁASKI ZA PODPIS
Zastępy otrzymują określoną liczbę kar-

tek z narysowanym węzłem płaskim i krótką 
notatką o braterstwie oraz kartę, na której 
będą zbierać potwierdzenia „związania się 
w węzeł płaski”. Wygrywa zastęp, który 
pierwszy zbierze ustaloną liczbę potwier-
dzeń.

W tym roku warto zrobić z drużyną coś, 
czego na co dzień nie robicie, wyciągnąć rę-
kę do kogoś, z kim nie mieliście jeszcze okazji 
bawić się czy współpracować. To dobry czas, 
aby:
 umocnić współpracę ze szkołą, przy któ-

rej działacie,
 nawiązać współpracę z biblioteką i wspól-

nie promować czytanie,
 przygotować przedstawienie dla dzieci 

w przedszkolu,

 przygotować coś dla osób starszych, np. 
bal karnawałowy,

 zorganizować festyn na Dzień Dziecka,
 podjąć wspólne działania z dziećmi niepeł-

nosprawnymi,
 nawiązać współpracę z domem dziecka lub 

domem pomocy społecznej,
 przygotować happening, np. z okazji Dnia 

Myśli Braterskiej,
 zorganizować kurs języka migowego w wa-

szym hufcu lub szczepie,
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 zaangażować się w realizację projektów 
związanych z tradycjami kultur waszego 
regionu (informacje na pewno znajdzie-
cie w domach kultury, muzeach, bibliote-
kach),

 obejrzeć fi lmy podejmujące tematykę in-
nych kultur, np. „7 lat w Tybecie”, „Tań-
czący z wilkami”, „Jeździec wielorybów” 
i zorganizować dyskusję na temat różnych 
kultur,

 obejrzeć fi lmy o tematyce społecznej, np. 
„Cześć, Tereska”, „Edi”, „Męska sprawa”, 
„Boisko bezdomnych” i przeprowadzić 

dyskusję na temat poruszonych w nich pro-
blemów,

 podjąć wolontariat w schronisku dla zwie-
rząt, domu spokojnej starości, świetlicy 
środowiskowej lub w akcji typu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy,

 zorganizować spotkanie ze specjalistami 
w zakresie subkultur młodzieżowych,

 przygotować wystawę fotografi czną „Bra-
terstwo na co dzień”,

 nawiązać kontakty ze skautami z innych 
krajów – Wydział Zagraniczny GK ZHP 
otwiera przed wami drzwi na oścież.
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Jak powinno przejawiać się braterstwo i od kogo zacząć 
braterskie działanie? Najlepiej od osób 
najbliższych, którym dajemy bratnie słowo, żegnając się 
na zakończenie każdej zbiórki. Zacznijmy od tych, którzy 
są najbliżej i roznośmy nasze braterstwo 
od zastępów poprzez drużyny, szczepy, hufce, chorągwie. 
Od kolegów z klasy poprzez szkoły, osiedla, miasta...
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