Kartki z dziejów harcerstwa (3). Dzień Myśli Braterskiej
Jak łatwo można sprawdzić na zaktualizowanej zaledwie kilka dni temu, zapewne
przez jakąś harcerkę lub harcerza, stronie Wikipedii, idea Dnia Myśli Braterskiej zrodziła się
w głowach, a może raczej w sercach skautek, które podczas 4. Międzynarodowej Konferencji
Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w USA wystąpiły z inicjatywą ustanowienia święta
żeńskiego skautingu – dnia, podczas którego wszystkie skautki świata będą o sobie myśleć z
siostrzaną życzliwością i ciepłem. Ponieważ jednak w zasadzie myślą tak o sobie na co dzień
(nie tylko w Harcerskim Prawie jest punkt o braterstwie/siostrzeństwie), postanawiają
dodatkowo wesprzeć to myślenie jakimś pozytywnym działaniem. W wielu środowiskach
skautek tego dnia przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy (oczywiście na ogół wsparta jakimiś
atrakcyjnymi działaniami motywującymi do ich przekazywania) na rzecz skautek uboższych,
na przykład działających w krajach trzeciego świata, lub z przeznaczeniem na jakiś inny,
charytatywny cel.
Dowiedziałam się o tym po raz pierwszy w 1991 roku, gdy na przełomie listopada i
grudnia uczestniczyłam w międzynarodowym spotkaniu instruktorek pod nazwą „Training for
trainers” w Oleśnicy niedaleko Wrocławia, w siedzibie Centralnej Szkoły Instruktorów
Zuchowych ZHP – XIV-wiecznym zamku. O ile pamiętam, byłam tam z Czekcią – druhną
Anią Czekalską, młodą instruktorką, wywodzącą się z „Szańca”. „Szaniec”, „Rodło” – mój
rodzimy Szczep, a także my obie – należymy wówczas do ZHP, i nikomu chyba jeszcze nie
śni się, że za parę lat zostaniemy „rozłamowcami” (choć po prawdzie mamy już za sobą
doświadczenie odejścia w roku 1989 kilku śródmiejskich środowisk do tworzącego się ZHR;
przed nami jest odejście kilku innych środowisk, które w 1992 utworzą nowy hufiec ZHP
„Centrum”). Czekcia jest namiestniczką harcerek – półtora roku później zostanie
komendantką hufca powołanego w ramach tzw. „eksperymentu metodycznego”, wygodnej
furtki, pozwalającej na różne, formalnie zatwierdzane przez władzę, odstępstwa od
obowiązujących w organizacji reguł metodycznych – w ZHP normą są hufce koedukacyjne.
My tworzymy dwa „monopłciowe” hufce samodzielne programowo – żeński i męski.
Zarządzanie majątkiem jest wspólne, a funkcję zarządcy obejmuje Bartek Strzelecki, który
wcześniej, od 1987 do lutego 1993 roku jest komendantem Hufca ZHP Warszawa
Śródmieście. W sierpniu 1991roku, a więc jeszcze przed naszym pobytem w Oleśnicy,
prowadzi pokazowy w założeniach obóz większości środowisk skupionych w hufcu (na
dłuższej lub krótszej tzw. „smyczy”; samodzielnie, jako najlepsze środowisko, obozuje w
lipcu tylko „Szaniec”, Bartek właśnie z „Szańca” się wywodzi). Jeszcze nie mamy Popław ani
nic o nich nie wiemy (ośrodek po upadającej „Cepelii” przejmiemy w maju 1992 roku). W
kraju prezydentem jest Lech Wałęsa, premierem – Jan Krzysztof Bielecki. Związek Radziecki
właśnie się rozpada – 8 grudnia zostanie podpisany układ o jego formalnej likwidacji.
„Spiritus movens” konferencji w Oleśnicy, jej główną organizatorką ze strony polskiej, jest
harcmistrzyni Wanda Czarnota, członkini Głównej Kwatery ZHP (a w latach 2001–2005
wiceprzewodnicząca Związku), zasłużona dla ruchu żeńskiego, organizatorka
międzypokoleniowych spotkań instruktorek w Dniu Myśli Braterskiej (obecnie prezes
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zorganizowany, i z tak dużą liczbą instruktorek (przewodniczek). Podczas spotkania
obowiązującym językiem jest angielski. Radzimy sobie, w razie trudności wspomagając się
wzajemnie polskimi komentarzami. W czasie, gdy jedyną wymaganą aktywnością jest
słuchanie, oddaję się szyciu „jożika” – maskotki, której wykrój przywiozłam rok wcześniej z
„pionierskiego łagiera” „Rakieta” spod Moskwy. Wymiana z pionierami i wyjazdy do
Związku Radzieckiego są pod koniec lat osiemdziesiątych specjalnością naszego hufca.
W Oleśnicy poznajemy program i zasady działania światowego ruchu skautek i
przewodniczek skupionych w WAGGGS. Uczymy się symboliki, śpiewamy pieśni wspólne
dla wszystkich należących do WAGGGS organizacji krajowych. Dobrze się bawimy podczas
wspólnych zabaw, angażujemy w wykonywanie zadań. Przywiezioną z konferencji wiedzą,
nabytymi tam umiejętnościami dzielimy się potem z innymi instruktorkami. Czujemy się,
mimo braku formalnej przynależności, częścią tej światowej społeczności. Nie przewidujemy,
że już za kilka lat kwestia powrotu ZHP do międzynarodowych struktur skautingu – WOSM i
WAGGGS – stanie się pośrednio powodem naszego odejścia z ZHP.
(Wspomnieniem podzieliła się hm. Anka Mieczyńska)
A oto słowa światowej pieśni skautek (melodii, niestety, kompletnie nie pamiętam):

The World Song
Our way is clear
As we march on.
And see! Our flag on high
Is never furled
Trough out the world
For hope shall never die!
We must unite
For what is right
In friendship true and strong.
Until the Earth
In its re-birth
Shall sing our song!
Shall sing our song!
All those who loved the True and Good
Whose promises were kept with humble mind,
Whose acts were kind, whose honour never slept,
These were the free!
And we must be
Prepared like them to live,
To give to all,
Both great and small
All we can give!
All we can give!

Zakładka do książki z
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I jeszcze krzyżówka dla chętnych. Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres
amieczynska@sh.org.pl; wśród autorów prawidłowych rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda – książka z historii harcerstwa!
Across
1. Founder of Scouting
3. Used to find your way
5. Who first thought of the idea of a World Flag (a country)
8. The blue background of the World Flag represents this
10. “Feu” represents the flame of the love of ….. on the World Flag
13. Because Scouting/Guiding is worldwide the days never ….
15. One star in the World Pin represents this
17. You find two of these on the trefoil of the World Flag
18. She was appointed World Chief
19. … Guides and Girl Scouts who have made the promise may wear the World Pin
(World Badge)
Down
1. The Founder’s initials and also our motto (shortened)
2. The nickname of the founder of Girl Scouts of the USA
4. The girls in green come from the largest member country of the World Association
6. On B.P.’s grave is this tracking sign which means “Gone…”
7. The …… needle is found on the trefoil of the World Flag
8. The gold color of the trefoil on the World Pin represents this
9. The World Flag is one of the lin of…..
11. B.P.’s sister, who helped him with the starting of Girl Guides
12. B.P. died in this country
14. This member country designed the World Flag
16. The colour of the trefoil

