Biuletyn Komisji Historycznej Hufca ZHP w Sosnowcu
W dniu 22 lutego przypada :

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień ten jest świętem skautek i skautów na całym świecie. W tym dniu każdy komu bliska jest
idea skautingu powinien łączyć się myślami z innymi skautami na cały globie ziemskim, powinien
myśleć głęboko i z wdzięcznością o tym, czym jest dla nas nasz Ruch oraz powinny zrobić coś, co
pomoże wypełnić jego misję.
Świętowanie tego dnia ma długą historię - został ustanowiony na 4. Międzynarodowej Konferencji
Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Początkowo było to święto
dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów.
Dlaczego mówimy o skautach i skautkach jako o osobnych grupach? Dlatego , że w
światowym ruchu skautowym istnieją dwie główne organizacje zrzeszające skautki i skautów.

WAGGGS – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts) założone w 1928 roku skupiające
żeńskie organizacje skautowe z całego świata. Obecnie liczy ponad 8 mln członkiń
w 144 państwach. ZHP jest członkiem-założycielem tej organizacji i uczestniczył w
jej pracach w latach 1928-1950 oraz ponownie od roku 1996.

WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (World Organization of the
Scout Movement) założona w 1920 roku skupiająca ok. 30 mln członków w 161
państwach – głównie skautów ale także i skautki. ZHP jest członkiem- założycielem
tej organizacji i uczestniczył w jej pracach w latach 1920-1949 oraz ponownie od
roku 1996.

W Związku Harcerstwa Polskiego obecnie nie ma wprost rozgraniczenia na żeńskie i męskie
harcerstwo, ale historycznie występowało. Przykładem może być fakt, że w okresie przedwojennym
Sosnowicki Hufiec Harcerzy należał do Chorągwi Zagłębiowskiej a Sosnowiecki Hufiec Harcerek do
Chorągwi Kieleckiej.

Dzień Myśli Braterskiej
Data tego święta nie został wybrana przypadkowo. W tym właśnie dniu swoje urodziny obchodzili:
założyciel skautingu, Naczelny Skaut Świata generał porucznik Robert Stephenson Smyth BadenPowell , lord – baron of Gilwell (urodzony w 1857 roku)
oraz jego żona Naczelna Skautka Świata Lady Olave St Clair Baden-Powell (urodzona w 1889 roku)

Obchodzone od tamtego czasu święto ciągle się zmienia i uczestniczy w nim coraz więcej skautek i
skautów. Pojawił się także epizod związany z naszym krajem. W roku 1932, na 7. Konferencji
Światowej, która odbyła się w Polsce, belgijski delegat zasugerował, że urodziny zwykle wiążą się z
prezentami i dlatego skautki powinny oprócz życzeń zaoferować dobrowolne składki na rzecz
Światowego Stowarzyszenia. Składki te do dnia dzisiejszego zasilają fundusz WAGGGS i są
wykorzystywane w działalności statutowej.
Opisana wyżej konferencja odbyła się w Szkole Instruktorskiej na Buczu (w Górkach Wielkich koło
Skoczowa) w dniach 6-14 sierpnia 1932. Uczestniczyło w niej 60 cudzoziemek z 24 krajów, w tym
Naczelna Skautka Świata Lady Olave Baden-Powell. Konferencja była bardzo udana, atmosfera była
siostrzana i delegatki zostały przyjęte bardzo gościnnie. Przewodniczącą konferencji była Olga
Małkowska.
Poniżej przedstawiono zdjęcie z tej konferencji.

Kolejnym krokiem w historii tego dnia była zmiana jego nazwy. W języku angielskim nosił on nazwę
Thinking Day. Aby podkreślić globalny aspekt tego Dnia, na 30. Konferencji Światowej , która
odbyła się w Irlandii w 1999 roku, zmieniono nazwę na World Thinking Day.

Dzień Myśli Braterskiej to szansa dla skautów na:
• wyrażenie podziękowania i uznania dla międzynarodowej przyjaźni nawiązywanej w ramach
skautingu,
• zbiórkę pieniędzy by pomóc w propagowaniu skautingu na całym świecie
• połączenie sił w celu podjęcia działań w sprawach ważnych dla naszego świata.
Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek corocznie wybiera hasło związane z tym dniem
oraz proponuje działania z nim związane.
W roku 2014 hasło brzmi:

Zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji na poziomie podstawowym.

Również Główna Kwatera ZHP pomaga drużynom w realizacji idei tego dnia proponując działania,
które go popularyzują . Prezentowane są Propozycje programowe, przykładowe zadania i zalecenia dla
drużyn.

W tym szczególnym, symbolicznym Dniu Braterstwa przekazujemy całemu światu,
wszystkim narodom nasze serdeczne, harcerskie przesłanie:
Kochajmy ludzi!
Pomagajmy sobie wzajemnie!
Bądźmy szczęśliwi i dawajmy szczęście innym!

