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Dzie� My�li Braterskiej. 
 

�wi�to skautów nazwane Dniem My�li Braterskiej lub Dniem 
My�li Bratniej, obchodzone jest od wielu lat w krajach Europy i in-
nych kontynentów – wsz�dzie tam gdzie istnieje skauting. Jest to 
dzie� 22 lutego, który jest dniem urodzin twórcy �wiatowego skau-
tingu, generała Roberta Baden-Powella.  

W Polsce Dzie� My�li Braterskiej zacz�to obchodzi� na po-
cz�tku lat 90-tych XX wieku. Poszczególne hufce, chor�gwie  i inne 
jednostki organizacyjne ZHP przesyłały sobie �yczenia z okazji tego 
�wi�ta. Odbywały si� spotkania przy kominkach, w czasie których 
zasiadali w harcerskim kr�gu, obok siebie, zuchy, harcerze, instruk-
torzy i seniorzy. Jest to znak przyja�ni, braterstwa i równo�ci           
w skautowej rodzinie 

             

Mottem dla harcerskich działa� ł�cz�cych wszystkich skautów na �wiecie s� słowa Naczelne-
go Skauta �wiata (taki tytuł nadano twórcy skautingu) skierowane do swoich podopiecznych            
i wychowanków: 

„Posłannictwem Waszym jest rozprzestrzenienie przyja�ni i braterstwa na cały �wiecie.     
Starajcie si� zostawi� ten �wiat cho� troch� lepszym, ni� go zastali�cie”. 

Gdyby te słowa i zawarta w nich tre��, były przewodni� my�l�, według której harcerze poma-
galiby sobie wzajemnie i rozgl�dali si� wokoło, czy pomoc jest potrzebna ludziom – naszym bli�-
nim, �wiat byłby lepszy, ja�niejszy, milszy. 

W roku 1996, po wielu latach stara�, Zwi�zek Harcerstwa Polskiego został ponownie przyj�ty 
do �wiatowej Organizacji Skautowej: harcerze do WOSM, harcerki do WAGGS. 
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Skróty oznaczaj� angielsk� nazw� organiza-
cji skautów i skautek, poniewa� w krajach Europy  
i �wiata s� to – jak u nas do roku 1956 – dwie od-
dzielne organizacje – m�ska i �e�ska. 

W zwi�zku z tym wa�nym wydarzeniem 
dru�yny uczestniczyły w kampanii, programowej 
„Pod znakiem lilii i koniczyny”. S� to symbole 
skautów i skautek. 

Realizuj�c zadania kampanii, dru�yny w niej 
uczestnicz�ce otrzymały pami�tkowe dyplomy     
na znak przynale�no�ci do w/wym. struktur. 

Co roku, w dniu 22 lutego lub dniach poprzedzaj�cych lub nast�puj�cych po tej dacie, odby-
wały si� uroczyste zbiórki, spotkania dru�yn, w czasie których zacie�niały si� wi�zy przyja�ni        
w harcerskim gronie. 

        
               Składanie raportu przed spotkaniem 2008 r.                                        Spotkanie w kr�gu w 2008 r. 

               

                 Zbiórka przed uroczysto�ci� 2009 r.                                         Braterski kr�g 2010 r. 

W roku 1995 Naczelnik ZHP ogłosił Akcj� „Grosik”, po�wi�con� zbiórce pieni�dzy dla dzie-
ci najbardziej potrzebuj�cych troski, pomocy i opieki. S� to dzieci chore, których leczenie jest bar-
dzo drogie, a zebrane „grosiki” ratuj� zdrowie, a nawet �ycie, pozwalaj� dzieciom wróci�              
do     normalnego �rodowiska. Harcerze cz�stochowscy równie� wł�czali si� w t� Akcj�, wysyłaj�c    
zebrane fundusze na wskazane konto. 
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W ten sposób idea przyja�ni i braterstwa nie jest tylko hasłem, a słu�y pomocy bli�nim. 

Dzi�ki rozpowszechnieniu Akcji „Grosik” została zakupiona aparatura specjalistyczna dla 
Centrum Zdrowia Dziecka, zakupiono leki dla ci��ko chorej Moniki, udost�pniono leczenie wielu 
potrzebuj�cym. Akcja wznawiana jest co rok, wła�nie w lutym, z okazji Dnia My�li Braterskiej. 

W Hufcu Cz�stochowskim uroczyste zbiórki z racji tego harcerskiego �wi�ta, na które zapra-
szani s� seniorzy harcerscy, odbywaj� si� w Domu Harcerza „Skaut 2” przy ul. Legionów.  

     

 

                                                                                                      
 

Komisja Historyczna 
Hufca ZHP Cz�stochowa 

Cz�sto takie spotkania organizowane s� w Szko-
le Podstawowej nr 38, gdzie dyrektorem jest instruk-
torka harcerska, druhna Anna Dymek, zawsze ch�tnie 
witaj�ca go�ci w swojej szkole. 

Atmosfera przyja�ni promienieje potem dalej, 
przez cały rok, a� do nast�pnego spotkania 22 lutego – 
w Dniu My�li Braterskiej. 

 

„Podaj r�k� swemu bratu, 
Niechaj nikt nie czuje si� sam...” 


