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Angela Davis

Dla wszystkich l iderek i  l iderów wykorzystujących 
umiejętność współpracy,  kreatywnego myślenia, 

budowania mostów i  jednoczenia świata.
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Pozwól, że Ci podpowiemy: zaczęło się od dziewcząt, które przejęły inicjatywę 
i zaczęły domagać się czegoś dla siebie. 110 lat temu grupa dziewcząt odwiedziła 
Zlot Skautów zorganizowany w Crystal Palace w Londynie. Dziewczyny poprosiły 
Lorda Baden-Powella o stworzenie czegoś specjalnie dla nich. Były pionierkami 
organizacji, która stała się światowym ruchem przewodniczek i skautek z 10 
milionami członkiń i członków w 150 krajach świata.

Dzień Myśli Braterskiej 2019 upamiętnia właśnie te dziewczęta. Chcemy 
uczcić pierwsze liderki oraz wszystkie skautki, które stały się liderkami w ruchu 
skautowym. Kiedy zastanawiasz się nad tym, co znaczy być liderką, odkrywasz, 
że wszystko, co robimy w skautingu, pozwala rozwijać umiejętności przywódcze.

CZY WIESZ ,  JAK  TO 
SIĘ  WSZYSTKO ZACZĘŁO?

WITAMY W DNIU MYŚLI 
BRATERSKIEJ 2019

WITAMY W DNIU MYŚLI 
BRATERSKIEJ 2019
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Dla Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (World Association  
of Girl Guides and Girl Scouts; WAGGGS) bycie liderką czy liderem oznacza 
wspólną podróż, która pozwala nam razem pracować i wprowadzać pozytywne 
zmiany we własnym życiu, w życiu innych ludzi oraz w społeczeństwie. Każdy 
z nas może rozwijać swoje umiejętności liderskie – analizować swoje zachowanie, 
„sposoby funkcjonowania i myślenia o świecie” – i wykorzystywać codzienne 
obserwacje do pracy nad sobą. 

Opracowaliśmy nowy model przywództwa obowiązujący w Światowym 
Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek, aby każdy mógł świadomie pracować  
nad swoim warsztatem lidera. Model ten wykorzystuje sześć postaw, pozwalających 
na określanie znaczenia naszych doświadczeń, postrzegania rzeczywistości oczami 
innych i rozumienia otaczającego nas świata. Przyswojenie tych postaw pozwoli 
nam zachowywać się, decydować i działać jak liderki i liderzy.

Aby dowiedzieć się więcej o nowym modelu przywództwa WAGGGS, odwiedź 
stronę wagggs.org/leadership.

POSTAWA WSPÓŁPRACY

POSTAWA KREATYWNEGO 
I KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

POSTAWA REFLEKSYJNA

POSTAWA OTWARTOŚCI 
NA ŚWIAT

POSTAWA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA CZYNY

POSTAWA ZAKŁADAJĄCA 
RÓWNOŚĆ PŁCI 
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JESTEŚCIE 
GOTOWI?

JESTEŚCIE 
GOTOWI?

Tegoroczna propozycja na Dzień Myśli Braterskiej została napisana 
w taki sposób, aby stworzyć przestrzeń zabawy, w której uczestnicy 
będą mogli korzystać z postaw przywódczych bez konieczności 
uczenia się o nich. „Leadership: 110 lat przygody” zabierze Cię 
w podróż w czasie, oferując doświadczenia przeszłości wraz 
z możliwościami i wyborami teraźniejszości i przyszłości. Ta gra na 
Dzień Myśli Braterskiej 2019 zaprasza wszystkich podróżujących 
w czasie do ekscytującej przygody, w której wspólnie będziemy 
mogli wykorzystać swoje umiejętności przywódcze.
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Krok 1. Przygotuj się do podróży w czasie!

Krok 2. Zagraj w grę i przeżyj przygodę! 
Upewnij się, że podejmujesz wyzwania 
„Zagubieni w czasie”, gwarantujemy, 
że będzie fajnie.

Krok 3. To #TimeToLead czyli #CzasByPrzewodzić! Uzbieraj jak najwięcej liderskich 
praktyk na kartach i stwórz swojego inspirującego lidera.

ISTNIEJE  WIELE  SPOSOBÓW NA PODZIELENIE 
SIĘ  Z  WAGGGS SWOJĄ PRZYGODĄ LIDERKI/

LIDERA:

Nie zapomnij kupić plakietki na Dzień Myśli Braterskiej 
w sklepie WAGGGS online:

www.wagggs-shop.org 

ZDOBĄDŹ PLAKIETKĘ NA DZIEŃ 
MYŚLI BRATERSKIEJ 2019 

W TRZECH PROSTYCH KROKACH:

ZDOBĄDŹ PLAKIETKĘ NA DZIEŃ 
MYŚLI BRATERSKIEJ 2019 

W TRZECH PROSTYCH KROKACH:

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

wagggs

www.wagggs.org | 

www.worldthinkingday.org



9

Fundusz Dnia Myśli Braterskiej stwarza możliwości, które zmieniają życie, 
pozwalają przemieniać nasze społeczności i świat.

Co zmieni Twoja darowizna?

W ruchu liczącym 10 milionów skautek w 150 krajach świata zawsze znajdzie 
się potrzeba wsparcia. Twoje darowizny na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej mają 
ogromny wpływ na pracę WAGGGS. 

W zeszłym roku wpłaty na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej:

• zapewniły młodym kobietom możliwość uczestnictwa w charakterze liderek 
i rzeczniczek zmian w pracach Komisji ds. Statusu Kobiet (ang. Commission on 
the Status of Women (CSW)),

• wsparły międzynarodową kampanię „Stop przemocy” (ang. „Stop the violence”), 
aby położyć kres przemocy wobec dziewcząt i kobiet,

• pomogły rozwinąć ofertę szkoleń i wydarzeń WAGGGS dotyczących 
umiejętności liderskich, wspierając Konferencję Liderek Dziewcząt na 
Filipinach,

• pozwoliły nam rozwinąć propozycje programowe na Dzień Myśli Braterskiej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz raport dotyczący Funduszu Dnia 
Myśli Braterskiej „Wpływ” z 2018 roku (World Thinking Day Fund Impact Report 
2018), w którym możesz zobaczyć, jaki realny wpływ miała Twoja darowizna:  
bit.ly/WTDFund2018.

Twoje wsparcie pozwala nam wzmacniać pozycję 
dziewcząt i młodych kobiet, pomagać im zabierać głos 

i stawać się liderkami.

FUNDUSZ DNIA MYŚLI 
BRATERSKIEJ

FUNDUSZ DNIA MYŚLI 
BRATERSKIEJ
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W czasie tegorocznej gry możesz wziąć udział w akcji „Poznaj Fundusz Dnia Myśli 
Braterskiej”. Dowiedz się, jak zaczęła się idea funduszu, jakie jest jego znaczenie 
i jakie programy WAGGGS ten fundusz wspiera.

Każdy grosz, pens i cent przeznaczony na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej ma 
znaczenie i pozwala dostarczyć dziewczętom na całym świecie możliwości 
zmieniających ich życie. Może warto przed Dniem Myśli Braterskiej zorganizować 
akcję zbierania pieniędzy wśród członków drużyny, a następnie poprosić ich, aby 
przynieśli zebrane pieniądze na wydarzenie z okazji Dnia Myśli Braterskiej? Jeśli 
masz własne pomysły na zbieranie funduszy, przejmij 
inicjatywę i zrealizuj je. Jeśli nie masz pomysłów, 
możesz je znaleźć na stronie WAGGGS pod adresem: 
wagggs.org/fundraise.

A gdyby tak pójść o krok dalej i zebrać fundusze 
poza drużyną harcerską? Możesz zaangażować swoją 
społeczność lokalną, przyjaciół i rodzinę. Przekonaj 
się, jakie niesamowite rezultaty możecie osiągnąć.

Gdzie wysłać zebrane środki

Po pomyślnym zakończeniu akcji zbierania funduszy i zgromadzeniu pieniędzy 
masz dwie możliwości ich wysłania:

• za pośrednictwem swojej organizacji (ZHP). 
Skontaktuj się w pierwszej kolejności ze swoim 
hufcem, by zorientować się, czy możesz za jego 
pośrednictwem przekazać środki do WAGGGS.

• bezpośrednio do WAGGGS online za pomocą 
czeku, karty kredytowej lub przelewu bankowego. 
Szczegóły  znajdziesz   tutaj:  wagggs.org/WTDFund. 

Po otrzymaniu darowizny przez WAGGGS, dostaniesz certyfikat z podziękowaniem 
na Dzień Myśli Braterskiej. To nasz sposób podziękowania za całą Twoją ciężką 
pracę.

wtd@wagggs.org

Jeśli masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące 
Funduszu Dnia Myśli 
Braterskiej, napisz na          
adres

ZBIERZ FUNDUSZE 
NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

ZBIERZ FUNDUSZE 

NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Darowizny na Fundusz 
Dnia Myśli Braterskiej 
przyjmujemy przez cały 
rok!
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ROZPOCZYNAJĄC PRZYGODĘ

Przygotuj się do Światowego Dnia Myśli Braterskiej. Masz dwie możliwości 
przygotowania się do gry:

ROZPOCZYNAJĄC PRZYGODĘ

Jeśli do Dnia Myśli Braterskiej zostało dość czasu, 
poświęć 45 minut na przeprowadzenie w drużynie 
zbiórki pod hasłem “Przygotuj się do podróży” w czasie 
(karta 13). Podczas tej zbiórki możecie tworzyć wehikuły 
czasu i wykonywać różne zadania, które pozwolą Wam 
rozpocząć odkrywanie siebie jako liderki i lidera. Następnie 
użyj poniższego biletu, aby zaprosić drużynę do gry.

Jeśli nie masz czasu na organizację zbiórki 
przygotowawczej, przekaż ten bilet członkiniom 
oraz członkom Twojej drużyny i ich znajomym.
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Podziel się zdjęciami swoich 
wehikułów czasu i użyj 
#TimeToLead #CzasByPrzewodzić 
oraz #WTD2019 #DMB2019!

www.wagggs.org | 

www.worldthinkingday.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

Światowy Dzień Myśli Braterskiej 2019
Zaproszenie na uroczystość
Bilet na podróż

A gdybyś mogła/mógł cofnąć się w czasie do momentu, w którym 
powstało Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek?

Co jeśli mogłabyś/mógłbyś odwiedzić jeden ze Światowych 
Ośrodków WAGGGS?

Co by było, gdybyś mogła/mógł porozmawiać ze sobą z przyszłości?

Ten Dzień Myśli Braterskiej będzie inspirującą podróżą w czasie. 
Musisz jednak być przygotowany, musisz czuwać. Spakuj mały plecak 

lub torbę z trzema niezbędnymi drobnymi przedmiotami. Każda 
wybrana przez Ciebie rzecz powinna symbolizować umiejętność lub 

cechę potrzebną do podróży w czasie.

Na przykład, jeśli uważasz, że musisz być kreatywny, możesz spakować 
kolorowe pióro.

Nie zapomnij przynieść pieniędzy na darowiznę z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej.

TWOJA PRZYGODA WŁAŚNIE 
SIĘ ROZPOCZYNA!

(dodaj datę i godzinę spotkania)

Nie zapomnij przypomnieć 
swoim harcerkom 
i harcerzom z drużyny, 
aby przynieśli darowiznę 
z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej.
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 Zbudować swój wehikuł czasu

Przygotowania: Przynieś wystarczającą ilość pudełek od zapałek lub małych 
przedmiotów z recyklingu, aby harcerki i harcerze w mniejszych zespołach 
mogli skonstruować wehikuł czasu. Możecie użyć dowolnych materiałów 
do dekoracji, w tym kolorowych kartek, naklejek, markerów i kleju.

Poproś drużynę, aby podzieliła się na mniejsze zespoły, te same zespoły, 
w których będą grali w grę na Dzień Myśli Braterskiej. Wyjaśnij, że podczas 
następnej zbiórki będziecie obchodzić Światowy Dzień Myśli Braterskiej, 
a tegoroczne wyzwanie na DMB to podróż w czasie. Aby ta podróż była 
możliwa, każdy zespół potrzebuje własnej maszyny umożliwiającej podróż 
w czasie. Rzuć wyzwanie każdemu zespołowi, aby uzgodnił cechy, które 
powinien mieć wehikuł czasu, a następnie zaprojektował i zbudował 
prototyp. Każdy zespół powinien stworzyć swoją unikatową maszynę do 
podróży w czasie za pomocą pudełka zapałek i pozostałych dostępnych 
materiałów.

PRZYGOTUJ SIĘ NA PODRÓŻ
W CZASIE

PRZYGOTUJ SIĘ NA PODRÓŻ
W CZASIE

WSKAZÓWKA

Wehikuł czasu zostanie użyty 
jako pionek do gry.

Potrzebne materiały: Materiały z recyklingu do 
stworzenia maszyn do podróży w czasie

Możesz również przeprowadzić skróconą wersję 
zbiórki przygotowującej do obchodów Dnia Myśli 
Braterskiej albo rozpocząć od niej wydarzenie 
z okazji DMB. Podczas zbiórki przygotowującej 
możesz:
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  Zacząć dyskusję:

Zbuduj swój zespół: jak przeżyć niesamowitą podróż w czasie?

Podczas DMB 2019 będziecie pracować jako zespół, aby odbyć podróż 
w czasie. Będzie wiele okazji do przeżycia razem przygód i podjęcia wspólnych 
decyzji. Jak Twoim zdaniem każdy z Was może pomóc swojemu zespołowi 
przeżyć tę podróż jak najlepiej? Stwórzcie swój manifest podróżujących 
w czasie.

Stwórzcie swój manifest 
podróżujących w czasie.

Powinno on obejmować 
następujące zagadnienia:

• Czego potrzeba, żeby być 
wspaniałym zespołem 
podróżującym w czasie?

• Jedno osobiste wyzwanie (dla każdego członka zespołu), którego 
realizacja pomoże mu wesprzeć zespół. Każdy członek zespołu 
powinien sam postawić sobie wyzwanie, na przykład, jeśli zwykle jesteś 
nieśmiały, możesz podjąć wyzwanie, aby zabrać głos w dyskusji. Jeśli 
trudno Ci podejmować decyzje, mógłbyś zaryzykować i zaproponować 
podejmowanie decyzji lub udzielanie odpowiedzi w grze. Jeśli lubisz dużo 
mówić, możesz podjąć wyzwanie, by tym razem więcej słuchać.

W jaki sposób pomożecie sobie nawzajem wcielić w życie swój 
manifest podczas gry?

Manifest to oświadczenie 
opisujące Wasz zespół i Wasze 
wspólne działanie. Wykaż się 
kreatywnością. Spraw, by Twoje 
oświadczenie było ciekawe. 
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W tym roku stworzyliśmy grę karcianą dla wszystkich skautek 
i skautów z okazji Światowego Dnia Myśli Braterskiej. Zagraj na 

zbiórce drużyny, szczepu, imprezie z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
albo specjalnym wydarzeniu z tej okazji.

Cel gry Przeżyj przygodę dzięki podróży w czasie i odkryj nowe sposoby 
pracy nad Twoimi umiejętnościami liderskimi. W zespołach 
zbierz jak najwięcej przykładów praktyk związanych z byciem 
liderem, wypełniając wyzwania z przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości.

Na zakończenie ułóż odpowiednio karty, co pozwoli Ci stworzyć 
lidera, którym chcesz się stać.

Cele 

wychowawcze
• Zastanów się, co oznacza dla Ciebie przywództwo, bycie 

liderką lub liderem.
• Sprawdź, jak możesz codziennie ćwiczyć tę umiejętność.
• Dowiedz się więcej o WAGGGS i historii skautingu 

żeńskiego.
• Podziel się swoimi pomysłami na temat przywództwa ze  

skautkami z całego świata.
• Baw się i świętuj Światowy Dzień Myśli Braterskiej.

Grupa 
wiekowa

Każda grupa wiekowa.
Niektóre z zadań są zalecane dla konkretnych grup wiekowych. 
Wybierz karty, które będą odpowiednie dla Twojej drużyny.

Wielkość 
grupy

Dla zespołów co najmniej 2-osobowych. Najlepiej grać w tę grę 
w zespołach 5-6-osobowych.

Zwycięstwo Grę wygrywa drużyna, która na koniec czasu przeznaczonego na 
grę będzie posiadała największą liczbę kart.

JAK ZAGRAĆ W GRĘ „LEADERSHIP: 
110 LAT PRZYGODY ”

JAK ZAGRAĆ W GRĘ „LEADERSHIP: 
110 LAT PRZYGODY”



16

Potrzebny 
czas

• Jeśli masz czas, wykonaj zadania z karty 13 “Przygotuj się” 
przed wydarzeniem z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

• Ty decydujesz, jak długo chcesz grać! Zalecamy około 10 
minut na część wstępną, 60 minut na zbieranie kart i 20 
minut na wykonanie zadania końcowego.

• Każde wyzwanie trwa średnio 10 minut. Czas danego 
wyzwania wskazany jest również na karcie.

• Aby gra była krótsza, pomiń bardziej skomplikowane karty 
aktywności. Aby była dłuższa, zachęcamy do stworzenia 
własnych kart, używając wzoru karty na stronie 75.

Niezbędne • Osoba prowadząca grę, którą może być drużynowa/ 
drużynowy lub członek drużyny – członkowie drużyny 
mogą pełnić tę rolę na zmianę.

• Wydrukowane karty do gry, każda w rozmiarze co najmniej 
A5.

• Jeśli Ty drukujesz karty, wydrukuj propozycję 
JEDNOSTRONNIE, a następnie złóż wzdłuż środka każdą 
stronę, aby utworzyć karty.

• Jeśli nie możesz narysować lub wydrukować kart, użyj 
papieru w trzech różnych kolorach. Ułóż go tak, jak pokazano 
poniżej, zapisując numery kart na każdym kawałku papieru. 
Zadbaj o to, by mieć pod ręką jedną kopię propozycji 
programowej (w wersji elektronicznej lub wydrukowanej), 
by móc odnosić się do niej podczas wykonywania zadań.

• Każdy zespół potrzebuje pionka, by postawić go na 
planszy do gry. Może to być stworzony wcześniej podczas 
przygotowań wehikuł czasu lub inny pionek wybrany przez 
zespół.

• Lina lub sznurek wystarczająco długi, aby utworzyć spiralę 
lub kreda, aby narysować spiralę na podłodze.

• Sześć małych pudełek lub słoików na darowizny na rzecz 
Funduszu Dnia Myśli Braterskiej.

Niezbędnik do 
gry na DMB 

Zbierz te 
przedmioty i trzymaj 
je w pobliżu, aby 
można było z nich 
korzystać podczas 
wykonywania 
zadań.

• 10 różnych przedmiotów z recyklingu, z których może 
skorzystać każdy zespół

• opaski na oczy lub chusty
• długopisy lub ołówki
• papier
• kreda
• aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, którym będzie 

można robić zdjęcia
• tabela z karty 57 z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. 

Sustainable Development Goals (SDGs))
• instrukcje do złożenia gołębia origami z karty 59



17

PRZYGOTOWANIE 

DO GRY

PRZYGOTOWANIE 

DO GRY
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Znajdź instrukcję i karty wyzwań „Zagubieni w czasie” i miej je 
pod ręką.

Za pomocą kredy lub liny utwórz na podłodze planszę do gry
– dużą spiralę ok. 1,5 m x 1,5 m.

Podziel swoją drużynę na małe zespoły (około 5-6 członków).

Każda drużyna wybiera pionek, który będzie jej wehikułem czasu. 
Może to być jedna z rzeczy przyniesionych na zbiórkę lub wehikuł 
czasu, zbudowany podczas części “Przygotuj się”.

Uzgodnijcie, jak długo będziecie grać i ustaw stoper. Pamiętaj, 
aby zachować 20 minut na wykonanie zadania końcowego 
z karty 65.

Rozpocznij grę! Zespoły zaczynają grę po kolei, rozpoczynając 
od zespołu, w którym jest najmłodszy członek drużyny.
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Dwa warianty gry

Przygotowanie

• Potasuj wszystkie karty, a następnie rozmieść je losowo wzdłuż spirali 
stroną B skierowaną do góry, tak aby były widoczne przykłady praktyk 
liderskich.

Instrukcje

Zespoły czekają w kolejce na swój ruch, a kiedy przychodzi ich kolej:

1. Czytają przykłady praktyk liderskich opisane na kartach i wybierają ten 
przykład i tę cechę, do której chcą dążyć.

2. Rzucają swoim wehikułem czasu, próbując trafić w uzgodnioną kartę.

• Jeśli wylądują na karcie (na tej, w którą celowali albo na jakiejkolwiek 
innej, gdyż podróż w czasie jest nieprzewidywalna!), biorą kartę, wykonują 
czynności zapisane na stronie A i zatrzymują tę kartę.

• Jeśli ich wehikuł czasu nie trafi w kartę i wyląduje na pustej przestrzeni 
wewnątrz lub na zewnątrz spirali, prowadzący grę odczytuje z listy 
wyzwanie „Zagubieni w czasie” (na karcie 25). Zespół wykonuje wyzwanie 
„Zagubieni w czasie” i/lub postępuje zgodnie z instrukcjami, które opisane 
są na karcie. 

3. Ruch należy do kolejnego zespołu.  

WERSJA 1:  SKOKI W CZASIEWERSJA 1:  SKOKI W CZASIE

PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ
ZAGUBIENI
W CZASIE
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4. Kontynuujecie zabawę, aż minie czas przeznaczony na grę lub wszystkie 
karty zostaną rozdane. Zespół posiadający największą liczbę kart, gdy 
zabrzmi alarm, wygrywa.

5. Aby ukończyć grę, wszystkie zespoły muszą wykonać zadanie końcowe 
z karty 65.

Uwaga: Niektóre zadania angażują wszystkie zespoły 
biorące udział w grze; w takich przypadkach zespół, 
do którego należy ruch, nadal zabiera kartę, chyba że 
zadanie mówi co innego.

Modyfikacja gry: Wyścig z czasem

Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, ale zamiast wykonywać ruchy 
po kolei, jeden zespół po drugim, czekając aż inne zespoły wykonają swoje 
zadania, pozwól zespołom rozpoczynać kolejny ruch natychmiast po 
zakończeniu poprzedniego zadania. Oznacza to, że lepiej zorganizowane 
zespoły będą mieć większe szanse na zbieranie kart oraz że wszyscy 
uczestnicy zaangażują się w zabawę od razu. Kiedy wszystkie karty 
zostaną zużyte, gra kończy się i wygrywa drużyna posiadająca największą 
liczbę kart.
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WERSJA 2:  OD PRZESZŁOŚCI 
DO PRZYSZŁOŚCI

Przygotowanie

• Będziesz potrzebować kostki lub tarczy z ponumerowanymi polami 
i 27 małych kawałków papieru.

• Ułóż karty wyzwań wzdłuż spirali, zaczynając od środka, w kolejności od 
przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Karty należy umieszczać 
stroną B skierowaną do góry (strona z przykładami praktyk liderskich).

• Włóż małą kartkę papieru pomiędzy karty wyzwań lub narysuj symbol 
na podłodze pomiędzy kartami, oznaczając w ten sposób wyzwania 
„Zagubieni w czasie”.

Instrukcje

Zespoły zaczynają grę, kładąc swoje wehikuły czasu w środku planszy do gry 
(spirali). Czekają w kolejce na swój ruch. Kiedy przychodzi ich kolej:
1. Rzucają kostką lub obracają tarczą i przesuwają swój wehikuł czasu o tyle 

kart, ile wskazuje liczba oczek na kostce/numer na tarczy, 
• Jeśli wylądują na karcie wyzwania, biorą kartę, wykonują czynności ze 

strony A i zatrzymują kartę.
• Jeśli wylądują na kartce wyzwania „Zagubieni w czasie”, 

prowadzący grę odczytuje z listy wyzwanie „Zagubieni w czasie” 
(na karcie 25). Zespół wykonuje wyzwanie „Zagubieni w czasie”  
i/lub postępuje zgodnie z instrukcjami, które opisane są na karcie.  

WERSJA 2:  OD PRZESZŁOŚCI 
DO PRZYSZŁOŚCI

PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ
ZAGUBIENI
W CZASIE
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2. Ruch należy do kolejnego zespołu.
3. Gdy drużyna dojdzie do końca spirali, otrzymuje dodatkowy ruch i wraca do 

środka spirali, aby kontynuować podróż.
4. Kontynuujecie zabawę, aż minie czas przeznaczony na grę lub wszystkie karty 

zostaną rozdane. Zespół posiadający największą liczbę kart, gdy zabrzmi alarm, 
wygrywa.

Uwaga: Niektóre zadania angażują wszystkie zespoły 
biorące udział w grze; w takich przypadkach zespół, 
do którego należy ruch, nadal zabiera kartę, chyba że 
zadanie mówi co innego.

Modyfikacja gry: Uwięzieni w przeszłości

Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, ale gdy tylko pierwszy zespół 
dojdzie do końca spirali, gra kończy się i drużyna posiadająca największą 
liczbę kart, wygrywa. Jednak w tej wersji wszystkie wyzwania „Zagubieni 
w czasie”, które nakazują przeniesienie wehikułu czasu na kartę, przenoszą 
Cię z powrotem na początek spirali.



23

Strona A Strona B

Karta przeszłości

Opis zadania

Symbol postawy 
przywódcy, której 
dotyczy zadanie

Cel wychowawczy 
wynikający 
z zadania

Możesz używać kart na różne inne sposoby, modyfikując grę, 
aby dopasować ją do Twoich obchodów Dnia Myśli Braterskiej, 
na przykład:

1. Wybierz karty, które utworzą stacje w podstawowej lub 
zaawansowanej wersji gry.

2. Przy bardzo dużej liczbie graczy, niech każdy zespół zamiast zabierać 
karty, zapisuje przykłady praktyk liderskich, które otrzymał za 
wykonanie zadania. Niech karty zostaną na spirali, aby inne zespoły 
mogły z nich skorzystać.

3. Daj kopię kart każdemu zespołowi i pozwól im grać między sobą.
4. Ułóż karty w inny sposób, stwórz inną planszę do gry lub użyj kart 

do utworzenia trasy lub gry w poszukiwanie skarbów.
5. Przetasuj karty i wybieraj losowo po jednej karcie z talii w różnych 

momentach imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Myśli Braterskiej; 
niech wszyscy na chwilę oderwą się od tego, co robili, wykonają 
zadanie i wrócą do świętowania!

INNE MOŻLIWE WARIANTY GRYINNE MOŻLIWE WARIANTY GRY
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POSTAWA WSPÓŁPRACY

POSTAWA 

KREATYWNEGO 
I KRYTYCZNEGO 

MYŚLENIA

POSTAWA REFLEKSYJNA

POSTAWA 

OTWARTOŚCI NA 
ŚWIAT

POSTAWA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA CZYNY

POSTAWA 

ZAKŁADAJĄCA 
RÓWNOŚĆ PŁCI 



Użyj tych kart, gdy wehikuł czasu danego zespołu nie wylądował 
na kartach wyzwań dotyczących przeszłości, teraźniejszości czy 
przyszłości. Przeczytaj zespołowi jedno wyzwanie „Zagubieni 
w czasie” i zaznacz sobie, że zostało już wykorzystane. Czytaj zadania 
z listy po kolei, aż dojdziesz do końca, a następnie zacznij od początku.

 O nie, Wasz wehikuł czasu się zepsuł! Tracicie kolejkę, żeby mieć czas 
na jego naprawę.

 Spotykacie kilku skautów z przeszłości w drodze na wyspę Brownsea, 
nauczcie ich piosenki, którą będą mogli zaśpiewać na ognisku.

 Spadacie przez portal czasu i budzicie się w przeszłości. Przejdźcie na 
wybraną przez siebie kartę przeszłości.

 Agnes Baden-Powell pomaga Wam przedostać się do przyszłości. 
Przenieście swój wehikuł czasu na dowolną kartę przyszłości.

 KARTA WYZWANIE GRUPOWE: Zapamiętajcie to wyzwanie 
i użyjcie go, aby poprosić inną osobę lub zespół o pomoc w wykonaniu 
zadania w dalszej części gry.

 Jeśli potraficie wymienić pięć Ośrodków Światowych WAGGGS, 
otrzymujecie dodatkowy ruch. 

 Czy wiecie dlaczego istnieje Fundusz Dnia Myśli Braterskiej? Jeśli 
odpowiecie poprawnie, wygrywacie dodatkowy ruch, jeśli nie, 
tracicie kolejkę. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdźcie kartę 9.

 Spotykacie grupę skautek z przyszłości, które rozmawiają 
w języku, którego nie rozumiecie. Znajdźcie sposób, by powiedzieć 
„Szczęśliwego Dnia Myśli Braterskiej” bez używania słów.

 Powiedzcie Przyrzeczenie Harcerskie wspak, a otrzymacie dodatkowy 
ruch.

 Z osób z zespołu, drużyny lub szczepu stwórzcie koniczynkę – symbol 
WAGGGS – Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek. 
Zyskujecie dodatkowy ruch.

 Spotykacie kilka skautek z przeszłości. Tracicie ruch w następnej 
kolejce, ponieważ spotkanie i rozmowa z nimi jest bardzo ekscytująca.

 Wykonajcie okrzyk zespołowy, albo tracicie kolejkę.
 Ustalcie w zespole i powiedzcie, która liderka lub lider Was inspiruje. 

Jeśli uzasadnicie wybór, uzyskujecie dodatkowy ruch.
 Jeśli potraficie wymienić trzy kraje, w których odbywały się 

wydarzenia organizowane przez Ośrodek Światowy WAGGGS 

WYZWANIA „ZAGUBIENI 
W CZASIE”

WYZWANIA „ZAGUBIENI 
W CZASIE”
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Kusafiri, wybierzcie sobie kartę przeszłości. (Odpowiedź: Ghana, 
RPA, Rwanda, Kenia, Nigeria, Benin, Madagaskar, Uganda).

 Spotykacie skautki z przyszłości. O jaką rzecz, dotyczącą przyszłości 
ruchu skautowego, chcielibyście je zapytać?

 Wykonajcie swoją ulubioną piosenkę harcerską, aby otrzymać 
dodatkowy ruch.

 Spotykacie grupę podróżników zawieszonych w czasie, którzy 
potrzebują Waszej pomocy. Oddajcie dowolną ze swoich kart 
zespołowi, który posiada najmniej kart.

 Wasz wehikuł czasu spada w głąb portalu. Przenieście wehikuł czasu 
na dowolną  wybraną kartę.

 Świetnie się bawicie, odwiedzając jeden z Ośrodków Światowych 
WAGGGS, więc tracicie kolejkę.

  Czy Wasz zespół przekazał darowiznę na Fundusz Dnia Myśli 
Braterskiej? Jeśli tak, wygrywacie dodatkowy ruch, jeśli nie – tracicie 
kolejkę.

 Wymieńcie jeden kraj, o którym chcecie dowiedzieć się czegoś 
więcej. Uzasadnijcie dlaczego. Otrzymujacie dodatkowy ruch.

 ZADANIE DLA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW: Zróbcie burzę mózgów 
i wymyślcie akcję, która pozwoliłaby na zebranie pieniędzy na 
Fundusz Dnia Myśli Braterskiej.

 Podczas Waszych przygód w czasie spotykacie znajomych 
i rozmawiacie o byciu liderką i liderem. Zamieńcie jedną kartę z innym 
wybranym przez Was zespołem.

 Powiedzcie łamaniec językowy (ang. tongue-twister) albo stracicie 
kolejkę.

 Kiedy robicie coś, co inspiruje innych ludzi, ćwiczycie swoje 
umiejętności liderskie. Czy któryś z członków Waszego zespołu może 
podzielić się czymś, co zrobił w zeszłym tygodniu, co zainspirowało 
kogoś? Jeśli tak, wygrywacie dodatkowy ruch.

 ZADANIE DLA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW: Zespoły mają minutę 
na wymyślenie sposobu na ulepszenie wehikułu czasu. Zespół 
z najbardziej innowacyjnym pomysłem idzie dalej i otrzymuje 
darmową wycieczkę na kartę przyszłości.

 Gdybyście mięli jedno życzenie dotyczące zmiany swojej społeczności 
na lepsze, co by to było? Zgódźcie się co do tego w zespole i podzielcie 
się swoim pomysłem. Dostajecie kolejny rzut wehikułu czasu.

27
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KARTA PRZESZŁOŚCI

1.  Coś dla dziewcząt1.  Coś dla dziewcząt
Przygotowanie: Będą potrzebne długopisy, ołówki 
i papier dla wszystkich uczestników. Kreda (opcjonalnie).

W 1909 roku grupa dziewcząt przybyła na Zlot Skautów w Crystal Palace 
w Londynie. Poprosiły o dołączenie do ruchu, więc Robert Baden-Powell 
i jego siostra Agnes założyli skautowy ruch żeński jako „coś dla dziewcząt”.

Poproś jednego z uczestników, aby stał się Twoim modelem, stojącym 
w środku zespołu. Odrysuj kontur jego stóp kredą lub użyj do tego celu 
papieru i długopisu lub ołówka.

Podziel się w zespole tematami, na których Waszym zdaniem 
organizacja powinna się skupić – forma dowolna (wiersz, 
piosenka, szkic, przemówienie, plakat).

Czas wczuć się w rolę pierwszych skautek! Pomyślcie 
o przyśpiewce lub haśle, których używać mogły dziewczyny 
w Crystal Palace, by przekonać Lorda Baden-Powella do 
zaproponowania „czegoś dla dziewcząt”. Wszyscy członkowie 
zespołu będą musieli wczuć się w rolę skautek, stanąć na śladach 
stóp, które właśnie zostały odrysowane i zaprezentować hasło.
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Liderki  i  l iderzy 
cenią wartość ruchu 
dowodzonego przez 

dziewczęta

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

Możesz zrobić zdjęcie lub nagrać to 
i udostępnić WAGGGS.

wagggs
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KARTA PRZESZŁOŚCI

Baden-Powell stworzył system zastępów, aby zachęcić 
pierwsze skautki do wspólnej pracy w małych 
zespołach. Wypróbuj to wyzwanie, aby 
wzmocnić swój własny zespół. 

Porozmawiajcie w zespole, jak czuli się uczestnicy 
wykonujący zadanie? Dlaczego zaufanie jest ważne 
w budowaniu silnego zespołu?

2.  Złapać zaufanie2.  Złapać zaufanie

Krok 1. Każdy zespół staje w kręgu. Jedna osoba z zespołu 
staje w środku. Reszta tworzy zewnętrzny krąg. Trzymając 
równowagę i stojąc pewnie na nogach, przesuń jedną stopę 
do przodu, a drugą do tyłu, ustawiając stopy na szerokość 
ramion. Osoby tworzące krąg  wyciągają ręce na wysokość 
ramion w stronę osoby stojącej w środku, tak jakby chciały 
ją złapać.

Krok 2. Osoba stojąca w środku ma za zadanie „upaść” 
w kierunku osób stojących w kole. Rozpoczyna wołając: 
„łapiący gotowi?”, na co osoby w kręgu odpowiadają 
„gotowi”. Osoba stojąca w środku mówi „padam” i czeka, 
aż zewnętrzny krąg odpowie „padaj”.

Krok 3. Jeśli osoba w środku czuje się pewnie, może 
poprosić członków zespołu, aby zrobili krok do tyłu, 
tworząc większy krąg, powodując tym samym większą 
odległość między upadającym a łapiącymi. Bez względu 
na kierunek opadania, każdy powinien być gotowy, by tę 
osobę złapać.

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i   l iderzy 
budują zaufanie 
w swoim zespole 
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KARTA PRZESZŁOŚCI

Jest rok 1908, w Waszej miejscowości działa drużyna 
skautów. Chłopcy pracują zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w książce „Skauting dla chłopców” 
(ang. “Scouting for Boys”). Ćwiczą się w różnych 
umiejętnościach potrzebnych w życiu, jeżdżą 
na biwaki, nawiązują nowe przyjaźnie. To jest 
fantastyczne. Chcielibyście, żeby dziewczyny 
również mogły w tym uczestniczyć, ale ludzie 
mówią, że skauting nie jest dla dziewczyn.

3.  Hej,  to nie w porządku3.  Hej,  to nie w porządku

Co to mówi o Tobie jako liderce/liderze:
• Odpowiedź A:  Czujesz, że wpływanie na podejście i opinie innych 

ludzi jest najlepszym sposobem przeciwdziałania nierówności. 
Pomyśl o ludziach, których widzisz na co dzień, takich jak rodzina 
i przyjaciele. Czy słyszałeś już kiedyś, żeby ktoś z nich źle mówił 
o dziewczynach, nie traktował ich na równi z chłopcami? Znajdź 
argumenty, które mogą pomóc im zmienić zdanie.

• Odpowiedź B: Nie tracisz czasu. Kiedy widzisz niesprawiedliwość, 
natychmiast działasz. Pomyśl o wszystkich niesprawiedliwościach 
względem dziewczyn w Twoim życiu. Czy można zniwelować 
podziały dotyczące płci?  W jaki sposób możesz to zrobić w swoim 
otoczeniu? 

• Odpowiedź C: Spójrzmy szerzej. Dziewczyny powinny być 
traktowane jednakowo. Pomyśl o prawach dziewcząt w Twoim 
kraju. Co można zrobić, jakie tematy poruszyć, aby zapewnić 
dziewczętom te same prawa i możliwości, które mają chłopcy?

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY

Co robicie i dlaczego?
• Dziewczyny dołączają do drużyny skautów. Czas, żeby 

wszyscy zrozumieli, że dziewczyny potrafią robić różne 
rzeczy tak samo dobrze jak chłopcy.

• Decydujecie się założyć osobną drużynę żeńską na własną 
rękę.

• Zamierzacie głośno mówić o tym, że dziewczyny powinny 
mieć możliwość przyłączenia się do ruchu i zostać 
skautkami.
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Liderki  i  l iderzy 
znajdują sposoby 
przeciwdziałania 
nierówności  płci
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Do tego zadania potrzebne będą karty „Zabawne fakty 
o skautingu” (69-72). Twój zespół to mówcy. Wszystkie 
pozostałe zespoły to zgadujący. Nie powinni oni 
wiedzieć, co jest na karcie.

Jeśli mówcy przekonają więcej niż połowę zgadujących, 
otrzymują kartę aktywności. Jeśli nie, ta karta 
aktywności wraca do gry.

Mówcy wypowiadają trzy stwierdzenia na temat 
historii skautingu i guidingu. Dwa są prawdziwe 
(z kart faktów), a jedno jest wymyślone przez Twój zespół. 
Postaraj się, aby było to jak najbardziej wiarygodne 
stwierdzenie. Twoim celem jest zmylenie zgadujących.

Po wybraniu przez zgadujących ostatecznej odpowiedzi, 
mówcy ujawniają, które stwierdzenie jest fikcją. 

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY

4.  Fakt czy f ikcja?4.  Fakt czy f ikcja?
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Liderki  i  l iderzy 
wciąż poszukują 

prawdy
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Gdy taniec się skończy, dobierzcie się w pary i wymieńcie 
spostrzeżenia:

• Jak się czuliście, gdy tańczyliście w ciszy do melodii, którą tylko  
   Wy mogliście „słyszeć”?
• Czy było to łatwe, czy trudne? Dlaczego?
• Czy dwa lata temu odważylibyście się zatańczyć w ten sam         
   sposób? Czy byłoby łatwiej lub trudniej wykonać tę czynność?   
   Jak myślicie, dlaczego tak jest?
• Czy byłoby łatwiej, czy trudniej wykonać tę aktywność na 
   zewnątrz w innej grupie niż drużyna harcerska? Jak myślicie, 
   dlaczego tak jest?

Jeśli drużyna uzna to zadanie za zbyt trudne, możesz pomóc jej 
członkom, odtwarzając muzykę, do której będą mogli zatańczyć.

5.  Zatańcz z własną przeszłością 5.  Zatańcz z własną przeszłością 

Krok 1. Każdy z uczestników zaczyna śpiewać 
w myślach swoją ulubioną piosenkę lub 
melodię bez wydawania żadnego dźwięku.

Krok 2. Kiedy będziesz gotowy, zacznij 
tańczyć do melodii, którą nucisz w Twojej 
głowie, wyobraź sobie, że jesteś na cichej 
dyskotece!

Krok 3. Tańcz przez dwie minuty do swojej 
własnej melodii!

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i  l iderzy 
wciąż się uczą,  jak 
pozostać wiernym 

samemu sobie
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Jest rok 1911, kiedy drużyny harcerskie rozpoczęły 
działalność w Twoim kraju, a Ty jesteś jednym z pierwszych 
członków organizacji. Chcesz, żeby więcej 
ludzi z różnych części kraju zaangażowało 
się w działalność harcerstwa. Pomysł jest 
ekscytujący, ale musisz być bardzo ostrożny, 
bo nie wiesz, jak idea harcerstwa zostanie 
przyjęta przez różne grupy społeczne.

Dobierzcie się w pary. Każda para powinna wymyślić własny 
wyjątkowy uścisk dłoni. Gdy każda para wymyśli już swój uścisk 
dłoni, rozdzielcie się i utwórzcie nowe pary z innymi uczestnikami.  

Kiedy powstaną już nowe pary, poproś, aby ich członkowie 
przedstawili się sobie, a następnie nauczyli się nawzajem swoich 
pierwotnych uścisków. Następnie każda nowa para ma za zadanie 
stworzenie nowego uścisku dłoni, który będzie łączył dwa poprzednie.  

Powtórz zadanie po raz trzeci i poproś uczestników, aby pokazali 
sobie nawzajem wszystkie rodzaje uścisków, które dotychczas poznali. 

Powróćcie do kręgu. Poproś harcerki i harcerzy, aby zaprezentowali 
wszystkie rodzaje uścisków dłoni, których się nauczyli.

Przedyskutujcie:
• Jak po kolei zmieniały się uściski dłoni?
• Czy próbowałeś różnych metod, aby wykonać to zadanie?
• Jak się czułeś? Jaka metoda działała najlepiej?
• Czy przypominasz sobie sytuacje, kiedy musiałeś pracować 

w środowisku innym niż Twoje własne?
• W jaki sposób dostosowałeś swój „uścisk dłoni”?

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY

6.  Uściśnij  dłoń i  poznaj 6.  Uściśnij  dłoń i  poznaj 
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Liderki  i  l iderzy 
korzystają ze swoich 

wcześniejszych 
doświadczeń,  by 

przezwyciężać 
trudności
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Szczegóły znajdziesz tutaj: 
www.wagggs.org/kusafiri.

Światowy Ośrodek WAGGGS Kusafiri w 2017 r. 
zorganizował na Madagaskarze wydarzenie o nazwie 
Arts4Change. W trakcie tego wydarzenia badaliśmy 
sposoby wykorzystywania kreatywności do poszerzania 
zdolności przywódczych. Przywództwo nie zawsze musi 
być „widzialne” lub „słyszalne”, czasami może być po prostu 
„wyczuwalne”!

Po kilku rundach przedyskutujcie, co pomagało w odgadnięciu, 
kto jest liderem, a co utrudniało to zadanie.
• Co sprawiło, że ktoś był skutecznym liderem?
• Czy którąś z tych cech można zastosować w życiu 

codziennym?

Krok 1. Stańcie drużyną w kręgu.

Krok 2. Jedna osoba wychodzi z pokoju/harcówki. Pozostali wybierają 
spośród siebie lidera.

Krok 3. Lider zaczyna wykonywać dowolną czynność, pokazywać 
dowolny gest, ruch lub wydawać dźwięk, zaś wszyscy pozostali w kręgu 
powtarzają po nim. Lider może zmienić swoją czynność w dowolnym 
momencie, a reszta uczestników musi go naśladować.

Krok 4. Osoba, która wyszła, wraca do kręgu. Jej zadaniem jest znalezienie 
osoby, która jest liderem. Ma trzy próby. Próbując zgadnąć, obserwuje 
harcerki i harcerzy odgrywających ruchy lub dźwięki wydawane przez 
lidera, który może je dowolnie zmieniać.

Krok 5. Jeśli osoba prawidłowo odgadnie, kto jest liderem, nagrodźcie ją 
oklaskami. Jeśli nie zgadnie, oklaski otrzymuje lider. 

Gdy runda się zakończy, wybierzcie następnego ochotnika, który wyjdzie 
z pomieszczenia oraz nowego lidera, aby zagrać w grę jeszcze raz.

7.  Znajdź l idera w Kusafir i7.  Znajdź l idera w Kusafir i
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#TimeToLead | #CzasByPrzewodzić
#WTD2019 | #DMB2019

@wagggs_world |  @kusafiriwc

Podziel się zdjęciami z tego spotkania  
z WAGGGS i ze Światowym Ośrodkiem 
WAGGGS Kusafiri za pośrednictwem 
mediów społecznościowych.

wagggs | kusafiriworldcentre

Liderki  i  l iderzy dzielą 
się umiejętnościami 

przywódczymi ze swoimi 
drużynami
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Przygotowanie: Będą potrzebne kredki i papier dla każdego 
zespołu, sześć słoików lub małych pudełek oraz 
karteczki z hasłami rozpoczynającym się od słów: 
„Dziewczyny na całym świecie mogą…”, zakończone 
jedną z opcji z listy poniżej. Uczestnikom potrzebne 
będą monety.

Krok 1. Ustaw sześć małych pudełek lub słoików oznaczonych 
odpowiednio sześcioma zdaniami z poniższej listy.

Krok 2. Poinformuj drużynę, że każdego roku Fundusz Dnia Myśli 
Braterskiej wspiera WAGGGS, umożliwiając większej liczbie 
dziewcząt przeżywanie niesamowitych rzeczy. Przeczytaj drużynie 
poniższą listę haseł (Dziewczyny na całym świecie mogą...) i upewnij 
się, że wszyscy zrozumieli, co one oznaczają.

Krok 3. Każdy z uczestników wybiera jego zdaniem najważniejszą 
rzecz, to, co powinno być osiągalne i możliwe dla jak największej liczby 
dziewcząt na całym świecie, a następnie wrzuca monetę – swoją 
darowiznę na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej – do odpowiedniego 
słoika/pudełka oznaczonego danym hasłem.

Krok 4. Sprawdź, które z haseł uzyskało największą liczbę 
głosów i sprawdź na karcie 73, który z programów WAGGGS 
daje szansę, żeby to osiągnąć. Zaproś drużynę do zapoznania 
się programem, który uzyskał największą liczbę głosów.

Dziewczyny na całym świecie mogą ...
1. Przeciwdziałać przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet. 
2. Dokonywać zdrowych wyborów dla siebie i innych.
3. Poczuć się bardziej pewne siebie.
4. Wyrażać swoje zdanie i rzucić wyzwanie stereotypom 

dotyczącym wyglądu.
5. Czuć się bezpiecznie w sieci (online).
6. Zabierać głos i być słuchane.

Pamiętaj, aby w tym zadaniu zebrać pieniądze i przekazać je 
do WAGGGS, aby zasiliły Fundusz Dnia Myśli Braterskiej!

8.  Poznaj  Fundusz 
Dnia Myśli  Braterskiej

8.  Poznaj  Fundusz 
Dnia Myśli  Braterskiej

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i   l iderzy 
podejmują działania 

dla wzmocnienia 
Światowego Ruchu 

Przewodniczek i  Skautek.
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Przygotowanie: Będzie potrzebna otwarta przestrzeń 
i przedmioty takie jak chusty, którymi można zasłonić uczestnikom 
oczy. Jeśli to zbyt trudne, nie zasłaniaj oczu młodszym uczestnikom. 

Krok 1. Wyznacz dwa punkty graniczne na otwartej przestrzeni, to będzie 
początek i koniec trasy.

Krok 2. Drużyna ma zasłonięte oczy i nie może ze sobą rozmawiać. Tylko 
jedna osoba nie ma zasłoniętych oczu i to ona jest liderem w tym zadaniu. 
Osoba ta musi po cichu poprowadzić drużynę od punktu początkowego do 
końcowego.

Krok 3. Pod koniec zabawy omówcie całą drużyną, jak przebiegało zadanie. 
Jak się czuł lider? Czego doświadczyła drużyna i jak wyglądało komunikowanie 
się z innymi? Czy udało się porozumieć? Jak członkowie zespołu, którzy mieli 
zasłonięte oczy, przyczynili się do osiągnięcia celu?

Seminarium Juliette Low (ang. Juliette Low Seminar; JLS) to jedno 
z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych 
przez WAGGGS. To seminarium kształceniowe, którego celem jest przede 
wszystkim inspirowanie młodych liderek i liderów oraz podnoszenie ich 
liderskich umiejętności. 

W 2019 roku odbędzie się największe JLS w historii. Weźmie w nim udział aż 
1000 osób między 20-30 rokiem życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://bit.ly/JLS2019 

Wyobraź sobie, że jesteś na Seminarium Juliette Low, jest środek nocy 
i właśnie po raz pierwszy spotkałeś się ze swoim międzynarodowym zastępem. 
Nie możecie się swobodnie komunikować za pomocą słów, ponieważ każdy 
mówi w innym języku. Musicie ze sobą współpracować, aby jak najszybciej 
dotrzeć do waszego obozowiska.

Materiały: opaski na oczy

9.  Podróż w ciemności9.  Podróż w ciemności

Fundusz Dnia Myśli Braterskiej wspiera udział młodych kobiet 
w międzynarodowych wydarzeniach WAGGGS.  

Czy wpłaciłeś już swoją darowiznę?
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Liderki  i  l iderzy 
zachowują się 

odpowiednio do 
warunków otoczenia
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Krok 1. Macie 5 minut, aby drużyną zrobić sobie kreatywne 
i zabawne zdjęcie pokazujące, jak wspólnie podejmujecie inicjatywę, 
by chronić środowisko.

Krok 2. Udostępnijcie zdjęcia drużynowej lub drużynowemu. Kartę 
zdobędą autorzy najbardziej kreatywnego zdjęcia.

Następnie: Porozmawiaj ze swoją drużyną, jak możecie zrealizować 
Wasze pomysły ze zdjęć i przełożyć je na realne działanie.

Każdego roku skautki w wieku od 18 do 25 lat biorą 
udział w Seminarium Helen Storrow organizowanym 
przez WAGGGS. Seminarium odbywa się w Our Chalet, 
Światowym Ośrodku WAGGGS w Szwajcarii. Uczestniczki 
zgłębiają wiedzę dotyczącą podejmowania inicjatyw, mających 
na celu ochronę naszego środowiska naturalnego. Jednocześnie 
w trakcie tego wydarzenia drużyny z całego świata mogą połączyć 
się z seminarium i uczestniczyć w nim online. W 2018 roku 
w Seminarium Helen Storrow wzięło udział 700 uczestników.

Szczegóły znajdziesz tutaj: www.ourchalet.ch

Przygotowanie: telefon komórkowy, którym 
można robić zdjęcia lub aparat fotograficzny

10.  Mogę być ekologiczną 
l iderką,  l iderem

10.  Mogę być ekologiczną 
l iderką,  l iderem

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i  l iderzy cenią małe 
zmiany,  które razem mogą 

zmienić wiele

#TimeToLead | #CzasByPrzewodzić
#WTD2019 | #DMB2019

@wagggs_world |  @kusafiriwc

Podziel się swoim zdjęciem z Our Chalet
i WAGGGS za pośrednictwem mediów
społecznościowych.

wagggs | kusafiriworldcentre
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Krok 1. Zaplanujcie w zespole proste ćwiczenie dla 
pozostałych zespołów w oparciu o wybrane materiały 
z recyklingu, przygotowane na zajęcia.

Krok 2. Kiedy już zdecydujecie się na ćwiczenie, 
przeprowadźcie je dla pozostałych zespołów. 

WSKAZÓWKA: Młodsi uczestnicy mogą poprowadzić 
grę lub nauczyć piosenki, którą znają.

Wolontariusze w Sangam są odpowiedzialni za 
organizację wydarzeń i zajęć programowych dla 
skautów i skautek, odwiedzających ten Ośrodek 
Światowy WAGGGS. Umiejętność wspierania innych 
w rozwoju należy do kluczowych kompetencji 
liderskich, jakie mogą rozwijać wolontariusze w trakcie 
swojego pobytu w Sangam. Wolontariusze muszą być 
kreatywni i dostosowywać się do potrzeb uczestników 
w każdej sytuacji.

Szczegóły znajdziesz tutaj: 
www.sangamworldcentre.org

Przygotowanie: Wybierz 10 różnych 
przedmiotów z recyklingu, które każdy 
z zespołów będzie mógł wykorzystać w trakcie 
zabawy.

11.  Sangam potrzebuje 
Twojej  pomocy

11.  Sangam potrzebuje 
Twojej  pomocy

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i  l iderzy 
stwarzają przestrzeń 

dla kreatywności

#TimeToLead | #CzasByPrzewodzić
#WTD2019 | #DMB2019

@wagggs_world |  @kusafiriwc

Podziel się zdjęciem z zajęć z WAGGGS 
i Sangam za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.

wagggs | kusafiriworldcentre
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Jesteś zastępową/zastepowym. Do Twojego zastępu dołączyła 
nowa osoba. Nie tylko jest ona nowa w zastępie, ale właśnie 
przeprowadziła się z innej części kraju. Pozostali członkowie 
nie dogadują się z nią. Chcą, żeby opuściła zastęp. 

Czy to sprawia, że jesteś liderką/liderem?
• Odpowiedź A: 
Tak. Zrozumienie, dlaczego ludzie myślą i działają w inny sposób, 
pomaga nam współpracować i dostosowywać nasze zachowania. 
Pamiętaj, by zawsze się zastanowić i spróbować postawić się na 
czyimś miejscu.
• Odpowiedź B:
Oczywiście. Zebranie jak największej ilości informacji jest ważne. 
Rozumiejąc, co się dzieje, możesz zdecydować, które podejście 
będzie najlepsze.
• Odpowiedź C:
Tak. Praca z ludźmi, którzy nie mają takich samych doświadczeń 
jak my, pomaga nam się rozwijać. Właśnie na tym polega skauting. 
Warto zastanowić się, w jaki sposób doświadczenia ludzi wpływają 
na ich zachowanie.

12.  Problemy zastępów12.  Problemy zastępów

Co robisz w takiej sytuacji?
A. Organizuję zbiórkę zastępu i tak dobieram zajęcia, by 

sprowokować wszystkich do przemyślenia tematu 
różnic kulturowych i różnych postaw.

B. Rozmawiam oddzielnie z nową osobą oraz z zastępem, aby 
lepiej zrozumieć, na czym polega problem.

C. Proszę swój zastęp, aby przeprowadził zajęcia dla całej 
drużyny na temat różnic kulturowych i korzyści płynących 
z pracy z różnymi ludźmi. Następnie proszę uczestników, aby 
podzielili się swoimi przemyśleniami i wrażeniami dotyczącymi 
nowo pozyskanej wiedzy.

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i  l iderzy 
uczą się,  jak 

funkcjonuje świat 
innych ludzi
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Przygotowanie: Będą potrzebne długopisy i papier dla wszystkich 
uczestników.

Jak sobie wyobrażasz, że będzie wyglądało 
harcerstwo i bycie harcerką i harcerzem za 100 lat, 
w 2119 r.? 

Krok 1. Każda osoba rysuje na papierze, w górnej części 
strony, twarz przedstawiającą harcerkę lub harcerza w 2119 r. 
Na rysunku można dodać jakieś elementy, tak aby można było 
poznać, że jest to rok 2119.

Krok 2. Złóż papier, pozostawiając widoczny tylko ostatni 
centymetr rysunku. Następnie każdy przekazuje swój rysunek 
osobie siedzącej po lewej stronie. 

Krok 3. Następna osoba dorysowuje do twarzy szyję i tors. 
Ponownie składa papier, aby ukryć rysunek.

Krok 4. Rysunki są ponownie przekazywane w lewo. Tym razem 
uczestnicy dorysowują nogi i stopy.

Krok 5. Rysunki są przekazywane po raz ostatni. Każda osoba 
otwiera rysunek, aby pokazać całą postać, a następnie porównać 
z innymi rysunkami przedstawiającymi ich wyobrażenie 
o harcerkach i harcerzach z roku 2119.

Przedyskutujcie, jakie inne różnice, poza wyglądem, 
mogą pojawić się w harcerstwie za 100 lat? Co jeszcze 
będzie inne za 100 lat? 
Podzielcie się swoimi pomysłami za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, używając hasztagów 
#TimetoLead, #CzasByPrzewodzić i #WTD2019, 
#DMB2019.

13.  Rok 2119,  czy możesz to 
sobie wyobrazić?

13.  Rok 2119,  czy możesz to 
sobie wyobrazić?

ZADANIE 

DLA CAŁEJ 
DRUŻYNY
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Liderki  i  l iderzy 
uwzględniają 
różne punkty 

widzenia
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Masz 24 lata i w okresie letnim jesteś 
wolontariuszką w Ośrodku Światowym WAGGGS 
Our Cabaña.  To Twój pierwszy pobyt w Meksyku 
i pierwszy w Światowym Ośrodku WAGGGS. Nigdy 
wcześniej nie byłaś w otoczeniu tak wielu skautek 
z tak wielu różnych krajów.

Co robisz i dlaczego?

A. Zasypujesz wszystkich pytaniami. Chcesz lepiej zrozumieć swoje nowe 
koleżanki – co jedzą na śniadanie? Jak wygląda skauting w ich krajach? 
Jak w ich miejscu zamieszkania żyją dziewczyny i kobiety?

B. Postanawiasz dowiedzieć się jak najwięcej o Meksyku i meksykańskich 
skautkach. Chcesz zdobywać wiedzę i doświadczenie jak najbardziej 
lokalnie.

C. Korzystasz z okazji, aby dowiedzieć się więcej o historii ośrodka Our 
Cabaña i Światowego Ruchu Przewodniczek i Skautek. Zdajesz sobie 
sprawę, że WAGGGS to prawdziwie globalna organizacja!

Co to mówi o Twoich zdolnościach liderskich?
• Odpowiedź A: 
Cechuje Cię ciekawość. Wykorzystaj zebrane informacje, aby postawić 
się w sytuacji innych ludzi. Jak wygląda ich codzienne życie? Jeśli mają 
odmienne opinie i przekonania od Twoich, jak one zostały ukształtowane 
i z czego mogą wynikać?
• Odpowiedź B:
Cenisz każdą okazję, która pozwala Ci dostrzec i zrozumieć lokalny 
kontekst i najbliższe środowisko. Użyj tej cechy, aby dostosować 
swoje zachowanie do otaczającej Cię rzeczywistości. Niektóre rzeczy, 
które mówisz lub robisz w swoim środowisku, mogą być uważane za 
niewłaściwe lub dziwne, gdy jesteś gdzie indziej.
• Odpowiedź C:
Postrzegasz swoje działania w szerszym kontekście. Zastanów się, jaki 
wpływ ma Twoja drużyna na wspólnotę lokalną, w której działa i jak może 
wpływać na całą organizację WAGGGS i ruch skautowy w skali globalnej.

14.  Dociekliwość w Our Cabaña14.  Dociekliwość w Our Cabaña
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Liderki  i  l iderzy 
nieustannie poznają 

świat,  który ich otacza

#TimeToLead | #CzasByPrzewodzić 
#WTD2019 | #DMB2019

@wagggs_world |  @ourcabana | 
@nuestra_cabana

Podziel się swoimi odpowiedziami z WAGGGS 
i Our Cabaña za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.

wagggs | ourcabana
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KARTA PRZYSZŁOŚCI

Przygotowanie: Ołówek lub długopis na zespół oraz plansza 
z tabelą Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zamiennie możesz użyć 
tabeli na karcie do gry. 

W 2015 roku światowi przywódcy zgodzili się przyjąć 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju, które chcieliby osiągnąć do 2030 r. 
Założeniem było stworzenie lepszego świata poprzez: 

1. wyeliminowanie 
ubóstwa,

2. zwalczanie 
nierówności,

3. zapobieganie 
zmianom  
klimatycznym. 

Kierując się wyznaczonymi celami, wszyscy jesteśmy zobowiązani do 
współpracy na rzecz budowania lepszej przyszłość dla każdego i każdej 
z nas. Skautki na całym świecie pracują na rzecz osiągnięcia tych celów. 
Więcej informacji tutaj: www.wagggs.org/SDGs.

Krok 1. W zespole zastanówcie się, które z globalnych celów są najważniejsze 
dla dzieci i młodzieży w waszej społeczności lokalnej. Zakreślcie pięć 
wybranych w powyższej tabeli.

Krok 2. Przeczytajcie innym zespołom pięć celów, które wybraliście. Każda 
osoba głosuje za celem, na którym jej najbardziej zależy. Twój zespół ogłasza 
zwycięski cel.

Krok 3. Wszystkie zespoły mają minutę na zastanowienie się, w jaki sposób 
mogą wspomóc osiągnięcie tego celu w codziennym życiu.

Krok 4. Każdy zespół opowiada o swoim pomyśle.

15.  W jakim świecie 
chcemy żyć?

15.  W jakim świecie 
chcemy żyć?
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Liderki  i  l iderzy 
podejmują działania, 

które mają pozytywny 
wpływ na otoczenie

Nie zapomnij podzielić się 
swoimi pomysłami z innymi.

Odwiedź stronę: thegoals.org, 

żeby dowiedzieć się więcej.
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Szczegóły znajdziesz tutaj: www.paxlodge.org

Przygotowanie: Kwadratowe kartki papieru oraz 
instrukcja składania gołębia. 

Nazwa Pax Lodge oznacza „Pokój”, a jego maskotka, gołąb o imieniu 
Olave, to uniwersalny symbol pokoju. Jako harcerki i harcerze lubimy się 
zastanawiać nad światem i staramy się być gotowymi do zmieniania go  
na lepsze dla innych.
 
Krok 1.  Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby złożyć własnego  
gołębia pokoju.
 
Krok 2. Zastanów się nad jedną rzeczą, którą zmienisz w swoim życiu, 
aby częściej mieć poczucie spokoju. Spisz swoje pomysły na skrzydłach 
swojego gołębia.

1. Złóż kawałek papieru na pół wzdłuż 
przekątnej, a następnie rozłóż. 

2. Złóż ponownie na pół wzdłuż drugiej 
przekątnej.

3. Zagnij kartkę wzdłuż linii przerywanej 
zaznaczonej na rysunku.

4. Zagnij ponownie zgodnie z przerywaną 
linią na rysunku.

5. Złóż całość na pół.
6. Zagnij z jednej strony wzdłuż linii 

przerywanej i powtórz po stronie 
przeciwnej. 

7. Zagnij tak, aby powstało zagięcie na 
przyszły dziubek, rozłóż.

8. Złóż odpowiednio fragment papieru, 
tworząc dziubek jak na rysunku.

9. Na koniec domaluj swojemu gołębiowi 
oczy.

Podziel się z WAGGGS i Pax Lodge za pośrednictwem mediów 
społecznościowych zdjęciami swojej drużyny podczas tworzenia 
gołębi. 

16.  Spraw, by zapanował pokój16.  Spraw, by zapanował pokój
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Liderki  i  l iderzy 
są dla siebie mili 

#TimeToLead | #CzasByPrzewodzić 
#WTD2019 | #DMB2019

 @wagggs_world | @PaxLodge

Podziel się z WAGGGS i Pax Lodge za pośrednictwem 
mediów społecznościowych zdjęciami swojej drużyny 
podczas tworzenia gołębi.

@wagggs | @PaxLodge
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Przygotowanie: Będziesz potrzebować informacji na temat  
5. Celu Zrównoważonego Rozwoju, którą znajdziesz w załączniku 
na stronie 73.

W jaki sposób możesz zostać rzeczniczką/rzecznikiem?
Wywieraj wpływ na innych 
ludzi

przez zabieranie głosu w temacie, 
działanie i edukowanie

aby podejmowali decyzje na przykład przez zmianę zasad lub 
przepisów prawnych, alokację środków 
finansowych czy zapewnianie wsparcia

które poprawią życie nasze 
i innych ludzi

to jest efekt, który staramy się osiągnąć

Skautki są rzeczniczkami równości płci. Każdego roku przedstawicielki WAGGGS 
zasiadają w Komisji ds. Statusu Kobiet przy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ang. Commission on the Status of Women, CSW). WAGGGS organizuje 
delegację skautek z całego świata, aby mogły one zabrać głos i wypowiedzieć 
się na temat praw dziewcząt. Więcej informacji znajdziesz na stronie:   
bit.ly/WAGGGS_CSW

Krok 1. Głównym zadaniem 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju jest zachowanie 
równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Przyjrzyj się 
swojej lokalnej społeczności lub aktualnej sytuacji w Twoim kraju. Czy bycie 
chłopcem czy dziewczyną ma wpływ na Twoje poczucie bezpieczeństwa? 
A co z przyjaciółmi, których masz lub miejscami, które odwiedzasz? Jak Twoim 
zdaniem można wspomóc osiągnięcie 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju w ciągu 
najbliższych pięciu lat? Porozmawiajcie o tym w zespole i zanotujcie Wasze 
pomysły.

Krok 2. Wyobraźcie sobie, że jesteście w CSW, a pozostałe zespoły są 
przedstawicielami rządów (decydentami). Niech każdy z Was wygłosi 3-minutowe 
przemówienie o tym, w jaki sposób można się przyczynić do osiągnięcia celu 
numer 5. Korzystajcie z pomysłów spisanych w ramach kroku 1.

Krok 3. Słuchacze (wszystkie pozostałe zespoły) głosują, dając wyraz temu, czy 
czują się przekonani Waszymi wystąpieniami. Jeśli Twój zespół dostał więcej niż 
połowę głosów, zdobywacie tę kartę. Jeśli nie, odkładacie kartę na miejsce.

17.  Spraw, aby równość płci 
stała się rzeczywistością

17.  Spraw, aby równość płci 
stała się rzeczywistością

11+
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Liderki  i  l iderzy 
wypowiadają się za 

równością na świecie
WSKAZÓWKA: Młodsi uczestnicy 
mogą zrobić zdjęcie, które 
symbolizuje to, co jest ważne dla 
ludzi w Twojej społeczności lokalnej. 
Na przykład mogą zrobić zdjęcie 
krzesła, co oznacza, że więcej 
młodych kobiet powinno zasiadać 
w rządzie.
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Jest rok 2300. Jesteś zastępową/zastępowym. Twój 
zastęp właśnie ukończył zdobywanie sprawności 
„Podróżnik w czasie”. Macie wehikuł do podróży 
w czasie, nad którym bardzo ciężko pracowaliście, aby 
go zbudować. Właśnie próbowaliście go przetestować 
i wylądowaliście nie w tej dekadzie. Wydaje się,  
że maszyna jest niesprawna.

Co zamierzasz zrobić?

A. Zastanawiasz się, jak ją naprawić i jakiej wiedzy Ci brakuje, aby tego 
dokonać. Następnie szukasz kogoś, kto mógłby wypełnić te braki 
i Ci pomóc.

B. Każda osoba w Twoim zastępie jest kreatywna. W końcu już raz 
zbudowaliście tę maszynę. Wszyscy zabieracie się do pracy, aby 
się przekonać, czy jesteście w stanie ją naprawić, lubicie uczyć się 
w praktyce.

C. Maszyna jednak nie będzie działać, godzicie się z tym. Ale tak 
naprawdę chcecie wrócić do domu, więc zaczynacie planować, jak 
osiągnąć cel bez korzystania z wehikułu czasu.

Czy to sprawia, że jesteś liderem?
• Odpowiedź A: 
Oczywiście, że tak. Przywództwo polega również na próbie 
ustalenia, czego nie wiemy. Nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Dopóki jesteś świadomy/świadoma braków w swojej 
wiedzy, możesz poprosić o pomoc innych i wykorzystać 
umiejętności członków zastępu.
• Odpowiedź B:
Tak, kreatywność to niesamowita cecha. Uczenie w działaniu i przez 
zabawę jest najlepszą formą nauki dla niektórych z nas. Taka forma 
pozwala nam również odkrywać nowe rzeczy.
• Odpowiedź C:
Zdecydowanie. Czasami rzeczy nie idą zgodnie z planem. Pomyśl 
o wszystkich opcjach, w tym o zasobach spoza zespołu, które mogą  
Ci pomóc.

18.  Kłopoty podróżników18.  Kłopoty podróżników
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Liderki  i  l iderzy 
dokładnie badają 

sytuację,  żeby 
podjąć najlepsze 

decyzje
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It’s 
#TimeToLead
It’s 
#TimeToLead

TO JEST #CZASBYPRZEWODZIĆ TO JEST #CZASBYPRZEWODZIĆ 

Jeśli dotarliście do tej części, oznacza to, że ukończyliście przygodę  
z podróżą w czasie.

GRATULACJE !
Jak zatem rozwinęliście swoje umiejętności liderskie podczas 
tej przygody? Połóż na podłodze karty, które zdobył każdy 
z zespołów. Umieść je stroną B do góry. 

Każda z kart symbolizuje jedną z praktyk liderskich. 
Bycie liderką i liderem to nie tylko Twoja rola lub 
pozycja, ale też to, w jaki sposób każdego dnia 
świadomie pracujesz nad sobą i dodajesz siły 
sobie i innym, rozwijając swoje umiejętności 
i pracując nad praktykami liderskimi.

Jak według Ciebie będzie wyglądało harcerstwo 
w roku 2119?! Podziel się z WAGGGS swoimi 
przemyśleniami.

www.wagggs.org | 

www.worldthinkingday.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

wagggs
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Zastanów się nad praktykami liderskim opisanymi na każdej karcie. 

Porozmawiaj o tym, które z praktyk sprawiają, że stajesz się bardziej 
inspirującym liderem, liderką. Każdy z członków zespołu wybiera jedną 
kartę, którą uważa za najważniejszą. 

Skorzystaj z kart do gry i zaangażuj wszystkich członków zespołu do 
zrobienia zdjęcia lub krótkiego filmu. Zdjęcie/film powinno przedstawiać 
Twojego inspirującego lidera w akcji, wykorzystującego praktyki, o których 
rozmawialiście przed chwilą. Zastanów się, jak powinien wyglądać ten 
inspirujący przywódca. W jaki sposób wprowadzić te praktyki do życia 
codziennego?

Podziel się swoim wizerunkiem inspirującego lidera z resztą świata. 
Udostępnij go w mediach społecznościowych, używając #TimeToLead, 
#CzasByPrzewodzić, # WTD2019 i #DMB2019.

Refleksja końcowa: Po zakończonej grze zachęć uczestników do napisania listu do 
siebie z „przyszłości”. Poproś ich, aby zanotowali swoją ulubioną praktykę liderską 
z kart do gry, a następnie napisali list o tym, jak będą pracować nad rozwijaniem tej 
kompetencji w nadchodzącym roku. List zostanie otwarty w Dniu Myśli Braterskiej 
2020. Zbierz listy i włóż je do kapsuły czasu, którą następnie zakopiecie albo 
schowacie w bezpiecznym miejscu aż do następnego Światowego Dnia Myśli 
Braterskiej.

STWÓRZ SWOJEGO 
INSPIRUJĄCEGO LIDERA

STWÓRZ SWOJEGO 
INSPIRUJĄCEGO LIDERA

GRATULACJE !
WŁAŚNIE  UKOŃCZYLIŚCIE  WYZWANIE  NA 

DZIEŃ MYŚLI  BRATERSKIEJ  2019  R .
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Jest kilka słów lub terminów, które dla Twojej drużyny mogą być 
niejasne. Słowa te są wymienione poniżej. Kiedy Twoja drużyna trafi na 
jeden z tych terminów i będzie on dla nich niezrozumiały, przeczytaj im 
definicję. 

Bycie liderką 
i liderem 
w rozumieniu 
WAGGGS

WAGGGS stworzył nowy model przywództwa oparty na 
praktykach, kompetencjach liderskich. Chodzi o postawy 
i zachowania, które wybierasz każdego dnia, aby rozwinąć 
swoje zdolności przywódcze. Pomyśl o tym jako o swoich 
„sposobach funkcjonowania i myślenia o świecie”, jako 
o podstawach tego, kim jesteś jako przywódca/lider. 
Najlepszym sposobem, aby to kształtować, jest aktywna 
praca nad rozwojem umiejętności przywódczych.

Równość płci Dotyczy to równych praw, obowiązków i możliwości, jakie 
mają kobiety, mężczyźni, dziewczęta i chłopcy. Równość nie 
oznacza, że kobiety i mężczyźni staną się tacy sami. Chodzi 
o to, żeby prawa, obowiązki i możliwości kobiet i mężczyzn 
nie były zależne od tego, czy dana osoba urodziła się 
mężczyzną czy kobietą.

Decydent Osoba, która ma władzę i może wykorzystać ją, by 
dokonywać zmian. Na przykład urzędnicy państwowi.

Komisja ds. 
Statusu Kobiet 
przy ONZ 
(Commission 
on the Status of 
Women, CSW)

CSW działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet 
i dziewcząt. Jest to funkcjonalna komisja Rady Społeczno-
Gospodarczej ONZ (UN’s Economic and Social Council, 
ECOSOC). Oznacza to, że wykonuje zadania w jej imieniu 
i doradza w kwestiach związanych z płcią.

Cele 
Zrównoważonego 
Rozwoju 
(Sustainable 
Development 
Goals, SDGs)

SDGs lub, jak są one również nazywane, cele globalne, 
zostały uzgodnione przez światowych przywódców 
podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r. 
Stanowią one historyczne porozumienie w sprawie wyzwań, 
przed którymi stoi nasz świat, włączając w to ubóstwo, 
zdrowie, zmiany klimatyczne i różne formy nierówności. Do 
2030 r. planowane jest osiągnięcie 17 celów  globalnych.

Zastępy Mniejsze zespoły, z których składają się drużyny lub na 
które dzielą się grupy podczas gier.

Drużyna Cała grupa harcerek i/lub harcerzy i ich przyjaciół 
zaangażowanych w grę.



ZABAWNE FAKTY 

DOTYCZĄCE 
GUIDINGU 

I  SKAUTINGU

ZAŁĄCZNIK
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1. Najwyżej położony Ośrodek Światowy WAGGGS to Our Cabaña, 
znajdujący się na wysokości 1542 metrów nad poziomem morza.

2. Kusafiri otrzymało swoją oficjalną nazwę podczas transmisji online na 
żywo w październiku 2015 r.

3. Pomysł na powstanie Funduszu Dnia Myśli Braterskiej pochodzi 
od belgijskiej wolontariuszki, która napisała w tej sprawie do  
Lady Baden-Powell. Powiedziała, że jeśli Światowy Dzień Myśli 
Braterskiej jest obchodzony w dniu urodzin założycieli, to byłaby to 
dobra okazja do robienia „prezentów”.

4. Pierwszy Światowy Zlot Skautek odbył się w Anglii w 1924 roku. 
Uczestniczyło w nim 1100 osób z ponad 42 krajów. Noce były 
zimniejsze niż się spodziewano, a dla gości nie było wystarczająco dużo 
koców. O 22.00 pierwszej nocy skautki poprosiły sąsiadów, hotele 
i szpitale o wypożyczenie koców. W ciągu pół godziny zebrano ich 
więcej niż było potrzeba.

5. Pierwsza flaga światowej organizacji skautek, ze złotą koniczyną na 
jasnoniebieskim tle, została zaprojektowana przez skautkę z Norwegii 
i oficjalnie przyjęta w roku 1930.

6. Jednym z podregionów Regionu Półkuli Zachodniej są Karaiby. 
Karaiby są bardzo zróżnicowane, mówią wieloma językami i mają 
w swojej kulturze widoczne wpływy wielu innych kultur z różnych 
części świata. W 1958 r. utworzono Karaibski Związek Skautek, aby 
wzmocnić tamtejsze organizacje żeńskie, koncentrując się szczególnie 
na poprawie kształcenia.

7. W latach pięćdziesiątych w obozach dla uchodźców 
w Libanie, Syrii i Jordanii powstały żeńskie drużyny 
skautowe. Dziewczęta nie miały pieniędzy na zakup plakietek 
z koniczynkami, więc wycięły je z puszek po sardynkach.  

Zabawne fakty dotyczące 
guidingu i  skautingu

Zabawne fakty dotyczące 
guidingu i  skautingu

ZAŁĄCZNIK
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8. W Czadzie, w latach sześćdziesiątych, skautki nie miały pieniędzy na 
opłacanie składek członkowskich, w związku z tym wnosiły opłatę 
w formie wkładu rzeczowego, w postaci ryżu lub orzeszków ziemnych. 
Zasoby te zostały następnie sprzedane, co pozwoliło na wygenerowanie 
odpowiedniej sumy w gotówce.

9. W latach siedemdziesiątych skautki z Nowej Zelandii zbierały fundusze, 
sprzedając jajka. Dziewczęta w sobotnie poranki pukały do drzwi, 
prosząc mieszkańców o datek lub kupienie jajka.

10. Na okładce drugiego przewodnika dla skautek, opublikowanego  
w 1918 r., znajduje się liderka w towarzystwie dwóch tańczących 
dziewczyn. Ilustracje zostały przygotowane przez samego Lorda 
Baden-Powella. Pojawiło się wiele głosów sprzeciwu, ponieważ ludzie 
uznali okładkę za zbyt „nieodpowiednią”.

11. Region Afrykański WAGGGS jest reprezentowany przez 33 organizacje 
członkowskie. Wzrost liczebny tego regionu w ciągu ostatnich 10 lat 
był większy niż w jakimkolwiek innym regionie WAGGGS.

12. W 2017 r. aż 115 krajów przekazało środki na Fundusz Dnia Myśli 
Braterskiej. To rekord w historii tego funduszu.

13. Początkom skautingu i guidingu w Rosji towarzyszyła ogromna 
podejrzliwość ze strony władz rosyjskich. W 1911 r. organizacja została 
zamknięta. Członków organizacji wysyłano do więzienia. Dziewczęta 
nie przestały się spotykać. Spotykały się w tajemnicy. W 1914 r. w Rosji 
było 8000 skautek.

14. W sierpniu 1939 r., chwilę przed rozpoczęciem II Wojny Światowej, 
ośrodek Our Chalet został opuszczony przez gości i przygotowywany 
do służby w razie potrzeby wojennej. Kilka dni później do Our 
Chalet przyjechały dwie skautki ze Szwecji. Zaskoczyło je, że na 
dworcu autobusowym nikt na nie nie czekał. Podróżowały przez 
całe Niemcy i nie zorientowały się, że kraj jest w stanie wojny. 

ZAŁĄCZNIK

Zabawne fakty dotyczące 
guidingu i  skautingu

Zabawne fakty dotyczące 
guidingu i  skautingu



72

15. Our Ark, dawny Ośrodek Światowy w Londynie, działał również 
podczas II Wojny Światowej. Goście spali w schronie siedziby brytyjskiej 
organizacji skautek. 

16. Pierwszym państwem w Regionie Arabskim WAGGGS, które przystąpiło 
do organizacji w 1925 r. był Egipt.

17. Srebrna misa i kielnia podarowane Dame Leslie Whateley w dowód 
wdzięczności za położenie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka 
Sangam w 1964 r. zostały znalezione w 1986 r. u złotników w Londynie. 
Zostały wykupione przez jedną ze skautek i zwrócone do Sangam.

18. Twarz założycielki organizacji skautek na Filipinach, Girl Scouts of the 
Philippines, Josefy Llanes Escoda, znajduje się na banknocie o wartości 
1000 peso.

19. Pomysł utworzenia Ośrodka Światowego WAGGGS na Półkuli 
Zachodniej został zainicjowany podczas kursu na Kubie w 1947 roku. 
Oddanie Our Cabaña do użytku odbyło się w 1956 roku, wtedy to 
Lady Baden-Powell ofiarowała słynne niebieskie drzwi, które mogą 
podziwiać goście, odwiedzający Our Cabaña. Drzwi noszą nazwę 
Drzwi Naczelnej Skautki (ang. The Chief’s Door) i witają wszystkich 
tych, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę w ośrodku.

20. Podczas II Wojny Światowej skautki założyły „Guide International 
Service”, fundusz, którego celem była zbiórka pieniędzy na cele 
humanitarne. Była to pierwsza międzynarodowa akcja humanitarna 
finansowana prawie w całości przez dzieci.
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PROGRAMY GLOBALNE WAGGGS 

Zadanie dotyczące Funduszu Dnia Myśli Braterskiej, karta 43

1. Głos przeciwko przemocy (ang. Voices against Violence): Wspieraj młodych 
ludzi w rozpoznawaniu różnych form przemocy, rozumieniu swoich praw 
i poczuciu, że powinni z tych praw korzystać. Więcej informacji tutaj:  
bit.ly/VaVLeadersHandbook

2. Girl-powered Nutrition: WAGGGS współpracuje z Nutrition International, 
aby zapewnić każdej dziewczynie dostęp do pełnowartościowych produktów 
odżywczych. Więcej informacji tutaj: bit.ly/NutritionProgramme

3. Dobrze być sobą (ang. Free Being Me): Zbuduj poczucie własnej wartości 
i pewność siebie! Więcej informacji tutaj: www.free-being-me.com

4. Action on Body Confidence: naucz się być rzeczniczką/rzecznikiem, 
walczącym ze stereotypami piękna! Więcej informacji tutaj:  
www.free-being-me.com

5. Surf Smart: wiedza o tym, jak zachować bezpieczeństwo w sieci, jest 
dziś niezbędną umiejętnością wśród młodych ludzi. Wykorzystaj w pełni 
możliwości internetu, poruszając się mądrze w sieci. Więcej informacji tutaj:  
bit.ly/SurfSmartResource i www.wagggs.org/surf-smart

6. Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, 
SDGs oraz Global Goals): WAGGGS do 2030 r. ma na celu wspieranie pracy 
skautek na całym świecie w dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. Działamy jako brokerzy, mediatorzy, opiekunowie, by wspierać 
dzielenie się wiedzą i tworzenie partnerstw na rzecz realizacji tych celów. 
Więcej informacji tutaj: bit.ly/SDGsWAGGGS

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Celach Zrównoważonego 
Rozwoju, zastanów się nad realizacją propozycji #TeamGirl  
i Be the Change.

Możesz je znaleźć na stronie internetowej WAGGGS:
bit.ly/WAGGGSResources
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5.  CEL ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU - INFORMACJE 

Spraw, by równouprawnienie między płciami stało się 
rzeczywistością, karta 61

Globalny Cel 5. (lub 5. Cel Zrównoważonego Rozwoju) zakłada osiągnięcie 
równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. To jeden 
z 17 Globalnych Celów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to uniwersalne 
działania 193 krajów, których celem jest wyeliminowanie ubóstwa, ochrona 
naszej planety i zapewnienie wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu. 

Więcej informacji tutaj: bit.ly/GlobalGoalsVideo

Aby osiągnąć Globalny Cel numer 5, każdy kraj musi wyrazić zgodę na:

• Zaprzestanie wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt.

• Zaprzestanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, 
w tym handlu w celu świadczenia usług seksualnych i innych form 
wykorzystywania.

• Zaprzestanie wszelkich praktyk i tradycji, które pogarszają zdrowie 
fizyczne, psychiczne i seksualne kobiet i dziewcząt.

• Uznawanie i docenianie pracy kobiet w domu. Zapewnienie, że 
kobiety i dziewczęta będą miały równe szanse, aby się wypowiadać 
i uczestniczyć we wszystkich sferach życia politycznego, 
gospodarczego i publicznego.

• Ochronę praw kobiet w zakresie zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego.

• Promowanie polityki i przepisów zapewniających równość płci. 
Obejmuje to reformy zapewniające kobietom równy dostęp do 
własności i kontroli nad gruntami, innymi formami własności, 
usługami finansowymi, dziedziczeniem i zasobami naturalnymi.
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