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Wstęp

Zrealizowanie tej propozycji programowej pozwoli harcerkom 
i harcerzom, skautkom i skautom na całym świecie:

Witajcie! Macie w rękach propozycję 
programową na Światowy Dzień Myśli 
Braterskiej 2023: Nasz świat, nasza 
bezpieczna przyszłość.

Co to jest Światowy Dzień Myśli 
Braterskiej? 

Jest to dzień międzynarodowej przyjaźni 
obchodzony od 1926 roku. Każdego roku 
22 lutego skautki i skauci świętują, łącząc 
się ze sobą i bawiąc się razem, ucząc się 
i podejmując działania dotyczące globalnych 
problemów, które mają wpływ na lokalne 
społeczności oraz zbierając fundusze dla 10 
milionów osób zrzeszonych w WAGGGS na 
całym 
świecie. 

Pomysł na Światowy Dzień Myśli Braterskiej 
powstał po raz pierwszy, gdy skautki z całe-
go świata spotkały się w USA na 4. Świato-
wej Konferencji WAGGGS. 

W Międzynarodowym Dniu Dziewcząt 
w 2020 roku zapytaliśmy skautki i skautów 
poniżej 18 roku życia ze 100 różnych kra-
jów, jakie sprawy najbardziej ich interesują 
i co chcieliby zmienić w świecie. Ich odpo-
wiedzi pokazały nam, że dla młodych ludzi 
zmartwieniem numer jeden jest środowisko 
naturalne, dlatego tematem Światowego 
Dnia Myśli Braterskiej w latach 2022-2024 
będzie Nasz świat, nasza przyszłość. 
W 2023 roku kontynuujemy naszą trzylet-
nią podróż. Chcemy, by skautki i skauci, 
zgłębiając ten temat, stali się świadomymi 
ekologicznie liderkami i liderami.

2023: Nasz świat, nasza 
bezpieczna przyszłość 

Cele

2024: Nasz świat, nasza pomyślna 
przyszłość 
Środowisko i globalne ubóstwo

2022: Nasz świat, nasza równa 
przyszłość 
Środowisko i równość płci

Aby dowiedzieć się więcej o historii Światowego Dnia Myśli, odwiedź stronę

@WAGGGSworld

Każdego roku rozwijamy temat ekologii 
i badamy powiązania między środowiskiem 
a innymi globalnymi problemami. W tym roku 
zastanawiamy się, jak możemy uczyć się od 
natury i współpracować z nią, aby stworzyć 
bardziej pokojową i bezpieczną przyszłość 
dla dziewcząt i chłopców na całym świecie.
 

Połączyć się ze światem 
przyrody w ich własnym 
codziennym życiu   Dostrzec znaczenie harmonii 

w przyrodzie i potrzebę 
zrównoważonych 
ekosystemów 

Odkryć, czego możemy się 
nauczyć od świata 

przyrody w zakresie 
zarządzania, pokoju 
i budowania wspólnoty 

Działać w swoim 
własnym życiu, w swojej 
społeczności i poza nią, 
aby wprowadzać pokój 

poprzez naturę 

Środowisko i pokój 

Uwagi praktyczne
Wszędzie tam, gdzie mówimy o drużynie, mamy na 
myśli również gromadę zuchową i inne jednostki 
organizacyjne funkcjonujące w ZHP. Propozycja 
programowa może być z powodzeniem wykorzysta-
na do zdobywania sprawności zuchowych czy stopni 
harcerskich. Zachęcamy, by realizować ją zarówno na 
specjalnych spotkaniach i uroczystościach związa-
nych z DMB, jak i jako część programu drużyny 
podczas roku harcerskiego.
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Nasz świat, nasza bezpieczna przyszłość

Siedlisko 
Dom zwierzęcia lub rośliny. Niemal każde 
miejsce na ziemi - od najgorętszej pustyni 
po najzimniejszy lodowiec - jest siedliskiem 
dla niektórych rodzajów zwierząt i roślin. 
Większość siedlisk obejmuje społeczność 
zwierząt i roślin wraz z wodą, tlenem, glebą 
lub piaskiem i skałami. (Britannica Kids)

Bioróżnorodność 
Wszystkie formy życia, znajdujące się na 
danym obszarze, w tym zwierzęta, rośliny, 
grzyby, a nawet mikroorganizmy takie jak 
bakterie, które tworzą nasz świat przyrody. 
Różnorodność i równowaga są potrzebne, 
aby te gatunki mogły współpracować  
w ekosystemie. (World Wildlife Fund)

Zarządzanie środowiskiem 
Odpowiedzialne korzystanie i ochrona 
środowiska naturalnego.

Ekosystem
Obszar geograficzny, w którym rośliny, 
zwierzęta i inne organizmy, jak również 
pogoda i krajobraz, współpracują ze sobą, 
tworząc przestrzeń do życia. (National 
Geographic)

Światowy Dzień Myśli Braterskiej zawsze 
był dla skautek i skautów czasem łączenia 
się i świętowania naszego globalnego ruchu. 
Jest to również okazja do zbadania kwestii, 
które są ważne dla młodych ludzi oraz 
pozytywnie wpływają na nasz świat. 

W trakcie pracy z tą propozycją mogą pojawić się nowe terminy związane ze środowiskiem, 
które chcielibyście lepiej poznać. Poświęćcie chwilę na zapoznanie się z nimi przed rozpo-
częciem pracy z propozycją programową. 

Wykorzystując wiedzę zdobytą w po-
przednim roku, będziemy pracować 
razem, aby stworzyć bardziej pokojową 
i bezpieczną przyszłość dla wszystkich 
ludzi. Opierając się na zrozumieniu roli, 
jaką zmiany klimatyczne odgrywają 
w zakłócaniu globalnego pokoju i bez-
pieczeństwa, skupimy się na tym, czego 
możemy nauczyć się od środowiska, 
aby stworzyć zrównoważony i bez-
pieczny świat. 
Jako że pokój w przyrodzie będzie 
wyglądał inaczej dla każdego, na po-
trzeby tej propozycji programowej 

Słownictwo

zbadamy różne poziomy relacji z przy-
rodą - osobisty, społeczny i globalny. 
Sami zastanówcie się, jak pasujecie do 
świata przyrody i kiedy macie poczucie 
harmonii ze środowiskiem. Na pozio-
mie wspólnotowym pojęcie pokoju 
pojawia się wtedy, gdy zastanawiamy 
się, jak zrównoważyć różne potrzeby 
i znaleźć sposób na współpracę w celu 
znalezienia naturalnej harmonii, w któ-
rej docenia się i szanuje różnice. Na 
całym świecie musimy odkrywać, 
w jaki sposób troszczyć się i zarządzać 
zarówno światem naturalnym, jak 
i naszymi bliźnimi. Te różne aspekty 
bezpieczeństwa w środowisku mogą 
pomóc nam wszystkim osiągnąć bez-
pieczną przyszłość dla naszego świata.
 

Z propozycji programowej na Dzień Myśli Braterskiej 
2021 Razem na rzecz pokoju: „Pokój to nie tylko brak 
wojny, to godność, bezpieczeństwo i dobrobyt dla 
wszystkich. Dla każdego człowieka definicja pokoju jest 
inna i może przybierać różne formy. Dla jednych pokój to 
bycie szczęśliwym i patrzenie na uśmiechnięte twarze 
swoich bliskich. Dla innych to rozwiązywanie konfliktów 
w społeczeństwie, zapobieganie przemocy i szkodliwym 
praktykom na całym świecie.” 

Aby zgłębić tegoroczny temat i poznać pokój w sze-
rszym kontekście, zajrzyjcie do propozycji programowej 
na DMB z roku 2021. 

Jeśli jesteście 
nowi i nie wiecie jeszcze za 

wiele o zmianach klimatycznych 
lub po prostu chcielibyście poszerzyć 

swoją wiedzę na ten temat, zapoznajcie 
się z zadaniami w pierwszej części pakietu 
na Dzień Myśli Braterskiej 2022 „Nasz 
świat, nasza równa przyszłość”. Znajdziecie 
go tutaj: https://cbp.zhp.pl/propozycje/

propozycja-wagggs-na-dzien-mysli-
braterskiej-2022-nasz-swiat-nasza-

rowna-przyszlosc/ 
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  Nie chodzi o to, co dana osoba posiada, ale 
kim jest. Można to zmierzyć jedynie jej zdolno-
ścią do osiągania harmonii i współbrzmienia 
z otaczającymi ją ludźmi i z naturą, zdolnością 
do dostrzegania sensu myślenia i doświadcza-
nia piękna działania. Krótko mówiąc –  
do odnajdywania radości życia." 
Indira Gandhi

Zbieraj
Możecie przekazać darowiznę na Fundusz 
DMB w ramach realizacji propozycji progra-
mowej, tak jak to robiliście w poprzednich 
latach: online tutaj lub kontaktując się ze 
swoim hufcem (więcej niżej). Możecie to 
zrobić, jednocześnie promując temat pokoju 
w przyrodzie, ponieważ to właśnie Świato-
wy Dzień Myśli Braterskiej jednoczy nas 
wszystkich i wspiera globalny ruch prze-
wodniczek i skautek (WAGGGS).

W tym roku stworzyłyśmy również 
specjalne ćwiczenie, które pomoże wam 
zorganizować zbiórkę pieniędzy. Możecie 
zrealizować „Spacer po świecie" i znaleźć 
darczyńców, członkinie i członków rodziny 
czy przyjaciół, którzy przekażą datki na 
Fundusz Dnia Myśli Braterskiej (instrukcje 
znajdziecie na 52 stronie). 

Wysyłaj
Zbiorę pieniądze, co dalej? Macie dwie 
możliwości, aby wysłać swoje datki do 
WAGGGS: 
        Za pośrednictwem swojej organizacji 
(ZHP): skontaktujcie się w pierwszej kolej-
ności ze swoim hufcem, by zorientować się, 
czy pomoże wam przekazać środki do 
WAGGGS.

        Bezpośrednio do WAGGGS:  online za 
pomocą czeku, karty kredytowej lub przele-
wu bankowego. Możecie także przekazać 
fundusze bezpośrednio online - szczegóły 
pod kodem QR.

Darczyńcy z USA mają także możliwość 
przekazania darowizny przez World Founda-
tion for Girl Guides and Girl Scouts Inc.   
   
Po otrzymaniu przez WAGGGS darowizny 
dostaniecie specjale podziękowanie oraz 
certyfikat jako wyraz wdzięczności za waszą 
pracę. 

Fundusz Dnia Myśli Braterskiej
W 1932 roku, sześć lat po narodzinach idei 
Światowego Dnia Myśli Braterskiej, zbiera-
nie pieniędzy na rzecz naszego międzynaro-
dowego ruchu stało się częścią obchodów 
tego dnia. Na 7. Światowej Konferencji 
delegatka z Belgii zwróciła uwagę, że uro-
dziny zwykle wiążą się z prezentami, a więc 
dziś kontynuujemy tę tradycję dawania 
upominków, aby jeszcze więcej dziewcząt 
i chłopców na całym świecie miało szansę 
stać się częścią skautingu i guidingu. 

Ostatnie kilka lat były trudniejsze i bardziej 
wymagające niż poprzednie, ponieważ 
pandemia COVID-19 opanowała cały świat. 
Miało to ogromny wpływ na Światowy 
Dzień Myśli Braterskiej oraz na fundusze, 
które w normalnych okolicznościach jeste-
śmy w stanie zebrać, aby wspierać skautki 
i skautów na całym świecie. Mniejsza liczba 
darowizn wpłynęła niekorzystnie na niektó-
re z istotnych projektów wspieranych przez 
fundusz, takie jak warsztaty dotyczące 
budowania przywództwa dla młodych 
kobiet, wsparcie organizacji członkowskich 
w różnych krajach oraz tworzenie  
propozycji programowej na DMB.

W miarę jak nasz świat będzie się odbudo-
wywał, a nasza działalność będzie wracać 
do normy, liczymy na to, że będziemy mogli 
ponownie spotkać się ze swoimi gromada-
mi, drużynami, koleżankami i kolegami, aby 
zrealizować propozycję programową na 
DMB 2023. Mamy również nadzieję, że 
będziecie kontynuować przekazywanie 
darowizn na Fundusz Światowego Dnia 
Myśli, tak jak to miało miejsce dotychczas. 
Wasze darowizny spowodują, że coraz 
więcej młodych ludzi będzie mogło  
doświadczyć przynależności do międzyna-
rodowego ruchu, uczestniczyć w wydarze-
niach (takich jak Seminarium Juliette Low) 
i rozwijając się jako liderki i liderzy, wprowa-
dzać pozytywne zmiany w swoich  
społeczeństwach.

Środki ze Światowego Funduszu Dnia Myśli 
Braterskiej wspierają kampanię 16 Dni Aktywizmu oraz 

pomagają rozwijać grupę Globalnych Rzeczniczek WAGGGS 
(ang. Global Advocacy Champions), dzięki której dziewczęta 
i młode kobiety mogą zabierać głos w ważnych dla siebie 

sprawach. Ponadto fundusz wspiera tworzenie propozycji 
programowych na Światowe Dni Myśli Braterskiej oraz 

wiele innych działań WAGGGS.

 
Dzięki darowiznom przekazanym na Fundusz 

Światowego Dnia Myśli Braterskiej, a także wsparciu  
ze strony niektórych darczyńców zewnętrznych i partnerów, 

WAGGGS był w stanie stworzyć Campfire - platformę internetową 
służącą jako miejsce spotkań i nauki dla skautek i skautów z całego 

świata. Na tej platformie skautki i skauci mogą się ze sobą spotykać, 
dzielić materiałami i innymi zasobami, budować narzędzia 

edukacyjne i szkoleniowe, i wiele więcej! Dołączcie do Campfire,  
odwiedzając stronę www.campfire.wagggs.org.

"
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Darowizny 
w USA

Przelewy 
online
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Jak korzystać z propozycji programowej?

Pamiętajcie, aby działać zgodnie z naszą 
metodą wychowawczą (metodą skauto-
wą) i tak zaplanujcie realizację propozycji, 
żeby było to odpowiednie, ekscytujące, 
dostępne dla wszystkich i możliwe do 
samodzielnego wykonania (REAL – Re-
levant, Exciting, Accessible, Learner-led).

Całą drużyną zdecydujcie, które zadania 
z każdej części propozycji będziecie 
wykonywać.

Zachęcajcie i wspierajcie członkinie 
i członków waszych drużyn, aby przejmo-
wali inicjatywę i przewodzili w planowa-
niu i prowadzeniu części lub całych zadań 
tam, gdzie to możliwe.  

Przygotuj się

Rozważcie możliwość pracy w małych 
grupach, patrolach czy zastępach przy 
wykonywaniu wybranych zadań lub 
zastanówcie się, jak możecie pracować 
nad zadaniem całą drużyną. 

Zaplanujcie czas na dyskusję i refleksję 
w trakcie i po zakończeniu zadań.  

Bądźcie otwarci na zmiany, aby dostoso-
wać zadania do zainteresowań i potrzeb 
edukacyjnych wszystkich członkiń 
i członków drużyny.

Głośno i wyraźnie powiedzcie sobie, że 
wasza przestrzeń jest bezpieczna dla 
wszystkich, którzy chcą uczestniczyć 
w realizacji propozycji programowej. 

Wymyślcie wspólnie w drużynie jasne 
wytyczne i zasady, promujące szacunek 
do wszystkich i otwartość oraz uzgod-
nijcie, w jaki sposób będziecie się do 
nich stosować.  

Podkreślcie, że ważne jest 
zachowywanie tajemnicy. 

Bądźcie wyczuleni i świadomi tego, co 
dzieje się w waszej społeczności i na 
świecie, a co może oddziaływać na 
członkinie i członków drużyny. 

Tworzenie przestrzeni rozwoju

Jak zdobyć plakietkę 
w kilku krokach?

Zwróćcie uwagę na to, jak koordynuje-
cie wykonywanie zadań i upewnijcie się, 
że wszystkie osoby mają szansę się 
wypowiedzieć oraz zostać wysłuchane. 

Bądźcie elastyczni. Jeśli drużyna jest 
pogrążona w intensywnej dyskusji, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by zmodyfiko-
wać plany tak, aby zapewnić sobie  
więcej czasu na przeprowadzenie tej 
rozmowy do końca. 

Dyskutując o różnych sprawach, 
unikajcie uogólnień.

Zaplanujcie, w jaki sposób umożliwicie 
członkiniom i członkom drużyny zabie-
ranie głosu oraz proszenie o pomoc, 
gdy nie będą czuć się bezpiecznie oraz 
jak poinformujcie o tym całą grupę. 

Stwórzcie odpowiednią przestrzeń dla wszystkich
Wykonajcie kroki z poprzedniej strony, aby stworzyć 
przestrzeń, w której każda harcerka i każdy harcerz 
poczują się docenieni oraz będą mogli w pełni uczest-
niczyć w realizacji zadań i rozwijać w sobie odwagę 
wyrażania własnego zdania. Każda osoba powinna czuć 
się włączona, szanowana i wysłuchana, gdy staje  
w obronie tego, w co wierzy i porusza trudne tematy.

Z każdej części propozycji wybierzcie po jednym 
zadaniu, które wspólnie wykonacie.

Przeczytajcie przedstawioną historię i wykonajcie 
wybrane zadania.

Zakończcie realizację propozycji na DMB, tworząc 
plan uczestnictwa w ostatnim zadaniu – wyzwaniu 
„Spacer po świecie". 

GRATULACJE! 
Zdobyliście plakietki Światowego Dnia Myśli Braterskiej. 
Żeby je otrzymać, postępujcie zgodnie z instrukcjami tutaj. 

Plakietki możecie też zamówić bezpośrednio na stronie 
sklepu WAGGGS - wagggs-shop.org.

Jeśli masz pytanie dotyczące zamawiania plakietek, 
możesz skontaktować się z Wydziałem Zagranicznym GK 
ZHP pod adresem mailowym: wza@zhp.pl. 98
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Przewodnik po 
zadaniach

Poszukiwania Miku – Wprowadzenie do opowiadania na Dzień Myśli Braterskiej 

1a) Użyj swoich zmysłów, by połączyć się ze światem

1b) Bez równowagi, bez pokoju

2a) Muzyka dookoła nas

2b) Gra "Osadnicy dla pokoju

3) Stwórz własny ogród

4) Zadanie końcowe: Spacer po świecie

Nazwa zadania Czas Można dostosować do trybu online
Można dostosować do 
indywidualnych potrzeb

10 min

15 min

15 min

20 min

20 min

30+ min

różnie

W budynku/ na zewnątrz

Oba warianty

Na zewnątrz 

Oba warianty

Oba warianty

Oba warianty

Oba warianty

Na zewnątrz

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak 

Tak

Tak

Tak

Tak

Wszystkie zadania w propozycji 
programowej WAGGGS na DMB 2023 
można zrealizować w trybie online.

Zadania realizowane online
Jeśli planujecie realizować propozycję progra-
mową na Światowy Dzień Myśli Braterskiej 
online, przygotowano dla was pewne modyfi-
kacje oraz opracowano szereg zadań z uży-
ciem technologii cyfrowej i środowiska online 
dla wszystkich uczestniczek i uczestników, by 
mogli połączyć się ze światem przyrody 
i wykorzystując technologię, uczyć siebie 
i innych. Aby uzyskać dostęp do tych zadań, 
odwiedźcie stronę  www.campfire.wagggs.
org/worldthinkingday. 

Przy kilku zadaniach dodano sugestie, w jaki 
sposób można je dostosować do przestrzeni 
online. Może to nie być łatwe w odniesieniu 
do tych elementów, które zostały stworzone 
specjalnie do przeprowadzenia na zewnątrz, 
ale od czego jest wasza kreatywność 
i elastyczność! Starajcie się zrealizować każde 

Zawsze sprawdzajcie aktualnie obowią-
zujące w ZHP wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa działań harcerskich, 
prowadzonych na żywo lub online, 
i postępujcie zgodnie z nimi.

Upewnijcie się, że tworzycie bezpieczną 
przestrzeń, która jest prywatna dla 
waszej drużyny oraz macie pozwolenie 
od rodziców lub opiekunów na łączenie 
się online z innymi harcerkami  
i harcerzami. 

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci

Korzystajcie z platform internetowych 
z dobrą kontrolą bezpieczeństwa. Upew-
nijcie się z odpowiednim wyprzedzeniem, 
że wiecie, jak z nich korzystać. Jeśli nie 
czujecie się pewnie w pracy online, 
zwróćcie się o pomoc do innych.

Zanim zachęcicie harcerki i harcerzy do 
wykonania zadań, które wykorzystują 
media społecznościowe, porozmawiajcie 
z nimi o bezpiecznym zachowaniu  
w sieci. 

Upewnijcie się, że macie pozwolenie od 
harcerek, harcerzy oraz ich rodziców 
bądź opiekunów, zanim umieścicie ich 
zdjęcia lub filmy w sieci. 

Nie umieszczajcie żadnych osobistych 
i identyfikujących konkretne osoby 
danych w jakichkolwiek treściach udo-
stępnianych online.

Jeśli otrzymacie obraźliwe lub nieodpo-
wiednie komentarze, zablokujcie ko-
mentującego i zgłoście konto. 

Zastanówcie się, czy realizacja propozycji online nie wyklucza kogoś 
z waszej drużyny, a jeśli tak, poszukajcie sposobów rozwiązania tego 
problemu. Na przykład pomyślcie, czy można użyć prostszej i do-
stępnej dla wszystkich platformy internetowej, zorganizować danej 
osobie dostęp do technologii, z której będziecie korzystać lub za-
pewnić jej materiały w innej formie, aby mogła wykonać wszystkie 
zadania.  

zadanie w dostępnych dla siebie warunkach. 
Jeśli wpadniecie na innowacyjny sposób 
realizacji propozycji online, podzielcie się 
swoimi pomysłami z innymi drużynami 
skautowymi na naszej stronie Campfire!

Ponieważ grupy wiekowe/metodyczne w poszczególnych krajach różnią się od siebie, podane 
tutaj wskazówki dotyczące zadania i rekomendowanego wieku uczestniczek i uczestników mają 
charakter ogólny. Zadania zostały zaprojektowane tak, żeby pasowały do wszystkich grup 
wiekowych. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zadaniami i zastanowienie się, co najlepiej 
pasuje do waszej drużyny. Ta propozycja programowa może być zrealizowana podczas jednego 
90-minutowego spotkania, a także w ciągu kilku zbiórek, jeśli poczujecie, że chcecie pewne 
zadania rozbudować lub pogłębić wybrany temat. 
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Opowiadanie na Dzień Myśli 
Braterskiej:  Poszukiwania Miku    
W propozycji programowej na Światowy Dzień 
Myśli Braterskiej 2023 postanowiliśmy przed-
stawić tegoroczny temat „Nasz świat, nasza 
bezpieczna przyszłość", pokazując wam historię 
Miku. Opowiadanie będzie towarzyszyło wam 
w miarę wykonywania po kolei zadań z propo-
zycji. W wielu kulturach na całym świecie 
obecne są historie, opowieści ludowe i przypo-
wieści, w których wykorzystuje się naturę, aby 
pokazać morał czy konsekwencje jakiegoś 
postępowania – my zaczerpnęliśmy inspirację 
ze wszystkich pięciu regionów WAGGGS, aby 
stworzyć opowiadanie na Światowy Dzień 
Myśli 2023.  
Podążając za opowieścią, napotkacie kilka 
problemów występujących w przyrodzie, które 
wasza drużyna będzie musiała „naprawić", 
wykonując zadanie opisane w danej części. 
Musicie wykonać tylko jedno z wymienionych 
zadań, więc wybierzcie to, które was interesuje 
i które będzie można zrealizować w waszej 
sytuacji. Po wykonaniu zadania przeczytajcie 
następną część opowieści, aby dowiedzieć się, 
co będzie dalej.
Będą trzy różne części z zadaniami do wyboru, 
a po nich zadanie końcowe „Spacer po świecie". 
Rozpocznijcie swoją podróż w ramach Świato-
wego Dnia Myśli Braterskiej od przeczytania 
wprowadzenia do opowiadania. Poproście 
każdą harcerkę i każdego harcerza o przedsta-
wienie się sobie nawzajem.

Odniesienia do ośrodków światowych WAGGGS
Ośrodki światowe WAGGGS pozwalają zrozumieć, jak ważny 
w ruchu skautowym jest pokój. Są miejscem doświadczania 
międzynarodowej przyjaźni i zrozumienia, miejscem nowych 
przeżyć i odkrywania świata poprzez guiding i skauting. 
Odwiedźcie stronę ośrodków światowych WAGGGS 
i dowiedzcie się o nich więcej.

WPROWADZENIE: W rozdziale „Las” poznajemy Miku. Historia Miku została zainspirowana 
opowieścią z Estonii. Imię głównej bohaterki zostało jednak nieco zmienione, ponieważ 
Miku to imię żeńskie pochodzące z Japonii, które oznacza „piękne niebo" lub „przyszłość", 
a finał historii dotyczy właśnie uratowania przyrody i ochrony jej przyszłości. 

CZĘŚĆ PIERWSZA: Przypowieść o kukurydzianych pannach została zaadaptowana 
z opowieści plemienia Zuni w Ameryce Północnej, natomiast druga, dotycząca pułapki na 
myszy, pochodzi z nigeryjskiej opowieści ludowej, ukazującej moc Ubuntu (Ubuntu - 
związek pomiędzy wszystkimi istotami żywymi).

CZĘŚĆ DRUGA: Bahamut pojawia się w mitologii arabskiej jako olbrzymia ryba, która niesie 
na swoim grzbiecie olbrzymią krowę, wielki kamień, anioła i cały świat.

CZĘŚĆ TRZECIA:  Amrita jest oparta na historii z Radżastanu w północnych Indiach. 
Pierwotnie dotyczyła prawdziwej osoby, która żyła na początku XIV wieku. Osoby, która 
stanęła w obronie czegoś, w co wierzyła. 

Jak można zmodyfikować tę część:

Poproś różne osoby o odczytywanie po-
szczególnych części opowiadania na głos.

Jeśli macie dość czasu, poproś uczestniczki 
i uczestników, aby odgrywali różne części 
historii. 

Zapytaj harcerki i harcerzy, czy znają jakieś 
historie i opowiadania z domu, z własnego 
kręgu kulturowego, które są związane 
z tematem pokoju w przyrodzie. 

Zachęć wszystkich do dalszego poznawania 
świata poprzez wyszukiwanie opowiadań 
i opowieści ludowych z różnych krajów, 
którymi mogliby się podzielić z drużyną 
podczas kolejnych zbiórek. 

Ponieważ te historie są oparte na różnych 
opowieściach z całego świata, jeśli napotka-
cie nietypowe zwyczaje czy nieznane wam 
podejście do pewnych spraw, pamiętaj, aby 
wyjaśnić wszystkim, o co dokładnie chodzi.  

Zwróćcie uwagę na te ikony 
w całej propozycji, aby dowie-
dzieć się więcej o poszczególnych 
ośrodkach światowych 
WAGGGS.
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Wprowadzenie: Las   
Rozpocznijcie zbiórkę z okazji Światowego Dnia Myśli Bra-
terskiej od wprowadzenia harcerek i harcerzy w fabułę. 
Przeczytajcie w tym celu opowiadanie: 

W lesie panowała zimna i mokra noc, a Miku była głodna. Otaczały ją 
wysokie drzewa, pełne dźwięków i zapachów. Zwierzęta biegały po 
miękkiej ściółce, a ptaki śpiewały piosenki, siedząc ukryte wśród 
gałęzi drzew. Dziewczyna czuła się jednak zupełnie sama.

Tej nocy las zauważył samotność Miku. Powiedział jej, żeby zażyczyła 
sobie czegokolwiek na świecie, co pragnie, by się wydarzyło, a las to 
spełni - o ile nie będzie to łamało zasad panujących w przyrodzie.

Miku była zachwycona i zaczęła życzyć sobie wszystkiego, czego 
kiedykolwiek chciała - pysznego jedzenia, miękkiego łóżka, gorącego 
ognia wydającego trzaskające dźwięki iskier, aby móc się ogrzać. Na 
całym świecie ludzie zauważyli szczęście Miku i również zaczęli życzyć 
sobie wszystkiego, czego tylko zapragną. Las stawał się coraz bardziej 
zmęczony i zdesperowany, próbując uszczęśliwić wszystkich, ale nikt 
tego nie zauważał. Po co dbać o naturę, skoro to natura mogła zadbać 
o nich wszystkich? 

Pewnego dnia, w środku śnieżnej zimy, Miku stwierdziła, że nienawidzi 
zimna i ogłosiła to, prosząc stanowczo: „Lesie, spraw, by już teraz 
zrobiło się słonecznie i gorąco!".

Ale to było wbrew zasadom natury! Ku przerażeniu Miku cały las 
rozpłynął się w powietrzu. Miku zrozumiała swój błąd - poprosiła 
o zbyt wiele i zapomniała sama zadbać o ziemię, naturę i las. Ziemia 
była teraz goła i pusta, zwierzęta nie miały domu, a świat nie miał nic 
więcej do zaoferowania.

Na szczęście jest jeszcze czas, aby to naprawić! Całą drużyną podej-
mijcie się tego wyzwania. Będziecie podróżować po świecie i napra-
wiać problemy obecne na ziemi Miku. Dowiecie się, jak działa natura, 
znajdziecie sposoby na ochronę świata przyrody i powstrzymacie 
ziemię przed zbytnim marudzeniem ludzi! Historia się nie zakończyła, 
a z pomocą waszej drużyny i wszystkich innych skautek i skautów 
możemy wspólnie zdecydować, jaki naprawdę będzie jej los.

Zanim przejdziecie do następnej części opowiadania, poświęćcie chwilę na poznanie pozo-
stałych bohaterek i bohaterów, którzy będą do was dołączać w tej podróży. W zależności 
od wielkości waszej drużyny, możecie podzielić się na mniejsze grupy lub pracować w za-
stępach. Teraz, gdy już poznaliście swoich towarzyszy przygody, kontynuujcie swoją podróż 
w ramach Światowego Dnia Myśli Braterskiej i pomóżcie uratować las, czytając kolejną 
część opowieści.

IMIĘ I NAZWISKO:

ULUBIONE ZWIERZĘ:

ULUBIONA CZĘŚĆ PRZYRODY:

WSPOMNIENIE/MOMENT w twojej harcerskiej przygodzie, z którego jesteś 
najbardziej dumna/dumny: 

Pax Lodge
Pax Lodge to „miejsce, gdzie niezna-
jomi szybko stają się przyjaciółmi". 
Ośrodek znajduje się w Hampstead, 
w północnym Londynie, obok mię-
dzynarodowej siedziby WAGGGS. 
Łacińskie słowo oznaczające pokój, 
pax, było obecne w nazwach domów 
Baden-Powellów w Anglii (Pax Hill) 
i Kenii (Paxtu), co zainspirowało 
twórców nazwy Pax Lodge.

Po pierwsze, tak jak w przypadku każdej bohaterki i każdego bohatera,  
musimy wiedzieć, kim jesteście. Każda harcerka i każdy harcerz powinien 
teraz odpowiedzieć na cztery pytania. Czy widzicie podobne odpowiedzi?
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Wybierzcie zadanie 
z tej części i wykonajcie je, 
a przekonacie się,

Zadanie 1a - jak może 
wyglądać pokój, który 
pochodzi z dobrze 
funkcjonującego ekosystemu

LUB

Zadanie 1b - jak wszystkie 
elementy w przyrodzie 
współpracują ze sobą.

Our Chalet 
Położone wysoko w pięknych Alpach 
Szwajcarskich, Our Chalet jest cen-
trum przygody, nawiązywania kon-
taktów i przyjaźni już od 1932 roku. 
Our Chalet oferuje wspaniałe górskie 
widoki i wiele różnych aktywności 
w okolicy. Na pewno znajdziecie tam 
dla siebie coś wyjątkowego i jedno-
cześnie będziecie mieć szansę prze-
bywania w bliskim kontakcie z przy-
rodą.  

Kukurydziane panny i mysz
Kukurydziane panny miały bardzo ważne zadanie: każdej wiosny za 
pomocą tańca uczyły młode rośliny, jak wyciągać w górę łodygi 
i rosnąć, odnajdując drogę na powierzchnię ziemi i dalej ku chmu-
rom, utrzymując ekosystem w łączności ze sobą, tak aby wszystkie 
stworzenia mogły żyć razem.

W tym samym czasie głodna myszka czekała, aż wykiełkują wiosen-
ne rośliny - całą zimę spała, marząc o jedzeniu, a gdy tylko kukury-
dza zaczynała rosnąć, miała wreszcie coś pysznego do jedzenia!

Tym razem jednak las zniknął. Panny rozpaczliwie próbowały poka-
zać wszystkim, że coś jest nie tak - nie ma roślin, nie ma wody, 
a zwierzęta takie jak myszka zostały same i są głodne - ale ludzie 
tylko śmiali się z ich obaw. Co taniec miał wspólnego z roślinami? 
Ludzi nie obchodziło, skąd pochodzą warzywa czy inne smakołyki, 
chcieli tylko więcej i więcej!

Panny poddały się i ukryły w górskiej jaskini. Teraz, gdy nowe rośliny 
zmagały się z poszukiwaniem drogi na powierzchnię, czuły się zagu-
bione i zdezorientowane – czy będziemy w stanie urosnąć? Jak 
sięgniemy korzeniami do wody? Jak zdobędziemy pożywienie, 
korzystając ze słońca? Myszka była równie zdezorientowana -  
desperacko węszyła w poszukiwaniu pożywienia, ale gdy prosiła 
inne zwierzęta o pomoc, te niegrzecznie ją odtrącały. Stworzenie 
zakradło się do domu człowieka, ale tam, ku swemu przerażeniu, 
zobaczyło leżącą na podłodze pułapkę na myszy! Mysz rozglądała 
się i szukała dalej, ale dopóki rośliny nie zaczną znowu rosnąć, nie 
będzie miała nic do jedzenia.

Jeśli znajdziesz sposób na połączenie się ze światem natury lub 
połączenie różnych form życia w ekosystemie, to przekona to 
kukurydziane panny, by zatańczyły ponownie i dzięki temu łańcuch 
reakcji wróci do normy - rośliny będą mogły rosnąć, a mysz będzie 
mogła znowu jeść!

Część pierwsza:
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Użyj swoich zmysłów, by 
połączyć się ze światem
W tym ćwiczeniu odkryj swój osobisty 
związek ze środowiskiem i zastanów 
się nad wewnętrznym spokojem, który 
może płynąć z przebywania na 
świeżym powietrzu. 

Materiały i przygotowanie: 

Użyj swoich pięciu zmysłów, aby połączyć się 
z naturą. Otwierając umysł i wszystkie zmysły na 
otaczającą nas naturę, zwiększamy naszą świado-
mość i zrozumienie środowiska naturalnego. 
Znalezienie harmonii ze środowiskiem i świadome 
poczucie związku z naturą może zapewnić wiele 
korzyści, takich jak zmniejszenie stresu, poczucie 
stabilizacji i wewnętrznego spokoju, wyciszenie 
niepokoju i przywrócenie wewnętrznej energii.

15
minut

ołówek papier

1 Wyjdźcie na zewnątrz. Znajdźcie sobie 
miejsce wśród natury – możecie pójść 
na łąkę, do parku lub zaszyć się  
w leśnej głuszy – byle na świeżym  
powietrzu!

2 Usiądźcie wygodnie, w dowolnej  
pozycji. Zachowajcie ciszę i skupcie 
się na otaczającym was świecie. 

3 Wybierzcie konkretny zmysł - wzrok, 
zapach, dotyk, smak lub słuch - i przez 
minutę obserwujcie przyrodę za  
pomocą tego zmysłu. 

4 A teraz porozmawiajcie ze sobą – podziel-
cie się tym, co zaobserwowaliście i jak to 
wpłynęło na wasze samopoczucie. 
Czy zauważyliście te same, czy inne rzeczy? 
Czy to ćwiczenie pomogło wam poczuć spokój 
i związek z naturą? Jeśli tak, to w jaki sposób?

5 Powtórzcie ćwiczenie, skupiając się na 
innych zmysłach.

ZADANIE 1A

Starsi

Użyj wzroku, aby znaleźć: 

Użyj słuchu, aby znaleźć coś:  

Użyj dotyku, aby znaleźć coś: 

Wykorzystaj swój węch, aby znaleźć:

Wykorzystaj zmysł smaku, aby znaleźć coś: 

coś białego

co trzaska

nierównego

miękkiego

co chrzęści

mokrego

kłującego

co jest odgłosem zwierzęcia

co może być instrumentem muzycznym

kwiat, który pachnie

jadalnego dla ludzi 

zapach, który lubisz

jadanego dla zwierząt

głośnego

ciepłego

gładkiego

coś w kształcie serca pięć sztuk tego samego 
przedmiotu

coś wzorzystego coś drobnego

Młodsi 

Wśród młodszych grup wiekowych mo-
żesz wykorzystać zwierzę jako inspirację 
i postać przewodnią, by pomóc dzieciom 
skupić się na użyciu poszczególnych 
zmysłów. Można wykorzystać jeden 
z poniższych przykładów lub wybrać 
własny. 

Uszy jelenia 
(jelenie mają doskonały słuch)

Oczy orła
(orły widzą daleko i szeroko)

Nos niedźwiedzia
(niedźwiedzie mają fantastyczny węch)

Nogi pająka  
(pająki mają szczególną wrażliwość na 
dotyk)

Mysi pyszczek 
(myszy czują o wiele więcej smaków niż 
ludzie)

W przypadku starszych grup wiekowych 
można włączyć w to ćwiczenie grę „scaven-
ger hunt”. Harcerki i harcerze w milczeniu 
poruszają się po wyznaczonym terenie  
i obserwują go za pomocą swoich pięciu 
zmysłów. Niech każdy stworzy listę tego,  
co zaobserwował i wymieni się nią z koleżan-
ką/kolegą z drużyny. Następnie powtórzcie 
spacer, używając otrzymanych list – niech 
będą one przewodnikiem dla kolejnych 
obserwacji. 

„Scavenger hunt” to gra, polegająca na znajdo-
waniu wybranych przedmiotów.

Przykłady możliwych wskazówek 
w scavenger hunt: 

Wskazówki: Przypomnij 
uczestniczkom i uczestnikom, 
że gdy obserwują przyrodę, nie 

powinni jej przeszkadzać. 
Chcemy zachować jej piękno, 

aby inni też mogli się nią 
cieszyć. 

22 23



W tym ćwiczeniu poznajemy różnorod-
ność żywych istot na ziemi. Dowiadujemy 
się, czym jest siedlisko oraz jak ludzie 
i zwierzęta są połączeni w jednym  
ekosystemie.

Materiały: 

kłębek włóczki 

1 Usiądźcie w kole, a jeśli jesteście dużą 
grupą, stwórzcie dwa mniejsze koła. 

2
Przypomnijcie sobie nawzajem, że  
ziemia jest domem dla wielu różnych 
zwierząt. Miejsce, w którym żyją 
zwierzęta, nazywamy siedliskiem. 

3 Rzucajcie do siebie kłębek. 

4
Każdy, kto złapie kłębek, silnym 
głosem wymienia zwierzę i miejsce,  
w którym według niego ono żyje. 

5 Następnie rzuca włóczkę kolejnej 
osobie.

6 Każda osoba wywołuje inne zwierzę 
i miejsce. 

7 Kiedy kłębek dotrze do każdej z siedzą-
cych w kole osób, spójrzcie na sieć, 
która powstała z wełny.

Kontynuujcie, aż „skończą się” wam 
zwierzęta. Próbujcie rzucać do różnych 
osób, aby skomplikować sieć. 

Wszyscy nazywamy tę planetę domem 
i wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni.

8

Bez równowagi, 
bez pokoju

ZADANIE 1B

Młodsi

Czy waszym zdaniem 
ludzie są częścią tej sieci? 

Wszyscy jesteśmy połączeni 
i razem zamieszkujemy ziemię.

 Jak myślicie, czego zwierzęta i ludzie 
potrzebują w swoich domach, 

aby być szczęśliwymi? 
Co sprawia, że środowisko naturalne 

jest dobre dla zwierząt?

25
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Bez równowagi, 
bez pokoju

ZADANIE 1B

Starsi  

W tym ćwiczeniu uświadomicie sobie 
znaczenie wszystkich organizmów w eko-
systemie, ucząc się jednocześnie koncep-
cji sieci pokarmowej i zrównoważonej 
natury ekosystemu. 

Materiały: 

kłębek 
włóczki lub 
sznurka

taśma

 długopiskartka 
papieru

nożyczki

Przygotowanie – dla osoby prowadzącej zajęcia: 
Napisz na poszczególnych kartkach papieru nazwy 
rodzajów organizmów wymienione poniżej. Możesz 
wybrać dla każdej kategorii konkretne zwierzę, które 
występuje powszechnie w waszej okolicy. Potrzebne 
będą: roślina, owad, owadożerca, roślinożerca, mięso-
żerca, wszystkożerca, rolnik i słońce. Na przykład 
możesz wybrać konika polnego, mysz, lisa itp. 

1 Wybierz kartkę z nazwą organizmu 
żywego i przyklej ją sobie tak, żeby 
każdy mógł ją przeczytać. 

3 Nie puszczając końca, „słońce” rzuca 
kłębek do innego organizmu mówiąc, 
jak są one ze sobą połączone w ekosys-
temie. Na przykład może rzucić włócz-
kę do rośliny, ponieważ słońce pomaga 
roślinie rosnąć. 

4 Nowa osoba trzyma włóczkę i rzuca 
kłębek do kolejnej, jednocześnie  
mówiąc, w jaki sposób jest z nią  
połączona. 

2 Wasza grupa reprezentuje ekosystem, 
w którym będziecie badać powiązania 
pomiędzy poszczególnymi organizmami. 
Stańcie w dużym kole z osobą reprezen-
tującą słońce w środku. „Słońce" rozpo-
czyna zabawę i trzyma koniec włóczki. 

6 Szarpnijcie jedną z nitek. Czy czujecie 
wibracje w całej sieci? Zauważcie, że 
gdyby choć jedno z połączeń zostało 
upuszczone, zakłóciłoby to całą sieć. 
Pomyślcie o powodach, dla których 
różne części waszego ekosystemu 
mogłyby zostać zakłócone. 

5 Kontynuujcie rzucanie włóczki aż 
powstanie sieć. Pamiętajcie, żeby 
mocno przytrzymać nić, zanim rzucicie 
kłębek do nowej osoby. Kiedy sieć 
połączy was wszystkich, pozostańcie 
w tej pozycji, trzymając mocno nitki. 

7 Przedyskutujcie i zdecydujcie, co może 
być najbardziej podatne na zmiany i za 
pomocą nożyczek przetnijcie tę część 
sieci. Co się teraz stanie z tym luźnym 
połączeniem? 

8 Zastanówcie się nad tym. Co się dzieje, 
gdy jakiś organizm zostanie usunięty 
z ekosystemu? Czy zaobserwowaliście 
w prawdziwym życiu podobne zjawiska 
wytrącenia natury z równowagi? Jak 
zróżnicowany i dobrze funkcjonujący 
ekosystem może przyczyniać się do 
pokoju na naszej planecie? 

Słownictwo

owadożerne 

Zwierzęta, które 
żywią się owadami, 
robakami i innymi 
bezkręgowcami.  

mięsożerne

Zwierzęta, które 
żywią się innymi 
zwierzętami. 

roślinożerne

Zwierzęta, które 
żywią się roślinami.   

Przykłady: pandy, 
słonie, króliki, 
koale, jelenie.  

Przykłady: jeże,
wiele gatunków
ptaków, jaszczurki. 

wszystkożerne

Zwierzęta, które żywią 
się zarówno roślinami, jak 
i innymi zwierzętami.  

Adaptacja do pracy online
Zaprezentuj obraz z różnymi organizmami rozrzuconymi na stronie. Uczestnicy kolejno, 
używając narzędzia do rysowania online, łączą organizmy i wyjaśniają, dlaczego je połączyli. 
Przedyskutujcie, co by się stało, gdyby jeden z organizmów zniknął. 

15
minut

Przykłady: lwy,
orły, pająki,
krokodyle, wilki. 

Przykłady:
niedźwiedzie, psy,
świnie, szakale,
szczury, wiewiórki,
małpy.

2726



Ludzie zrozumieli, że mieliście rację - świat funkcjonuje tylko wtedy, gdy 
ekosystem jest w równowadze i to oni muszą go naprawić. Zebrali się na 
górze, gdzie ukryły się kukurydziane panny i zgodnym głosem przeprosili 
za swoje zachowanie - obiecali, że zawsze będą pamiętać o tym, czego 
ich nauczyliście, że będą dbać o wszystkie elementy środowiska.

Jedna po drugiej panny wyszły z ukrycia i zaczęły tańczyć. Ludzie wiwa-
towali, rośliny rosły dumne i wysokie, a mysz z radością wypełniała swoje 
policzki kukurydzą, gdy ekosystem znów rósł w siłę - doskonała robota!

Niestety, ogromny huk wstrząsnął ziemią. Powinniście dowiedzieć się,  
co to było…

28 29



Kusafiri
W 2010 roku, podczas Konferencji 
Regionu Afrykańskiego WAGGGS, 
jednogłośnie postanowiono, że komi-
tet regionalny zbada możliwości za-
pewnienia regionowi afrykańskiemu 
rozwiązania, które będzie realizować 
ideę ośrodka światowego. W paździer-
niku 2015 roku „piąty" światowy 
ośrodek WAGGGS otrzymał nową 
nazwę - Kusafiri, co w języku suahili 
oznacza „Podróżować".

Pomóżcie światu się uspokoić. 

Ćwiczenie 2a - Wykonajcie zadanie 
muzyczne, w którym dostroicie się do 
naturalnej harmonii świata, aby uspokoić 

ziemię.

 

LUB 

Ćwieczenie 2b - zagrajcie w budowanie 

społeczności, aby stworzyć równowagę 

w zasobach świata.

Trzęsienia ziemi 
Na całym świecie istnieje wiele opowieści o trzęsieniu ziemi - jedną 
z nich jest opowieść o Bahamucie, gigantycznej rybie, która trzyma 
na grzbiecie ziemię oraz wielką krowę i ogromny kamień, które 
pomagają utrzymać stan równowagi. Ale kiedy coś idzie nie tak, 
krowa i kamień zaczynają się chwiać na plecach Bahamuta...
Odkąd las zniknął z krainy Miku, ziemia marudziła gniewnie, 
sprawiając, że wszystko się trzęsło i chwiało. Dlaczego rośliny nie 
rosną? Dlaczego ziemia jest taka sucha? Gdzie są moje cieniste 
drzewa, które chronią przed słońcem? Były świetną osłoną.
Za każdym razem, gdy świat marudzi, powierzchnia ziemi podskakuje. 
Rośliny nie mogą znaleźć spokojnej przestrzeni do wzrostu i nikt nie 
może się po niej bezpiecznie poruszać. Jeśli uda wam się rozwiązać 
ten problem, las zostanie odbudowany w mgnieniu oka.

Część druga:

3130
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Muzyka wokół nas
Podczas tych zajęć połączcie się ze światem przyrody i odkryjcie spokojną 
harmonię natury poprzez tworzenie muzyki. 

Czy wiesz, że Pitagoras i inni filozofowie z róż-
nych stron świata  wierzyli, że wszystkie planety 
są uporządkowane zgodnie z matematycznymi 
proporcjami i wydają swój własny, niepowtarzal-
ny dźwięk? Cały kosmos istnieje w harmonii i jest 
w pewnym sensie bytem muzycznym. 

Czy możliwe jest odnalezienie harmonii 
w przyrodzie? 

Pomocne może być przygotowanie przykładów kilku 
rodzajów instrumentów muzycznych lub schematów 
rytmicznych, szczególnie dla młodszych uczestników. 
Jeśli miejsce spotkania nie znajduje się w pobliżu 
naturalnego środowiska, może być konieczne wcze-
śniejsze zebranie niezbędnych przedmiotów. Z wyprze-
dzeniem poszukajcie instrumentów muzycznych 
z wykorzystaniem zasobów naturalnych, aby łatwiej 
było przeprowadzić zajęcia.  

plastikowe 
butelki

sznurek lub 
gumki

1 Wybierzcie się na spacer na łonie natury 
i poświęćcie chwilę, aby zatrzymać się 
i posłuchać otoczenia. Szeleszczące liście 
wydają delikatny, relaksujący dźwięk, 
który brzmi prawie jak szept. Co jeszcze 
możecie usłyszeć? Muzyka jest wszędzie! 
Jeśli nie macie możliwości wyjścia na 
dwór, poproś harcerki i harcerzy, żeby 
sami naśladowali dźwięki natury. Możecie 
zanotować lub nagrać wszystkie ciekawe 
dźwięki, które usłyszycie. 

2 Jak się czujecie, będąc na łonie natury? 
Całą drużyną napiszcie krótką wiado-
mość bądź zdanie, które wyraża wasze 
myśli i uczucia.    

3 Pomyślcie o swoim ulubionym dźwięku 
w przyrodzie. Czy jest to ryk grzmotów 
podczas burzy? Czy może szelest kropli 
deszczu, delikatnie dotykających ziemi? 
Szumiący strumień? Rozbijające się 
o skały fale?      

Przygotowanie i materiały: 

urządzenie do 
nagrywania 
dźwięku

nożyczkiprzedmioty 
naturalne

papierowe 
kubki

ZADANIE 2A

Na przykład można zrobić grzechotkę z nasion, kami-
eni lub liści w plastikowej butelce lub papierowym 
kubku. Możecie stworzyć bęben z pustego przedmiotu 
i kilku patyczków, zrobić banjo z gałęzi i kilku gumek, 
albo użyć łupin orzecha kokosowego lub drewnianych 
klocków do wybijania rytmu. Możecie również użyć 
wielu innych znalezionych lub specjalnie przygotowa-
nych materiałów do wydawania dźwięków. 

4 Rozejrzyjcie się wokół siebie. Już 
w czasach starożytnych ludzie wyko-
rzystywali materiały naturalne do 
tworzenia instrumentów muzycznych. 
Co można wykorzystać do tworzenia 
muzyki? 

5 W zastępach/patrolach zastanówcie 
się, jaki instrument muzyczny mogliby-
ście stworzyć, wykorzystując naturalne 
zasoby, które widzicie wokół (patyki, 
kamyki, liście itp.) oraz sznurek i inne 
materiały z recyklingu. Pamiętajcie, że 
wszystko, co wydaje dźwięk, może 
tworzyć muzykę!

6 Zróbcie instrumenty muzyczne. Każdy 
zastęp/patrol wybiera sobie jakiś 
instrument, a następnie każda osoba 
z zastępu wykonuje własny egzemplarz 
tego instrumentu.

7 W zastępach/patrolach wymyślcie 
wasz unikatowy rytm inspirowany 
naturą i opowieścią o Miku. Wasza 
muzyka może przedstawiać znikający 
las lub burczące trzęsienia ziemi. Może-
cie wybrać bardziej uspokajające 
dźwięki, które pomogą ziemi wyciszyć 
się i osiągnąć wewnętrzną równowagę.

8 Połączcie wszystkie rytmy i stwórzcie 
większą kompozycję muzyczną. Może-
cie grać po kolei lub nakładać je na 
siebie. Możecie zacząć i przerwać grę, 
kiedy tylko zechcecie. Możecie ekspe-
rymentować i zmieniać dynamikę 
(głośność), tempo (szybkość) i teksturę 
(nakładanie się dźwięków na siebie). 
Możecie nawet wyznaczyć dyrygenta, 
który będzie wydawał muzykom pole-
cenia za pomocą gestów.

Znajdźcie alternatywę dla tego zadania 
możliwą do wykonania online. Przemierzcie 
wirtualny las i stwórzcie własną muzykę 
inspirowaną naturą. Link tutaj.

Jeśli chcecie, możecie wykonać 
swój utwór przed własną drużyną 

lub przed innymi drużynami w hufcu, 
a nawet możecie nagrać swój występ 

i podzielić się nim z WAGGGS! Z okazji 
Światowego Dnia Myśli 2023 

zjednoczmy się w naturze, pokoju 
i harmonii!

Czy lubicie śpiewać?  Możecie 
skomponować i odtworzyć konkretną 

melodię lub improwizować. Możecie 
śpiewać solo lub całą drużyną. Rozważcie 

wszystkie możliwości!  

20+
minut
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W tym ćwiczeniu dowiecie się, jakie są 
elementy pokojowej społeczności, któ-
ra jest domem dla ludzi i siedliskiem 
dzikich zwierząt oraz jak technologia 
może służyć do produkcji rzeczy, któ-
rych świat potrzebuje do szczęścia. 

Jest to aktywna i wesoła gra, w której 
uczestniczki i uczestnicy poruszają się 
w wyznaczonej przestrzeni oraz łączą 
się w mniejsze grupy, które reprezen-
tują różne rodzaje społeczności. Najle-
piej przeprowadzać ją w dużych gru-
pach i przy minimum 6 graczach.  

Przygotowanie gry Działania dla społeczności

1 Każda osoba wybiera jeden przedmiot: 
patyk, kamień, liść lub inny znaleziony 
przedmiot.

1 Wymyślcie dla poszczególnych przed-
miotów czynność, którą będziecie 
wykonywać i przećwiczcie ją. Wybierz-
cie inną czynność dla kamieni, patyków 
i liści. Na przykład skały mogą zwinąć 
się w kulkę, liście mogą kołysać się na 
wietrze, a patyczki wyciągnąć ręce nad 
głową. 

2

2

Jako drużyna reprezentujecie teraz 
różne części społeczności. Każda 
osoba, która ma kamień, jest teraz 
domem, w którym mieszkają ludzie. 
Każda osoba z liściem jest siedliskiem 
dla dzikich zwierząt, a każda osoba, 
która wybrała patyk – narzędziem do 
stworzenia czegoś specjalnego dla 
waszej społeczności. Następnie stwórzcie czynność symboli-

zującą małe trzęsienie ziemi, np. kręce-
nie się w miejscu oraz duże trzęsienie 
ziemi - np. bieg do bezpiecznej części 
sali lub wyznaczonego miejsca zbiórki.

W tej grze będziecie wykonywać różne 
czynności, odpowiadające przedmiotom oraz 
symbolizujące małe i duże trzęsienie ziemi.

Musicie zebrać 3 różne rodzaje materiałów 
naturalnych, co najmniej tyle, żeby wystar-
czyło po dwa na osobę. Mogą to być patyki, 
kamienie, liście lub inne rzeczy, które można 
znaleźć na dworze. Drużyna może ich po-
szukać na początku gry albo w drodze na 
zbiórkę. Można też przygotować je wcze-
śniej. W przypadku braku materiałów natu-
ralnych można użyć alternatywnych przed-
miotów, do których macie dostęp.

Przygotowanie i materiały:

liście patyki kamienie

Gra „Osadnicy  
dla pokoju”

ZADANIE 2B

Młodsi

Podczas gry

1

1 Poruszajcie się swobodnie aż do 
czasu, gdy ktoś zawoła „stop”.

2

2 Wykonajcie czynność właściwą dla 
swojego przedmiotu i rozejrzyjcie się 
dookoła, aby zobaczyć, co robią inni 
i jaki przedmiot pokazują.

3 Następnie znowu zacznijcie poruszać 
się swobodnie dookoła, dopóki nie 
usłyszycie takich poleceń jak: „znajdź 
pasującą parę”, „znajdź kogoś innego” 
lub „małe trzęsienie ziemi!”.

4 Osoba wypowiadająca polecenia 
wywołuje serię różnych kombinacji, 
w zależności od wielkości grupy i liczby 
zasobów. Na przykład: 

•Stwórzcie społeczność (musi to być 
przynajmniej jeden patyk, jeden kamień 
i jeden liść)
•Stwórzcie społeczność z dużym 
siedliskiem (więcej liści)
•Stwórzcie społeczność z dużą liczbą 
domów (więcej kamieni)
•Stwórzcie duże siedlisko (dużo liści) 
•Stwórzcie duże miasto (dużo kamieni) 

Gra polega na swobodnym poruszaniu się 
w wyznaczonej przestrzeni i organizowaniu 
się w różne grupy tak szybko, jak to 
możliwe. Kiedy zostaniecie poproszeni 
o stworzenie społeczności, musi się ona 
składać z minimum jednego patyka, jednego 
kamienia i jednego liścia. Jedna osoba 
będzie wydawać polecenia. 

Na zakończenie porozmawiajcie o tym, jak można zbudować i utrzymać dobrą społeczność, 
korzystając z pytań:  

1. Co innego moglibyśmy zbudować z kamieni 
zamiast domów? 

2. Do czego moglibyśmy wykorzystać 
technologię, aby pomóc ludziom i dzikim 
zwierzętom? 

3. Co przyroda zapewnia ludziom i dzikim 
zwierzętom? 

4. Co jeszcze chcielibyście mieć w swojej 
społeczności, aby wszyscy żyli w pokoju?

Zasady gry 

- Kiedy jest małe trzęsienie ziemi, 
każdy musi wykonać swoją czynność 
tak szybko, jak tylko potrafi.

- Kiedy jest duże trzęsienie ziemi, 
każdy musi odłożyć swoje zasoby na 
stos pośrodku sali i wybrać zasoby 
ponownie. 

20
minut
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Gra „Osadnicy  
dla pokoju”

Starsi

To zadanie nauczy was zarządzania 
zasobami w waszej społeczności 
i pozwoli odkryć, jak budować 
zróżnicowane społeczności przy 
ograniczonych zasobach. Ale uwa-
żajcie, trzęsienia ziemi mogą znisz-
czyć zasoby, które już zebraliście. 
Jeśli będziecie współpracować 
i wymieniać się zasobami, szybciej 
osiągniecie swoje cele.

Przygotowanie i materiały:

kostki do gry lub inna metoda 
losowania liczb od 1 do 6

Instrukcje

Zbierz 3 różne rodzaje materiałów naturalnych (kamie-
nie, patyki i liście), po 8 z każdego rodzaju, co da 
w sumie 24 przedmioty. Przedmioty mogą być znale-
zione przez drużynę na początku gry, w drodze na 
zbiórkę lub przygotowane wcześniej. W przypadku 
braku materiałów naturalnych można użyć alternatyw-
nych przedmiotów, do których macie dostęp.

ZADANIE 2B

Las zniknął, ale nadal potrzebujecie zaso-
bów do życia w naszym świecie - do budo-
wy domów, siedlisk i wielu innych rzeczy.

Celem gry jest zebranie wystarczającej ilości 
zasobów, aby zbudować społeczność skła-
dającą się z domów dla ludzi (reprezentowa-
nych przez kamienie), siedliska dla zwierząt 
(reprezentowanego przez liście) oraz tech-
nologii zapewniającej ludziom i dzikim 
zwierzętom szczęście (reprezentowanej 

przez patyki).

Najlepiej, by w grze brały udział cztery grupy 
po 1-4 osoby, czyli w zależności od wielkości 
drużyny w sumie do gry możecie zaprosić od 
4 do 16 osób. Jeśli jest was więcej, podzielcie 
się na dwa zespoły. 

1 Umieśćcie zasoby na środku miejsca 
zbiórki. Podzielcie się na cztery grupy 
i usiądźcie wokół zasobów. 

3 Zanim zaczniecie, przedyskutujcie, do 
czego będziecie chcieli użyć waszej 
technologii i dlaczego. Na przykład 
możecie uprawiać żywność, zbudować 
park, tworzyć muzykę lub postawić 
szkołę. Podzielcie się ze sobą pomysła-
mi na wykorzystanie technologii i po-
wiedzcie sobie, dlaczego właśnie tak 
chcecie ją wykorzystać. 

4 W grze napotkacie trzęsienia ziemi 
i kiedy to się stanie, waszym zadaniem 
będzie wykonanie określonej czynno-
ści, która je symbolizuje. Możecie na 
przykład potrząsać całym ciałem lub 
wydawać dudniące dźwięki.

2 Waszym celem będzie zebranie przez 
każdą grupę wystarczającej ilości 
zasobów, aby wasza społeczność 
mogła się rozwijać. Dobrze prosperują-
ca społeczność musi zebrać 2 kamie-
nie, aby zbudować domy dla ludzi,  
2 liście, aby stworzyć siedlisko dla 
zwierząt oraz 2 patyki do zapewnienia 
i sprawnego wykorzystania technologii, 
aby zapewnić szczęście ludziom 
i dzikim zwierzętom.

5 Jeśli chcecie przyspieszyć tempo gry, 
możecie zwiększyć liczbę zasobów 
zbieranych w każdej turze do 2.  

Zasady gry 

- Jeśli druga grupa się zgodzi, 
możecie wymienić się zasobami lub 
oddać jej swoje zasoby.

- Jeśli wyrzucicie/wylosujecie 
„czwórkę” i wy oraz druga grupa 
macie co najmniej jeden zasób i te 
zasoby się różnią, musicie się nimi 
wymienić. Jeśli nie ma wystarczają-
cej liczby zasobów w grze lub są 
tylko dwa identyczne zasoby, grupa 
traci kolejkę. 

- Gdy gracze stracą zasób, wraca on 
na stos pośrodku. 

- Zasoby muszą być widoczne dla 
wszystkich grup.  

Przygotowanie gry

liście patyki kamienie

20
minut
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Jak zakończyć grę 
Grajcie, dopóki jedna grupa nie zbierze wy-
starczającej ilości zasobów, aby zbudować 
swoją społeczność. Ta zwycięska grupa może 
następnie zmienić jakąś zasadę lub wprowa-
dzić nową, aby pomóc pozostałym zespołom 
osiągnąć ich cele. Na przykład może zmienić 
zasadę numer 6 tak, aby zamiast tracić zasób, 
można go było przekazać innej grupie. Kolej-
ne zwycięskie grupy mogą również zmienić 
lub dodać jakąś zasadę. 

Na zakończenie porozmawiajcie, czego może 
nas nauczyć gra na temat budowania pokoju 
i tworzenia społeczności. Wybierzcie z listy 
2-3 pytania, które pomogą wam przemyśleć 
poszczególne kwestie. 

1. Jak nam się razem pracowało 
w grupie?

2. Jak czuliśmy się, tracąc zasoby 
w wyniku trzęsienia ziemi lub kiedy 
zasoby były „wymieniane” na inne? 

3. Jak społeczności o różnych potrze-
bach mogą żyć w pokoju w świecie 
o ograniczonych zasobach?  

4. Czego możemy się nauczyć od świa-
ta przyrody na temat pokoju i budowa-
nia społeczności? 

5. Dlaczego ważne było używanie 
technologii i jakiego rodzaju technolo-
gii potrzebujemy dla utrzymania poko-
ju na naszej planecie? 

Wasza kolej

Kiedy będzie wasza kolej, rzucacie kostką lub 
losujecie liczbę z przedziału 1-6 i wykonujecie 
odpowiadającą jej czynność:

1. Weź kamień.

2. Weź liść. 

3. Weź patyk.

4. Wymień się zasobem z inną grupą.

5. Małe trzęsienie ziemi: nie bierzecie żadne-
go zasobu, zadaniem waszej grupy jest wyko-
nanie czynności symbolizującej trzęsienie 
ziemi.

6. Duże trzęsienie ziemi: tracicie jeden zasób 
(sami decydujecie, który z posiadanych), 
zadaniem wszystkich grup jest wspólne 
wykonanie czynności symbolizującej 
trzęsienie ziemi. 

Uwaga: Może się zdarzyć, że zrozumienie zasad będzie się 
nieco różnić w różnych grupach. Dodajcie ten fakt do 
dyskusji i zapytajcie, jak wasza interpretacja mogła 
wpłynąć na przebieg rozgrywki oraz jak inne zrozumienie 
zasad mogłoby wpłynąć na wynik gry.

Najstarsi

Zastosujcie te same zasady i instrukcje 
jak powyżej, ale wprowadźcie inne cele 
dla każdej z grup.

grupa 1
Zbudujcie wioskę z dużym siedliskiem 
dla dzikich zwierząt, niewielką ilością 
technologii i małą populacją ludzi.  

grupa 2
Zbudujcie miasto z większą liczbą 
domów dla ludzi, dużym 
siedliskiem i niewielką ilością 
technologii.

grupa 3
Zbudujcie duże miasto przemysłowe 
z dużą ilością technologii, domami 
dla ludzi i małym siedliskiem dla 
dzikich zwierząt.

grupa 4
Zbudujcie duże miasto biznesowe 
z wieloma domami do 
zamieszkania dla ludzi, niewielką 
ilością technologii i małym 
siedliskiem.

3 LIŚCIE

3 LIŚCIE

1 LIŚĆ

1 LIŚĆ

2 PATYKI

1 PATYK

3 PATYKI

2 PATYKI

1 KAMIEŃ

2 KAMIENIE

2 KAMIENIE

3 KAMIENIE

Zadanie wykonane! Z radosnym westchnieniem ziemia 
ucichła i uspokoiła się. Genialnie! Teraz ludzie mogą 
wygodnie żyć w zgodzie z naturą, dbając o wszelkie 
rośliny i zwierzęta, które potrzebują ich opieki.

4140



Sangam 
Idea Sangam po raz pierwszy 
pojawiła się na spotkaniu komi-
sarek zagranicznych WAGGGS 
w New Delhi w 1956 roku. Sło-
wo Sangam w sanskrycie oznacza 
„Spotkanie dwóch rzek”. 

Amrita
Na szczęście nie jesteście jedynymi osobami, które próbują 
odbudować środowisko. Jest jeszcze jedna bohaterka - Amrita! Jej 
las odrósł dzięki waszym dotychczasowym działaniom, ale nie jest 
jeszcze bezpieczny.

Podobnie jak Miku, ludzie na całym świecie wciąż wymagają zbyt wiele 
od natury. W tym również król rządzący krajem, z którego pochodzi 
Amrita. Patrzył na gigantyczne drzewa w swoim lesie i wyobrażał 
sobie ogromne budynki dla swoich poddanych, więc wysłał drwali, aby 
wycięli wszystko w pień. Amrita złapała drzewo i mocno się do niego 
przytuliła, ale drwale pomknęli do innych i zaczęli je rąbać na kawałki! 
Amrita widziała, jak jej przyjaciele tulą się do siebie ze strachu, 
a zwierzęta i ptaki, które mieszkały w lesie, uciekają przerażone. Gdy 
zapadła noc i praca drwali ustała, Amrita wiedziała, że ma tylko kilka 
godzin na znalezienie pokojowego rozwiązania - inaczej jej dom zniknie 
na zawsze! Musiał być inny sposób, a ona była zdecydowana, by go 
znaleźć. Może udałoby się jej wyhodować jeszcze więcej roślin, by 
pokazać królowi i jego drwalom piękno, które niszczą przez swoją 
chciwość?

Amrita potrzebuje waszej pomocy, aby osiągnąć swój cel w tak 
krótkim czasie. Teraz nadszedł czas, abyście podjęli działanie na rzecz 
przyrody - pomóżcie Amricie odbudować brakujące fragmenty lasu, 
tworząc miniaturowy ogród z roślin lub z przedmiotów, albo wirtualny 
ogród w komputerze. 

Następnie przejdźcie do ostatniej części opowieści. 

Część trzecia:
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Znajdźcie 
inspirację lub po 

prostu obejrzyjcie 
ogrody, które stworzyli skauci 

i skautki z całego świata. 
Odwiedźcie www.campfire.wagggs.

org/worldthinkingday 

Jeśli chcecie poznać więcej 
pomysłów na zadania związane 

z naturą, odwiedźcie stronę 
internetową ośrodków światowych 

WAGGGS , gdzie znajdziecie niektóre 
z ulubionych aktywności w sam raz do 

przeprowadzenia na świeżym powietrzu, 
znane z Kusafiri, Sangam, Pax Lodge, Our 

Cabaña czy Our Chalet.

Stwórz własny 
ogród

ZADANIE 3

Teraz, gdy przekonaliście się, że pokój 
może pochodzić z naturalnej harmonii 
i nauczyliście się, jak ważna jest rów-
nowaga w świecie przyrody, uczyńcie 
swój świat nieco weselszym poprzez 
stworzenie własnego ogrodu. Wasz 
ogród może przybrać dowolną formę, 
zgodnie z waszymi upodobaniami, po 
prostu skupcie się na stworzeniu cze-
goś, co pomoże wam i innym osobom 
docenić to, co daje nam natura. Może-
cie stworzyć indywidualne ogrody lub 
zbudować jeden większy całą drużyną 
czy zastępem. 

Przygotowanie i materiały

Będą się one różnić w zależności od tego, 
którą z opcji wybierzecie, aby 
zbudować ogród.

Wybierzcie jedną z poniższych opcji:

Wyjdźcie na zewnątrz i znajdźcie 
kawałek ziemi, na którym można coś 
wyhodować.

Udekorujcie skrzynkę okienną lub 
doniczkę i posiejcie nasionka.

Pielęgnujcie ogród, który już istnieje 
i otoczcie go troską.

Stwórzcie ogród zen (styl ogrodu 
japońskiego).

Narysujcie lub namalujcie ogród 
swoich marzeń.

Stwórzcie makietę 3D ogrodu, 
używając materiałów z odzysku.

Wytnijcie niektóre z obrazków znaj-
dujących się w załączniku do tego 
pakietu i ułóżcie z nich kolaż  
ogrodowy.

Zróbcie kwiaty metodą origami i „za-
sadźcie" je wokół waszego miejsca 
zbiorek.

Użyjcie technologii – stwórzcie cyfro-
wy obraz waszego ogrodu.

Dzięki wszystkim pięknym ogrodom, które stworzyliście razem z Amritą, następnego 
ranka po przebudzeniu król, drwale i wszyscy ludzie stwierdzili, że las jest jeszcze 
większy i piękniejszy niż wcześniej! Drwale nie mogli już niszczyć bezpiecznie rosnących 
roślin, nie byli w stanie zburzyć pięknych widoków, wzruszeni postawą ludzi, troskliwie 
opiekujących się zagubionymi zwierzętami.

Odłożyli siekiery i powiedzieli królowi, że to bez sensu – że nie mogą i nie chcą już dłużej 
niszczyć zielonego, pełnego życia lasu. Król przyznał im rację i postanowił, że podzieli się 
ze swymi poddanymi miejscem w pałacu, zamiast wykradać lasowi ziemię pod budowę 
domów. Dzięki temu wszyscy będą mieć piękny widok na drzewa!

Podzielcie się swoim ogrodem z całym światem! Zróbcie zdjęcie ogrodu i użyjcie 
hasztagów #WTD2023 i #DMB2023, aby podzielić się z innymi swoim dziełem 
lub wyślijcie zdjęcia bezpośrednio do WAGGGS na adres  wtd@wagggs.org.
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Wykonajcie ostatnie ćwiczenie 
z propozycji programowej, aby 
pomóc Miku szerzyć przesłanie 
o pokoju w przyrodzie oraz zebrać 
pieniądze na Fundusz Dnia Myśli 
Braterskiej.

Our Cabaña
Our Cabaña znajduje się w „Mie-
ście Wiecznej Wiosny", Cuerna-
vaca w Meksyku. Od otwarcia 
w 1957 roku Our Cabaña przyję-
ła gości z całego świata i wciąż 
oferuje szereg aktywności i pro-
gramów dotyczących wielu 
tematów - od aktywizmu środo-
wiskowego do przywództwa 
dziewcząt.

Odbudowa lasu  
Po ukończeniu budowy ogrodu przeczytajcie ostatnią część 
opowieści, aby dowiedzieć się, jak możecie zapewnić pokój wszystkim 
naszym bohaterom i bohaterkom na całym świecie.  

Wreszcie świat znów był pełen życia. Zwierzęta i ptaki poruszały się 
swobodnie, a ziemia była pokryta roślinami każdego koloru. 
Kukurydziane panny tańczyły, ziemia szumiała radośnie, a las Amrity 
był bezpieczny - wszystko dzięki waszej pomocy.

Przeżywając przygody w podróży dookoła świata odkryliście, jak 
ekosystem sprawia, że wszystko ze sobą współpracuje, jak utrzymać 
ziemię szczęśliwą i jak chronić swoje lokalne środowisko. 
Rozwiązaliśmy prawie wszystkie problemy - ale została jedna osoba, 
której trzeba pomóc...

Miku siedziała samotnie na ziemi, walcząc z okropnym poczuciem 
winy z powodu tego, co zrobiła. Czy kiedykolwiek będzie mogła 
naprawić swoje błędy? Lecz nagle znalazła się w cieniu drzew, które 
wznosiły się do nieba i powracały do pełni życia. Była teraz 
najszczęśliwszą osobą na świecie, jednak wkrótce pojawił się smutek. 
A co będzie, jeśli ktoś inny zacznie domagać się zbyt wiele? Co, jeśli 
cała historia się powtórzy? Nie mogła zrzucić całej odpowiedzialności 
na bohaterki i bohaterów, takich jak wy i Amrita! 

Miku zaczęła więc przemierzać cały świat, opowiadając o tym, jak na 
różne niesamowite sposoby ludzie chronią świat przyrody, a także jak 
narażają świat na niebezpieczeństwo. Dzięki wędrówce Miku 
środowisko już zawsze będzie bezpieczne.

Część czwarta:
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Jest wiele sposobów na 
zrealizowanie tego 

wyzwania. Możecie się wybrać 
na spacer po okolicy, pobiec 

przez lokalny park lub wybrać się 
na wędrówkę w góry. Znajdźcie 

sposób, który będzie dla was 
najlepszy! 

UZYSKAJCIE 
NAGRODĘ ZA CIĘŻKĄ 
PRACĘ – umówcie się 

z rodziną i przyjaciółmi na 
darowiznę za przemierzenie 

kuli ziemskiej dookoła 
w 59 dni.

Spacer po świecie

ZADANIE KOŃCOWE

Wszyscy chcemy chronić naszą planetę, 
by panował na niej pokój. Możecie to 
zrobić, łącząc się z siostrami i braćmi 
– skautkami i skautami, aby wspólnie 
przewędrować świat dookoła i dotrzeć 
z przesłaniem Miku do wszystkich. 
Możecie również zarejestrować się 
i zachęcić swoich przyjaciół, rodzinę 
i inne osoby do przekazywania pienię-
dzy na Światowy Dzień Myśli Brater-
skiej za wykonane przez was kroki.

Przygotowanie i materiały:
To wyzwanie rozpocznie się w Światowym 
Dniu Myśli Braterskiej, 22 lutego 2023 roku, 
a zakończy w Światowym Dniu Ziemi, 22 
kwietnia 2023 roku. Macie dokładnie 2 mie-
siące na osiągnięcie swojego celu.

Zbierajcie kroki razem z 10 milionami 
skautek i skautów, i zobaczcie, ile razy 
uda nam się razem okrążyć kulę ziem-
ską! Każdy krok, który zrobimy razem, 
jest krokiem w kierunku ochrony na-
szej planety i bezpiecznej przyszłości, 
pełnej pokoju.

Aby na pewno osiągnąć cel, możecie to 
zadanie wykonać razem, całą gromadą, 
całą drużyną!

1 Wyznaczcie sobie odległość, jaką 
będziecie pokonywać każdego dnia lub 
liczbę kroków, które chcecie zrobić. 
Dobry cel indywidualny to 4000 kro-
ków, co równa się 3 kilometrom lub 
1,85 mili dziennie. Jeśli zdecydujecie 
się podjąć wyzwanie całą drużyną lub 
hufcem, wtedy ustalcie sobie bardziej 
ambitny cel! A może całą drużyną 
zdecydujecie się na spacer lub zorgani-
zujecie wędrówkę przed Światowym 
Dniem Ziemi (22 kwietnia)? 

2 Po zaliczeniu odpowiedniej odległości 
lub liczby kroków (o ile tak uzgodnili-
ście wcześniej z rodziną lub sponsora-
mi), możecie poprosić o datki na wspar-
cie Funduszu Światowego Dnia Myśli  
Braterskiej.

3 Podczas wędrówki możecie się natknąć 
na elementy środowiska, które waszym 
zdaniem należałoby naprawić, na 
przykład śmieci do zebrania w lokal-
nym parku lub ulicę, której przydałoby 
się więcej zieleni. Może to was zainspi-
rować do podjęcia działań na rzecz 
upiększenia waszej okolicy - zorgani-
zujcie sprzątanie parku, jednocześnie 
zbierając kroki, zorganizujcie dzień 
sadzenia roślin, aby poprawić jakość 
powietrza w miejscu zamieszkania lub 
weźcie udział w projekcie Citizen 
Science, licząc i rejestrując dzikie 
zwierzęta lub rośliny w swojej okolicy.

Zróbmy wszyscy kolejny krok, aby 
chronić naszą planetę i tworzyć 
bezpieczną przyszłość!

4 Obliczcie, ile kilometrów przebyło 
każde z was lub cała wasza drużyna 
i podzielcie się tym wynikiem  
z WAGGGS na stronie www.campfire.
wagggs.org/worldthinkingday. Tutaj 
znajdziecie więcej informacji na temat 
tego zadania i podsumowanie tego, 
jak daleko wszyscy dotarliśmy, wyko-
nując to zadanie i podejmując się 
wyzwania przemierzania świata.

5 Przemierzając świat, odkryjecie wiele 
ciekawych faktów i miejsc, na przy-
kład poznacie Kusafiri – wędrujący 
ośrodek światowy WAGGGS i dowie-
cie się, jak można chronić Wielką 
Rafę Koralową w Australii!

6 Obserwujcie swoje naturalne środo-
wisko i znajdźcie spokój w swoim 
otoczeniu. Róbcie zdjęcia przyrody, 
którą uważacie za piękną. Możecie 
się nimi podzielić, aby zmotywować 
innych do dalszego przemierzania 
i obserwowania świata, a także zbie-
rania funduszy na rzecz światowego 
ruchu skautek i WAGGGS oraz pod-
noszenia świadomości na temat 
środowiska naturalnego. 

Obwód Ziemi wynosi 40 075,17 
kilometrów lub 24 901,461 mil. Aby 
przejść dookoła Ziemi, potrzeba 
66 milionów kroków. Notujcie 
swoje kroki i pomóżcie nam 
obejść świat, aby zwiększać 
świadomość istnienia Funduszu 
Światowego Dnia Myśli!

Nie zapomnijcie po zakończeniu 
spaceru zarejestrować swoich kroków 
online tutaj!  Możecie podzielić się 
zdjęciami ze swoich spacerów 
i opowieściami o swoim lokalnym 
środowisku. 

GRATULACJE! Zrealizowaliście 
propozycję programową WAGGGS 
na Światowy Dzień Myśli 2023!

Więcej o projekcie Citizen 
Science możecie przeczytać tutaj: 

https://education.nationalgeographic.org/
resource/citizen-science-projects 5352 53
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Obrazki, które można wyciąć i wykorzystać do stworzenia ogrodu

ZADANIE 3

Wytnij zwzdłuż ciemnych, pogrubionych linii przerywanych 

Załącznik

Obrazek kostki do gry, którą można wyciąć i skleić 
(dla tych, którzy nie mają prawdziwej kostki do gry).

Wytnij wzdłuż ciemnych, pogrubionych linii Złóż wzdłuż cienkich linii przerywanych 

ZADANIE 2B
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Podziękowania

Specjalne podziękowania dla zespołu 
piszącego propozycję programową na 
Światowy Dzień Myśli Braterskiej za 
pomysły, kreatywność i zaangażowanie we 
współtworzenie tegorocznego materiału

Alyssa Meredith (USA) 
Andrea Agapiou (Cypr) 
Claire-Marie Pepper (Australia) 
Verena Kunberger (Niemcy) 
Lynn Lynn Htaik (Mjanma) 
Madeleine Perham (Wielka Brytania) 
Amoako Lynda (Ghana) 
Aleksandra Polesek (Polska) 

Specjalne podziękowania dla Mel Reoch 
i Elsy Cardony za ich cenny wkład oraz dla 
wolontariuszek z Pax Lodge, które pomogły 
przetestować i zredagować niektóre 
zadania: Katie Saxby, Anna Scott, Clare 
Paske, Sarah Sprigg, Catriona Duffield, 
Grace Haycocks, Andrea Torres, Jenna 
Heleen, Judie Ndhlovu.

Koordynacja:
Alyssa Meredith
Josephine Oates (z d. Davies)

Studio  
Studio Ping Pong

Przetłumaczone przez:
hm. Monika Dreik

Zespół redakcyjny i korektorski:
hm. Monika Dreik 
hm. Ewa Lachiewicz-Walińska 
pwd. Ewa Trystucha

Skład wersji polskojęzycznej: 
phm. Katarzyna Stanek 

World Association of Girl Guides and  
Girl Scouts
Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek 
i Skautek
Biuro Światowe
12c Lyndhurst Road
London, NW3 5PQ
United Kingdom

Tel.+44 (0)20 7794 1181
Email: wtd@wagggs.org
Strony internetowe: www.wagggs.org
www.worldthinkingday.org

Social Media
Bądź na bieżąco z globalnymi możliwościami 
i aktualnościami WAGGGS:  
@WAGGGSworld na Instagramie, 
Facebooku i Twitterze.

Dodatkowo bądź na bieżąco, śledząc:
@africaregionwagggs
@wagggswhho
@ArabRegionWAGGGS
@AsiaPacificRegionWAGGGS
@europeregionwagggs
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https://twitter.com/wagggsworld?lang=en
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/?hl=en
mailto:wtd@waggg.org
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