Nasze ideały
§1
Harcerstwo jest szkołą wartości, etapem przejściowym do świata dorosłych.
Nasze ideały to podstawowy zbiór wartości, z którego należy czerpać planując
działanie wychowawcze wśród zuchów, harcerzy i instruktorów stowarzyszenia.
Jak igła kompasu wskazują one kierunek w wychowaniu harcerskim.

§2
Zucha stowarzyszenia obowiązuje Obietnica i Prawo Zucha w następującym
brzmieniu:
1.Obietnica Zucha:
Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.
2. Prawo Zucha:
1) Zuch kocha Boga i Polskę.
2) Zuch jest dzielny.
3) Zuch mówi prawdę.
4) Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5) Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6) Zuch stara się być coraz lepszy.

§3

Harcerkę, harcerza i instruktora harcerskiego stowarzyszenia obowiązuje
Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie w następującym brzmieniu:
1.Przyrzeczenie Harcerskie:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną
pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

2. Prawo Harcerskie:
1) Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2) Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3) Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4) Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5) Harcerz postępuje po rycersku.
6) Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7) Harcerz jest posłusznym rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8) Harcerz jest zawsze pogodny.
9) Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10) Harcerz jest czysty w mowie myśli i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije
napojów alkoholowych.

§4

Instruktorkę i instruktora harcerskiego stowarzyszenia obowiązuje Zobowiązanie
i Kodeks Instruktorski w następującym brzmieniu:
1.Zobowiązanie Instruktorskie:
Przyjmuję obowiązki instruktora harcerskiego Boguszowickiego Stowarzyszenia
Społeczno-Kullturalnego „Ślady”. Jestem świadom odpowiedzialności
harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Dbać będę o dobre imię całego ruchu
harcerskiego. Powierzonych mojej opiece wychowanków oraz ich rodziców nie
zawiodę. Będę pracował nad sobą, pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności, aby
móc przekazać je młodszym. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez
przełożonych służby nie opuszczę samowolnie.
2. Kodeks Instruktora:
1) Bądź dobry łagodnością i uśmiechem. Boga noś w sercu, na mundurze krzyż
Chrystusa, nie konkwistadora.
2) Pojmuj właściwie Prawo Harcerskie wraz ze wszystkimi niuansami i
pozornymi sprzecznościami. W razie wątpliwości pomagaj sobie Dekalogiem.

3) Bądź otwarty na odmienne poglądy, obyczaje, postawy. Nie tolerancyjny, bo
to słowo w ostatnich latach zaczęło oznaczać entuzjastyczną zgodę na wszelkie
zło.
4) Bądź prawy. Niestety z kolei to słowo dziś nic nie znaczy. Więc masz być
prawy, na dodatek rozumieć o co w tym chodzi. I to intuicyjnie albo z domu.
5) Chciej służyć, i to nie z łapanki ani dla poszukiwania osobistych profitów. W
dodatku nie tylko w drużynie, lecz w całym życiu.
6) Bądź pewny swych racji bez doktrynerstwa. Znaj miejsce w szeregu,
nieprzerwanie zadziwiaj się odkrywanymi wartościami, bądź wpatrzony w
Mistrzów, lecz nie ślepo.
7) Bądź normalnie porządny. To znaczy w skali od łajdaka do świętego w górnej
strefie stanów średnich. I tnij po ekstremach, bo z nimi nie sposób wytrzymać.
8) Bądź solidarny z Wychowankami. Czyli z podwładnymi i przełożonymi, bo w
harcerstwie wychowanie działa na obie strony. Solidarny z woli, nie przymusu.
9) Z dnia na dzień bądź silniejszy, lepszy, mądrzejszy więc i pokorniejszy wobec
ogromu swojej niewiedzy.
10) Bądź młodszy niż dziś. Nie tylko duchem, ale i wiekiem.

