
Wartości wychowawcze 

 

§ 1 

 

Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ślady” jest 

stowarzyszeniem, które  prowadząc działalność wychowawczą tradycyjną metodą 

skautową  opracowaną przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, a 

rozwiniętą przez założycieli polskiego harcerstwa przeciwstawia się  

centralistycznemu modelowi harcerstwa, w którym cele wychowawcze 

dostosowuje się do potrzeb wewnętrznych organizacji. Harcerstwo to sposób na 

życie, a nie tylko struktury. Dlatego formy organizacyjne harcerstwa powinny w 

maksymalnym stopniu wyzwalać aktywność wychowanków, by umożliwić ich 

twórczy, ciągły rozwój. Siła ruchu harcerskiego tkwi w inicjatywie oddolnej. 

Realizacja zadań wychowawczych, oraz jej formy pracy nie mogą zostać 

ograniczone lub zmodyfikowane do potrzeb przepisów (zakazów) prawnych. Nie 

chcemy dopuścić, by zniekształcono istotę harcerskiej metody do mnożenia  

nadzoru i opiekunów. Metoda harcerska to nie zwykła „usługa wychowawcza”, w 

której wychowawca służy wychowankowi, lecz metoda, w której wychowawca 

wraz z wychowankiem służą innym.  

 

§ 2 

 

Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ślady”  pragnie w swojej 

pracy wychowawczej położyć nacisk na następujące wartości: służba bliźniemu, 

styl chrześcijański, wychowanie do życia w rodzinie, tożsamość narodową.  

 1. Styl chrześcijański przejawia się poprzez: 

 - dostrzeganie działania Boga w życiu człowieka, 

 - kierowanie się przykazaniem miłości Boga i bliźniego, 

 - wspólne msze święte i modlitwy. 

Powinno się szanować prawo osób niewierzących lub wątpiących do nie 

uczestniczenia w życiu religijnym grupy harcerskiej, jeśli nie łączy się to z 

ostentacyjnym negowaniem wartości religijnych. 



2 . Służba bliźniemu jest realizowana poprzez : 

 - stałą, cykliczną pracę na rzecz najbliższego środowiska 

 - angażowanie się w życie społeczno – kulturalne dzielnicy 

 - podejmowanie własnych inicjatyw, oraz realizacja własnych pomysłów w pracy 

środowiskowej 

 - współpraca z instytucjami oraz organizacjami i stowarzyszeniami z terenu 

Rybnika 

 - uwrażliwianie na potrzeby innych, szczególnie tych najbardziej potrzebujących 

 - uczenie w pracy solidności i odpowiedzialności,  

 - uczenie kreatywności, samodzielności, zdyscyplinowania i punktualności 

 

3. Wychowanie do życia w rodzinie oznacza: 

 - programowo-metodyczny rozdział pracy z chłopcami i dziewczętami w pionie 

harcerskim celem    

  umacniania cech właściwych dla danej płci, 

 - uczenie szacunku dla płci odmiennej, 

 - uczenie szacunku i posłuszeństwa w stosunku do rodziców, przełożonych i 

osób starszych, 

 - współpraca z rodzicami i angażowanie ich do harcerskiego procesu 

wychowawczego 

 - uczenie odpowiedzialności oraz szacunku dla młodszych i słabszych, 

 - uczenie szacunku dla pracy. 

 

4. Tożsamość narodowa rozwijana jest poprzez: 

 - umacnianie emocjonalnej więzi z narodem jako wspólnotą rodzin, 

 - poznawanie regionalnej i ogólnonarodowej kultury i historii, 

 - nawiązywanie w pracy wychowawczej  do wzorców harcerstwa polskiego oraz 

tradycji polskiej, 

 - promowanie dobrego obrazu Polski, 



 - praca na miarę osobistych możliwości dla dobra narodu polskiego i Polski, 

 - rozwijanie współpracy z innymi narodami i szanowanie mniejszości 

narodowych. 

 

§ 3 

 

Realizując wymienione wcześniej wartości wychowawcze Boguszowickie 

Stowarzyszenie Społeczno –  

Kulturalne „Ślady”  pragnie ukształtować ludzi: 

 

 - aktywnie służących Bogu, Polsce, bliźnim i rodzinie, 

 - religijnych - nie wstydzących się swojej wiary, 

 - tolerancyjnych, 

 - przywiązanych do polskości i promujących polską kulturę, 

 - wrażliwych na potrzeby ludzi, twórczych, samodzielnych, nie bojących się 

ryzyka, 

 - solidnych i odpowiedzialnych, 

 - zdyscyplinowanych i punktualnych, 

 - prawdomównych, 

 - pogodnie znoszących trudności życiowe, 

 - szanujących rodziców i wychowawców, 

 - opiekuńczych i szanujących godność osób młodszych i słabszych, 

 - dążących do ciągłego rozwijania swojej osobowości, 

 - wolnych od nałogów. 

 


