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DEKLARACJA IDEOWA KRĘGU 

HARCERSKIEGO "DRZEWO POKOJU" 
(WERSJA Z SIERPNIA 2004)  

Łubiana,2003-10-03 

SPECJALNY ZWITEK KORY 12/2003 

 

Dziś, na początku miesiąca różaocowego, w roku różaoca świętego, ogłaszam Maryję patronką 

i Naczelną Komendantką naszego Kręgu i w imieniu tegoż Kręgu ponawiam zawierzenie 

wypowiedziane 4.09.1993 r. w Ostrej Bramie w Wilnie przez członków i obserwatorów Kręgu "Leśna 

Szkółka", którego tradycje kontynuujemy: 

Maryjo, Matko Boga 

Zawierzamy Ci nasz Krąg, jego drużyny i zastępy oraz całe polskie harcerstwo. 

Otocz nas swoja opieką, kieruj naszymi poczynaniami byśmy nie wstydzili się byd chrześcijanami, byśmy 

umieli nieśd innym radośd wiary, byśmy mieli odwagę pełnid służbę Bogu i Polsce oraz byd posłusznymi 

Prawu Harcerskiemu nawet za cenę krzyża. 

Prowadź nas do budowania pojednania z rodakami i sąsiadującymi z nami narodami, z którymi tak 

wiele nas łączy pomimo bolesnych kart wspólnej historii - by braterstwo skautowe było zaczynem 

braterstwa ogólnoludzkiego. 

Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju" zamierza propagowad w wychowaniu harcerskim następujące kierunki: 

wychowanie chrześcijaoskie, puszczaostwo, wychowanie do życia w rodzinie, umacnianie polskiej tożsamości 

narodowej. 

WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAOSKIE ROZUMIANE JEST JAKO:  

  uczenie dostrzegania działania Boga w życiu człowieka, 

  dawanie przykładów realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, 

  wspólne msze święte i modlitwy. 

WAŻNE JEST, ABY WIARĘ PRZEŻYWAD ZESPOŁOWO, ODRZUCAJĄC ZASADĘ, ZE JEST ONA WYŁĄCZNIE 

PRYWATNĄ SPRAWĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 

CZŁONEK KRĘGU:  

  prezentuje postawy i poglądy zgodne z duchem chrześcijaostwa, 

  bierze wspólnie ze swoimi podopiecznymi udział w niedzielnych i świątecznych mszach świętych oraz 

modlitwach rannych i wieczornych na wędrówkach, biwakach i obozach, 

  odmawia (odśpiewuje) z podopiecznymi głośne, wspólne dla wszystkich modlitwy przed posiłkami, 

  rozpoczyna każdą zbiórkę, naradę, odprawę czy imprezę krótką modlitwa razem z podopiecznymi. 

Zaleca się by członek Kręgu stale nosił poświęcony medalik maryjny i starał się codziennie odmawiad modlitwę: 

„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 
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PUSZCZAOSTWO ROZUMIANE JEST JAKO: 

  uczucie głębokiej łączności z przyrodą będąca miejscem, gdzie człowiek może zetknąd się z Bogiem i ze 

swoja słabością, której pokonywanie daje mu poczucie wartości, 

  ciągłe dążenie do poznawania przyrody, 

  ochrona przyrody, 

  zaradnośd w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka, 

  tworzenie klimatu obrzędowości i tajemniczości jako zaprzeczenie prymitywnej rubaszności, 

  stawianie w wychowaniu na indywidualizm, a nie na ujednolicającą masowośd. 

WYCHOWYWANIE DO ŻYCIA W RODZIN IE OZNACZA: 

  uznawanie prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, 

  uczenie szacunku dla płci odmiennej i przygotowywanie do roli małżonków i rodziców rodziny 

chrześcijaoskiej (w której każde dziecko jest przyjmowane jako dar Boga), 

  uczenie szacunku i posłuszeostwa w stosunku do swoich rodziców, przełożonych i osób starszych, 

  uczenie odpowiedzialności oraz szacunku dla młodszych i słabszych, 

  odrzucanie pornografii, kultu przemocy i swobody w dziedzinie seksualno-etycznej, 

  uczenie szacunku dla pracy. 

UMACNIANIE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ DOKONYWANE JEST POPRZEZ: 

  umacnianie emocjonalnej więzi z narodem polskim jako wspólnotą rodzin, 

  poznawanie regionalnej i ogólnonarodowej kultury i historii Polski, 

  nawiązywanie w działalności harcerskiej głownie do wzorców harcerstwa polskiego oraz tradycji 

polskiej, 

  promowanie dobrego obrazu Polski, 

  działalnośd na miarę osobistych możliwości dla dobra narodu polskiego i Polski, 

  współpraca z Polonią i szanowanie mniejszości narodowych. 


