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Drodzy Rodzice!

Anna i Andrzej Wieliczko

Często zdarza się, że instrukcja obsługi jakiegoś mechanizmu jest przez nas pomijana lub czytana pobieżnie. Z czasem
pojawiają się problemy, coś nie funkcjonuje tak, jak informował
nas producent. Zastanawiamy się, co się zepsuło i dlaczego tak
szybko. Szukamy powodu wad w materiale, oskarżamy producenta, że sprzedał nam wybrakowany towar. Denerwujemy się i
tracimy czas na poszukiwanie czegoś nowego, lepszego. A wystarczy sięgnąć po małą karteczkę, by zrozumieć funkcjonowanie
mechanizmu. Wtedy wiemy, kiedy są krytyczne momenty i musimy ograniczyć nasze naciski, a zwiększyć troskę o prawidłowe
funkcjonowanie systemu. Wiemy również, w jakich warunkach
możemy wymagać więcej i stawiać nowe wyzwania, które pozwolą nam czerpać maksimum bogactwa z działania systemu.

Rodzice, do zapoznania się z taką
Na początku rozpoczynającego się nowego roku harcerskiego zachęcamy Was, drodzy
krótką instrukcją obsługi Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.
iwie najtrudniejsza, ale i najważStowarzyszenie proponuje „karierę świętości” dla Was i Waszego dziecka. Jest to niewątpl
prawidłowego, a więc zgodnego z myślą
niejsza kariera w życiu każdego chrześcijanina. Droga wiedzie poprzez kształtowanie
córką czy synem, żoną czy mężem, matką
Stwórcy, wzorca kobiety i mężczyzny. Poprzez odkrywanie powołania i stawanie się
czy ojcem.
też zachęcamy do współpracy z drużyRozwój Waszego dziecka zależy przede wszystkim od Was – Rodziców. Dlatego
drużyny, a także do śmiałych propozycji
nowymi od początku roku harcerskiego. Do zapoznania się z celami i programem pracy
ć za obowiązki i funkcje pełnione przez
stawiania wyzwań swemu dziecku poprzez działalność harcerską. Odpowiedzialnoś
psychicznym i duchowym. Rady i pomoc
każdego członka zastępu zapewnia wszechstronny rozwój na poziomie fizycznym,
który wie, że jego działanie jest zgodne z
rodziców są niezastąpione, stanowią wielkie wsparcie i radość w pracy drużynowego,
spojrzenie na daną harcerkę/harcerza,
wolą rodziców. Skauting stawia na indywidualne podejście do człowieka, stąd im szersze
tym większe możliwości jej/jego pełnego rozwoju.
ego odkrywa i rozwija drzemiące
Zastęp jest miejscem, gdzie młody człowiek pod bacznym okiem zastępowego i drużynow
i zdrowie. Wyrabia zmysł praktyczny,
w nim talenty. Niejednokrotnie przekraczając swoje słabości czy lęki kształtuje charakter
a zaprawa do zwycięstwa. Stowarzyszenie
dzięki czemu łatwiej zmierzyć się z rzeczywistością. Życie w zastępie to prawdziw
nie tylko puste słowa.
pomaga formować ludzi, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina to wartości, a
ja proponowanej hierarchii wartości
Niezbędnym czynnikiem warunkującym pełny rozwój dziecka w harcerstwie jest akceptac
musi być to decyzja świadoma. Przez cały
i Prawa Harcerskiego przez dziecko, jak i rodziców. Aby zagwarantować stałość pracy,
Jest to zwieńczenie jego pracy. Ważnym
rok, podczas zbiórek zastęp przygotowuje się do największej przygody roku – obozu.
go uczestnictwa w życiu zastępu. Zapewzadaniem rodziców jest zachęcać i motywować swoje dziecko do regularnego i aktywne
czenie wspólnoty ludzi, którzy kierują
niam, że to się opłaci. Harcerka /harcerz wraca z obozu przemieniony, bogatszy w doświad
większych wyzwań.
się tymi samymi wartościami. Wraca z wiarą w swoje możliwości, gotowy do jeszcze
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ludzi. Jest to samowychowanie wsparte zaW tym tkwi cała tajemnica powodzenia metody skautowej w formowaniu prawych
chętami ze strony rodziców i rówieśników.
a. Również rodzice mogą włączyć się w
Harcerstwo zajmuje sporą część czasu. Można powiedzieć, że niejako go pochłani
wspierać rodzicielskimi radami drużynowego,
wielką przygodę harcerską poprzez uczestnictwo w życiu drużyny i środowiska. Warto
swojego dziecka, czy też nieść inną pomoc
h
harcerskic
ci
sprawnoś
i
motywować działanie zastępu, czuwać nad zdobywaniem stopni
umożliwi pełniejsze obustronne zrodziecko,
żyje
którymi
i,
sprawam
wynikającą z potrzeb drużyny lub zastępu. Zainteresowanie się
zumienie – rodziców i dzieci, co zaowocuje pogłębieniem więzi rodzinnych.
i drużyn, by zapewnić młodym ludziom
Instrukcja jest prosta – poznać, by zaufać. Niech ten rok obfituje we współpracę domów
nam – instruktorom.
także
a
dziecku,
Rodzice,
Wam,
jak najlepsze warunki rozwoju osobowości. Przyniesie to radość
Z harcerskim pozdrowieniem
Anna i Andrzej Wieliczko
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