
DEKLARACJA WARTOŚCI ROYAL RANGERS POLSKA  

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO I OBYWATELSKIEGO 

Uchwalona przez Komendę Główną RRP w dniu 07.04.2017r. 

 

Zważywszy, że:  

• zgodnie z obowiązującym Statutem, Royal Rangers Polska (RRP) jest chrześcijańską organizacją skautową 

(harcerską), odwołującą się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa; 

• jednym ze statutowych celów działalności wychowawczej RRP jest społeczny rozwój dzieci i młodzieży, w duchu 

wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich; 

• zgodnie z Deklaracją Doktrynalną RRP, wierzymy i wyznajemy, że Pismo Święte jest podstawą wszelkiej 

sprawiedliwości i praworządności, a jego autorytet nie ogranicza się do spraw wiary i moralności, ale obejmuje 

wszystkie dziedziny życia, łącznie z edukacją, polityką, gospodarką, nauką, i sztuką; 

 

pragniemy w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego zwracać szczególną uwagę na następujące 

Wartości: 

1. Skautowa (harcerska) tożsamość naszej organizacji domaga się stałej obecności elementów wychowania 

patriotycznego i obywatelskiego w naszym programie wychowawczym. 

2. Skautowa (harcerska) tożsamość naszej organizacji zobowiązuje nas do zachowania apolityczności rozumianej 

jako nieangażowanie się RRP w bieżące spory polityczne. 

3. Apolityczność organizacji nie może stać się usprawiedliwieniem biernej postawy skautów i instruktorów w 

sprawach społecznych i politycznych, ani też neutralności w sprawach istotnych z punktu widzenia 

chrześcijańskiego światopoglądu. 

4. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży, jako jeden z celów naszej działalności wychowawczej, rozumiemy jako 

dążenie do tego, aby nasi wychowankowie świadomie przyjmowali na siebie zobowiązania w sferze społecznej i 

politycznej, zgodnie ze swoim indywidualnym powołaniem. 

5. Chrześcijańska tożsamość naszej organizacji wymaga od nas abyśmy patriotyzm i postawy obywatelskie 

definiowali w oparciu o Słowo Boże, w sposób wolny od wszelkiej nienawiści i niszczących wpływów 

niezgodnych ze Słowem Bożym ideologii. 

6. Z zasady powszechności Kościoła i z najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu pragniemy czerpać 

wzorce w zakresie wzajemnego szacunku, przyjaźni, solidarności i współdziałania pomiędzy narodami. 

7. Z najlepszych tradycji polskiego harcerstwa pragniemy czerpać wzorce patriotyzmu rozumianego jako 

stawianie dobra Ojczyzny ponad partykularnymi interesami partii i środowisk politycznych. 

8. Pouczeni przez Słowo Boże wyznajemy, że człowiek powołany jest do życia we wspólnocie, a wzorcem dla 

wszelkiej wspólnoty ludzkiej jest jedność, różnorodność, miłość i wolność jakimi cieszą się Boskie Osoby Trójcy 

Świętej, a także jedność, różnorodność i współzależność członków Ciała Chrystusowego. 

9. Pouczeni przez Słowo Boże wyznajemy, że prawo jest fundamentem wszelkiej ludzkiej wspólnoty, a Słowo 

Boże wyznacza standardy sprawiedliwego prawa. 

10.  Jako Polacy z dumą rozpoznajemy biblijne korzenie wielu elementów naszej kultury politycznej, z której 

czerpiemy takie wartości jak: 

1. umiłowanie wolności i gotowość do tego, aby wolności bronić i o nią walczyć, 

2. republikanizm rozumiany jako koncepcję państwa będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli, 

3. chrześcijańską koncepcję narodu jako wspólnoty politycznej, duchowej i kulturowej, w opozycji do 

pogańskiej koncepcji wspólnoty krwi. 

11. Stojąc na gruncie Słowa Bożego sprzeciwiamy się wszelkiemu totalitaryzmowi, a także wszelkim ideologiom 

usprawiedliwiającym dążenie współczesnego państwa do ograniczania indywidualnej wolności i zawłaszczania 

tych dziedzin rzeczywistości, które Bóg poddał autorytetowi Kościoła, rodziny i lokalnych społeczności. 



 

Z wartości tych wywodzimy: 

Zasady postępowania instruktorów 

w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego w RRP: 

 

1. Instruktor RRP jest świadomym obywatelem i uczestnikiem życia społecznego, stosownie do swojego 

indywidualnego powołania. 

2. Instruktor RRP jest w pierwszej kolejności wychowawcą. Wszelką działalność obywatelską, polityczną i 

społeczną prowadzi w sposób nie kolidujący z powołaniem wychowawcy. 

3. Instruktor RRP zachęca skautów słowem i przykładem, aby przyjmowali na siebie zobowiązania w sferze 

społecznej i politycznej, zgodnie ze swoim indywidualnym powołaniem. 

4. Instruktor RRP w swojej aktywności obywatelskiej, społecznej i politycznej kieruje się Słowem Bożym, dąży do 

pokoju i dobra wspólnego. 

5. Instruktor RRP nie angażuje zasobów i autorytetu organizacji do działalności politycznej, nie używa munduru i 

symboli RRP do promowania ruchów, organizacji i inicjatyw o charakterze politycznym, nie uczestniczy w 

manifestacjach o charakterze politycznym w mundurze RRP. 

6. Instruktor RRP nie prowadzi agitacji politycznej wśród skautów. 

7. Instruktor RRP z szacunkiem odnosi się do Rzeczypospolitej, Jej Prezydenta, członków rządu i osób 

sprawujących urzędy publiczne. 

8. Instruktor RRP modli się o Ojczyznę i osoby sprawujące władzę i zachęca innych do takiej modlitwy. 

9. Instruktor RRP zachowuje takt i umiar w wypowiedziach o charakterze politycznym. 

10. Instruktor RRP unika wypowiedzi i zachowań, które mogłyby poddawać w wątpliwość apolityczność RRP. 


