
Harcerskich dziesięć praw

Już na pierwszych zbiórkach zastępowy lub zastępowa pokazują nam dziesięć zasad. Nie 
całkiem je rozumiemy, zaczynamy się zastanawiać nad niektórymi nowymi słowami.

Prowadzący zbiórkę szybko wyjaśnia wątpliwości, omawiając każdy z podpunktów kodeksu. 
Prawo Harcerskie jest zbiorem dziesięciu zasad, które każdy harcerz przestrzega i których 
chce przestrzegać. Kiedy wstępujemy do drużyny, czeka nas wiele niezapomnianych przygód, 
są też jednak obowiązki i zasady, które idealnie ujmuje nasze Prawo:

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 poznawać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny 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 i nie pije napojów 
      alkoholowych.

Prawa Harcerskiego przestrzegamy nie tylko w mundurze, na zbiórce czy podczas harcerskie-
go wyjazdu. Wyznacza ono nasz styl życia. W pierwszym punkcie pojawia się nawiązanie do 
Dekalogu, wskazując na zgodność naszego Prawa z tym, które obowiązuje wszystkich chrześci-
jan. Największą wagę przywiązujemy do rozwoju wiary, służby ludziom i ojczyźnie. Wstępując 
w szeregi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, swoim zachowaniem chcemy być wzorem 
i przykładem dla innych. Pragniemy pomagać potrzebującym, zauważać słabszych, często od-
trąconych przez społeczeństwo. W każdej napotkanej osobie szukamy bliźniego. Prawo Har-
cerskie nie pozwala nam lekceważyć innych czy uważać ich za gorszych. Mamy być odważni. 
Naszym ideałem jest Zawisza Czarny, który już od średniowiecza jest symbolem rycerskich 
cnót. Bywa jednak, że znajdziemy się w grupie, w której ktoś wymaga od nas czynów niehar-
cerskich. Naszym zadaniem jest wykazać się asertywnością, bronić swoich zasad, które przy-
jęliśmy, wypowiadając Przyrzeczenie Harcerskie.
Prawo Harcerskie nie ogranicza się wyłącznie do zawartych w nim słów, idea sięga dużo da-
lej, np. miłowanie przyrody nie oznacza biernego zachwytu, ale podjęcie konkretnych działań. 
Punkt dotyczący bycia zawsze pogodnym nie zakazuje nam odczuwania smutku lub przygnę-
bienia. Obliguje nas jednak do przekazywania innym pozytywnej energii i do zachowania po-
gody ducha, na której powinniśmy opierać nasze postępowanie. 
Zawarta w dziewiątym punkcie Harcerskiego Prawa oszczędność nie dotyczy jedynie pienię-
dzy, ale także słów, które wypowiadamy – warto najpierw zastanowić się, czy to, co mamy 
zamiar przekazać, będzie wartościowe, czy nikogo nie urazi.
Ostatni punkt Prawa Harcerskiego zobowiązuje nas do bycia ludźmi wolnymi od nałogów. Nie 
możemy ulegać pokusom czyhającym na każdym kroku. Jest to trudne do zrealizowania, po-
nieważ często otaczają nas hasła głoszące, że wszystko, co przyjemne, jest dobre. 
Harcerstwo uczy bycia coraz lepszym, pokonywania własnych słabości, mimo trudów i porażek. 
Każdego dnia walczymy, aby dosięgnąć ideałów wyznaczanych nam przez Prawo Harcerskie. 
Dłoń z dłonią wiąż, przez życie dąż, pełen nadziei, ochoty. Swym czynem świeć, jak orzeł leć, w świat 
prawdy, piękna i cnoty. Takim orłem możesz być i Ty. Wystarczy, że wybierzesz w swoim życiu 
drogę wymagającą, ale także piękną i pełną przygód. Jedną z nich jest właśnie harcerstwo.
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