Z KOMENTARZY DO PRZYRZECZENIA I PRAWA HARCERSKIEGO
Mam szczerą wolę […] nieść chętną pomoc bliźnim…
Chcę nieść chętną pomoc bliźnim nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy
czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki,
wsparcia, pocieszenia.
hm. Stefan Mirowski
Chętnie niosę pomoc bliźnim – braterstwo jest dla mnie otwarciem serca nie tylko dla harcerzy, ale
dla każdego człowieka, to życzliwa gotowość szukania i odpowiadania na wołanie, to miłosierdzie.
Obserwujemy świat, poszukujemy miejsc oczekujących na pomocną dłoń, odpowiadamy na wołanie.
Komentarz do przyrzeczenia i prawa harcerskiego ZHR, 26 listopada 2005
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim
Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim
Harcerz niesie pomoc bliźnim chętnie i ofiarnie, nie czeka aż go ktoś o pomoc i opiekę poprosi, lecz
sam szuka okazji, by być pomocnym każdemu człowiekowi i każdej społeczności, którą spotyka na
swej drodze.
hm. Stefan Mirowski
Ten obowiązek ma spełniać z największym nakładem sił i poświęceniem, bez względu na swoją
wygodę lub korzyść, nawet na bezpieczeństwo. W niepewności, co w danej chwili wykonać, zapyta
harcerz samego siebie, co lepsze dla innych i to jako swój obowiązek wykona. Harcerz szuka
skrzętnie sposobności, by codziennie wyświadczyć komuś choćby drobną przysługę.
hm. Henryk Glass
Harcerz poproszony o pomoc na pewno nie odmówi, bo na harcerza zawsze można liczyć. Ale
harcerz nie czeka, aż ktoś zwróci się do niego o pomoc – sam dostrzega ludzi, którzy potrzebują jego
pomocy, miejsca, gdzie może być przydatny.
Komentarz do prawa harcerskiego Rady Naczelnej ZHP, 15 listopada 2008
Chęć niesienia pomocy innym towarzyszy harcerzowi w każdej chwili. Wypełniając ją, jest gotów
ponosić trudy i pokonywać przeszkody. Aktywnie obserwuje otaczający go świat, a następnie
chętnie działa na jego rzecz.
Komentarz Przewodniczącego ZHP do prawa harcerskiego, 2017
Harcerz w każdym widzi bliźniego…
Harcerka w każdym widzi bliźniego…
Harcerz w każdym widzi bliźniego, każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym
pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość w stosunkach między ludźmi. Przezwycięża
urazy i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw
człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo.
hm. Stefan Mirowski
Harcerz nigdy z góry na innych nie patrzy dlatego, że są biedniejsi albo do innej warstwy społecznej
należą. Harcerz nigdy nie da się opanować zawiści względem bogatszych lub szczęśliwszych.
hm. Henryk Glass
Dla harcerza każdy człowiek jest ważny. Harcerz nie przechodzi obojętnie obok tych, którym dzieje
się krzywda, jest wrażliwy na problemy innych. W kontaktach międzyludzkich jest otwarty i
tolerancyjny, stara się zrozumieć każdego człowieka, odnaleźć w nim to, co wartościowe. Potrafi
zdobyć prawdziwych przyjaciół.
Komentarz do prawa harcerskiego Rady Naczelnej ZHP, 15 listopada 2008

