Komentarz
do Prawa Harcerskiego
hm. RP Stanisław Sedlaczek

Stanisław Sedlaczek
pseud. Marian Lwowicz, Sas (1892 – 1941) – harc‐
mistrz Rzeczypospolitej, pedagog, Naczelnik Har‐
cerstwa na Rusi i w Rosji (1915 – 1919), Naczelnik
Głównej Kwatery Męskiej (1919 – 1921), wiceprze‐
wodniczący ZHP (1921 – 1926), Naczelnik Harcerzy
(1926 – 1931), Naczelnik Harcerstwa Polskiego
(1939 – 1941). W październiku 1913 r. wstąpił do
skautingu. Współautor pierwszego statutu ZHP
(1920), redaktor pierwszych czasopism ZHP – HAR‐
CERZ, HARCMISTRZ. Po wybuchu wojny w 1939 r.
szybko włączył się w konspiracyjną pracę harcerską

i 27 października 1939 r. został pierwszym Naczelni‐
kiem organizacji konspiracyjnej Harcerstwo Polskie
(Hufce Polskie). Był autorem, tłumaczem oraz re‐
daktorem wielu publikacji dotyczących harcer‐
stwa. Do jego najważniejszych prac należy m. in. Bi‐
bliografia harcerska (1927). W konspiracji pod jego
redakcją ukazało się Harcerstwo. Zarys podstaw
ideowych i organizacji (1940). Nocą z 17 na 18
maja 1941 r. został aresztowany. Był więziony na Pa‐
wiaku, zakatowany w Auschwitz 3 sierpnia 1941 r.

Prawo Harcerskie

W komentarzach zachowano oryginalną pisownię z 1921 r.

I. Ha słowie harcerza/harcerki
polegaj jak na Zawiszy
Harcerz/Harcerka ceni swą godność; jest prawdo‐
mówny/prawdomówna; kto kłami nie wart być
harcerzem/harcerką.
Harcerz/Harcerka nie rozróżnia słowa zwyczaj‐
nego, któreby nie zobowiązywało od słowa hono‐
ru, którego dopiero się nie łamie.
Harcerz/Harcerka waży słowa swoje; na wiatr
ich nie rzuca.
Obłudą i fałszem się brzydzi.

II. Harcerz/Harcerka służy Ojczyźnie
i dla Niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
Gdziekolwiek harcerz/harcerka się znajduje, stara się
zrozumieć, czego od niego/niej Ojczyzna wymaga;
to wykonuje. Harcerz/Harcerka nie zapomina, że Oj‐
czyzna przedewszystkiem, a własna osoba później.

III. Harcerz/harcerka
jest pożyteczny/pożyteczna
i niesie pomoc bliźnim.
Ten obowiązek ma spełniać z największym nakła‐
dem sił i poświęceniem bez względu na swoją wy‐
godę lub korzyść, nawet na niebezpieczeństwo.
W niepewności, co w danej chwili wykonać, za‐
pyta harcerz/harcerka samego/samej siebie, co lep‐
sze dla innych? I to, jako swój obowiązek, wykona.
Harcerz/Harcerka szuka skrzętnie sposobności,
by codziennie wyświadczyć komuś choćby drobną
przysługę.

IV. Harcerz/harcerka
w każdym widzi bliźniego,
a za brata/siostrę uważa
każdego innego harcerza/harcerkę.
Gdy harcerz spotka drugiego, choćby nieznajome‐
go harcerza, postępuje z nim, jakby z najlepszym
znajomym i służy mu radą i pomocą.
Harcerz nigdy z góry nie 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.

Gdy harcerka spotka drugą, choćby nieznajomą
harcerkę, postępuje z ną, jakby z najlepszą znajo‐
mą i służy jej radą i pomocą.
Harcerka nigdy z góry nie 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.

V. Harcerz/Harcerka
postępuje po rycersku.

Jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich, a szczegól‐
nie uprzejmy dla kobiet; otacza opieką dzieci; za‐
wsze chętnie wspiera starców, słabych i ułomnych,
a dzielnie i śmiało broni pokrzywdzonych. Nie przyj‐
muje za swe usługi żadnej nagrody.

Jest grzeczna i uprzejma dla wszystkich; otacza
opieką dzieci; zawsze chętnie wspiera starców,
słabych i ułomnych, a dzielnie i śmiało broni po‐
krzywdzonych. Nie przyjmuje za swe usługi żadnej
nagrody.

VI. Harcerz/Harcerka miłuje przyrodę
i stara się ją poznać.
Harcerz/Harcerka chroni zwierzęta przed dręcze‐
niem i sam(-a) im nigdy krzywdy nie czyni; nie za‐
bija więc bez potrzeby nawet owadów; nie nisz‐
czy drzew i innych roślin, wogóle – niczego
w przyrodzie.

VII. Harcerz/Harcerka jest karny(-na) i posłuszny(-na)
rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
Posłuch harcerski przyczynia się do wyrobienia kar‐
ności w życiu społecznym.
Rozkaz harcerski musi być wykonany natych‐
miast i ochotnie, choćby był niemiły.
Przy rodzicach i przełożonych stoi harcerz/har‐
cerka w dobrej i złej doli; nawet mówić źle o nich
nie pozwala przy sobie.

VIII. Harcerz/Harcerka jest zawsze pogodny(-na).

Harcerz nie zniechęca się, nie zraża, nie wie, co to
dąsy. Szczególniej w chwilach niepowodzenia
obce są harcerzowi wybuchy prostactwa; nie klnie
wtedy i nie przezywa; zmusza się raczej do milczenia
i uśmiechu.

Harcerka nie zniechęca się, nie zraża, nie wie, co
to dąsy. Szczególniej w chwilach niepowodzenia
obce są harcerce wybuchy niezadowolenia,
gniewu, grymasów; zmusza się raczej do milczenia
i uśmiechu.

IX. Harcerz/Harcerka jest oszczędny(-na) i ofiarny(-na).

Oszczędny nie przez sknerstwo, lecz przez przezor‐
ność, by nie być ciężarem dla innych i pomagać
potrzebującym; ofiarny – „na odzianie i nakarmia‐
nie Matki-Ojczyzny”.
Gry hazardowe i wogóle trwonienie czasu i ma‐
jątku uważa z grzech narodowy

Oszczędna nie przez sknerstwo, lecz przez przezor‐
ność, by nie być ciężarem dla innych i pomagać
potrzebującym; ofiarna – „na odzianie i nakarmia‐
nie Matki-Ojczyzny”.
Gry hazardowe, strojenie się i wogóle trwonie‐
nie czasu i majątku uważa z grzech narodowy

X. Harcerz/Harcerka jest czysty(-ta) w myśli, mowie i uczynkach,
nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
Harcerz/harcerka brzydzi się wszelkim brudem, unika
złego towarzystwa, nie pozwala w swojej obecności
nie tylko czynić, ale nawet mówić i dowcipkować
nieprzystojnie.
Harcerz/Harcerka stroni od trucizn, szkodzą‐
cych ciału i duszy. Chce zachować zdrowie i siły
dla siebie i dla dobra ogółu; pragnie dawać dobry
przykład drugim; przyczynić się do rozszerzenia za‐
sad wstrzemięźliwości, a przez to do zmniejszenia
spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród szero‐
kich warstw narodu.
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