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Być człowiekiem, to właśnie być
odpowiedzialnym. To czuć, kładąc swoją
cegiełkę, że bierze się udział w budowie
świata

Nie ma idealnego człowieka i takiego nie będzie.
Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zgromadzić w sobie, chociaż cząstkę każdej z pozytywnych
cech instruktorów przez nas wybranych ,poznając ich życie co robili i dlaczego tak bardzo kochali
naszą Organizację.
Człowiek nie może kierować się wyłącznie rozumem, powinien posłuchać głosu swego serca, bo
tam kłębią się najlepsze i najszczersze cechy

Od lat zadajemy sobie pytanie, co znaczy być człowiekiem. Definicja zawarta w
encyklopedii, która mówi, że człowiek to istota o najwyższym rozwoju psychiki i życia społecznego .
Prawdziwy człowiek to nie tylko ciało, ale także i dusza. Prawdziwemu człowiekowi powinno
towarzyszyć wiele wartości.

Jedną z najważniejszych cech u człowieka jest odpowiedzialność. W pełni zgadzamy się ze
stwierdzeniem: „ Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialny. To czuć, kładąc swoją cegiełkę, że
bierze się udział w budowie świata:”. Słowa te oddają znaczenie tej cechy. Każdy powinien pamiętać,
że ponosi konsekwencje swych czynów. Powinien wiedzieć także ,że nie jest jedyny na świecie i
podejmując jakiekolwiek decyzje pamiętać, że nie dotyczą one tylko jego.
Każdy człowiek ma swój udział w budowie rzeczywistości. Chcielibyśmy , aby nasze czyny i
decyzje były zawsze przemyślane i nikogo nie krzywdziły.
Kolejną z ważnych wartości jest współczucie. Prawdziwy człowiek powinien być pełen zrozumienia dla
innych aby ludzie mieli w sobie oparcie i widzieli pomocną dłoń. Być człowiekiem pełnym tolerancji i
współczucia.
Nietrudno w dzisiejszym świecie zauważyć pogardę, brak szacunku, a nawet odrazę. Każdy ,
kto uważa się człowiekiem nie powinien odwracać się od potrzebujących , tylko służyć im pomocą na
miarę swoich możliwości. Czasami wystarczy tylko kilka słów do uszczęśliwienia człowieka, a kiedy my
będziemy potrzebować pomocy nikt się od nas nie odwróci.
Człowiek powinien być skarbnicą wielu wspaniałych cech. Jedną z nich jest lojalność. Być godnym
zaufania, potrafić korzystać z tego w dorosłym życiu.
Realizując Zadanie Hufca będziemy starać się znaleźć osobę, która była dla nas autorytetem
Życie nie może opierać się tylko na rozsądku. Miłość i przyjaźń to nieodłączne elementy życia
szczęśliwego człowieka. Bycie człowiekiem to nie tylko odpowiedzialność i lojalność. Życie
wypełniać powinna radość, przyjaźń i prawdziwa miłość.
Tegoroczne zadanie Hufca to poznanie sylwetki czwórki instruktorów –którzy odeszli na Wieczna
Wartę-działających w Hufcu Gorczańskim. Ludzi którzy byli dla nas wzorem .
Wszystkie cztery piony: zuchy, harcerze ,harcerze starsi i wędrownicy, przez cztery zbiórki które
odbywać się będą raz na kwartał przybliżymy sobie sylwetki DH/DH
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Opracowane zbiórki w załączeniu

