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W pierwszym numerze czasopisma „Skaut" (15 października
1911 roku) Andrzej Małkowski ogłosił konkurs na „polską
odznakę skautową".

W odpowiedzi nadesłano 84 prace. Wśród nich znalazł się
projekt, który opracował Kazimierz Lutosławski.

Opis tego projektu, który zajął 3 miejsce w konkursie, znalazł
się wraz z wynikami konkursu w 8 numerze pisma „Skaut„
z 1912 r.: „na tarczy okrągłej dwie szable, poniżej polski krzyż
wojskowy Virtuti Militari z napisem „Bóg i Ojczyzna" - nad nim
orzeł w locie - przy górnej krawędzi napis „Czuwaj!". Żadna
z prac nie wydała się jednak na tyle interesująca, by od razu
wprowadzić ją do użytku, toteż w końcu 1912 roku Naczelna
Komenda Skautowa wyznaczyła do dalszych prac nad
projektem m.in. ks. Kazimierza Lutosławskiego.



Po wprowadzeniu do projektu szeregu zmian
powstała odznaka: krzyż harcerski wzorowany na
Orderze Virtuti Militari. Pierwsze krzyże harcerskie
wręczono prawdopodobnie już we wrześniu 1913
roku na zakończenie kursu instruktorskiego
zorganizowanego przez Naczelną Komendę
Skautową w Dynasach.

Ostatecznie kształt krzyża harcerskiego został
zatwierdzony podczas Zjazdu Zjednoczeniowego
ZHP, który odbył się w dniach 1-2 listopada 1918
roku w Lublinie, który zatwierdził go jako odznakę
Związku Harcerstwa Polskiego.













Krąg – symbol doskonałości, 
symbol kręgu harcerskiego
w którym wszyscy są równi

Lilijka – symbol 
czystości; nawiązanie 
do igły kompasu

Promienie wokół 
lilijki – oznaczają 
wszechstronność 
ruchu harcerskiego
i „promieniowanie” 
jego wartości na 
cały świat

Węzeł – ma przypominać
o obowiązku wypełnienia
co najmniej jednego dobrego 
uczynku dziennie



Wieniec z liści dębowych 
– symbolizuje męstwo
i dzielność

Wieniec z liści lauru –
symbol zwycięstwa (nad 
własnymi słabościami)

Ziarenka piasku –
symbolizują liczną 
rodzinę harcerską w 
Polsce i na świecie

Puste miejsce pomiędzy 
ziarenkami – przypomina o 
wolnym miejscu dla nowych 
harcerzy



Ramię lilijki wskazujące 
północ - igła w kompasie 

Hasło „Czuwaj” –
pozdrowienie harcerskie; 
przypomina o ciągłej 
gotowości do służby

Dwie gwiazdki na lilijce –
Prawo i Przyrzeczenie 
Harcerskie

Ramiona krzyża –
cztery strony 
świata







Filareci (Filomaci)

Tajny, patriotyczny związek
młodzieży polskiej, założony w
Wilnie w I połowie XIX w.

Hasło „Ojczyzna, nauka, cnota”
pochodzi z utworu A.
Mickiewicza (poeta był
członkiem Związku Filomatów).





Litery ONC oznaczające 
hasło filaretów –
Ojczyzna, Nauka, Cnota. 

Kształt lilijki wzorowany jest 
na rysunku zakończenia igły 
magnetycznej w dawnych 
busolach. 
Symbolizuje podążanie 
skautów w dobrym kierunku, 
czyli zgodnie z ideałami 
Prawa i Przyrzeczenia.

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego







Znakiem przynależności do WOSM jest plakietka z białą 
lilijką na fioletowym tle.

Krąg i węzeł– oznaczają dążenie do 
doskonałości i wspólnotę harcerzy.

Biała lilijka - symbol 
czystości. 
Trzy części lilijki to trzy 
części Przyrzeczenia 
Skautowego: na służbę 
Bogu, ludziom i Ojczyźnie. 
Na środkowej części 
znajduje się igła kompasu, 
mająca zawsze wskazywać 
skautowi dobrą drogę.

Gwiazdki oznaczają Prawo
i Przyrzeczenie Skautowe. 

Purpura to kolor królewski.







Znakiem przynależności do WAGGGS jest plakietka
z pomarańczową koniczynką na niebieskim tle.

Pionowa kreska to igła
kompasu, wskazująca 
właściwy kierunek. 

Gwiazdki - symbol Prawa
i Przyrzeczenia, które 
harcerki zawsze mają 
przed oczami. 

Trójramienna koniczynka -
symbol potrójnej służby: 
Bogu, Ojczyźnie, i bliźnim. 

Podstawa łodyżki wyraża 
płomień miłości bliźniego.
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