
Symbolika 
Krzyż Harcerski

• Krąg – symbol doskonałości do jakiej dąży harcerska rodzina. Niektórzy twierdzą, że 
jest to też symbol harcerskiego kręgu, w którym wszyscy są równi i panują braterskie 
relacje. Inni dodają, że to oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego 
promieniować będzie prawość myśli, słów i czynów. 

• Lilijka – symbol czystości
• Promienie - biegnące od lilijki oznaczają dążenie harcerstwa do promieniowania na 

cały świat wartościami, radością, dobrem. Oznaczają one także wszechstronność 
rozwoju harcerskiego.

• Węzeł – na wieńcu, jak węzeł na chuście ma przypominać o obowiązku wypełnienia 
przynajmniej jednego dobrego uczynku dziennie. Są takie środowiska, w których 
wolno rozwiązać chustę (a więc rozebrać się i pójść na spoczynek) dopiero po 
spełnieniu dobrego uczynku. Symbolizuje on również węzeł przyjaźni harcerzy. 

• Wieniec z liści dębowych – liście dębowe od dawien dawna symbolizują męstwo i dzielność. Wieniec z liści dębowych mieli 
prawo nosić tylko ludzie władający ogromną siłą – ducha, mięśni, czy magii. Cechy te – męstwo i dzielność, powinny być 
również udziałem każdego harcerza. Na tym wieńcu znajdują się trzy żołędzie mające symbolizować trzy rozbiory Polski. 

• Wieniec Laurowy– liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Wieniec z liści laurowych nosili autorzy 
największych wiktorii – cesarze rzymscy . Dla  harcerza liście laurowe oznaczają zwycięstwo nad własnymi słabościami. 

• Ziarenka piasku– ramiona Krzyża Harcerskiego wypełnione są ziarenkami piasku, które symbolizują liczną rodzinę 
harcerską; (Ile ziarenek piasku na plaży, ile gwiazd na niebie, tylu harcerzy na świecie). Inna interpretacja mówi, że są to 
nierówności symbolizujące kamienie na drodze życia, perły dobrych uczynków, trudy i znoje, radości i smutki jakie harcerz 
spotyka na swojej drodze życia. 

• Puste miejsce – pomiędzy ziarenkami piasku, pozostawione jest miejsce, które symbolizuje że jest jeszcze miejsce dla 
nowych harcerzy 

• Gwiazdy - oczy harcerza patrzące na świat albo gwiazdki symbolizujące Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 
• Ramię lilijki wskazujące północ - igła w kompasie harcerza. 
• Hasło "Czuwaj" - tradycyjne pozdrowienie harcerskie, które przypomina harcerzowi, że powienien być zawsze gotowy do 

służby Bogu i Polsce oraz czujny 

• Kształt Krzyża Harcerskiego opracowany przez ks. Kazimierza Lutosławskiego w 1912r, wzorowany na Orderze Virtuti 
Militari. Pierwsze Krzyże Harcerskie otrzymali członkowie kursu instruktorskiego w 1913 roku – prawie 100 lat temu.

Lilijka Harcerska
• Lilia to symbol władzy królewskiej i czystości rycerskiej, często pojawiała się na średniowiecznych 

herbach
• Jej trzy ramiona symbolizują trzy części przyrzeczenia harcerskiego i trzy ważne hasła wojskowe, 

powstańcze. Hasła którymi powinien kierować się każdy prawdziwy Polak patriota -Bóg Honor 
Ojczyzna

• Kształt lilii powstał z igły kompasu – początkowo była to prosta strzałka, stopniowo przeobrażając 
się w ozdobną lilijkę – symbolizuje prawą i prostą drogę którą harcerz powinien dążyć

• Litery ONC na ramionach lilijki – Ojczyzna Nauka Cnota to hasła patriotycznej organizacji filaretów, 
działającej we Lwowie w okresie I rozbioru, do której należał Adam Mickiewicz.

• Spinka ze skrótem ZHP łączy wszystkie te wartości i dążenia harcerza, łączy wszystkich harcerzy 
w jedną wspólną rodzinę.

Lilijka skautowa – WOSM 
World Organization of the Scout Movement 

to dawny symbol rycerski, stąd jej kolor - biel - oznacza czystość. Purpura to kolor królewski. Krąg 
i węzeł oznaczają odpowiednio dążenie do doskonałości i wspólnotę harcerzy. Dwie gwiazdki 
oznaczają Prawo i Przyrzeczenie Skautowe. 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. 

Koniczynka - WAGGGS 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

Barwy - żółcień i błękit - to kolory słońca i nieba. Oznaczają one pogodę ducha i radość życia. 
Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie Skautowe. Trzy części koniczynki oznaczają trzy 
części Przyrzeczenia Skautowego: na służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Płomień jest płomieniem 
miłości do ludzi. Krąg symbolizuje doskonałość i wspólnotę. Na koniczynce, podobnie jak na lilijce 
skautowej, umieszczona jest igła kompasu.


