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100 lat krzyża harcerskiego i jego historia. 

 

Kiedy w 1911 roku powstały we Lwowie pierwsze drużyny polskich skautów,  

ich członkowie wyróżniali się jedynie noszeniem tzw. „skautowego” kapelusza (z dużym rondem 

podwijanym z prawej strony) oraz laski skautowej. 

Z czasem wprowadzono polski mundur skautowy, lecz brak było znaku utożsamiającego 

przynależność członka do organizacji. 

W październiku1911 roku ogłoszono w czasopiśmie „Skaut” konkurs na odznakę skautową. 

W regulaminie konkursu apelowano o „…stworzenie rzeczy pięknej i pomysłowej, która polskich 

skautów uchroni od ślepego naśladownictwa wzoru angielskiego”. 

W oznaczonym terminie wpłynęły do organizatorów konkursu 84 projekty odznak. Komisja 

konkursowa miała trudne zadanie i w rezultacie wybrano 3 projekty, które nagrodzono, ale żaden  

z nich nie został przyjęty jako wzór polskiej odznaki skautowej. 

Wśród trzech nagrodzonych projektów znalazł się projekt księdza Kazimierza Lutosławskie-

go. Znak ten otrzymał 3 miejsce w konkursie. Jego wygląd tak został opisany w „Skaucie”: 

„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”. 

Projekt był zbyt skomplikowany, aby przyjąć go jako „polską odznakę skautową”. 

Naczelna Komenda Skautowa powołała zespół do dalszych prac nad projektem odznaki.  

Na czele zespołu stał ks. Kazimierz Lutosławski, który przedstawił swój nowy uproszczony projekt, 

będący częścią pierwszego. Z kilku elementów poprzedniego projektu ograniczył się tylko  

do kształtu krzyża wzorowanego na wojskowym orderze Virtuti Militari.  

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym odzna-

czeniu. 

Był to najstarszy order wojskowy nagradzający 

zasługi na polu bitwy. Dosłowne tłumaczenie na język 

polski łacińskich słów: „Virtuti Militari” znaczy: 

„męstwu żołnierskiemu”. 

Został ustanowiony przez króla Stanisława Au-

gusta Poniatowskiego w roku 1792 dla upamiętnienia 

zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami. Pierwszymi, 

którzy otrzymali ten order, byli: Tadeusz Kościuszko  

i książę Józef Poniatowski. 
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Krzyż proponowany przez ks. Lutosławskiego przypominał 

kształtem opisany order wojskowy. Ramiona krzyża oplatał wieniec 

– dębowy i laurowy. Środek krzyża – to kółko, a w nim gwiazda 

otoczona wokół promieniami. Na poziomych ramionach krzyża – 

napis „Czuwaj”. 

Każdy z wymienionych elementów ma swoje symboliczne 

znaczenie, o czym będzie mowa później. 

Projekt księdza Lutosławskiego został przyjęty i zatwierdzony 

przez Główną Komendę Skautową w roku 1912. Pierwsze odznaki 

wręczono absolwentom instruktorskiego kursu, który odbył się na 

Dynasach w Warszawie, jesienią 1913 roku.  

W tym miejscu wypada przybliżyć zainteresowanym postać twórcy krzyża harcerskiego, 

funkcjonującego w ZHP już od 100 lat. 

Kazimierz Lutowsławski urodził się 4 marca 1880 roku  

w Drozdowie koło Łomży, w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu 

szkoły średniej w Rydze studiował medycynę w Zurychu, prowadząc 

aktywną działalność wśród młodzieży uniwersyteckiej. Był członkiem 

Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, należał do Organizacji Młodzieży 

Narodowej  oraz do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego  

„Sokół”. 

Po ukończeniu studiów medycznych pracował jako lekarz  

w szpitalach dziecięcych. Uzyskał tytuł doktora medycyny, jednocze-

śnie studiując fizykę i nauki polityczne. 

Już w okresie studiów poznał ideę ruchu skautowego w Anglii. Pragnął ją upowszechnić  

w Polsce. Był jednym z prekursorów skautingu polskiego, współpracował z Andrzejem Małkow-

skim, organizował drużyny wakacyjne dla dzieci w rodzinnym Drozdowie i w Zakopanem, gdzie 

leczył się na gruźlicę. 

Był współtwórcą Ogniska Wychowawczego Wiejskiego w Starej Wsi pod Nowomińskiem. 

Była to szkoła na wzór angielski dla dzieci z zamożnych rodzin. 

W roku 1909 postanowił zostać księdzem. Po uzyskaniu święceń kapłańskich udzielił ślubu 

Andrzejowi Małkowskiemu i Oldze Drahonowskiej. Nie przestał działać w skautingu. 

Był instruktorem skautowym, kapelanem skautów, członkiem Naczelnej Komendy Skautowej 

w Królestwie Polskim. Współpracował nad projektem statutu ZHP, tekstem Prawa i Przyrzeczenia 

Harcerskiego. 

W swojej działalności Lutosławski propagował ideologię narodowo-religijną, endecką. 

Swoje podręczniki i artykuły podpisywał pseudonimami: „x. Jan Zawada” i „Szary”. Wydał 

między innymi książki: „Czuj Duch”, „Jak prowadzić pracę skautów” oraz „Śpiewnik polskiego 

skauta”. 

Kazimierz Lutosławski zmarł 5 stycznia 1924 ro-

ku. Pośmiertnie uhonorowany tytułem Harcerza Rze-

czypospolitej.  

Pochowany w Drozdowie  pod Łomżą, w rodzin-

nym grobowcu Lutosławskich odwiedzanym przez har-

cerzy w rocznice  jego śmierci (zdjęcie obok). 
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Symbolika krzyża harcerskiego według interpretacji jego twórcy: 

 Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłę i umiejętność, sprawność  

i wiedzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem „Czuwaj”. 

 Kształt krzyża jest dawny: takiego użyto do naszego orderu waleczności: Virtuti Mili-

tari. Uprzytamnia on obowiązek działalności. 

 Pośrodku kółko – symbol doskonałości, a w nim gwiazda promienna, jakby światło 

przewodnie: „Ad astra”. („do gwiazd”). 

 A sam krzyż znaczy: „per aspera” („przez ciernie”) czyli gotowość do poświęceń  

i walki z własnymi słabościami. Hasło „Czuwaj” na nim to pobudka, ostrzeżenie: 

oznacza gotowość do pracy nieustannej. 

Tak  interpretował symbolikę odznaki skautowej jej twórca, tak rozumieli ją pierwsi człon-

kowie polskiej organizacji skautowej, którzy otrzymali krzyż. 

W grudniu 1916 roku Komenda Naczelna ZHP (już nie Polska Organizacja Skautowa) ofi-

cjalnym rozkazem zatwierdziła krzyż jako odznakę polskiego harcerstwa. W środek krzyża, w miej-

sce promiennej gwiazdy, wstawiono lilijkę – znak skautów na świecie. Było to podkreśleniem ro-

dowodu polskiego harcerstwa.  

Jeszcze dość długo, oprócz krzyża harcerskiego, w Polsce pod zaborami noszono inne odzna-

ki skautów. Dopiero po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę, pod koniec 

1918 roku krzyż harcerski stał się odznaką wszystkich członków polskiego harcerstwa. 

Wygląd i symbolika krzyża harcerskiego. 

 

 

Krzyż harcerski ma kształt krzyża równoramiennego, wzorowanego na odznaczeniu Virtuti 

Militari. Krzyż otaczają dwa wieńce : dębowy i laurowy. Pośrodku w kręgu znajduje się lilijka  

z odchodzącymi na boki promieniami. Na poziomych ramionach krzyża napis „Czuwaj”. Krzyż 

wykonany jest ze srebrnego, oksydowanego metalu.  

Nabijanymi na nim srebrnymi i złotymi elementami (lilijką, kręgiem i wieńcem) oznaczało się 

kolejne stopnie harcerskie i instruktorskie.   
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Symbolika krzyża harcerskiego  

 Krąg – symbol doskonałości, do jakiej dąży harcerska rodzina. Niektórzy twierdzą,  

że jest to też symbol harcerskiego kręgu, w którym wszyscy są równi i panują brater-

skie relacje. Inni dodają, że to oznaka woli tworzenia kręgu, z którego promieniować 

będzie prawość myśli, słów i czynów. 

 Lilijka – symbol czystości, nawiązujący też do wskazującej drogę igły kompasu. 

 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, czyli magii. Cechy te – męstwo i dzielność, powinny 

być również udziałem każdego harcerza. 

 Wieniec z liści lauru – liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Wie-

niec z liści laurowych nosili autorzy największych wiktorii, rzymscy cesarze. Dla har-

cerza 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 symbo-

lizuje że jest jeszcze miejsce dla nowych harcerzy. 

 Ramię lilijki wskazujące północ – igła w kompasie harcerza. 

 Hasło „Czuwaj” – tradycyjne pozdrowienie harcerskie, które przypomina harcerzowi, 

że powinien być zawsze gotowy do służby Bogu i Polsce oraz czujny. 

 Ramiona-cztery strony świata 

 dwie gwiazdki na lilijce – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, bądź czujne oczy skauta 

Po roku 1956 stopnie instruktorskie były oznaczane kolorowymi podkładkami pod 

krzyżem: 

 

           Przewodnik               Podharcmistrz                Harcmistrz 
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W latach 1965 – 92 funkcjonował jeszcze jeden sto-

pień instruktorski oznaczany podkładką pod krzyżem. 

Był to honorowy stopień harcmistrza Polski Ludowej, 

przyznawany instruktorom za 10-letnią nieprzerwaną 

działalność w stopniu harcmistrza. Harcmistrz PL nosił 

pod krzyżem biało-czerwoną podkładkę. 

Po zmianach ustrojowych w Polsce na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia stopień hm PL 

został zawieszony. Wszyscy instruktorzy harcerscy posiadający ten stopień i nadal działający  

w ZHP, wrócili do stopnia harcmistrza. 

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku powstały dwie alternatywne wobec ZHP organizacje 

harcerskie: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) i ZHP -1918. Powstał konflikt na temat 

prawa do używania symboli harcerskich, w tym krzyża harcerskiego. W ciągu minionych 20 lat 

konfliktu nie uregulowano. ZHP odwoływał się do historycznej przeszłości działania organizacji 

i używania symboli, organizacje alternatywne stawiały na ideową tradycję skautingu i zasad warto-

ści chrześcijańskich. 

Porozumienie w tej sprawie osiągnięto 3 lutego 2012 roku. Została zawarta umowa między 

ZHP i ZHR o współpracy w zakresie ochrony symbolu ruchu harcerskiego, którym jest przedmiot 

sporu – krzyż harcerski. 

Umowa stwierdza, iż krzyż harcerski, od stu lat funkcjonujący, najważniejszy symbol Związku, 

przysługuje wszystkim członkom organizacji wywodzących się ze skautingu i zachowujących jego 

tradycje. Dotyczy to harcerzy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zawarte porozumienie 

powinno zakończyć konflikty między 100-letnim Związkiem Harcerstwa Polskiego i organizacjami 

harcerskimi powołanymi później. 

Rok 2012 został w ZHP obwołany rokiem harcerskie-

go krzyża. Zobowiązuje to wszystkich członków do zapo-

znania się z historią, tradycją i symboliką krzyża harcer-

skiego oraz do poszerzenia wiedzy dotyczącej postaci jego 

twórcy i projektodawcy – ks. Kazimierza Lutosławskiego. 

Harcerze będą odwiedzać miejsca związane z jego życiem 

i działalnością, a także poznawać jego twórczość.  

Zespól Wychowania Duchowego i Religijnego przy 

współpracy z Komisją Historyczną Hufca ZHP Często-

chowa ogłosił konkurs dla drużyn harcerskich i starszo-

harcerskich na temat wiedzy o 100-leciu KRZYŻA HAR-

CERSKIEGO.  
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