
HARCERSTWO: polski ruch społeczny i wychowawczy / pedagogiczny, 
będący częścią ruchu skautowego. Oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą)  
i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo 
Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha. 

Ruch harcerski sformalizowany jest w szereg organizacji harcerskich pracujących w kraju  
i poza jego granicami (wśród Polonii), w oparciu o powyższe zasady i unikatową metodę 
harcerską. 

Za rok powstania harcerstwa przyjmuje się 1910, a właściwie okres między wrześniem 1910 
(powstanie pierwszego zastępu) a dniem 22 maja 1911 (powstanie pierwszych drużyn), zaś za 
symbolicznych założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę 
Drahonowską-Małkowską. Istotę różnicy pomiędzy ówczesnym „klasycznym” skautingiem 
założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a powstającym wówczas harcerstwem, Andrzej 
Małkowski ujął w słowach: harcerstwo to skauting plus niepodległość, aby podkreślić różnicę 
w ówczesnych priorytetach polskiego harcerstwa i światowego skautingu. 

Obecnie zwykle nazwy harcerstwo używa się jako określenia polskiej wersji skautingu, często 
też (np. w filmach, literaturze) skautów z innych krajów nazywa się harcerzami, niemniej 
jednak istnieją duże różnice w skautingu w poszczególnych krajach i niekiedy uzasadnione 
jest rozróżnienie między harcerstwem i skautingiem. 

SYMBOLE HARCERSKIE 

KRZYŻ HARCERSKI: odznaka harcerska stosowana w większości 
organizacji harcerskich w Polsce. Krzyż jest nadawany członkom organizacji harcerskiej 
podczas przyrzeczenia harcerskiego. Zuchy zamiast krzyża harcerskiego noszą znaczek 
zucha. Harcerze przed przyrzeczeniem na miejscu krzyża noszą lilijkę. 

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 braterskie 
relacje. Inni dodają, że to oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego 
promieniować będzie prawość myśli, słów i czynów. 

 Lilijka – symbol czystości (zobacz też: lilia), 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 
odwagę. 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. 



 Wieniec z liści lauru – liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. 
Wieniec z liści laurowych nosili autorzy największych wiktorii, rzymscy cesarze. 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 

 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 

LILIJKA:  jeden z symboli harcerstwa (skautingu). Na lilijce skautowej na płatkach 
znajdują się dwie gwiazdki symbolizujące szczytne ideały do których dążą harcerze, zawarte 
w Prawie i Przyrzeczeniu. Lilijka ta jest opleciona kręgiem z liny związanej płaskim węzłem. 
Krąg ten symbolizuje braterski krąg harcerzy. Węzeł jest symbolem dobrego uczynku, który 
harcerz powinien spełniać każdego dnia. Lilijka skautowa jest elementem krzyża harcerskiego 
– znajduje się w środku krzyża, otoczona okręgiem i wieńcem dębowo-wawrzynowym. Od 
niej na wszystkie strony biegną promienie – oznaczające dążenie harcerstwa do 
promieniowania na cały świat. 

HYMN HARCERSKI:  jest hymnem Związku Harcerstwa Polskiego od 
1918 roku. Oficjalnie hymnem jest jedynie pierwsza zwrotka i refren. W 1977 roku 
wprowadzono do hymnu dodatkową zwrotkę pióra Jerzego Majki, ale VII Zjazd ZHP w 
marcu 1981 roku przywrócił dawną postać, wprowadzając do Statutu ZHP zapis, że hymnem 
ZHP jest jedynie pierwsza zwrotka i refren. Wcześniej hymnem ZHP była Rota Marii 
Konopnickiej. Tekst napisany w 1911 roku przez Ignacego Kozielewskiego, refren w 1912 
roku przez Olgę Drahonowską-Małkowską, muzyka pochodzi z pieśni "Na barykady". 

MUNDUR HARCERSKI:  to rodzaj ubioru noszonego przez członków 
organizacji harcerskich. Pierwotnie zaprojektowany na wzór mundurów wojskowych miał 
zastępować ubrania cywilne mogące zniszczyć się na zbiórkach oraz budować wspólnotę 
harcerzy poprzez ich zewnętrzny jednolity wygląd. Krój mundurów zmieniał się kilkukrotnie 
w historii harcerstwa. Szczegóły dotyczące umundurowania są regulowane przez regulaminy 
mundurowe poszczególnych organizacji. Generalną zasadą jest, iż ubiór całej drużyny 
harcerskiej powinien być możliwie jednolity. 

Mundur harcerki: 
 Bluza mundurowa w kolorze szarym (lub błękitnym u dziewcząt w Zawiszy). 
 Spódnica lub, w warunkach polowych, spodnie. 



 Nakrycie głowy z lilijką lub koniczynką (w zależności od tradycji środowiska): beret 
typu baskijskiego w jednolitym kolorze, rogatywka, kapelusz typu skautowego lub 
miękki kapelusz. 

Mundur harcerza: 
 Bluza mundurowa w kolorze: Stowarzyszenie Harcerskie - khaki, HROŚ - oliwkowo-

zielonym, ZHP i ZHR - ciemnozielonym, Zawisza - beżowym, Drużyny specjalności 
wodnej (ZHP)- granatowy (kołnierz granatowy, w trzy białe paski) 

 Spodnie: krótkie lub długie. Harcerze drużyn wodnych - granatowe lub czarne 
 Nakrycie głowy z lilijką: rogatywka, beret typu baskijskiego w jednolitym kolorze, 

furażerka w kolorze khaki lub kapelusz typu skautowego lub miękki kapelusz. 

Poniższe elementy wchodzą w skład munduru zarówno harcerek, jak i harcerzy: 

 chusta harcerska lub krajka 
 pas harcerski 
 krzyż harcerski 
 beret lub rogatywka 
 niektóre drużyny mają „naszywkę drużyny”. 

 

STOPNIE HARCERSKIE: stopnie zdobywane w harcerstwie poprzez 
wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności. Stopnie są elementem metody harcerskiej, 
dzięki której harcerze zostają zmotywowani do samorozwoju. W poszczególnych organizacjach 
harcerskich są różne systemy stopni. 

Stopnie harcerskie w ZHP: 
W ZHP funkcjonuje 6 stopni harcerskich wprowadzonych Uchwałą nr 40/XXXII Rady 
Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. 
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Grupa 
metodyczna: harcerze harcerze starsi wędrownicy 

Wiek: 10-13 lat 13-16 lat 16-25 lat (od 1 września 
2015 do 21 lat 

 

STOPNIE INSTRUKTORSKIE: stopnie posiadane przez 
instruktorów harcerskich. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. 
Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie 
instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym 
poziomie struktury organizacji. 

Obecnie obowiązujące w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej stopnie instruktorskie noszą nazwy: 
dla instruktorek: 

 przewodniczka (pwd.) 
 podharcmistrzyni (phm.) 
 harcmistrzyni (hm.) 

dla instruktorów: 
 przewodnik (pwd.) 
 podharcmistrz (phm.) 
 harcmistrz (hm.) 
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Lilijka na ramieniu 

   

Skrót pwd. phm. hm. 

 


