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Harcerskie spotkania opłatkowe 

W polskiej tradycji, nie tylko religijnej, dzielenie si� opłatkiem w wigilijny wieczór przed 
Bo�ym Narodzeniem, było praktykowane od wieków, w rodzinach, grupach przyjaciół i ró�nego 
rodzaju wspólnotach. W szkołach, instytucjach i organizacjach, zwyczaj ten nie był wprowadzony 
powszechnie. Zacz�to go wprowadza� w szerszym zakresie dopiero w latach 90-tych ubiegłego 
wieku. Obecnie praktykuj� go niemal wszyscy. 

W naszym Cz�stochowskim Hufcu ZHP opłatkowe spotkania organizuje si� w kr�gach in-
struktorskich, radach dru�yn, dru�ynach i innych strukturach organizacyjnych Hufca. 

Te „harcerskie Wigilie” organizowane s� krótko przed Bo�ym Narodzeniem, mi�dzy �wi�ta-
mi a Nowym Rokiem, a nawet jeszcze w styczniu. Stały si� one miłym zwyczajem, ł�cz�cym poko-
lenia harcerskie, wyra�aj�cym uczucia braterstwa, szacunku, sympatii i miło�ci mi�dzyludzkiej,    
bo trzeba przyzna�, �e w naszych niełatwych czasach uczu� tych jest wci�� brak, a dzielenie si� 
opłatkiem jest symbolem pokoju i ch�ci porozumienia mi�dzy lud�mi i wzajemnej pomocy. 

Co roku przed �wi�tami, na wigilijnym 
spotkaniu opłatkowym w Domu Harcerza „Skaut 
2” zbieraj� si� członkowie Komendy Hufca, na-
miestnicy i szefowie komisji, kr�gów itp. S� to 
tzw. „Wigilie Srebrnych Sznurów”. Uczestnicz� 
w nich kapelani Hufca, kierownictwo „Skauta 2” 
i zaproszeni go�cie. S� tradycyjne, wigilijne po-
trawy, �piewanie kol�d, wesołe konkursy. Atmos-
fera serdeczna, prawdziwie rodzinna. Młodzi, 
starsi i najstarsi siedz� przy wigilijnym stole i nie 
czuj� si� obcy, onie�mieleni, ani skr�powani. 

W Szkole nr 38, najbardziej go�cinnej szkole cz�stochowskiej, odbywa si� co roku, na po-
cz�tku stycznia, „Wigilia rad dru�yn”. Rol� gospodarzy imprezy spełniaj�: dyrektorka druhna hm 
Anna Dymek i jej zast�pczyni – hm Ewa Gawi�ska.  

                  
                           Przy wigilijnym stole                                                                   Harcerze �piewaj� kol�dy 

 
Słowo druha komendanta do zebranych instruktorów 
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Nauczyciele przygotowuj� przedstawienie jasełkowe, jest wiele rado�ci i serdeczny nastrój. 
Cz�sto zaszczyca to spotkanie swoj� obecno�ci� biskup Antoni Długosz, a nawet arcybiskup Stani-
sław Nowak. 

                         
       Przedstawienie jasełkowe przygotowane                                    Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak przy łamaniu si� 
          przez harcerzy i zuchów SP nr 38                                                         opłatkiem z sympatycznymi druhnami 

                                                                                                                   

           Co roku, najcz��ciej w Gimnazjum nr 9 spotykaj� si� na „Wigilii seniorów”, w ostatnich 
dniach grudnia, najstarsi przedstawiciele harcerskiej społeczno�ci cz�stochowskiej – Kr�g Seniora. 
I tu króluje tradycja �wi�teczna, i tu otwieraj� si� serca dla druhów i druhen. Do Kr�gu Seniora na-
le�y druh ksi�dz Władysław Golis. Płyn� wspomnienia, a pod koniec spotkania chwil� zadumy czci 
si� pami�� tych, którzy jeszcze niedawno byli w tym gronie, ale odeszli „na wieczn� wart�”. 

             
                   Seniorzy przy wigilijnym stole                                         Seniorzy: H. Prusek, H. Milewska, A. Rachwalik 

Opłatkowe spotkania nale�� do najbardziej „braterskich” zbiórek. Zawsze w wymienionych 
tych Wigiliach uczestniczy komendant Hufca i jego najbli�si współpracownicy. 
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Z prawej:  

Ks. Arcybiskup proszony         
o wpisanie si� do kroniki Hufca 


