
1 
 

 
 

 

 

 

nr 18            czerwiec  2011 r. 
 

Harcerskie pielgrzymki na Jasną Górę. 

Częstochowa, ze względu na Jasną Górę, ma specyficzny klimat związany z religijnym        
życiem katolików polskich. Rzesze wiernych, pielgrzymujących do Częstochowy z terenu całej      
Polski i spoza jej granic, były od stuleci włączone w krajobraz naszego miasta. Pielgrzymowali 
wszyscy wierzący, by spojrzeć na oblicze Czarnej Madonny. Początkowo były to grupy pątników, 
najczęściej z jednej miejscowości, później zaczęto organizować pielgrzymki grup zawodowych lub 
ludzi pragnących uczcić jakieś szczególne rocznice. Wszyscy chcieli pokłonić się przed obrazem 
Tej, którą w XVII wieku król Jan Kazimierz obwołał Królową Polski. 

Od 1921r. na Jasną Górę zaczęli pielgrzymować harcerze. Pierwszy wpis harcerzy do Jasno-
górskiej Księgi Pamiątkowej pojawił się 5 czerwca 1921 roku. Była to wycieczka harcerzy z War-
szawy – tak wpisano ten pierwszy pobyt w Częstochowie grupy warszawskich skautów. 

W tym samym roku, w sierpniu zawitali do Częstochowy gdańscy harcerze wracający z obo-
zu w Górach Świętokrzyskich. W treści wpisu do Księgi widnieje również słowo: „wycieczka”. 

W roku 1935 delegacja harcerzy po powrocie ze Zlotu w Spale  złożyła na Jasnej Górze      
wotum w postaci harcerskiego godła. Był to krzyż harcerski ze srebrną lilijk ą i hasłem „Czuwaj”.       
W Księdze Wotów złożono podziękowanie Matce Bożej za opiekę. 

W roku 1937, z okazji 25-lecia harcerstwa, harcerską lili ę na tle krzyża złożyli jako wotum 
harcerze z Łodzi. I ten przyjazd na Jasną Górę już nazwano harcerską  pielgrzymką, w której 
uczestniczyło 400 łódzkich harcerzy i instruktorów.  

W tym samym roku przedstawiciele I Drużyny im. Władysława Jagiełły z Jarocina Wielko-
polskiego złożyli, jako wotum, ryngraf od harcerzy. W Księdze podpisało się dwóch harcerzy z tej 
drużyny. 

W maju 1938 roku odbył się na Jasnej Górze Zjazd Harcerstwa z całej Polski. Wzięło w nim 
udział 4 i pół tysiąca członów Związku Harcerstwa Polskiego. W Księdze Wotów widnieją wpisy 
harcerzy z Zagłębia Dąbrowskiego i 6 Drużyny Wodnej z Kowla. 

W roku 1939, przed wybuchem wojny przybyli do Częstochowy harcerze z Gdańska, modląc 
się o pokój i połączenie Gdańska z Polską, co zostało utrwalone w Księdze Pamiątkowej, a wśród 
wotów przy Obrazie zawieszony został srebrny ryngraf. 

W pierwszych latach po wojnie grupy harcerskie 
przybywające na Jasną Górę były liczne, przybywały     
w różnym czasie, składały wota, wpisywały się do ksiąg. 
Tych wpisów nie jest tak bardzo dużo, bo nie każda gru-
pa, nie każda wycieczka czy pielgrzymka została odno-
towana. W późniejszym okresie, aż do roku 1989, zorga-
nizowane pielgrzymki harcerskie były rzadkością,         
ze względu na specyfikę tych lat. 
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 Nie znaczy to jednak, że harcerze nie przybywali na Jasną Górę. Świadczą o tym wpisy po-
jawiające się w różnym czasie w Jasnogórskich Księgach Pamiątkowych, dowodzą tego również 
wota z harcerskimi emblematami, których w Kaplicy Cudownego Obrazu wciąż przybywało. 

Od roku 1989 pielgrzymki zorganizowanych 
grup harcerskich wędrujących na Jasną Górę stały 
się tradycją. Z różnych stron Polski, najczęściej      
w maju lub czerwcu, czasem we wrześniu – w rocz-
nicę powstania Szarych Szeregów, przybywają      
do Częstochowy harcerskie pielgrzymki witane 
przez częstochowskich harcerzy. To oni przygoto-
wują program, zabezpieczają miejsca na pola namio-
towe, organizują spotkania druhen i druhów z całego 
kraju, połączonych wspólną ideą służenia Bogu, 
Polsce  i bliźnim, pamiętających o wierności   Prawu 
Harcerskiemu. 

Wspólne nabożeństwa pod szczytem Jasnej Góry, czuwanie przy Cudownym Obrazie, wspól-
ne modlitwy i pieśni oraz zwiedzanie naszego podjasnogórskiego miasta – oto co łączy harcerską 
młodzież, bez względu na miejsce zamieszkania. 

           

 Harcerze Hufca Częstochowa dokładają wszelkich starań, by pobyt pielgrzymów w harcer-
skich mundurach w Częstochowie, u stóp Jasnogórskiej Pani, pozostał w ich pamięci nie tylko jako 
przeżycie religijne, ale także jako okazja do zacieśniania braterskich więzi wśród zuchów, harcerzy, 
harcerek i instruktorów. 

                  
Dh Edward Szostak, z-ca komendanta hufca wśród pielgrzymujących harcerzy 

 
                 Miasteczko pielgrzymkowe 1989 r, 
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                                 Apel na błonianiach                                                    Komendant Hufca, hm Adrian Staroniek    
                                                                                                                                               (w środku) 

       
Nocne czuwanie harcerzy 

W czasie większych uroczystości jasnogórskich, gdy oczekiwano bardzo licznego zjazdu 
pielgrzymów, harcerze częstochowscy pełnili tzw. „Białą Służbę”. Przykładem tej działalności mo-
że być udział harcerzy w organizacji Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w maju 1997r. 

„Biała Służba” w naszym hufcu realizowana była w dwóch formach:  

Pierwsza – to służba medyczna na błoniach jasnogórskich, podczas nabożeństw pod szczy-
tem. Akcją tą kierował druh hm Edward Szostak. Sześć 5-osobowych patroli wyposażonych w po-
trzebny sprzęt (nosze, apteczki polowe, zbiorniki na wodę pitną), z opaskami Czerwonego Krzyża  
na rękawach, udzielało pomocy potrzebującym, a w poważniejszych przypadkach ułatwiało kontakt 
z Pogotowiem Ratunkowym.  

Do zadań harcerzy wchodzących w skład tych patroli należało również transportowanie zagu-
bionych dzieci pod opiekę odpowiednich służb. 
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Druga grupa sprawująca „Białą Służbę” pod kierunkiem druha Wojciecha Krogulca, złożona 
ze starszych harcerzy i instruktorów, miała za zadanie pilotowanie dziennikarzy z Centrum Praso-
wego na Jasną Górę, Należało to robić bardzo sprawnie, by o oznaczonej porze dziennikarze zna-
leźli się na terenie klasztoru, bo później, po zamknięciu bram, było to już niemożliwe. Uczestnicy 
tej grupy mieli również obowiązek dostarczenia w odpowiednim czasie kaset filmowych do wozów 
transmisyjnych TVP, stojących obok Jasnej Góry. Musiało to być wykonane bardzo precyzyjnie, 
aby przekaz telewizyjny z Kaplicy Cudownego Obrazu mógł się odbyć zgodnie z programem. 

Obie grupy „Białej Służby” wywiązały się ze swoich zadań bez zarzutu, o czym świadczą po-
dziękowania złożone na ręce Komendanta Hufca, z Biura Prasowego w Warszawie i Centrum    
Pielgrzymkowego w Częstochowie. 

„Biała Służba” działała i działa nadal w czasie większych uroczystości jasnogórskich, a kolej-
ne patrole harcerzy przygotowywały się do tego, by w każdej chwili mogły udzielać pomocy 
wszystkim, którzy jej potrzebują. 

                 

 

 

           Co roku harcerze i instruktorzy Częstochowskiego Hufca ZHP przygotowują się do powita-
nia druhen i druhów z całej Polski przybywających na Jasną Górę i organizowania im pobytu          
w naszym mieście. 
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