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         Grudzień w harcerskich zwyczajach i tradycjach  

 
Po zmianach ustrojowych, jakie przeżywaliśmy w latach 90-tych ubiegłego stulecia, 

wiele zmieniło się w harcerskiej metodyce, tradycjach i zwyczajach. Pisaliśmy już o tym  
w naszej publikacji przed kilku laty, w związku z wydaniem książki  Ilustrowana historia 
harcerstwa częstochowskiego. 

Ponieważ grudzień jest miesiącem silnie związanym ze świąteczną aurą i zwyczajami 
związanymi z Bożym Narodzeniem, przypomnimy, jak to wyglądało w naszym Hufcu w cią-
gu ostatnich kilku lat. 

Jedną z akcji, w której uczestniczą nasi 
harcerze od roku 1993, są wydarzenia znane 
pod nazwą Betlejemskiego Światła Pokoju. 
Były one znane i praktykowane już ponad sto 
lat wcześniej, a początkowo nie wiązano ich 
ze skautingiem, lecz miały po prostu charak-
ter filantropijny, ich celem była pomoc dzie-
ciom cierpiącym, głodnym i niepełnospraw-
nym na całym świecie. Pomysł zrodził się  
w Austrii i to właśnie skauci z tego kraju 
rozpowszechnili przekazywanie światełka  
z betlejemskiej Groty Narodzin Chrystusa  
do innych krajów Europy i świata. 

Światełko odpalane od wiecznie płonącej lampki w tej Grocie, jest przewożone do wie-
lu krajów w przedświątecznym okresie Bożego Narodzenia. Jest ono symbolem braterstwa, 
przyjaźni, pomocy potrzebującym oraz szerzenia idei miłości i wzajemnego zrozumienia mię-
dzy ludźmi. 
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Co roku harcerze, zuchy i instruktorzy zbierają się na Jasnej Górze, gdzie po odpowied-
nich obrzędach, każda grupa, drużyna , gromada, a nawet pojedyncze osoby, odpalają do spe-
cjalnie w tym celu przygotowanych lampioników, ogień przywieziony z Betlejem, a następnie 
przekazują to światło ludziom, którzy pragną przyłączyć się do tej pięknej akcji. 

Delegacja Hufca Częstochowskiego niesie Betlejemskie Światło Pokoju do prezydenta 
miasta i naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. W skład delegacji wchodzą od lat: ko-
mendant Hufca, zuch, harcerz, instruktor i senior harcerstwa. Reprezentują oni wszystkie po-
kolenia nasze Związku – i to jest piękne. 

     

W wyznaczonym dniu Światło Betlejemskie przekazywane jest mieszkańcom Często-
chowy. Odbywa się to na Placu Biegańskiego, gdzie przedstawiciele jednostek organizacyj-
nych Hufca czekają z lampionikami, w których płonie betlejemski ogień, by mogli go przejąć 
wszyscy, którzy tego pragną.  

Innym świątecznym zwyczajem, praktykowanym od lat, jest organizowanie harcerskich 
Wigilii i spotkań opłatkowych. I o nich też już wspominaliśmy kilka lat temu, ale zawsze war-
to przypomnieć o tym, co łączy harcerskie pokolenia i sprawia, że członkowie ZHP stanowią 
jedną, wielką rodzinę.  

    

Niezależnie od spotkań świątecznych organizowanych indywidualnie przez mniejsze 
zespoły instruktorskie, co roku jest instruktorska wigilia, skupiająca przedstawicieli różnych 
środowisk harcerskich.  

Z tej okazji przygotowywane są występy artystyczne zuchów i harcerzy, związane te-
matycznie z Bożym Narodzeniem. Jest też konkurs świątecznych stroików i tym podobnych 
elementów dekoracyjnych, których wykonawcami są głównie zuchy, które w ten sposób pre-
zentują swoje pomysły w zakresie zuchowej majsterki. 
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Częstymi gośćmi na corocznych spotkaniach opłatkowych byli: biskup diecezji często-
chowskiej, ksiądz kapelan częstochowskiego harcerstwa, przedstawiciele Urzędu Miasta –  
a więc bardzo ważne w naszym środowisku osoby.  

Miejscem tych spotkań był przez wiele lat Dom Harcerza przy ulicy Legionów. Obec-
nie, gdy nie mamy już Domu Harcerza, od wielu lat instruktorskie Wigilie odbywają się  
w przyjaznej harcerstwu Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego, która użycza  nam 
miejsca na wiele imprez, zbiórek i harcerskich konkursów. Dyrektor tej szkoły, hm Anna 
Dymek i jej zastępczyni, hm Ewa Gawińska są instruktorkami harcerskimi od lat. 

    
      Wigilia w Domu Harcerza przy ul. Legionów …                      … i w Szkole Podstawowej nr 38  

Na zakończenie przedstawiamy okolicznościowe świąteczne pocztówki, które przesyła-
ne były przez Komendę Hufca z okazji Świąt. Zawsze było w nich jakieś, godne uwagi prze-  
słanie, ładny emblemat świąteczny oraz skromna zachęta do przekazania 1%  podatku na po-
trzeby częstochowskich harcerzy. Znamy ludzi, którzy już od lat w ten sposób popierają  
i wspierają działalność harcerstwa na naszym terenie. 
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Komisja Historyczna Hufca Częstochowskiego przesyła tą drogą serdeczne życzenia po-
godnych Świąt i pomyślności w Nowym Roku 2016, wszystkim zuchom, harcerzom, instrukto-
rom i seniorom, a także tym, którzy są sympatykami i przyjaciółmi naszej harcerskiej rodziny. 

 

Niech każdy, nie tylko świąteczny dzień, 
miłym uśmiechem się zaczyna, 
a  pogodne noce niech niosą spokojne sny. 

W wigilijny wieczór 
poczujmy się,  jak jedna,  zgodna rodzina. 
Dla miłości i dobroci 
otwórzmy szeroko naszych domów drzwi. 
  
Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci  
                        na grudniowym niebie, 
niech niesie spełnienie życzeń, 
                        które w głębi serca tkwią. 
Pragnijmy tego, co dobre i piękne 
                         nie tylko dla siebie. 
Wszystkim życzliwym ludziom 
                         podajmy pomocną dłoń. 
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