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                        Kolejne wydarzenia na przełomie 
                                         Lat 2019 - 2020 
 

                          Betlejemskie Światło Pokoju 

15 grudnia 2019 r. na Jasnej Górze spotkali się harcerze, zuchy, instrukto-
rzy oraz rodzicie i przyjaciele, a celem spotkania było przekazanie Betlejem-
skiego Światła Pokoju.Tradycja ta jest kontynuowana już od wielu lat i cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. 

         

W tegorocznej uroczystości uczestniczył Harcerski Zespół „Słoneczni”. 
Tym razem członkowie Zespołu nie wystąpili w harcerskich mundurach. Dziew-
częta i chłopcy ubrani byli w stroje szyte specjalnie dla nich, wyróżniające ich 
od reszty uczestników jasnogórskiego święta. Młodzi artyści śpiewali piękne 
pieśni i piosenki w jasnogórskiej sali im. ks. Augustyna Kordeckiego, gdzie od-
bywała się pierwsza część uroczystości. 
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 W tej Sali również można było oglądać wystawę prac (majsterki) zuchów 
z całej Chorągwi Śląskiej. Eksponaty wykonane zostały w ramach ogłoszonego 
konkursu o tematyce świątecznej. Wybrane prace, które zostały zakwalifiko-
wane na wystawę, oceniane przez komisję Komendy Chorągwi. Po zakończeniu 
wystawy wracały do wykonawców, a najlepsze, które nagrodzono, trafiły jako 
upominki, razem z przekazanym lampionikiem Światła Betlejemskiego, do waż-
nych, szanowanych osób pełniących funkcje wśród władz wojewódzkich, cho-
rągwianych i kościelnych. 

      

W tej samej sali, w czasie tak ważnej uroczystości przedświątecznej, nie 
mogło nie  być tradycyjnej chwili dzielenia się opłatkiem. 

      

Po pierwszej części jasnogórskiej uroczystości uczestnicy przeszli do Ka-
plicy, gdzie odbywała się właściwa część święta – przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju przedstawicielom drużyn, szczepów, kręgów instruktorskich  
i gromad zuchowych. Tu należy podkreślić, że na ten moment czekali nie tylko 
harcerze, zuchy i instruktorzy z Częstochowy, ale ze wszystkich okolicznych 
miast i miejscowości dawnej Chorągwi Częstochowskiej. 

Ogień z Betlejem przebył drogą lotniczą do Austrii, gdzie po raz pierwszy 
odbyła się ta ceremonia. NastępnieŚwiatło przewożone jest do innych krajów 
Europy.  
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Do Polski przybyło ze Słowacji, a do Częstochowy – z Głównej Kwatery 
ZHP. Odbiorcy Betlejemskiego Światła Pokoju wędrują z lampionami do swo-
ich szkół, domów, urzędów, przekazują je wszystkim osobom, które pragną je 
mieć. Odbywa się to w myśl pięknego hasła: „Kto dziś jest w potrzebie, 

                                                                       nie pozostanie w mroku”. 

 

                       
 

Jak każdego roku, przyniesione z Jasnej Góry Betlejemskie Światło Pokoju 
jest doręczane przez delegację Hufca różnym ważnym i znanym osobom. 

Przedstawiciel Komendy Hufca, młody instruktor, harcerz, zuch i senior 
udają się do budynku Urzędu Miasta, gdzie przekazują lampionik ze światełkiem 
Prezydentowi miasta, jego zastępcom, naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz in-
nym ważnym pracownikom Urzędu.  

W bieżącym roku odbyło się to tuż przed ogłoszeniem pandemii, która 
przeszkodziła nam w kontynowaniu wydawania, kolejnych numerów „Ocalić od 
zapomnienia”. 
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                                       Wigilia Instruktorska 

 

Wigilia Instruktorska, najczęściej organizowana w Szkole Podstawowej  
nr 38, tym razem odbyła się w Centrum Integracji Społecznej, dnia 20 grudnia 
2019 roku. Placówką tą kieruje  druh hm Sławomir Radosz, on więc był gospo-
darzem tej serdecznej, przedświątecznej imprezy.  

     

W każdej Wigilii biorą udział instruktorzy czynni, seniorzy oraz drużynowi 
pełniący funkcje instruktorskie. W omawianym spotkaniu instruktorskim brało 
udział 50 osób. 

           

        



5 
 

Oprócz wspomnianych osób uczestniczyli oczywiście członkowie Ko-
mendy Hufca oraz goście reprezentujący Komendę Chorągwi Śląskiej w oso-
bach: zastępcy Komendantki Chorągwi hm Andrzeja Lichoty, skarbnika Chorą-
gwi hm Marcina Jurkowskiego oraz członkini Rady Chorągwi, phm Jagody 
Miszteli. Był też obecny ksiądz kapelan naszego Hufca.    

Miłym urozmaiceniem imprezy był jasełkowy występ zuchów z 6 Gromady 
Zuchowej „Tropiciele Biedronek” ze Szkoły Podstawowej nr 38. 

 

                         Noworoczny Bal Zuchowy 

Jeszcze jedno wydarzenie z życia i działania częstochowskich zuchów 
przedstawiła drużynowa 29 Gromady Zuchów, phm Aneta Mizera. 

Dnia 15 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie 
(Mirów), działająca w tej szkole 29 Gromada Zuchów „Mirowskie Chochliki” 
była organizatorem Noworocznego Balu Zuchowego. 

        

          

Na balu, oprócz zuchów – gospodarzy, bawiły się następujące gromady 
zuchów: 3 GZ  „Pluszowe Niedźwiadki”,  

6 GZ „Tropiciele Biedronek”, 
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Szóstka zuchowa „Pracowite Skrzaty”, 
Próbna Gromada Zuchowa „Pogodne Żurawie” oraz  
Póbna Gromada Zuchowa „Przyjaciele Pana Kleksa” 

W imprezie uczestniczyli też Goście zuchów: pwd Paulina Jasińska – Na-
miestniczka Zuchowa naszego Hufca, hm Iwona Orman – przewodnicza Komi-
sji Stopni Instruktorskich, a także członkowie Zespołu Namiestnictwa Zucho-
wego: hm Bogdan Giza, pwd Tomasz Jasiński i hm Sławomir Radosz. 

Bal rozpoczęto tradycyjnie polonezem. Potem była Walentynkowa Poczta 
oraz wiele wesołych zabaw i konkursów. Nie zabrakło, oczywiście, słodkiego 
poczęstunku. 

     

Uczestnicy Balu, mali i dorośli, byli zabawnie poprzebierani w stroje, które 
chwilami nie pozwalały rozpoznać uczestników. 

 

                        Dzień Myśli Braterskiej 

 

O historii tego harcerskiego święta, które obchodzimy 22 lutego każdego 
roku, już pisaliśmy w naszej publikacji kilka lat temu. Jest to związane z postacią 
założyciela skautingu. 

 

 

Tegoroczny Dzień Myśli Brater-
skiej obchodziliśmy uroczyście 20 lu-
tego 2020 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 38. Było bardzo uroczyście  
i radośnie. 
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Uczestników imprezy było wielu: harcerze, zuchy, instruktorzy, seniorzy 
oraz przyjaciele i sympatycy harcerstwa: rodzice, przedstawiciele służb mundu-
rowych (wojsko, straż, policja) i goście z Komendy Chorągwi z komendantką, 
hm Anną Peterko na czele. 

       

Uczestnicy uroczystości siedzieli na krzesłach i ławkach ustawionych  
w kręgu dokoła ogromnej, szkolnej sali. 

      

Impreza rozpoczęła się tradycyjnie odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego. 
Na środku sali ustawiono symboliczne ognisko ze świeczek (świeczkowisko) do 
jego zapalenia poproszono po parze przedstawicieli wszystkich grup wieko-
wych: po dwoje zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i seniorów. Wy-
glądało to naprawdę imponująco. 

     

Część artystyczną przygotowali harcerze ze Szczepu „Kamyk”. Przypo-
mniano postać twórcy skautingu światowego, generała Roberta Baden-Powella 
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oraz naszego, polskiego Andrzeja Małkowskiego. Wszystkim podobały się wy-
stępy zespołów muzycznych „Kamyka”, a także piosenki harcerskie, te nowe  
i te dawne, w śpiew których włączyła się cała sala. 

      

Liczne grono uczestników imprezy miało okazję spotkać się z niektórymi 
osobami, dawno niewidzianymi, co było dla wielu dużą atrakcją. Niektórzy in-
struktorzy-nauczyciele prowadzący drużyny i szczepy w częstochowskich szko-
łach, w ubiegłym stuleciu, wspominali serdecznie miłe spotkanie zorganizowane 
przez Komendę Hufca w październiku 2019 roku, z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, również w SP nr 38. Tam spotkali się dawni aktywni działacze harcerscy 
z zawodu nauczycielskiego z obecnymi, młodymi nauczycielami, również 
współpracującymi z harcerstwem. Nie pisaliśmy o tym wydarzeniu oddzielnie, 
bo uczestników tej zbiórki nie było wielu, nie było fotografii, czego bardzo ża-
łują ci wszyscy, którzy tam wtedy byli.  

Tego typu spotkania bardzo wiążą ludzi wspólną ideą i przekazują harcer-
skie tradycje z pokolenia na pokolenie. 

      
 

                                                                   Opracowanie niniejszego numeru:  
 

hm  Halina Pałka 
hm  Maria Teresa Chudzik 

 


