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Od autorów
Zuchy, harcerze, harcerze starsi i

wędrownicy!
Przedstawiamy Wam propozycję programową związaną

 z Betlejemskim Światłem Pokoju 2020. Niestety w tym roku, ze
względu na aktualną sytuację, nie jesteśmy w stanie spotkać się

razem, lecz mamy nadzieję, że mimo to uda Wam się
wprowadzić do Waszych domów i drużyn spokojną i radosną

atmosferę świąt, której przyświecać będzie idea Betlejemskiego
Światła Pokoju. Podejmijcie wyzwanie i zrealizujcie zadania, aby

rozprzestrzeniać świąteczny ogień braterstwa. 
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Regulamin propozycji programowej 
Betlejemskie Światło Pokoju 2020 

1. W propozycji programowej mogą brać udział: 
a. gromady zuchowe, 
b. drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wielopoziomowe, 
c. drużyny wędrownicze, patrole wędrownicze, 
d. zastępy (jeśli należą do jednostki, która nie bierze udziału). 

2. Aby wziąć udział w propozycji należy wypełnić formularz (do 10.12) dostępny tutaj: 
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzYhsSw5-
OS1KiMOx1L5ROsRUMUZRVFhaWE41VTROSU9ES0pZRDBTODFUTS4u 

3. Osoby prowadzące jednostkę i należące do drużyny wędrowniczej mogą wziąć
udział jednocześnie z drużyną macierzystą oraz wędrowniczą. 

4. Realizując propozycję jednostka wybiera sama zadania, które chce realizować. 

5. Każda jednostka systematycznie gromadzi i dokumentuje efekty swojej pracy (wpisy
do kroniki, raporty, zdjęcia i tym podobne). 

6. Po wykonaniu zadań jednostka przesyła na adres mailowy
majewska.agnieszka@zhp.net.pl raport, sprawozdanie potwierdzające wykonanie.
Raport powinien zawierać: numer i nazwę jednostki/nazwę zastępu/patrolu imię i
nazwisko drużynowego/zastępowego/patrolowego, dokładną ilość osób biorących
udział w danym zadaniu, opis podjętych przedsięwzięć wraz z minimum 4 zdjęciami do
każdego. 

7. Raport należy wysłać do 31 grudnia 2020.  
 
8. Aby ukończyć propozycję należy 
a. wykonać minimum 3 zadania, 
b. przekazać Betlejemskie Światło Pokoju przynajmniej do jednej instytucji. 

9. Sztab prowadzi punktację za dodatkowo wykonane zadania. Jednostka, która
wykona najwięcej zadań zostanie dodatkowo nagrodzona. 

10. Propozycja trwa od 1 do 31 grudnia 2020 roku. 

11. Podsumowanie odbędzie się w styczniu 2021 roku. 

12. Pytania należy kierować do szefa Sztabu, adres email:
majewska.agnieszka@zhp.net.pl.  

13. Wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są przez Sztab BŚP i w razie potrzeby przez
Komendę Hufca. 

14. Sztab BŚP zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.



Zadanie 1 – Sprawność 

 
Który zuch nie lubi zdobywania sprawności? Przecież nowa naszywka na mundurze to
powód do dumy! Tym razem macie okazję zdobyć zuchową sprawność
"Strażniczki/strażnika Betlejemskiego Światła Pokoju". Z powodów epidemicznych
możecie dostosować ją do siebie, ale ważne jest zachowanie jej głównego zamysłu oraz
idei. Pamiętajcie o odpowiedniej dokumentacji. Sugerujemy, żeby przynajmniej 1/3
zuchów (a najlepiej wszystkie ;) ) wykonała sprawność. 
 
Zadanie 2 – Poczta Zuchowa 

 
Pamiętacie to uczucie, kiedy z niecierpliwością zerkacie do skrzynki oczekując na list? 
W dzisiejszym świecie listy dostaje się ekstremalnie rzadko. Możemy jednak postarać się
to zmienić i taki list WYSŁAĆ, aby sprawić komuś przyjemność. Może uda Wam się w ten
sposób nawiązać kontakt z zuchem z innej gromady? Znajdźcie miejsce do którego
wyślecie kartki lub weźcie udział w Betlejemskiej Poczcie Zuchowej. Jako potwierdzenie
pokażcie nam Wasze kartki. 
 
Link do Betlejemskiej Poczty Zuchowej: https://swiatlo.zhp.pl/betlejemska-poczta-
zuchowa/
 
Zadanie 3 – Wierszyk 

 
„Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak Twój? Orzeł Biały!” 
Ten wierszyk jest dobrze znany wszystkim zuchom! Czas nauczyć się czegoś nowego.
Znajdźcie dowolny wierszyk o tematyce świątecznej lub zimowej, nagrajcie go i
koniecznie nam go wyślijcie! 
 
Link do przykładowych wierszyków: https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_o_zimie/
 
Zadanie 4 – Europejskie Zwyczaje Świąteczne 

 
Pomimo tego, że obchodzimy święta w tym samym czasie, w każdym domu wyglądają
one inaczej. Niektórzy zanim zasiądą do Wigilii czekają na pierwszą gwiazdkę, a inni
dzielą się opłatkiem nawet ze zwierzętami…Skoro w jednym kraju jest tak wiele różnic,
ciekawe jakie ciekawe zwyczaje i tradycje możemy spotkać poza Polską?  Weźcie
udział w zbiórce online, podczas której poznacie różne europejskie zwyczaje
bożonarodzeniowe. Jakie tradycje wam się podobają? Które chętnie zobaczylibyście w
Polsce? Pamiętajcie żeby udokumentować zbiórkę! 
 
Podczas przygotowywania zbiórki możesz zaczerpnąć wiedzy z propozycji programowej
„Idę ze światłem” (strona 13): https://issuu.com/zhp_pl/docs/id___ze___wiat__em

Zuchy



Zadanie 5 – Zuch pamięta o swoich obowiązkach 

 
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły. Czas służby i pomocy. Również dla
zuchów! To idealny okres na Zuchowe Dobre Uczynki. Ubieranie choinki?
Nakrywanie do stołu podczas Wigilii? A może pomoc w ugotowaniu kompotu? Na
pewno znajdziecie chwilę, aby wykonać chociaż jeden dobry uczynek! Żeby
zadanie zostało wykonane, dobry uczynek musi wykonać przynajmniej połowa
zuchów. Pamiętajcie o dokumentacji! 

Zadanie 6 – "Wesołych Świąt" 

 
Mundur? Założony! 
Kartka z napisem "Wesołych Świąt"? Jest!
Zróbcie sobie indywidualne zdjęcia (w mundurze i z kartką z napisem "Wesołych
Świąt"), a następnie wyślijcie nam. Możecie również stworzyć kolaż z tych zdjęć i
wrzucić na stronę gromady. Czekamy z niecierpliwością i liczymy na Waszą
kreatywność!
 
Zadanie 7 – Choinka 

 
Choinka to chyba obowiązkowy element wystroju naszego domu podczas świąt.
Zawsze z niecierpliwością oczekujemy aż będziemy mogli wspólnie z rodziną
ozdobić drzewko, a później odpakować prezenty, które się pod nią znajdą. W
tym zadaniu zachęcamy Was do wykonania ozdobnego łańcucha świątecznego
na choinkę. Pozostawiamy Wam tutaj dowolność, możecie użyć kolorowego
papieru, łupinek z orzechów, a może nawet koralików? Już nie możemy doczekać
się efektów. Czekamy na zdjęcia i mamy nadzieję, że własnoręcznie wykonane
łańcuchy uświetnią choinki w Waszych domach! 
 
Zadanie 8 – Zuch jest zawsze głodny! 

 
Wszystkie zuchy lubią jeść. Gdy na zbiórkę przyniesiemy nieopatrznie paczkę
żelków znika ona w mgnieniu oka! A która potrawa z wigilijnego stołu znika
równie szybko? Przygotujcie swoją własną książkę kucharską z ulubionymi
przepisami wigilijnymi. 
W waszym zbiorze musi się znaleźć przynajmniej 5 przepisów wraz 
z ilustracjami/zdjęciami. Czekamy na pyszne przepisy do wykorzystania,
powodzenia!



Harcerze
Zadanie 1- Sprawność na całe życie 

Chyba każdy harcerz lubi zdobywać nowe sprawności. Niech w tym roku Wasze
mundury przyozdobi sprawność „Betlejemskie Światło Pokoju”. Pamiętajcie, że
niektóre punkty ze względu na obecną sytuację związaną z Covid-19 muszą
zostać zmienione.

Zadanie 2- Hufcowa Poczta Harcerska

Pamiętacie kiedy ostatnio napisaliście i wysłaliście do kogoś kartkę na święta?
Jeżeli nie, to zbliża się świetna okazja aby sobie przypomnieć jak się to robiło 
i przy okazji wykazać się artystycznie. Stwórzcie kartkę z dowolnym świątecznym
lub zimowym wzorem i napiszcie takie życzenia, które sami chcielibyście dostać.
Regulamin akcji znajduję się poniżej.
 

Zadanie 3- Kilku kumpli i kartka albo dwie...

Z czym kojarzy Wam się wierszyk? A może mamy tutaj pasjonatów literatury?
Połączcie swoje siły podczas zbiórki online i w drużynach lub zastępach stwórzcie
własny wiersz o tematyce zimowej lub świątecznej. Następnie wyślijcie nam
nagranie, w którym go wyrecytujecie.

Zadanie 4- Europejskie zwyczaje świąteczne

W obecnej sytuacji zbiórki online stały się dla nas niemal codziennością.  Podczas
jednej z nich przygotujcie ciekawą formę multimedialną przedstawiającą
europejskie zwyczaje świąteczne, które na pewno będą różnić się od naszych
zwyczajów Bożonarodzeniowych.

Podczas realizacji zadania możesz zaczerpnąć wiedzy z propozycji
programowej „Idę ze światłem” (strona 13):
https://issuu.com/zhp_pl/docs/id___ze___wiat__em

Zadanie 5- Święta tuż, tuż...

Święta to bardzo ważny czas. Tuż przed Wigilią wszyscy biegają i dopinają
wszystko na ostatni guzik. A gdyby tak pomóc naszej rodzinie i spędzić ten czas
trochę spokojniej? Bez nerwów, że coś jest nie gotowe a pierwsza gwiazdka już
pojawiła się na niebie. Pomóżcie zorganizować tegoroczne święta w Waszych
domach np. ubierając choinkę lub przygotowując jedną z potraw na wigilijny stół.



Zadanie 6- Wesołych Świąt!

Wysyłanie sobie nawzajem życzeń to kolejna ze świątecznych tradycji. W tym
roku zróbmy to w harcerskim stylu - wyślijcie Nam zdjęcia członków Waszych
drużyn w mundurach z życzeniami “Wesołych Świąt”.  Kolaż ze zdjęciami
znajdzie się na stronie naszego Hufca.

Zadanie7- Święta bez choinki?

Czy istnieje lepsze uczucie niż ozdabianie świątecznej choinki?
Według nas- tak, stworzenie jej od podstaw! 
Wykonajcie Wasze własne małe lub duże choinki z papieru lub innego materiału
(może uda Wam się stworzyć je tylko z tego co już macie w domu?). A może
zorganizujecie w drużynie konkurs na największą lub najbardziej kolorową
choinkę? W tym zadaniu jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia! Nie
zapomnijcie wysłać do nas zdjęć Waszych prac.

Tutaj link z pomysłami: https://www.morizon.pl/blog/10-choinek-ktore-zrobisz-
wlasnorecznie/

Zadanie 8- Jedz, jedz, jedz z nami Ty!

Jak powszechnie wiadomo harcerze kochają jeść. Lecz pytanie brzmi, czy są
jednocześnie dobrymi kucharzami? Czas to sprawdzić, dlatego też
proponujemy Wam stworzenie “Harcerskiej Księgi Potraw”.  Podczas
przygotowań wigilijnych, idźcie do kuchni i poproście mamę lub babcię 
o pokazanie Wam procesu powstawania kilku prostych świątecznych dań.
Wybierzcie 10 ulubionych potraw świątecznych i przedstawcie przepisy na ich
zrobienie, tak aby inni mogli z tego skorzystać.



Harcerze Starsi i Wędrownicy

Zadanie 1- Sprawność

Chyba każdy harcerz, niezależnie od wieku lubi zdobywać nowe sprawności.
Harcerze starsi i wędrownicy, pamiętajcie, że nigdy nie jest na to za późno!
Niech w tym roku Wasze mundury przyozdobi sprawność „Betlejemskie Światło
Pokoju”. Pamiętajcie, że niektóre punkty ze względu na obecną sytuację
związaną z Covid-19 muszą zostać zmienione.

Zadanie 2- Hufcowa Poczta Harcerska

Pamiętacie kiedy ostatnio napisaliście i wysłaliście do kogoś kartkę na święta?
Jeżeli nie, to zbliża się świetna okazja aby sobie przypomnieć jak się to robiło 
i przy okazji wykazać się artystycznie. Stwórzcie kartkę z dowolnym świątecznym
lub zimowym wzorem i napiszcie takie życzenia, które sami chcielibyście dostać.
Regulamin akcji znajduję się poniżej.

Zadanie 3- Za siedmioma górami…

Święta za rogiem na nas czekają,
Elfy pakunki dla nas już pchają,
Święty Mikołaj sanie zaprzęga,
A harcerz po kartkę sięga.
Myśli sobie – Co by napisać?
By Święty Mikołaj mógł to odczytać…
Opowiadanie, bajkę, byle coś długiego
Bo dla mądrego to nic trudnego!

Pamiętasz te czasy kiedy kładłeś się do łóżka i przed snem rodzice czytali lub
opowiadali Ci bajki? Wydawało nam się wtedy, że ich wyobraźnia jest
nieograniczona. Teraz czas zamienić się rolami i stworzyć coś dla innych. Weźcie
kubek herbaty lub gorącej czekolady, kartkę, długopis, włączcie Teamsy 
i stwórzcie wspólnie   z drużyną, patrolem bądź zastępem opowiadanie lub
bajkę. Idąc krok dalej możecie również to nagrać i wrzucić na bloga lub na
Waszą stronę na Facebooku.



Zadanie 4- Choinka, sianko pod obrusem, czy 12 potraw?

Co jest niezastąpionym elementem świąt w Twoim domu? Puste miejsce przy stole, karp,
makówka, a może wieszany u sufitu pęk jemioły? Każdy z nas spędza ten magiczny czas 
w inny sposób. Ma swoje własne zwyczaje, tradycje. A co z ludźmi mieszkającymi za
granicą? Oni w ogóle obchodzą święta? 

Harcerze Starsi-
Zorganizujcie zbiórkę online podczas której poruszycie temat Europejskich zwyczajów
świątecznych. Na pewno dowiecie się czegoś, o czym nie mieliście wcześniej pojęcia!
Wędrownicy- 
Wyjdźcie w świat! Nawiążcie kontakt z osobą innego wyznania lub innej kultury. Nie
koniecznie musi to być osoba zza granicy. O Waszych wnioskach porozmawiajcie na
zbiórce drużyny. 
 
Podczas realizacji zadania możesz zaczerpnąć wiedzy z propozycji programowej „Idę ze
światłem” (strona 13): https://issuu.com/zhp_pl/docs/id___ze___wiat__em

Zadanie 5- Kamera, akcja!

Pandemia trwa, a z nią przyszły nowe pomysły. Pewnie każdy z was kojarzy filmik, na
którym jest coś podawane. Była już chusta oraz pierścień . A skoro za rogiem święta to
może czas na czapkę Mikołaja? A może macie jakiś inny pomysł? Zaprezentujcie bez
czego według was nie ma świąt a następnie wykonajcie filmik, na którym będziecie
przekazywać sobie istotny dla Was element świąteczny. 
Przed Wami ogrom pracy, ale efekt na pewno będzie satysfakcjonujący!

Zadanie 6- Czas dla fotografa

Święta to czas, gdzie powinniśmy dzielić się świąteczną radością ze wszystkimi. Jak to
zrobić, aby sprawić uśmiech u kogoś na twarzy? Czasem wystarczy zwykłe ,,Wesołych
świąt!”.  Niestety ze względu na okoliczności musimy spróbować rozesłać uśmiech zdalnie.
Ubierzcie mundur i wykonajcie zdjęcie z kartką, na której napiszecie "Wesołych Świąt" 
i prześlijcie nam oraz udostępnijcie np. w formie kolażu. 

Zadanie 7- Betlejemski Lampion

Betlejemskie Światło to harcerski symbol jedności. Każdego roku po odebraniu
Betlejemskiego Światła Pokoju podejmujemy trudne zadanie- przekazać światło do jak
największej ilości placówek oraz utrzymać płomień aż do Wigilii. W tym zadaniu
pomagają nam znicze i lampiony, ale nic tak nie cieszy jak własnoręcznie przygotowany
lampion. Stwórzcie lampion, w którym będzie można zapalić ogień świąt i przekazać go
do jak największej ilości osób.

Zadanie 8- Wigilijna Księga Potraw

Przygotujcie 12 wigilijnych potraw i wykonajcie zdjęcia swoich dobroci, a następnie
wykonajcie Księgę, do której będzie można zajrzeć, aby sprawdzić przepis i urozmaicić
swój stół na święta!



Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wielopoziomowe, 
Drużyny wędrownicze, patrole wędrownicze, 
Zastępy (jeżeli należą do jednostki, które nie bierze udziału), 
Instruktorzy. 

To inicjatywa przeznaczona dla harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz
instruktorów Hufca ZHP Czechowice- Dziedzice. Zarówno indywidualnie, jak i całą
drużyną/patrolem można wykonać pocztówkę nawiązującą do idei Betlejemskiego
Światła Pokoju oraz tegorocznego hasła “Światło służby”. Jest to idealna okazja aby
przygotować do przyjęcia Światła w naszych domach.   

Regulamin Hufcowej Poczty Harcerskiej
 
1. Organizatorem Hufcowej Poczty Harcerskiej jest Sztab BŚP 2020 w składzie: 
-pwd. Agnieszka Majewska HR 
-sam. Julia Rataj 
-sam. Olga Sokołowska 
-sam. Zofia Konieczny 
-sam. Kinga Witala 
-ćw. Łukasz Krywult 
-ćw. Dawid Gawor  

2. W Hufcowej Poczcie Harcerskiej mogą wziąć udział: 

3. Akcja polega na samodzielnym przygotowaniu i wysłaniu pocztówek z okazji BŚP.
Kartki mogą być zrobione dowolną techniką plastyczną w formacie A5, lub grafiką
komputerową. 

4. Kartki należy dostarczyć do Hufca w dniach 10.12-12.12 (od godziny 18:00 do 20:00),
lub wysłać na adres e-mail: majewska.agnieszka@zhp.net.pl do dnia 20.12.2020. 

5. Do kartki należy załączyć karteczkę oraz podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem
harcerza/instruktora, numerem jednostki oraz adres e-mail drużynowego (najlepiej
w domenie @zhp.net.pl), na który zostanie wysłane certyfikat za udział w akcji. 

6. Kartki zostaną przekazane seniorom Hufca ZHP Czechowice- Dziedzice im. Olgi
i Andrzeja Małkowskich.
 
7. Kartki zostaną zaprezentowane na Facebooku hufca.

8. Przesyłając pracę każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na
publikacje pracy. 

9. Sztab zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Hufcowa Poczta Harcerska


