
       
Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, 

jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób 

potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i 

Telewizję (ORF). 

 
Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – 
szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, 
braterstwa, nadziei i miłości.  
W tym roku światło zostało zapalone w grocie narodzin przez dziewięcioletnią Rianna Danho z Betlejem.   
Następnie Światło jest transportowane do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. 
Na 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas 
której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu 
krajów europejskich.  
W tym roku w Austrii otrzymał je Tobiasa Nußbaumera, młody strażaka-wolontariusz z Kirchham i przekazał je 
dla wszystkich delegacji z skautów z całej Europy. 
  
Związek Harcerstwa Polskiego do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej odbierał Światło na przejściu 
granicznym na Łysej Polanie w Tatrach a uroczystości odbywają się   naprzemiennie raz na Słowacji raz w 
sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanym. Stąd Światło wędruje dalej po całej Polsce. Do Miechowa 
przywożone jest na ogół z Kielc gdzie odbierane jest od przedstawicieli kieleckiej chorągwi ZHP. W ubiegłych 
latach przywoziliśmy je osobiście z Wiednia. 
 

Przekazując BŚP wspomnijmy o drodze tego ognia z groty w Betlejem przez Wiedeń i Słowacje do Polski 
Życzmy od miechowskich harcerzy spokojnych zdrowych i rodzinnych świąt. Aby ten symbol nowego życia 

rozpalił również w naszych sercach nadzieję na lepszy czas. 

 

21 i 22 grudnia to dni, w których 30 wędrowników z DW „3DSH”w trzyosobowych 

zespołach wyruszyło do instytucji Powiatu Miechowskiego z Betlejemskim Światłem 

Pokoju. Z życzeniami w szczególności zdrowia i powrotu do normalności znieśliśmy 

płomień z Betlejem, który jest symbolem odradzającego się życia i powracającej nadziei. 

W tym roku zawitaliśmy między innymi do parafii w Szreniawie, Książu Małym i Kozłowie, 

do Domów Pomocy w Mianocicach i Miechowie, do Komendy Powiatowej Policji i 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, do Schroniska świętego Brata Alberta, do LO i 

Szkoły Podstawowej nr 1. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do CKiS i 

Starostwa Powiatowego i wielu innych instytucji i zakładów pracy. 


