
Betlejemskie Światło Pokoju z … Wiednia  

Betlejemskie światło Pokoju, które przed świętami Bożego Narodzenia harcerze miechowscy roznosili 

do urzędów i instytucji miało w tym roku wyjątkową historie. Po raz pierwszy bowiem delegacja  

wędrowników i instruktorów Drużyny Wędrowniczej „3DSH” działającej przy LO w Miechowie udała 

się po nie do … Wiednia. Wiedeń jest bowiem pierwszym miastem gdzie ląduje samolot z Izraela, 

którym światło trafia do Europy. Wcześniej światło zostało odpalone uroczyście od ognia płonącego 

w Grocie Narodzenia w Betlejem przez 12 letnią Melanie Walterer z Górnej Austrii z miasta Klam.  

Melani została w ten sposób nagrodzona za swą wolontariacka służbę na rzecz osób potrzebujących 

pomocy.  

Przekazanie ognia miało miejsce w  jednym z wiedeńskich kościołów w sobotę 10 grudnia. W składzie 

trzyosobowej delegacji narodowej Związku Harcerstwa Polskiego, która otrzymała z rąk Melanie 

światło znalazła się Monika Uchto z DW „3DSH”. W ekumenicznej uroczystości pełnej radosnych 

śpiewów zgromadzonych tak skautów brały udział delegacje ponad 20 krajów z całej Europy.  Była też 

obecna Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i ambasador RP w Austrii, których osobistą asystę 

stanowiły harcerki z Miechowa i Włoszczowy.  

Sam trzydniowy wyjazd do Wiednia był też czasem wykorzystanym na zwiedzenia tego przepięknego 

miasta. Delegacja z Miechowa obejrzała pałace i ogrody Hofburga i Schönbrunn, Parlament, Ratusz, 

Kościół św. Karola Boromeusza, Katedrę św. Szczepana i wiele innych wspaniałych pomników i 

budowli. Nie zabrakło zdjęcia pod słynnym złotym Straussem w Park Miejskim. Był tez spacer 

najdroższą ulicą Widnia Kohlmarkt i odwiedziny w muzeum Albertina z obrazami najwybitniejszych 

malarzy świata, między innymi: Picassa, Moneta  czy Van Gogh. Był też czas na wieczorny  spacer po 

największych wiedeńskich jarmarkach bożonarodzeniowych na  placu Marii Teresy i przed Ratuszem 

oraz na podziwianie nocnych iluminacji wiedeńskich ulic.   

Duży udział w sukcesie jakim zakończyła się ta wyprawa mieli instruktorzy z Miechowa. Szefem całej 

ponad pięćdziesięcioosobowej wyprawy hufca Szczekocińsko -Włoszczowskiego był hm. Adam Kania, 

a opiekunem grupy miechowskiej phm. Justyna Molęda. Przewodnikiem po ulicach i zabytkach pwd. 

Łukasz Waligóra a oficjalnym tłumaczem Weronika Curyło.  

Po powrocie do Miechowa harcerze ruszyli z ogniem, przesłaniem  „Odważnie twórzmy pokój” i 
przedświątecznymi życzeniami do wielu urzędów i instytucji. Światło przywiezione z Wiednia od 
harcerzy z LO trafiło do  parafii w Kozłowie, Antolce, Książu Wielkim, Książu Małym i Sieciechowicach 
a za pośrednictwem pani Marzeny Gryc  także do parafii i instytucji w Charsznicy.   

Wędrownicy z „3DSH” odwiedzili w Miechowie  Komendę Powiatową Policji, Dom  Kultury, Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Energetyczny, Schronisko Św. Brata Alberta, CKiS, KRUS, Starostwo 
Powiatowe, Muzeum Regionalnego i Liceum Ogólnokształcące a w Kozłowie Wójta i Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Kultury,   Gminną  Bibliotekę Publiczną i Zespół  Szkół.   
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