
1 
 

 
�

�

�

�

nr 12.             grudzie� 2010 r. 
 

Betlejemskie �wiatło Pokoju 

 Akcja pod nazw� „Betlejemskie �wiatło Pokoju” pro-
wadzona jest przez radio austriackie,  w ramach działa� chary-
tatywnych w czasie Bo�ego Narodzenia, na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych i osób cierpi�cych w kraju i za granic�. 

Austriaccy skauci i skautki uczestnicz� w tej akcji od ro-
ku 1989, znanej tam pod nazw� „�wiatło w ciemno�ci”.        
Co roku, przed �wi�tami Bo�ego Narodzenia wybrany skaut    
z Górnej Austrii odpala �wiatło w Grocie Narodzin Chrystusa 
w Betlejem. Jest ono przewo�one do Linzu w Austrii,              
a nast�pnie z pomoc� austriackich kolei, rozwo�one po całym 
kraju.  

Austriaccy skauci i skautki przekazuj� ogie� tak�e           
i za granice swojego kraju. Tak wi�c Betlejemskie �wiatło 
Pokoju przekazywane jest ju� od wielu lat na W�gry, Słowa-
cj�, Ukrain�, Chorwacj�, a tak�e do Włoch, Bo�ni i Niemiec,   
a stamt�d do innych pa�stw. 

Polscy harcerze uczestniczyli w przej�ciu Betlejemskiego �wiatła Pokoju po raz pierw-
szy      w roku 1991. Od skautów austriackich �wiatło przejmował Naczelnik ZHP hm Ry-
szard Pacławski, a nast�pnie przekazywał harcerzom w Stołecznej Chor�gwi, sk�d przedsta-
wiciele innych chor�gwi   i �rodowisk harcerskich mogli je przej�� i rozprowadza� po całym 
kraju. Ka�da chor�giew, ka�dy hufiec ustalały i decydowały we własnym zakresie, z którego 
miejsca ma przej�� ogie� do swojego �rodowiska, Przy realizacji tego niecodziennego zada-
nia, wszystkim harcerzom, zuchom i instruktorom przy�wieca wspólny cel wyra�aj�cy si�      
w harcerskim zawołaniu: „Wyjd� w �wiat, zobacz, pomó�”, czyli: działaj! 

     

 Naczelnik ZHP hm Ryszard Pacławski przekazuje               Komendant Hufca hm Wojciech Krogulec  
           �wiatło betlejemskie na Jasnej Górze                                  po przej�ciu �wiatła betlejemskiego 
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18 grudnia 1993 roku, Naczelnik ZHP przekazał �wi�ty Ogie� na Jasn� Gór�, sk�d ze-
brani harcerze z Cz�stochowy oraz s�siaduj�cych hufców Chor�gwi Katowickiej i Kieleckiej 
rozwozili Betlejemskie �wiatło do swoich �rodowisk, a nast�pnie przekazywali je poza grani-
ce Polski: Na Ukrain�, Białoru�, Litw�, do Czech, Rosji i Niemiec. I tak jest co roku. 

Przej�te przez harcerzy �wiatło, w specjalnie przygotowanych lampionach, w�druje po 
całym regionie. 

               
              Uroczysto�� na Jasnej Górze                                                 Betlejemski ogie� opuszcza Jasn� Gór� 

 Przekazywane jest władzom miast i gmin, instytucjom i organizacjom. Zamierzeniem 
kontynuowania tej tradycji jest propagowanie miło�ci mi�dzyludzkiej, nadziei i braterstwa. 
Betlejemskie �wiatło Pokoju powinno odgrywa� symboliczn� rol� w tym, specjalnym dla 
chrze�cijan okresie, przed Bo�ym Narodzeniem. Powinno dotrze� głównie do tych wszyst-
kich, którym nie   b�dzie dane sp�dza� �wi�t w gronie najbli�szych, w otoczeniu rodziny        
i przyjaciół. Oni powinni odczu�, �e kto� o nich pami�ta, a symbolem tej pami�ci i wi�zi ma 
by� wła�nie ten płomyk odpalony od wiecznie �wiec�cego ognia w Grocie Betlejemskiej. 

    

Organizatorzy obchodów przekazywania Betlejemskiego �wiatła Pokoju co roku opra-
cowuj� propozycj� ró�nych form tego przekazywania, wzory lampionów, w których mo�na 
nie�� �wiatło, przykłady tekstów, z jakimi mo�na zwraca� si� do ludzi odpalaj�cych betle-
jemski ogie�. Powstały nawet testy pie�ni, wierszy i gaw�d rozpowszechniaj�ce ten bo�ona-
rodzeniowy obrz�d, który stał si� ju� harcersk� tradycj�. Zostały równie� wymy�lone spraw-
no�ci zwi�zane z t� tradycj�. S� to np.: 

� Stra�nik Betlejemskiego �wiatła Pokoju, 
� Opiekun Betlejemskiego �wiatła Pokoju, 
� Zwiastun Betlejemskiego �wiatła Pokoju. 
�  
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Cz�stochowa, z jej szczególnym klimatem, jaki stworzyła i tworzy Jasna Góra, jest �ro-
dowiskiem dogodnym do szerzenia ciepła, pokoju, przyja�ni do pomocy tym wszystkim, któ-
rzy tej   pomocy potrzebuj�. Od lat ju� Betlejemskie �wiatło Pokoju zostaje roznoszone          
i przekazywane wła�nie z Jasnej Góry, gdzie spotykaj� si� nie tylko mieszka�cy Cz�stocho-
wy, ale ludzie z ró�nych stron kraju i �wiata. Dlatego cz�stochowscy harcerze działaj�           
w grudniu ka�dego roku w my�l    zasady: 

„Kto dzi� jest w potrzebie, nie pozostanie w mroku”. 

      

Przej�cie �wiatła betlejemskiego przez harcerzy cz�stochowskich i przedstawicieli innych hufców 

Wszyscy polscy harcerze zgłaszaj� si� po odbiór ognia w Warszawie. Wyj�tkami s� 
harcerze z Krakowa i Cz�stochowy, którzy przejmuj� Betlejemskie �wiatło Pokoju po drodze, 
ze wzgl�du na specyficzn� rang� tych miast.  

 

Dostosowuj�c si� do celu i zamierze� twórców 
tradycji Betlejemskiego �wiatła, harcerze d��� do tego, 
by dotarło ono do wszystkich domów, do osób cho-
rych, niepełnosprawnych, samotnych i opuszczonych. 

W roku 2000 tradycja w�druj�cego Betlejem-
skiego �wiatła Pokoju miała szczególn� wymow�. 
Przekazywanie ognia przebiegało pod hasłem:         
„ W Trzecie Tysi�clecie” . Na Jasnej Górze symbolicz-
ny ogie� odebrał arcybiskup  Stanisław Nowak, a na-
st�pnie przekazał go instruktorom  z Cz�stochowy       
i okolic. Oni nie�li �wiatło pokoju do swoich harcerzy, 
a od nich przejmowali je wszyscy, którzy potrzebowali 
wsparcia i pomocy. 
 

Komisja Historyczna Hufca 
ZHP Cz�stochowa 


