
1 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Hufiec ZHP Pabianice 

Betlejemskie Światło Pokoju – Każdy człowiek to witraż… 

Temat: „Każdy człowiek to witraż…” 
 

Cele: 

• Zapoznanie i rozpropagowanie wśród młodzieży akcji przekazywania 
Betlejemskiego Światełka Pokoju 

• Analiza systemu wartości i spojrzenia na potrzeby innych 

• Refleksja nad własnym postępowaniem  
 

Czas trwania: 45 min. (zajęcia przeznaczone są na lekcję wychowawczą)  
 
Materiały: wypisane są przy każdym elemencie zajęć 

 
Przebieg zajęć: 

Klasa musi być wcześniej odpowiednio przygotowana, tzn: krzesła wszystkich 
członków zajęć muszą być ustawione w kole tak, by każdy się widział                      
i komunikacja nie została zakłócona.  

Kiedy wszyscy już zajmą swoje miejsca nauczyciel rozpoczyna zajęcia grą              
w skojarzenia. 
 

Gra w skojarzenia 
Nauczyciel rozpoczyna grę wypowiadając słowo ŚWIATŁO. Osoba siedząca po 

jego prawej stronie musi powiedzieć słowo jakie kojarzy jej się z tym 
wypowiedzianym przez nauczyciela. Kiedy wypowie swoje skojarzenie, 
czynność tę powtarza kolejna osoba, aż do momentu, w którym skojarzenia 

powrócą do osoby, która rozpoczynała. 
Teraz nauczyciel krótko podsumowuje skojarzenia uczniów, zaczynając                    

od wyjściowego światła, a kończąc na ostatnim skojarzeniu. Skojarzenia 
bowiem mogą być zbliżone, ale mogą się zdarzyć takie, które całkowicie 
obiegną od słowa przewodniego. Mają one jednak ukazać, jak bardzo 

znaczącym elementem w życiu jest dla człowieka światło. 
Wiersz K. Hemmerle 
Nauczyciel czyta wiersz przedstawiony poniżej (zamieszczony również                         

w załączniku nr 1)  i wspólnie z klasą interpretuje wiersz. 
 

Każdy człowiek to witraż 
ogromny i wspaniały 

witraż katedry. 
Ale czym jest witraż bez światła? 

 
W noc betlejemską zabłysło światło. 
W noc betlejemską narodził się Ten, 

który rozświetla moje życie, 
choćbym znajdował w nim tylko ciemność. 

 
Uniosę to życie 

Ku Jego światłości – 
a  wtedy witraż rozjarzy się barwami 

I wielu zobaczy światło. 
 

K. Hemmerle 
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Nad dyskusją czuwa cały czas nauczyciel, który stymuluje jej przebieg. Może 

on w trakcie zadawać pytania, które mają na celu określenie znaczenie 
opisanego światła w naszym życiu – co my uważamy za światło, czym ono jest 
dla nas, czy pomaga nam stawać się lepszymi ludźmi, czy daje nam 

spełnienie i satysfakcję. Prowadzący powinien tak pokierować rozmową,              
by każdy był świadomy metaforycznego znaczenia witraża, by wiedział,                

że witrażem jesteśmy my sami i naprawdę człowiek spełnia się dopiero wtedy, 
gdy zrobi cos twórczego,  gdy wykona dobry uczynek, gdy osiąga efekty pracy 
nad samym sobą - swoimi złymi cechami i zachowaniami. Tańczące bowiem 

kolorowe cienie światła przeszytego przez witraż są bowiem niczym innym jak 
tylko dobrem emanującym z naszego wnętrza. 
 

Zabawa w przekazywanie światełka 
Wszyscy uczestnicy zabawy siedzą w kole. Prowadzący mówi, że teraz świeca 

będzie wędrowała kolejno z rąk do rąk. Zadaniem każdego jest podanie świecy 
- światełka i wypowiedzenie regułki: jestem witrażem, który jarzy się barwami. 
Nauczyciel, który zaczyna, mówi napisane zdanie i podaje świeczkę w lewą 

stronę, wymawiając słowo: proszę. Światełko uznane jest za wartościowe tylko 
wtedy, kiedy osoba przekazująca podczas podawania go dalej wypowiada to 
słowo. Kolejna osoba trzymająca „światełko”, wypowiada regułkę i podaje 

„światełko” osobie siedzącej po lewej stronie. Kiedy wypowie słowo: proszę, 
światełko jest dal niej symbolem wartościowym, jeśli nie – nie przywiązuje 

wagi do symboli i wartości.  
Gra jest typową zabawą na spostrzegawczość, ale uczy jednocześnie kultury           
i w tym przypadku pomaga zrozumieć jak ważne jest przekazywanie sobie 

„światła” – pozytywnych cech jakie kryją się w nas samych i strzeżenie go, by 
nie zgasł podczas dzielenia się nim z innymi.  

Jeśli grupa nie spostrzeże się na czym polega zadanie (nie tylko trzeba 
wypowiedzieć regułkę i podać dalej świecę, ale także powiedzieć proste słowo – 
proszę – które na stałe każdy z nas powinien wpisać w swój słownik) podczas 

pierwszego okrążenia świecy, nauczyciel podaje ja po raz drugi, mówiąc słowo: 
proszę bardzo dobitnie, tak by na nie skierować uwagę uczniów.  
Jeśli pomoc nauczyciela nie zostanie zrozumiana, można przerwać zabawę             

i kontynuować ją na innej lekcji. 
Materiały: świeca (ze względów bezpieczeństwa powinna topić się do środka), 

zapałki lub zapalniczka 
 
Krzyżówka 

Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela krzyżówkę, którą samodzielnie 
rozwiązuje. Krzyżówka ta zamieszczona jest w załączniku nr 2.  

 
Historia Betlejemskiego Światełka Pokoju 
Betlejemskie Światełko Pokoju przekazywane jest z rąk do rąk, tak jak 

płomień świecy, która towarzyszyła na tych zajęciach. W tym roku harcerze 
przynieśli go po raz 14, chcąc obdarować mieszkańców miasta pokojem, 
radością, wiarą i nadzieją. Światełko rozwożone jest do szkół, przedszkoli, 

ośrodków pomocy, zakładów pracy, kościołów. Zachęcam do zabrania ognia 
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do domu rodzinnego, by swym ogniem ogrzał domowników podczas tych 
świąt Bożego Narodzenia. 

 
Na zakończenie przytoczyć można jeszcze myśl Stefana Mirowskiego: „Płomień 
Betlejemskiego Światełka Pokoju kojarzy się pięknie w naszych domach z 

płomieniem domowego ogniska, symbolem życia rodzinnego. 
Dziś w epoce centralnego ogrzewania, kuchni gazowych i elektrycznych, 

domowe ognisko staje się dla nas – uczestników cywilizacji XX wieku – 
rzeczywiście tylko symbolem (…) szerokie kręgi zatacza nasza myśl  o ogniu – 
płonie on u podstaw rozwoju ludzkości, techniki, kultury, jest światłem 

zabłąkanego na tym świecie wędrowca. Rodzina człowiecza kojarzy go z 
oświatą. Ogień rozświetla mroki niewiedzy (…) Ogień, źródło wszystkiego 
światła, niesie też źródło wiary. 

W coś trzeba wierzyć, komuś trzeba wierzyć. Bez tego życie nie ma sensu.” 
 

 
 
 

pwd Monika Witusik 
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Załącznik nr 1 
 
 

 
 

Każdy człowiek to witraż 
ogromny i wspaniały 
witraż katedry. 
Ale czym jest witraż bez światła? 
 
W noc betlejemska zabłysło światło. 
W noc betlejemską narodził się Ten, 
który rozświetla moje życie, 
choćbym znajdował w nim tylko ciemność. 
 
Uniosę to życie 
Ku Jego światłości – 
a  wtedy witraż rozjarzy się barwami 
I wielu zobaczy światło. 
 
K. Hemmerle 
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Załącznik nr 2 

 

 
1. Szklane ozdoby, którymi najczęściej przystrajamy choinkę. 

2. Miejsce narodzenia Chrystusa. 

3. Jeden z trzech króli. 

4. Dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia. 

5. Jedna z wigilijnych potraw, przyrządzana z makiem. 

6. Mąż Maryi. 

7. Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia. 

8. Jeden z podarunków, jakie otrzymał Chrystus od trzech króli. 

9. Pojazd, którym przyjeżdża Mikołaj. 

10. Św. Mikołaj trzyma w nim prezenty. 

11. Łańcuchy, które znajdują się na choince. 

12.  Znajdujemy je pod choinką lub są przywożone przez św. Mikołaja. 

13.  Gdy pada, najbardziej cieszy dzieci. Można z niego lepić bałwana. Jest biały i 

puszysty. 

14.  Prowadziła trzech króli do miejsca narodzenia Pańskiego. 

15.  Ofiarował Jezusowi złoto. 

16.  Jezus narodził się w Betlejem w ubogiej …………….. 

17.  Msza odprawiana w wigilię o godz. 24:00. 

18.  Jeden z trzech króli, który ofiarował dzieciątku mirrę. 

19.  Dzielimy się nim składając sobie świąteczne życzenia. 

20.  Wkładamy je pod obrus. 

21.  Drzewko, które przyozdabiamy w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

22.  Potrawa, która może być z kapustą i grzybami, z mięsem, z serem, z truskawkami. 

23.  Piosenki, które śpiewamy w czasie świąt o tematyce narodzenia Pańskiego. 

24.  Jedna z potraw – dań podawanych podczas wigilii. 

25.  Święty, który rozdaje prezenty. 

26.  Przedstawienia o tematyce świątecznej.  

27.  Zimowa wyprawa na sanki osławiona piosenką Skaldów „Z kopyta kulig rwie” 
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Temat: Szukaj światła, które nosisz w sobie… - Betlejemskie 
Światło Pokoju 

 
Cele:  

• Zapoznanie dzieci z akcją Betlejemskiego Światła Pokoju 

• Zachęcenie dzieci do spełniania dobrych uczynków 

• Wykonanie świątecznych ozdób 

• Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych u dzieci 
 
Czas trwania: około 1, 5 godz. 

 
Materiały: materiały do poszczególnych elementów zajęć wypisane będą na 

końcu opisywanych wówczas elementów. 
 
Przebieg zajęć: 

 
Wszyscy siadają w dużym kole tak, by wszyscy się widzieli. Na środku 
stawiamy świeczkę, którą nauczyciel rozpala na samym początku zajęć 

(ważne jest, by ogień nie zgasł. W tym celu można wybrać nawet strażnika 
ognia, czyli dziecka, które będzie czuwało nad ogniem, podczas przebiegu 

zbiórki. Będzie ono odpowiedzialne za przeniesienie ognia i znalezienie dla 
niego bezpiecznego miejsca podczas późniejszych zabaw i prac), kiedy 
wszyscy zajmą swoje miejsca. Najlepiej byłoby, gdyby ogień znajdował się w 

latarence lub były zabezpieczone w inny sposób. Kiedy świeca zostanie 
rozpalona, można przejść do gawędy. 

Materiały: świeczka lub latarenka z wkładem (np.: wkładem czy świeczką) 
 
Gawęda – część I 

W dalekiej krainie, za siedmioma górami, siedmioma lasami, siedmioma 
rzekami i siedmioma górami, pewnego dnia zgasło słońce. Ludzie byli bardzo 
zaniepokojeni, ponieważ nic nie widzieli i nie mogli normalnie żyć. 

Zdesperowany król tej krainy ogłosił, że śmiałkowi, który przywróci światło, 
odda wielki skarb, który ukryty jest w najgłębszych lochach zamczyska.  

Wielu śmiałków wyruszyło na poszukiwania zaginionego światła. Wielu 
wyruszyło, ale nikt nie powrócił…….. 
Jednak był w królestwie ktoś, kto wiedział, jak odnaleźć słońce, które zgasło. 

Tym kimś była stara wróżka, o której wszyscy już dawno zapomnieli. 
Mieszkała ona w głębokim, ciemnym i strasznym lesie na szczycie 

tysiącletniego dębu. Dlatego właśnie strasznie trudno było ja znaleźć. Aby 
ułatwić odnalezienie drogi do swojego mieszkanka, wróżka zaczęła 
dźwięcznym śpiewem przywoływać odważnego poszukiwacza światła, który 

miał iść za jej głosem i dostać od wróżki wskazówki…… 
 
Zabawa „Szukanie wróżki” 

Jeśli mamy możliwość zasłaniamy wszystkim dzieciom oczy, jeśli nie – dzieci 
po prostu zamykają oczy i na czas trwania zabawy nie mogą ich otwierać. 

Dzieci powinny być ustawione w jednym miejscu klasy, np. w jednym                     
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z kątów. Nauczyciel stoi w oddaleniu i mówi, że teraz uczniowie muszą 
podążać za dźwiękiem dzwoneczka. W czasie zabawy nauczyciel przemieszcza 

się, ciągle dzwoniąc dzwoneczkiem, a za nim idą poruszają się uczniowie. W 
pewnym momencie nauczyciel staje na podwyższeniu ( np. ławce czy 
krześle), ciągle dzwoniąc. Czeka do momentu, kiedy nie znajdzie i nie dotknie 

go pięciu kolejnych podopiecznych. Kiedy pięć osób go odnajdzie, gra jest 
przerywana i wszyscy wracają na swoje miejsca.  

Wtedy swoja opieka wykazać się może strażnik ognia, który na czas zabawy 
sprzątnie z środka świecę i przyniesie ją z powrotem, kiedy gra zostanie 
zakończona.  

Materiały: opaski na oczy (nie są konieczne), dzwoneczek 
 
Gawęda – część II  

W końcu dotarli o wróżki dzielni śmiałkowie, którzy usłyszeli jej dźwięczny 
śpiew. W nagrodę obiecała dać im potężny przedmiot pełen czarodziejskich 

mocy. W momencie, kiedy im go przekazywała, rzekła jednak: „ To zagadka 
tylko dla dzielnych i mądrych, dlatego tylko nieliczni dostąpią zaszczytu jej 
rozwiązania”. Po chwili dała im jeszcze przestrogę: „ale pamiętajcie, że sami 

musicie ją rozwikłać”. Po chwili wskazała na stół, gdzie leżało kilka skrzynek 
wypełnionych dziwnymi przedmiotami……  
 

Zabawa „Zaklęte kufry” 
Dzieci losują kolorowy kartonik (kwadracik w wymiarach 5x5 cm, który może 

być wycięty z kolorowych kartek lub kolorowego kartonu), który jest 
wyznacznikiem grupy. Każda grupa oznaczona jest innym kolorem. Kiedy 
wszyscy już wylosują, dzieci szeregują się w grupy, powstaje w ten sposób 

grupa zielona, czerwona, żółta, pomarańczowa, niebieska, itd. W ten sposób 
klasa dzieli się na kilka grup trzy –,  czteroosobowych.  

Każda grupa dostaje swoją kopertę, na której znajduje się logo 
Betlejemskiego Światełka Pokoju i kwadracik w takim kolorze, jaka jest 
grupa. W kopercie umieszczone są puzzle. Są to pocięte na części obrazki lub 

zdjęcia formatu A – 4, które przedstawiają osoby będące w potrzebie, np.: 
chory w łóżku, bezdomny na ulicy, płaczący, starszy człowiek niosący ciężkie 
zakupy, niewidomy idący po pasach ulicznych.  

Zadaniem dzieci jest ułożenie z nich obrazka. Pod spodem powinien być 
napis: jak znaleźć nasze światło?  

Dzieci przy pomocy nauczyciela muszą się domyślić, że należy znaleźć 
sposób, by pomóc bohaterowi swego obrazka. Dzieci mogą zapisać 
rozwiązanie na dużej kartce i położyć pod obrazkiem. Może dzieci znajdą 

więcej niż jedno rozwiązanie.  
Materiały: koperty z logiem Betlejemskiego Światełka Pokoju (logo jest 

zawarte w załączniku nr 1) i kolorowym kwadracikiem, kwadraciki 
przeznaczone do losowania do rozróżnienia grupy, puzzle – załącznik nr 2 
 

Zabawa „Szukanie światła”   
Nauczyciel prezentuje przedmioty, które kojarzone są ze światłem, są jego 
symbolami, np.: świeczka, latarka, lampion, zapalniczka, zapałki, znicz, 

palniczki itp. Kiedy dzieci zapoznają się wzrokowo z tymi przedmiotami, 
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wychodzą za drzwi. W tym czasie nauczyciel chowa w klasie przedmioty.                
Po zakończeniu tego procederu dzieci wchodzą do Sali, a ich zadaniem jest 

odnalezienie ukrytych przedmiotów. 
Materiały: zapałki, zapalniczki, latarki, palniczki, świece, znicz, lampiony  
 

Gawęda – część III 
Dzielni śmiałkowie długo się zastanawiali nad zagadka wróżki. Jednak                    

w końcu jeden z nich znalazł rulonik zapieczętowany dziwną pieczęcią. 
Otworzyli go z zapartym tchem. I już wtedy wiedzieli jak i gdzie szukać 
Światła. 

 
Kiedy nauczyciel skończy opowiadanie daje swym podopiecznym duży, 
zwinięty rulon, na którym znajduje się pieczęć woskowa z odciśniętym 

znakiem płomienia.  
Na rulonie uczniowie znajdują następującą historię: 

„Dwie chusteczki” 
Pewien mały chłopczyk przynosił do przedszkola dwie chusteczki.                       
Gdy zdziwiona wychowawczyni zapytała, dlaczego tak postępuje, 

odpowiedział: 
- Jedna jest po to, wycierać sobie nos, a druga, żeby wytrzeć oczy komuś, 
gdy będzie płakał.  

 
Czy Ty tez nosisz dwie chusteczki? 

 
Bruno Ferraro „40 opowiadań na pustyni” 
Materiały: karton formatu A – 1 z napisana historią „Dwie chusteczki” 

(historia zawarta jest w załączniku nr 3) 
  

Akcja „Dobry uczynek” 
Po przeczytaniu zapieczętowanego listu, nauczyciel ogłasza informację,                       
iż dzieci mogą zdobywać tytuł św. Mikołaja, spełniając dobre uczynki. Każdy 

otrzymuje od prowadzącego lekcję linkę lub tasiemkę długości około                     
30 – 40 cm. Każdy dobry uczynek spełniany przez dziecko powinien być 
oznaczony na lince supełkiem. Dzieci powinny przynieść linkę z powrotem do 

szkoły ostatniego dnia przed przerwa świąteczną, by pokazać ile dobrych 
uczynków udało mu się wykonać.  

Materiały: linki długości 30 – 40 cm (linek musi być tyle, ilu uczniów w 
klasie) 
 

Zajęcia plastyczne 
Każde dziecko otrzymuje szablon, który wycina. Duże koło należy wyciąć             

i w miejscu linii przerywanej rozciąć. Następnie należy nawinąć jeden brzeg 
przeciętego koło na drugi tak, by powstał stożek (bez dna). Wierzchołek 
figury delikatnie zgniatamy palcami. Nakładamy na niego od dwóch stron 

koła, które oznaczone są na szablonie jako główka. Kiedy główka będzie 
przymocowana, przyczepiamy z muliny włosy. Na główkę możemy nałożyć 
złoty sznureczek, który będzie aureolą. Z tyłu stożka przyklejamy skrzydełka.  

Aniołki mogą być smukłe lub bardziej rozłożyste w zależności od tego, jak 
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mocno zwiniemy stożek. 
Ozdoby świąteczne można powiesić na choince klasowej lub ten stojącej                 

w szkolnym holu.  
Materiały: papier kolorowy, klej, zszywacz biurowy, kredki, mazaki, mulina 
(czarna, żółta, brązowa, pomarańczowa), złoty sznureczek, włóczka, nitka z 

igłą. Wszystkie szablony potrzebne do wykonania aniołka zawiera załącznik 
nr 4. 

 
Podsumowanie 
Po wykonaniu papierowych aniołków klasa sprząta miejsce pracy. Kiedy jest 

już czysto wszyscy siadają tak, jak miało to miejsce na początku zajęć. Wtedy 
nauczyciel podsumowuje zajęcia. Na koniec mówi, że takim zaginionym 
ogniem jest Betlejemskie Światełko Pokoju, które jest przekazywane przez 

harcerzy od 14 lat. Wędruje ono z rak do rąk i pochodzi z groty narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. Jest symbolem pokoju, jedności i pomocy niesionej 

potrzebującym. 
Światełko odebrać można w szkołach, kościołach, komendzie hufca ZHP. 
Informacje o Betlejemskim Światełku Pokoju można skopiować i rozdać 

dzieciom na karteczkach do domu. 
Po zajęciach nie gasimy świecy, ale pozwalamy, by się nadal paliła. Gasimy 
ja dopiero, gdy uczniowie nie widzą. 

 
pwd Monika Witusik 

 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 
 Rysunek 1 

 

 
 

Jestem chory i siedzę sam w domu!  
 

Rysunek 2 
 

 
 

Ktoś zaprószył ogień i teraz giniemy 
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Rysunek 3 
 

 
 

Pada siarczysty i zimny deszcz a ty masz 
parasol! 

 
Rysunek 4 

 

 

 
 

Mam piłkę i lubię grać w koszykówkę! 
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Rysunek 5 

 
 

Potrącił mnie chłopiec na korytarzu. 
Przewróciłam się i stłukłam kolano! 

 
Rysunek 6 

 

 
 

Mnie nikt do szkoły nie szykuje kanapek! 
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Rysunek 7 
 

 

 
 

Jestem starszym człowiekiem i nie widzę 
zbyt dobrze! 

 
Rysunek 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mama ma strasznie dużo zajęć w domu. Musi 

zająć się wszystkim, a tu jeszcze pies! 
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Załącznik nr 3 

 
Historia „Dwie chusteczki” 

 
„Dwie chusteczki” 
Pewien mały chłopczyk przynosił do przedszkola dwie 
chusteczki. Gdy zdziwiona wychowawczyni zapytała, 
dlaczego tak postępuje, odpowiedział: 
- Jedna jest po to, wycierać sobie nos, a druga, żeby 
wytrzeć oczy komuś, gdy będzie płakał.  
 
Czy Ty tez nosisz dwie chusteczki? 
 
Bruno Ferraro „40 opowiadań na pustyni” 
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Załącznik nr 4 
 

 

stożek 

 

 

Główka Główka 

skrzydełka 
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Temat: Dobro, które czynimy, powraca 

 
Cel:  

• Zapoznanie uczniów z akcją Betlejemskiego Światełka Pokoju 

• Przybliżenie idei Betlejemskiego Światełka Pokoju 

• Zachęcenie uczniów do spełniania dobrych uczynków 

• Kształtowanie podstawowych wartości tj.: miłość, przyjaźń, braterstwo 
oraz uświadamianie,  że dobro, które czynimy, powraca 

• Przybliżenie metod świadomej służby innym ludziom 
 
Czas trwania: 45 min. (czas trwania godziny wychowawczej) 

 
Materiały: potrzebne do realizacji poszczególnych elementów zbiórki 

materiały wypisane będą przy każdym z tych elementów 
 
Przebieg zajęć: 

 
Klasa powinna być wcześniej odpowiednio przygotowana. Ławki oraz krzesła 

muszą być porozsuwane na boki tak, by środek sali był wolną przestrzenią. 
Krzesła powinny tworzyć duże koło.  
 

Zabawa w „Słońce światła” 
Wszyscy uczniowie siadają na krzesłach. Każdy z nich otrzymuje od 
nauczyciela cztery podłużne kartki oraz coś do pisania (uczniowie powinni 

korzystać ze swoich długopisów ). Nauczyciel na środku sali na podłodze 
kładzie koło wycięte z papieru, na którym jest napis ŚWIATŁO. Zadaniem 

uczniów jest wypisanie na kartkach słów, rzeczy, zjawisk, które kojarzą się 
im ze słowem ŚWIATŁO (umieszczonym w kole). Na jednej kartce znajduje się 
jedno skojarzenie.  

Kiedy już wszyscy skończą pisanie, należy podsumować zadanie. Każdy 
uczeń przedstawia swoje skojarzenia, krótko tłumacząc swój wybór. Pierwsza 
osoba każda kartkę kładzie dookoła koła, które leży na podłodze. W ten 

sposób powstają pierwsze promienie słońca. Kolejna osoba przedstawia swoje 
skojarzenia. Jeśli powtórzyło się jakieś, to dokłada je dalej, przedłużając tym 

samym promyk. Jeśli jest nowe skojarzenie, dokładane jest ono do koła. 
Każda osoba omawia swoją pracę. 
Najdłuższe promienie słońca ŚWIATŁA są oznaka naszych najczęstszych 

skojarzeń z tym słowem.  
Materiały: podłużne kartki (wystarczy kartkę formatu A – 4 pociąć na cztery 

prostokąty), materiały do pisania (każdy uczeń może wyjąć swój długopis), 
koło z dużym napisem ŚWIATŁO. 
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Historia „Krąg radości” 
Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu, pewien rolnik stanął przed 
klasztorną bramą i energicznie zastukał. Kiedy brat Furtian otworzył ciężkie, 

dębowe drzwi, chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dobrych winogron. 
- Bracie Furtianie, czy wiesz, komu chcę podarować tę kiść winogron, 

najpiękniejszą w mojej winnicy? – zapytał. 
- Na pewno opatowi, albo któremuś z ojców zakonnych. 
- Nie. Tobie! 

- Mnie? – Furtian aż się zarumienił z radości – Naprawdę chcesz mi ją dać? 
- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś mi, 
kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, aby ta kiść winogron sprawiła ci trochę 

radości. 
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza Furtiana, sprawiło przyjemność także 

rolnikowi. Brat Furtian wziął ostrożnie winogrona i podziwiał je przez cały 
ranek. Rzeczywiście była to cudowna, wspaniała kiść. W pewnej chwili 
przyszedł mu do głowy pomysł: 

- A może tak zanieść te winogrona i opatowi, aby i jemu dać trochę radości? 
Wziął kiść i zaniósł do opata. Ten był uszczęśliwiony. Ale nagle przypomniał 
sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik  i pomyślał: „ Zaniosę mu te 

winogrona, może poczuje się trochę lepiej”. I tak kiść winogron znowu odbyła 
małą wędrówkę. Jednak nie pozostała długo w celi chorego brata, który 

posłał ją bratu kucharzowi, męczącemu się cały dzień przy garnkach. Ten 
zaś podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawi trochę 
radości), który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten 

ofiarował je komuś innemu, a ten ktoś jeszcze komuś innemu. Wreszcie, 
wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróciła do Furtiana 

(aby dać mu trochę radości). Tak zamknął się krąg. Krąg radości.  
 
„Nie czekaj, aż rozpocznie ktoś inny. To do ciebie dzisiaj należy zainicjowanie 
kręgu radości. Często wystarczy jedna mała iskra, by wysadzić w powietrze 
ogromny ciężar. Wystarczy iskierka dobroci, by świat zaczął się zmieniać. 
Miłość to jedyny skarb, który rozmnaża się poprzez dzielenie; to jedyny dar 
rosnący tym bardziej, im więcej się z niego czerpie. To jedyne przedsięwzięcie, 
w którym im więcej się wydaje, tym więcej się zarabia. Podaruj ją, rzuć 
daleko za siebie, rozprosz ją na cztery wiatry, opróżnij z niej kieszenie, wysyp 
ją z koszyka, a nazajutrz będziesz miał jej więcej niż dotychczas.” 
 

Bruno Ferraro, „40 opowiadań na pustyni” 
Warszawa 1998 

 
Zabawa „Krąg radości” 
Każdy uczeń otrzymuje jednorazowy kubeczek, który jest wypełniony do                  

¾ wodą.  
Uczniowie podchodzą do siebie, mówią sobie, jedną miłą rzecz, przelewając 
jednocześnie troszkę wody do kubeczka osoby, do której mówią. Każdy 

powinien podejść do każdego kolegi i każdej koleżanki, mówiąc mu choć 
jedną miłą rzecz, cechę. Jeśli po zakończeniu zabawy, osoby będą miały               
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w swoim kubeczku wodę, jest to oznaką tego, że jesteśmy lubiani i tworzymy 
jedno z wielu ogniw „Kręgu radości”. 

Materiały: kubeczki jednorazowe (ilość kubeczków jest uzależniona od liczby 
osób, które biorą udział w zajęciach), woda.  
 

„Świeczka” 
Wszyscy siadają w kręgu na swoich krzesłach. Na środku stoi świeczka, 

która jest symbolem światła. Każdy dostaje zapałkę, jedną zapałkę. 
Nauczyciel odpala swoją, składa wypowiada swoje życzenie (np.: życzę 
wszystkim zdrowia, pokoju, wiary, powodzenia, szczęścia itd.) i przekazuje 

ogień dalej. Od jego zapałki kolejną odpala następna osoba, która również 
mówi życzenie i przekazuje światło dalej. Tym sposobem światło obiega całe 
koło. Ostatnia osoba po wypowiedzeniu swojego życzenia, odpala świeczkę.  

Po zapaleniu świeczki, która symbolizuje światełko, klasa zastanawia się jaki 
rodzaj służby może podjąć każdy z jej członków, by przekazywać światło. I 

czym tak naprawdę jest ŚWIATŁO. 
Materiały: świeca, zapałki (musi ich być tyle, ilu jest uczestników zajęć) 
 

Historia Betlejemskiego Światełka Pokoju 
Betlejemskie Światełko Pokoju przekazywane jest z rąk do rąk, tak jak 
płomień świecy, która towarzyszyła na tych zajęciach. W tym roku harcerze 

przynieśli go po raz 14, chcąc obdarować mieszkańców miasta pokojem, 
radością, wiarą i nadzieją. Światełko rozwożone jest do szkół, przedszkoli, 

ośrodków pomocy, zakładów pracy, kościołów. Zachęcam do zabrania ognia 
do domu rodzinnego, by swym ogniem ogrzał domowników podczas tych 
świąt Bożego Narodzenia. 

 
 

pwd Monika Witusik 


